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XEBATÊN AMADEKARIYÊ 

 
1. Dema ku çanda dayîkê tê gotin, tu çi têdigihêjî? 

 

2. Çanda civaka xwezayî çawa pêş dikeve? Lêkolîn 

bike. 

 

3. Şêweyê jiyana civaka xwezayî çawa bû? Lêkolîn 

bike. 

 

4. Ji bo nêçîrvaniyê, çi kar tê xwestin? Lêkolîn bike. 
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  Çand, di destpêka civaka xwezayî de derketiye holê.   

Weke rêgeza jiyanî ya 
civakê hatiye avakirin. Di 
van rêgezan de hemû 
berhemên jiyanê hatine 
binavkirin, nasîn û li gorî 
sûdwergirtina wan, 
hatine bikaranîn.  

 Hem di nasîn, hem jî 
di karanînê de gelek 
pêdiviyên bi hev û du re derketine holê. Jixwe, di nava van 
komikan de ta wê demê, her mirov ji aliyê xwe ve nêçîra xwe 
dike, şînatiyên xwe kom dike û xwe li deverên parastî bi cih 
dike.   

Dema ku mirovên wê demê dixwestin xwe bi cih bikin, di 
cihên weke kokên daran û şkeftan de, ev daxwaza xwe pêk 
tanîn.  

 Di civaka xwezayî de ew komikên ku ji 20-30 kesî pêk dihatin 
û dihatin cem hev, klan bi xwe ye. Bi demê re hişê mirov hêdî 
hêdî pêş dikeve û ev jî, bi hezarê salan didome ta mirov xwe 
digihîne komikên yekem û bi vî awayî cudahî dikeve navbera wî 
û zindiyên din. Bi xwe dihesin, li cih û warên guncaw digerin. Bi 
qasî ku têdigihêjin, xwe digihînin asta jiyaneke aramtir. Jixwe, 
ew di nava şert û mercên gelek zehmet de ne.  

 

ÇÊBÛNA ÇANDÊ 

 

   Şkeft 
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CIVAKA XWEZAYÎ Û PÊŞKETINÊN KU ÇÊBÛNE 
 

   -  Gava yekem a mirovbûnê ye. 

- Avakirina yekem e.  

- Hizirandina mirov a yekem e.  

- Mirov, cara yekem bi civaka xwe hebûna xwe bi lêv û nav 
dike. 

- Dest bi axaftinê dike. 

- Di navbera başî û xerabiyê de digihêje têgehên nû.  

- Xwe dinase. Wateyê 
dide xwe û derdora xwe. 

   Dema ev taybetmendî 
bi mirov re pêş dikevin, 
êdî cudahî dikeve 
navbera wan û zindiyên 
din. Ev gava yekem, dibe 
sedem ku kom û şêweyê 
jiyana mirov a bihizir 
derkeve holê.                                                  

Bêguman, lawir jî 
dihizire, lê ne bi plan e, 
nikare xwe bi bername bike. Nikare bi hizirên xwe, tiştên nû 
biafirîne. Dema ku mirov ev tişt fêm kirin û jiyana xwe bi plan û 
bername kir, xwe ji komên din cuda kir.   

Dibe ku ev di dema  niha de ji bo me gelek hêsan be, lê ji bo 
zindiyên wê demê gihandineke nû û gaveke pir girîng bû.  Xwe 
bi plan û bernamekirin, ne weke roja me ya niha ye. Li gorî 
xweza û pêdiviyên wê demê tev digere. Dibe ku cara yekem 
kevirek ji cihê wî rakiribe. Ev bi hizir pêş dikeve. Dibe ku fêkiyek 
ji darekê jêkiribe. Ev bi hizir û plan pêş dikeve. Gelo îro bizinek, 
çima nikare giyayê ku jê hez dike biçîne. Temenê bizinê jî, bi qasî 

     Malbateke civaka xwezayî 
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temenê mirovan kevn e! Hişê wê jî heye, lê nikare xwarina xwe 
weke mirov amade bike. Ango, di navbera mirov û hemû 
giyanewerên din de hinek bendên ku em bikarin ji hev cuda 
bikin hene.    

       Mînak: Karanîna hiş, çêbûna hişmendî, berpirsyarî, çand 
û exlaq û hwd. in. Mirov dema dikeve cudahiya xwe, êdî ji bo 
xwe û jiyana xwe dest bi gelek afirandinan dike.  

   

 ŞÊWEYÊ JIYANA CIVAKA XWEZAYÎ     

  Bi rastî jî, dema 
mirov dabaşa dema 
civaka xwezayî û 
mirovên wê demê dike, 
divê ew şert û merc bi 
awayekî baldar û bi 
hemû zehmetiyan, 
werin hizirîn. Ji bo 
hişmendiya mirov pêş 
bikeve, gelek dem 
derbas bûne. Di van 
deman de şert û mercên 
xwezayê, weke niha dest nadin ku mirov jiyana xwe bidomînin.      
Tê zanîn, ku komikên civaka xwezayî bê cil û berg bûn. Ta 
demeke pir dirêj ji bo ku xwe ji wan şert û mercên xwezayê 
biparêzin, hizirîne ku ji bo xwe, cil û bergan çêkin. Ew dihizirin 
ku ji bo xwe li cihên parastî bigerin, xwarina xwe kom bikin. Ev 
bûyer, gelek girîng in. Ji ber ku, di wê demê de demsal weke niha 
ne hêsan bûn, gelek sar, an jî gelek germ bûn. Hîn mirov 
parastina xwe ji pergala xwezayê weke niha tam amade 
nekiriye. Ba, baran, bahoz, berf, qeşa zêdetir bandor li jiyana 
wan komikan dikir. Li ber çavên van komikan, her tişt çêdibin û 
diqewimin. Herî zêde, çavdêriya lawiran dikin. Weke wan tev 
digerin.   

Em bihizirin ku komika me di şeveke tarî de li bin dareke hişk 
rawestiyaye, bi carekê re birûsk lê dide, baran dibare, ji xwe bê 

Civaka xwezayî 
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cil in, cihekî xwe biparêzin tuneye. Gelo wê ev komik çi bike? 
Hizirandina mirov a wê demê ji ber van şert û mercan, xwe 
gihandiye asta xwebicihkirinê, lê belê herî zêde di jiyanê de ev 
lêgerîn pêş ketiye. Sedemên vê lêgerînê pir girîng in. Ji ber ku, di 
nava komikê de herî zêde 
bi van şert û mercan tev 
digere, hemû derdora 
xwe bi çavdêriya xwe 
dişopîne û xwe digihîne 
asta xweparastin û 
bicihkirinê. Lê belê, di 
serdema civaka xwezayî 
de ev tevgerên tên kirin, 
dibin çanda yekemîn a 
van komikan. Bi hinek 
tevgerên wekhev êdî hev 
û du dişopandin.  

Ji bo ku hev bişopînin, divê bikarin bi hev re biaxivin, bidin, 
bistînin û hev fêm bikin. Hatiye gotin ku mirovan hemû lawirên 
wê demê şopandine. Lê belê, lawir naxivin. Vaye afirandina 
mirovan di vê derê de derdikeve holê. Ji bo bi hev re jiyan bikin, 
bidin û bistînin, bingehê axaftinê ava kirine. Qirika xwe bi kar 
anîne. Ji bo pêdiviyên xwe dest û lingên xwe bi kar anîne. Ji bo 
van hemûyan, çav û mejiyê xwe bi kar anîne. Her wiha, hêdî hêdî 
ketine cudahiya xwe. Ev cudahî, ji bo mirov pir girîng bû. Hemû 
pêşketinên din jî, bi van tiştan ve girêdayî bûn. Di van şert û 
mercên herî zor de ji bo ev komik jiyana xwe bidomînin, xwe 
gihandine gelek hilberînan. Ev hilberîn, ji bo wan bûne hebûnên 
pîroz. Niha jî, wisa ye. Dema mirovek hebûnekê bi destên xwe 
ava dike, lê xwedî derdikeve, wê diparêze û her tim li derdora 
wê diçe û tê.   

Mînak: Dema ku yek gulekê diçîne, her roj lê temaşe dike, av 
dide, zibil dike û derdora wê dikole. Ev jî, çandek e.  
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Pirsên Nirxandinê 
 

1- Kengî çand derketiye holê û bi çi rêgezan 
hatiye bikaranîn? 

2- Di dema civaka xwezayî de, komikên wê demê 
ji çend mirovan pêk dihatin û çi jê re dihat 
gotin? 

3- Van taybetmendiyên bi mirovên civaka 
xwezayî re temam bike:                               

- Gava yekem a mirovbûnê ye. 
- ………………………………………… 
- ………………………………………… 
- ………………………………………… 
- ………………………………………… 
- ………………………………………… 
- …………………………………………  

4- Civaka xwezayî, bi çi şêweyî dijiya?  
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 Di wê serdemê de rewşa hewayê ne diyar e, lê tê zanîn ku 
gelek sar e. Devereke ku bikarin xwe tê de biparêzin, tuneye. 
Carinan li ber avê ne, carinan jî, li çolê ne. Tenê weke 
komikên ku di nava tevgereke mezin de ne. Ji derveyî vê divê 
çawa bimeşin, li kû derê bi cih bibin, rawestin û li xew bikin, 
nizanin. Ev bûyer gelek girîng in. Bi rastî jî, ji bo mirovên ku 
di vê astê de dijiyan, dibînin ku derbasbûna jiyanê pir zor e. 

  

   

Wisa tê texmînkirin ku derdor, tevgerên lawir û demsalan, 
mezinbûna şînatiyan şopandine. Di zivistanên sar de hemû 
pêşketinên xwezayê jî, şopandine. 

   Li gorî vê, xwe bi cih kirine. Roj û heyv şopandine û ber bi 
zanabûna şev û rojê ve çûne. Li gorî vê şopandinê, xwe 
gihandine zanabûna demê. Tê zanîn ku dem ji bo mirovan, 
bûyereke girîng e. Li gorî demê, tev geriyane.  

- Bi zanîna demê re demsal nasîne.  

DI SERDEMA YEKEM DE 

VEDÎTINA XWEZAYÊ  
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Hemû jiyana xwe li gorî demê plan kirine. Ta xwe gihandine 
dabeşkirina demê ya rojane.  

-  Ji siha daran fêrî sibeh, nîvro û êvarî bûne. 

- Ji weşîn û çêbûna pelên 
daran, fêrî demsala bihar û 
payîzê bûne.  

- Bi zanabûna demê re 
fêrî mezinbûna temenê 
xwe bûne.  

- Her wiha, bi şopandina 
nûjeniyê re fêrî pîroziya 
jin-dayîkê bûne.  

Di çavdêriya van komikan ya li ser xweza û jin-dayîkê de, 
zayîn an jî afirandina ku çêdibe, ji bo van komikan bûyerên 
awarte ne. Ev awartebûn hin caran bûye sedem ku tirsek çêbibe 
û xwe biparêzin. Hin caran jî, bûye sedem ku yekbûna xweza û 
dayîkê bi hev re were hizirandin.   

 Bandora dayîkê ya di nava jiyanê de û afirîneriyên wê, ev tirs 
derbas kiriye, bûye sedem ku baweriyên mezin pêş bikevin. 
Dayîkê, bi awayekî xwezayî û bi vê bandora xwe, di nava civaka 
xwe de rista xwe ya pêşengtiya mirovbûnê lîstiye. Ya rastî, ne 
tenê xwe bi cih kirin, ji bo xwe jî hêdî hêdî fikirîne. Hem tirseke 
van komikan li hemberî xwezayê çêbûye, hem jî ji ber ku her tim 
bi xwezayê re yek in, zindîbûna xwezayê jî şopandine. Ev 
şopandin û yekbûn, wan ber bi fikrê pêş ve dibe. Lê ji bo fikrê wê 
demê, tenê şopandin têrê nake. Tevgereke bi hestiyarî di asta 
pêş de ye. 



 

 

Di anatomiya mirovên wê demê de hişê hestiyarî li pêş e. 
Hemû tevgerên derdora xwe, bi hestên xwe fêm dike û dişopîne. 
Bi qasî ku xwe zindî dibîne êş, birçîbûn, serma û westandinê hîs 
dike. Derdora xwe jî, wisa dibîne û wisa dihizire. Ev dibe şêweyê 
hizirandina yekem a mirov. Bi hişê xwe yê hestiyarî dihizire. Di 
wê demê de hişê hestiyariyê di giyaneweran de heye. Piştre, 
nasîna dayîkê ya li ser xwezayê zêdetir pêş dikeve û hişê 
hestiyarî jî, di jinê de zêdetir derdikeve pêş. Ji ber ku ew, di nava 
hemû giyaneweran de weke wan diafirîne, zêdetir weke wan 
dijî, hest û êşên wan hîs dike. Jin bi anîna zarokan, dayîktiya 
xwe, parastin û bi xwedîkirina zarokan ve, tu carî ji zindîbûn û 
hestiyariya xwezayê dûr nakeve. Pê re mezin dibe, dicemide, 
birçî û têr dibe.  

Mînak: Kedîkirina lawiran û çandiniya şînatiyan ji aliyê 
dayîkê ve, tê pêşxistin. Ji ber ku wan dişopîne û jiyana wan fêm 
dike. Her wiha, xwe jî parçeyek ji wan dibîne. Bi hestên xwe, ew 
ji xwe dûr nexistine. Hestên dayîktiyê, nehiştiye ku li dijî wan 
derkeve, ji wan dûr bikeve, wan bikuje yan jî biêşîne.  
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Pirsên Nirxandinê 
1- Hevokên di koma  A  de, li gorî wateya wan 

bigihîne hevokên di koma B  de: 
 

A B 

Bi zanîna demê re fêrî demsala bihar û payîzê bûne.    

Ji siya daran fêrî demsalan bûne.   

Bi şopandina heyv û rojê fêrî sibeh, nîvro û êvarî bûne.    

Bi şopandina nûjeniyê xwe gihandine zanabûna demê. 

Ji weşîna pelên daran fêrî pîroztiya jin-dayîkê bûne. 

                                             .  

2- Rista jin-dayîkê ya di nava jiyanê de û 
afirêneriyên wê, çi ne? 
 

3- Çima jinê, tu carî xwe ji zindîbûn û 
hestiyariya xwezayê dûr nexistiye? 
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Piştî ku mirov ji cureyên 
lawiran qut bûn, ta destpêka 
serdema ku jê re ''Neolîtîk'' 
(serdema kevirê biriqandî) tê 
gotin, bi awayê koçerî jiyane. 

 Gotina ''neo'' tê wateya ''nû'', 
''lît'' jî tê wateya; ''kevir'', ''îk'' jî 
bi wateya lêvegerandinê tê. Her 
wiha, ev serdem bi navê kevirê nû 
yan jî kevirê biriqandî, tê 
binavkirin.  

Ev serdem, bi hest û ramanên jinê pêş dikeve. Jin, bi hilberîn û 
tevgerên xwe yên wê demê, diafirîne. Di heman demê de ji ber 
ku serdema yekem e, jinê bingehê civaka mirovahiyê afirandiye.  

Ev dem, bi hizir, tevger, lebat û şêweyê jiyana jinê awa digire. 
Hemû afirandin bi jinê ve girêdayî pêş dikevin. Ji ber vê yekê, ev 
serdem, serdema jinê ye û exlaqê ‘’mê’’ digire.  

Di vê serdemê de ji aliyê jinê ve, gelek lawir hatine kedîkirin. 
Lawirên weke pez, bizin, çêlek, hesp, ker, beraz, kûçik, pisîk û 
hwd. tên kedîkirin. Şînatiyên weke genim, ceh, nîsk, nok, darên 
fêkî yên weke tirî, fisteq, berû û mazî yên 
ku ta niha mirovan xwedî dikin û sûdê 
didin, hatine nasîn û çandin.   

Her wiha, amûrên ji bo çandiniya 
tovan hatine bikaranîn. Weke gêsin, 
destar, aş, das û hwd. hatine dîtin û 
çêkirin. Wekî din, hemû peyker, şerbik û 

HILBERÎNÊN ÇANDA 

DAYÎKÊ (ÇANDA NEOLÎTÎK) 

 

   Destar 
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amûrên hatine çêkirin, bi wêne û şêweyên jinê hatine 
xemilandin.   

   Di wê demê de rista zilam pir kêm e. Bi taybetî, di aliyê 
anîna zarokan de nayê zanîn. Di nava koma jinan de dayîk, zarok 
û xal bingeh in, lê bav nayê nasîn. Ev çanda serdema dayîkê ye. 
Bicihbûna komikên mirovan ku ji 20-30 mirovî pêk tên, li 
hemberî şert û mercên xwezayê yên zehmet hewl dane ku  xwe 
biparêzin û jiyana xwe bi awayekî ewle derbas bikin. Ev dibe 
sedem ku ber bi avakirinê ve biçin û hêdî hêdî bibin saziyên 
malbatî, yan jî malan ava bikin. Ev her ku zêde dibin, bingehên 
avakirina gund û bajaran ava dikin. Di nava vê civakê de pîvanên 
civakî hatine rûniştandin. Ev pîvan bi jiyan, dostaniya derdor û 
lawiran ve girêdayî, pêş dikeve. Ev dostanî, dibe sedem ku li 
pêşengekî xwe bigerin, an jî li 
pêşberî wan xwezayeke zindî 
heye. Pêwîst dibînin ku cihekî 
baweriyê di nava vê xwezayê 
de bibînin. Bi vê hewldana 
baweriya yekem û bingehê 
pêşketina mejî, mirov êdî xwe 
ji lawiran zêdetir dinase û bi 
cihekî baweriyê tîne. 
Baweriya mirov a yekem, bi 
wijdana mirovahiyê pêş 
dikeve.  

Bi dostanî û peywendiyên xwe yên mirovahî, gelek avahî û 
binesaziyên baweriyê ava dikin.  Yek ji van avahiyên yekem, li 
Riha, yek jî li Serê Kaniyê û hwd. hene. Jinan di vê demê de, dem 
baştir fêm kirine, vedîtine û bi kar anîne. Bi siha daran û 
ronahiya rojê, demsal hesibandine û tovên şînatiyan çandine.  

Di vê serdemê de hemû vedîtinên jinê, bi navê ''me'' hatine 
binavkirin. Ev ''me'' hilberînên jinê ne. Bi hilberînên xwe, xwe 
pîroz dike, bawer dike û bingehê baweriya xwe ya yekem dide 

Rista Dayîkê 
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avakirin. Ji ber ku xwe, hilberînên xwe û wan baweriyan zindî û 
weke totem dibîne. 

Totem, dibe baweriya yekem a civakê. Ne heybereke ku tev 
digere, lê ji bo wan pîroz û biwate ye. Ev wate, di kesayeta jinê 
de ava dibe. Di nava civakê de bi qasî rêzgirtina jin û totemê, 
civak rêgez û rêzikên xwe jî ava dike û dibe xwediyê afirandinên 
xwe. 

 

 Ev dibin bingehên civaka 
Neolîtîkê. Ji ber ku çand û 
exlaqê civakê, bi riya jinê tên 
avakirin û bi çandinî û 
kedîkirina lawiran ve, komên 
civakî jiyana xwe didomînin. Ji 
vê demê re ''Şoreşa 
Neolîtîk''(Şoreşa gund û 
çandiniyê) tê gotin.   

  

Em dikarin ji vê çandê re 
bêjin: Gav bi gav ketina nava 
çanda zevî û cotkariyê. Her wiha, em dikarin vê çandê weke 
''çanda zeviyan'' jî bi nav bikin. Jixwe di dîrokê de jî, ji vê 
pêşketinê re ''Aryen'' dibêjin. Bi wateya kesên xwedî zevî û 
xwedî erd (Arî li ser van erdan xwediyê çanda yekemîn in û di 
zimanê kurdî de tê wateya ax, cih û zevî). Aryeniyên ku bakurê 
Semîtîkan, kevana Toros-Zagrosê weke qadeke sereke cara pêşî 
li cotkariyê vekirin, afirînerên cotkariyê ne.   

Li deverên Semîtîkan, 
cotkarî li avzêyên teng, bi 
hebûna xurme û çend 
cureyên din pêk dihat. Lê 
li aliyê din ê Mezopotamya 
jorîn, zevî ji bo çandiniyê 
gelekî baş bûn. Li vir 
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zeytûn, bindeq, çilo, rez, qût û zad baş digihîştin. 

      Her wiha,  gelek lawirên tên kedîkirin, yên weke pezkovî, 
bizin, dewar, beraz, kûçik û pisîk li wir kom bi kom digerin. Li 
çiya û zozanan, daristanên mezin hene. Çar demsal bi temamî 
tên dîtin. Baran mîna ku bi rêkûpêk av bide, dibare. Derdora 
gelek çem û robaran ji bo avakirinê, xweş bûn.                                    
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Pirsên Nirxandinê 
1- Têgehên li jêr, pênase bike:  

(Arî  - Şoreşa Neolîtîk) 

2- Ji hevokên li jêr, ên rast bi tîpa (R) û yên şaş 

jî bi tîpa (Ş) nîşan bike. 

- Serdema Neolîtîkê  bi hest û ramanên jinê pêş 

dikeve.                                           (  ) 

- Baweriya mirov a yekem, bi wijdana 

mirovahiyê pêş dikeve.                         (  ) 

- Di dema Neolîtîkê de rista zilam pir mezin e. (  ) 

 
3- Jin–dayîk, weke totem dibe bingehê civakê.  

Şîrove bike. 

 
4- Çima di dema civaka xwezayî de rista zilam 

pir kêm bû?  
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  Di serdema Neolîtîkê de ramana 
mirov, li ser pêdiviyên jiyanê pêş 
dikeve. Jixwe, di wê demê de ji bo 
xweparastinê di gava yekem de 
tevgerên hatine kirin bi xwe, 
pêşketinên mezin in.  

- Weke bikaranîna daran, an jî li 
pêşiya lawiran xefik danîn, lê bi taybetî, ji bo komikên bicihbûyî, 
pêdiviyên jiyanê, ji pir aliyan ve hilberînên mezin jî ava kirine. Bi 
şopandina derdora xwe ve girêdayî, mirov gelek amûrên weke 
dîzik û kûzikan çêkirine.  

- Ji heriyê, çêkirina piyanan. 

- Ji giya, çêkirina tayan.  

- Ji gelek şînatiyan, çêkirina cil 
û bergan. 

Her wiha, ji bo çêkirina van 
amûran, kevir û ax bi kar anîne. Dibe ku ev niha gelek hêsan be, 
lê li gorî wê demê gelek girîng bû.  

- Ji bo kevirek were tûjkirin û weke bivir were bikaranîn, 
hizirandineke mezin jê re pêwîst bû.    

PÊŞKETINA AMÛR Û PÊDIVIYAN 

 

TÎR Û KEVAN 
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Di wê demê de ji bo bingehê civakê were avakirin, çi tişt 
pêwîst bû, dihat avakirin û çêkirin. 

- Bi dar û beran (darên zirav), xaniyên biçûk û gelek 
pêdiviyên xwarinê dihatin çêkirin. 

- Ji bo kedîkirina lawiran û çandiniya şînatiyan, gelek amûr 
dihatin çêkirin. 

- Ji bo nexweşiyê, gelek şînatî dihatin bikaranîn. Ev pêşketina 
ramanên mirovên wê demê ne. 

 Ev hemû li ser bingehê çand û exlaqê civakbûnê, pêş dikevin. 
Hemû hilberîn, li gorî pêdiviyên civakê tên belavkirin. Hemû 
endamên  civakê, bi awayekî wekhev ji van berheman sûdê 
digirin. Her wiha, ev wekheviya wê demê ye. Her mirov ji hev û 
du re rêzê digire. Weke endamê klanê û komika xwe, hev û du 
diparêzin û xwe têr dikin. Ev komik, her ku pêş dikevin 
berhemên wan jî, pêş dikevin.     

 Çandinî û Komkirina Şînatiyan   

Hatiye nasîn ku çandinî û xwedîkirina hemû şînatiyan, li ser 
axa ku pêş dikeve, dibe çanda dostaniya mirovan a bi xwezayê 
re û jê sûd tê wergirtin. 

 Mirovên ku lê bi cih bûne, dest bi çandiniyê dikin. Bi ked û 
hilberînên xwe bi axê ve 
tên girêdan û nirxê wê 
fêm dikin. Çandinî, hem 
xwetêrkirina mirovan, 
hem jî, girêdana bi axê ve 
ye. Bi tevgera jinê re 
serdema çandiniyê dest 
pê kiriye û  bûye çanda 
yekem a niştecihbûna 
mirovan. Hemû hilberînên jinê, bi rêbazên komkirinê tên 
berhevkirin. Ev komkirin, li gorî naziktiya xwezayê û siberojên 
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demdirêj tên berhevkirin. Bi serê xwe çandinî û komkirin, dibin 
çanda mirovbûnê ya xwetêrkirina civakan û dibe çanda mirovan 
a bi xwezayê re.   

Çandinî, karekî gelekî zor û zehmet e. Zanabûneke mezin jê re 
pêwîst e. 

 Ji bo çandinî çêbibe: 
- Divê tov werin reşandin. 

- Divê baran bibare, yan jî ew tov bi destan bên avdan. 

- Divê li wan were mêzandin û şopandin. 

- Ji bo ku di demsala xwe de şîn bibin, divê dema çandiniya 
van tovan were zanîn. 

- Her wiha, divê fêkiyên wî tovî gihaştî bin, paşê werin 
berhevkirin. Tê zanîn ku bi hezaran şînatî hene. Pêwîst e, ew jî 
werin nasîn.   

Mînak: Hinek şînatî tehl û hinek 
dijwar in û hinek jî, tenduristiya 
mirovan xerab dikin. Ji ber vê yekê, 
divê ev jî werin zanîn ku kîjan şînatî 
werin bikaranîn. Ji van çandiniyan 
ên ku tên komkirin, ji bo dema pêş 
tên rakirin. Ev jî, zanabûnekê 
dixwaze, weke genim, ceh, nîsk, nok û hwd.  

Ev zanabûn jî, girîng e.  Ev zanabûn û fêrbûnên ku pêş 
dikevin, dibin tevgera çanda dayîkê. Jin-dayîk, bi vê çanda xwe 
û hilberîna xwe, ber bi 
xwedawendiyê ve diçe.  Ya rastî, 
bi vê çandê digêhije asta  
xwedawendiyê. Her wiha, ev 
çand dibe bingehê civakê û  
mirovên wê demê bi pêşengiya 
jin-dayîkê ji klanan derbasî êlan 
dibin. Êl, komên mezin ên civakê 
ne. Ev kom, ji bo ku debara xwe 
ya jiyanê bikin, ew fêrbûnên xwe 
yên çandinî û komkirina 

  Xwedawendeke Tel Xelef 
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şînatiyan dikin bingehê pêwîstiyên xwe. Bi çandiniyê re jiyana 
cihbûyî ava dibe. Rêgezên rêveberiya jiyana bicihbûyî û êl ava 
dibin. Ev rêgez, dibin rêgezên rêveberiya jin-dayîkê yan jî, 
rêgezên xwedawendan û di heman demê de dibin bingehê 
exlaqê civakê.   

 DI CIVAKA XWEZAYÎ DE BAWERIYA CIVAKÊ 

     Di  civaka xwezayî de ev hebûnên ku ew bi xwe diafirînin, ji 
bo wan pîroz in. Ew van hebûnan, weke parçeyeke xwe dibînin. 
Her ku diçin cem wan, weke ku perestinê ji bo wan dikin li wan 
temaşe dikin. Ev dibe sedem ku hestên erênî bi wan re pêş 
bikevin. Ev jî, ji bo wan komikan bandoreke mezin e. Êdî mirov 
digihêje asteke ku hizir û hestên xwe bi hev re bixebitîne û ji bo 
derdora xwe bi kar bîne. Ji ber vê yekê, hemû hebûnên derdora 
xwe zindî dibînin. 

Bi hizirandinê, çanda mirovan pêş dikeve. Ev çand, piştre dibe 
weke taybetmendiya wan a bingehîn. Hemû komik li derdora 
hebûnên xwe dema kom dibin û weke ku perestinê dikin, lê 
temaşe dikin an jî wê diparêzin, di heman demê de ew xwe jî 
pîroz dikin. 

 Ji bo xwe jî perestinê dikin. Ev bihevrebûna hest û ramanên 
wê komikê, nîşan dide. Ev bihevrebûn dibe bingehê baweriya 
mezin a van komikan.  

 Di heman demê de dibe taybetmendiyeke mirovbûnê ya 
xwezayî. Bi hest û ramanên xwe û bi çavdêriya derdora xwe van 
pêk tînin. Ev bihevrebûn di heman demê de dibe wijdana yekem 
a civakî jî. Li gorî vê, dikare were gotin ku civakbûyîn bi 
hevkariya jiyana komikên destpêkê yên ku li derdora jinê kom 
bûne, dest pê kiriye. 

        Her ku endamên komikê pêdiviyên xwe yên jiyanî pêk 
anîne, bi wê ve girêdayî hemû helwest û tevgerên xwe li gorî 
encamên ku bi dest xistine, bi rêzik û pîvanan pêk anîne.  
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Pirsên Nirxandinê 
 

 

 

1. Hevokên li jêr temam bike. 
 
- Çandinî hem xwetêrkirina mirovan û hem 
jî, girêdana bi ....................  re  ye. 
- Çandinî, karekî gelek ……........ û ................... e. 
 

2. Ji bo çandinî çêbe, çi pêwîst e? 
 

3. Di civaka xwezayî de baweriya civakê 
çawa bû? Şîrove bike. 
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Di nava komikên xwedî klan de rastiya herî mezin, azadî û 
wekhevî ye. Civaka yekem, bi awayekî azad li hev kom dibe û bi 
parvekirina hemû nirx û berhemên xwe ve wekheviyê pêk tîne.  

Ango, azadî û wekhevî di dema klanan de, di bingehê 
civakbûna yekem a derdora jin-dayîkê de dijî. Ev rêgez, weke 
îro ne, bi hin xal û bendan hatine diyarkirin. 

 Pîvanên jiyanê, bi tevgera pêdiviyên komikê ve girêdayî, ev 
rêgez eşkere bûne. Bi wijdana mirov re xwe dane der.  

Zanabûna yekem, totem e. Totema civakê, nîşana 
baweriyê ye.  

Ji bo civak û komikên civaka xwezayî, gelek nirxên jiyanê, 
weke totem hatine pejirandin. Ji ber ku mirovên wê demê, li gorî   
xweza û bûyerên xwezayî, nêzîk dibûn û hez dikirin. Hem ji wan 
ditirsiyan û hem jî, rêz didan wan.  

Li derdora wan kom dibûn. Ew weke tişteke pîroz didîtin. 
Piştî ku wateya wan fêm dikirin, ew ji bo xwe bi heman pîroztiyê 
bi kar tanîn û totemeke din didîtin. 

Weke dar, kevir, lawir, av, roj, birûsk, giya û bi taybetî jin.  

Ji ber ku dema zayîn û hilberînên jinê dibînin, wê ji bo xwe bi 
awayekî pîroz digirin dest, li wê guhdar dikin û li derdora wê 
kom dibin. Ango, tiştên ku nayên zanîn û hinek jê nepenî ne, ji bo 
wan dibin mînak, an jî, dibin nîşanên baweriyê.  Lê ne weke 
baweriya îro ya hişk û bi rêgezên tirsê, baweriya ku bi girêdan û 
pêwîstiyên wan komikan ava dibe, pêk tê.   

Mînak: Weke nekuştina lawiran, xwedîkirina zarokan, 
parastina hev û du û tevgera bi hev re parvekirinê. Ev, rêgezên 
yekemîn ên exlaqî ne.  

Jin bi tenduristiya civaka xwe rabûye. Gelek giya û şînatî bi 
kar anîne. Zanabûna çandinî û kedîkirina lawir û şînatiyan, ev 

Totem 
 



ÇAND  Û  EXLAQ                    NAVÎN 2 

 

 
29 

komik ber bi cîwarbûnê ve birine. Ev baweriya bi jinê ve 
girêdayî, totemên destpêkê, yan jî hilberînên jinê yên destpêkê, 
pîroz hatine dîtin. Paşê, di cihê wan toteman de jin hatiye 
bicihkirin.  

 

 

Çavkaniya exlaq a yekem, totem e. 

 Rêzikên totemê, dibin 
zagonên demê. Weke tabûyan 
bi kar anîn. Piştî 
desthilatdariya baviksalarî û 
bindestiya jinê, bi pêşketina 
hiyerarşiyê re baweriya 
toteman dibe ol. Ol, her ku 
diçe bi şaristaniya Sumeran û 
pêşketina zîguratan ve 
binesaziya olên yek-xwedayî 
û dewletê ava dike.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Zîgurata  Ûr 
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 Di Civaka Xwezayî de Pîrozdîtina Jin-Dayîkê  

 

   Jina ku xwe bi her awayî weke beşeke ji xwezayê dibîne, bi 
pîroztiya wan re êdî dikeve pêvajoyeke nû. Ev pêvajoya nû, 
baweriya mirov bi xwezayê tîne. Ji gelek hebûnên ku bi 
baweriya xwe, an jî hinekî bi tirs bawer dikin. Her ku mirov 
giyanewer û hebûnan fêm dike, ev tirs derbas dibe û ji bo wan 
hebûn, di asta pîroztiyê de tê nirxandin. Ev nirx, ji bo wan pîroz 
in. Di wê demê de pîroztiyên  civakî bi giranî hebûnên xwezayî 
ne. Li derdora wan kom dibin, ji wan re perestinê dikin, bi 
alîkariya wan xwe ewle dibînin. Ev ewlebûn, bi xwe re baweriyê 
tîne.  

  

Baweriya yekem, bi riya van hebûnên xwezayê ku tên 
pîrozkirin, derdikeve holê. Ji aliyekî ve em dikarin bêjin ku 
mirov hilberînên xwe pîroz dikin. Di heman demê de xwe jî, 
pîroz dikin. Komikên ku li derdora van pîroztiyan kom dibin, 
hev û du weke bingehê civakî yê yekem dihesibînin û dikevin 
nava baweriyeke xwezayî. Ev bawerî, weke ku hat eşkerekirin, 
baweriyeke xwezayî ye. Di nav de zor, desthilatdarî û 
desteserkirin tuneye. Jixwe, di wê serdemê de komikên civakî, 
van taybetmendiyan nanasin. Bi vê taybetmendiya baweriyê ya 
ku gelek bibandor e, komik bingehê baweriya yekem a civaka 
mirovahiyê ava dikin. Her tişt, li gorî pêdiviyên civakî û 
pêwîstiyên mirovên wê demê tên afirandin, ji bo xizmet û 
baweriyên civakî tên bikaranîn. Wê demê, çand û exlaqê civakê 
yên yekem, bi avakirina civaka jin-dayîkê li ser bingehên çand û 
exlaq pêş dikevin. Di nîşankirina van baweriyan de gelek 
hebûnên derdorê hatine destnîşankirin.    

Gelek hebûnên ku di serî de nikarin watedar bikin, ji bo wan 
dibin bingehên bawerî û perestinê. Pir caran perestina çêlekan 
kirine, pir caran perestina tav û heyvê kirine. Carinan perestina 
kevir, dar, şînatî û gelek lawiran hatiye kirin. Lê, bi demê re 
bandora jin-dayîkê di nava komikê de tê nasîn û bawerkirin, ku 
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jin dibe nîşaneya baweriyê ya herî mezin. Jin, di asta pîroztiyê de 
hatiye nîşankirin.  

- Hemû şeweyên baweriyê bi şeweyê jinê hatine diyarkirin.  

- Hemû civakîbûn li gorî danûstandin, tevger, çûnûhatina jinê 
hatine nasîn. 

 Di encama van tevgeran de jin bûye xwedî çanda dayîkê ya 
pergala wê serdemê, li gorî vê di asta pîroztiyê de hatiye 
nîşandan. Mirov di hemû peykerên jin-dayîkê de nîşaneyên 
qelew û bibandor dibîne.  

Jina ku şoreşa Neolîtîkê bi ser xistiye û hemû taybetmendiyên 
wê şoreşê nîşan daye, dibe xwedawend.  

Bi navekî din, afirînera jiyanê ye. Afirandinên wê demê yên 
weke: nasîna şînatiyan, çandinî, kedîkirina lawiran, çêkirina 
firaxan,  tevn û pêdiviyên malê, mezinkirina zarokan, fêrbûna 
xepartina erdê û nasîna darên fêkiyan di pêşengiya jina 

xwedawend de tên nasîn û pêşxistin. Di wê demê de gelek 
pîroztiyên civakî hatine avakirin û dîtin. Weke amûr û pêdiviyan 
hatine dîtin û pêşxistin, ji bo civakê dibin pîroztiyên  binirx. Her 
wiha, gelek vedîtinên wê demê, di asta pîroztiyê de tên 
nirxandin. Mînak: Ji bo komê çandiniya şînatiyan, nirxê herî 
pîroz e. Her wiha, kedîkirina lawiran di heman wateyê de ye.  

 XWEDAWEND  
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Pirsên Nirxandinê 

1- Hevokên rast bi tîpa(R) û yên şaş jî bi tîpa (Ş) nîşan 

bike û hevokên şaş  sererast bike. 

- Çand û exlaqê civakê yên yekemîn, bi avakirina civaka 
zilam re pêş dikevin.      (   ) 
 

- Xerabkirina exlaq a yekemîn, totem e.   (   ) 
 

- Totema civakê, nîşaneya qralê civakê ye.  (   ) 

2- Valahiyên li jêr, bi peyvên guncaw dagire. 

3- Çawa jin di Şoreşa Neolîtîkê de dibe xwedawend? 

 

4- Wateya têgehên li jêr, şîrove bike. 

 

Totem – Zîgurat   
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Perestgeh: Ew cihên pîroz ên ku civak lê perestinê dike û 
wateyê dide jiyana xwe.  

Di serdema yekem de ne tenê weke cihê baweriyê ye, lê belê 
weke cihê ji bo hebûna xwe bibîne, ev der tên avakirin.  

Perestgeha civakê exlaq, çand û hemû hebûnên civakê bi lêv 
dike. Bi taybetî, di cihên xwe yên baweriyê de parvekirin û 
tevgerên xwe pêş dixistin. Di nava wargehên xwe yên baweriyê  
de, ne tenê ji bo baweriya xwe kom dibin, ji bo danûstandinên 
civakî, her wiha ji bo van 
hilberînan bi hev re parve 
bikin, kom dibin.  

Dibe ku weke îro bi navê 
mizgeft û dêr nehatibin 
binavkirin, lê di wê demê de 
hevpariya civakê li van 
wargehên pîroz tê 
destgirtin. Jin û hilberînên 
wê, li wir pîroz in. Weke 
bijîşk, mezina civakê û 
zanaya demê tê nasîn û rêz 
jê re tê girtin.  

 Ev cihên pîroz bi navê jinê tên nasîn. Lê, bi zêdebûna 
berheman û bi pêşketina serdestiya zilam re ev der û hemû 
pîroztî ji destê jinê, ango ji civakê tê derxistin. Zilam, van cihên 
pîroz ji bo pergala xwe ya desthilatdariyê, bi kar tîne. Ev bi 
çanda nêçîrvaniyê ya zilam re pêş dikeve. Jixwe li ser vê çand û  
vî exlaqî, perestgehên civakî yên bihêz û şaristaniyên mezin 
pêş ketine. 

Perestgeh 
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Zîgurat 

 Ger ew tunebûya yan jî, ji 
aliyê jinê ve bi vê hêz û 
baldariyê nehatibûna avakirin, 
ne gengaz bû ku rahîbên 
Sumeran ber bi feraseta 
baweriya mirovan û avakirina 
zîguratan ve biçûna. 
Perestgehên wê demê di dîrokê 
de cihê herî mezin ên baweriyê 
girtine.  

Danasîna Mîtolojiyê    

 Weke peyv mîtolojî ji ''mît'' û ''lojî'' pêk tê. Mît gotineke 
Yewnanî ye tê wateya ''bi devkî ango bi gotinan behskirina 
bûyer û tiştên qewimî'' lojî tê wateya zanistê. Mîtolojî, bûyer û 
diyardeyên weke: efsane, çîrok û vegotinên demê. Ya rastir, 
heqîqet bilêvkirin e. Civaka destpêkê hemû jiyana xwe bi 
awayekî helbestî 
aniye ser ziman. 
Jiyana xwe li ser 
kevirên mezin, bi 
gelek şeweyên 
wênegeriyê xêz 
kirine. 

Zimanê mîtolojî, zimanekî helbestî ye. Bi şaristaniyê re li ser 
tabloyan,  nivîsên ku jê re nivîsa bizmarî tê gotin, pêş dikeve.  

Beriya şaristaniyê, ango di civaka komînal û demokratîk de 
kêm be jî, nîşaneyên ku li cihên nivîsandinê hatine bikaranîn, 
hene. 

 Tablo: Ji heriya pijandî ku bi destê mirov dihat rastkirin, tên 
çêkirin. Tablo, lênûs û pirtûkên wê demê ne. Li ser tabloyan 
çîrokên wê demê, bi zimanê wan û bi wêneyan hatine xêzkirin. 
Danasîna demê bi riya van wêne û nivîsan, derbasî dema piştî 
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xwe kirine. Bi giranî, ev tablo di perestgehên wan de hatine 
dîtin.  

  Vegotinên wê demê yên weke: destan, helbest, çîrok bi 
zimanê mîtolojîk(devkî) ta îro tên bikaranîn.  Cihên ku ev 
bermahiyên dîrokî lê hatine dîtin, xirbeyên kevnare yên ku bi 
alîkariya erdkolanê derketine holê. Ji van vegotinên wê demê 
re ''mîtolojî'' tê gotin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Pirsên Nirxandinê 
 

1- Perestgeh û mîtolojî çi ne? Pênase bike. 

 
2- Di serdema yekem de perestgeh, ji bo çi 

dihatin bikaranîn? 
 

3- Cihên vala bi peyvên guncaw dagire. 
 

 

Ev cihên pîroz (Perestgeh ) bi navê......... tên 
nasîn. Lê bi zêdebûna ................ û .................. 
serdestiya .......... ev der û hemû pîroztî ji destê 
jinê, ango ji ............. tê derxistin. Ev derên pîroz 
zilam ji bo pergala xwe ya .................. bi kar tîne. 
Ev bi çanda ……………….. ya zilam ……………….. . 

 

4- Rista tabloyan di dema yekem de diyar 
bike. 
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Çanda nêçîrvaniyê: Di civaka xwezayî de bi armanca 
xwetêrkirinê , çûna zilam a nêçîrê ye. Bi derketina vê çandê re bi 
awayekî xwezayî karbeşî çêdibe.   

  Ev çand, di encama hişmendiya zilam de hatiye avakirin. 

 Di civaka xwezayî de jin bi berhevkirinê re mijûl dibe û zilam jî, 
nêçîrvaniyê dike.  

  

Nêçîrvanî, karekî xapînok û ezmûnan dixwaze. Yan wê nêçîra 
xwe winda bike û dibe ku klan jî, birçî bimîne. Ji ber vê yekê, 
zilamê ku diçe nêçîrê, divê plansaziyê çêke. Ji bo lawirên ku bên 

nêçîrkirin, her yek li kû derê bisekine û kengî tevgerê bike. 
Plansaziyên bi vî awayî, li gorî xwezaya vî karî ne. Ger her yek bi 
serê xwe tev bigere dibe ku nêçîrê ji destên xwe  winda bikin.  

Di nava koma zilaman a ku diçe nêçîrê de, her tim yek 
derketiyê pêş. Ev kes, mirovên din ên ku diçin nêçîrê bi rê ve 
dibe. 

ÇANDA NÊÇÎRVANIYÊ – ZILAM 
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 Ji wan re dibêje û diyar dike ku wê her yek li kû derê 
bisekine û kengî bikeve tevgerê. Her wiha, ji bo nêçîrê fermana 
guncaw  a di wextê wê de dide.  

  Bi vî awayî, di nava koma nêçîrê de, desthilatdariya yek 
mirovî saz dibe. Endamên din jî, li gorî wê desthilatdariyê tev 
digerin. Nêçîrvanî, fêlbazî û kuştin di zilam de zekaya analîtîk 
pêş dixin . 

 Ji bo ku klan bikare jiyana xwe bidomîne, nêçîrê dike xwînê 
diherikîne û dikuje. rewşên bi vî awayî, rê li ber avabûna 
hişmendiya zilam vekiriye.  Zilamê ku di nêçîrvaniyê de bihêz 
bûye û li derdora xwe komeke bihêz birêxistin kiriye, piştî ku 
rastiya hêza xwe nasiye û ev daye pejirandin, hêdî hêdî pergala 
jin-dayîkê dorpêç kiriye û xistiye bin serweriya xwe.  Ev pêvajo, 
ta avakirina dewletên yekem ên yek bajarî berdewam dike. Bi 
derketina pergala dewletê ya bi vî awayî re, ev çanda 
nêçîrvaniyê bûye bîrdoziya bingehîn a pergalê. Vê bîrdozîyê bi 
xwe re çanda desthilatdariyê domandiye. 

 Pêşketina Pergala Desthilatdariyê 

Avakirina çanda dayîkê bi hezarê salan hatiye 
berdewamkirin. Piştî wê demê, bi derketina feraseta deshilatdar 
re hilberînên zêde desteser dike û li gorî berjewendiyên xwe bi 
kar tîne û çandeke dijber ava dike.  

Zilamên qurnaz û bihêz, pergala deshelatdariyê saz kirin. 
Weke Şaman-rahîb, fermandarê leşkerî û zilamê qurnaz di vê 
demê de pêş dikevin û sazûmaniya pergala desthilatdar ava 
dikin.   

Di demeke dirêj de hemû nirxên jinê û hilberînên wê, bi 
taybetî ramanên wê tên dizîn û dîlgirtin. Weke ku gelek caran tê 
gotin, şkandina yekem a zayendî di vê dema dirêj de, dest pê 
dike. 

 Ev dema dirêj, ta niha didome û dibe sedem ku di nava 
civaka mirovahiyê de du çand werin avakirin.  
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Yek çanda jin-dayîkê û yek jî, çanda zilamê qurnaz û bihêz 
(çanda nêçîrvaniyê).  

Ev çand, di dema xwe de bi rêveberiya rahîbên Sumeran saz 
bûye. Hemû çavkaniyên civakê, li gorî vê sazbûnê hatine 
desteserkirin û hiyerarşiya yekem a pergala zilamê qurnaz û 
bihêz pergala çanda nêçîrvaniyê hatiye avakirin. Ev pergal, bûye 
xeta dijber a çanda jinê. Hemû damarên (rayên) civakê bi vê 
çandê  hatine dagirtin û civak li gorî vê pergalê hatiye 
dabeşkirin. 

Dabeşiya civakê di zîguratan de eşkere dibe. Qata civakê ji jor 
ta jêr bi sazkirina cihê xweda, rahib û koleyan hatiye avakirin. Bi 
derketina pergala dewletê re, bîrdoziya bingehîn a çanda 
nêçîrvaniyê û bi demê re weke çand gav bi gav xapandin, li ser 
bingehê tirs û tundiyê pêş ketiye. 

Bikaranîna tevahî şêwazên mîtolojî, bawerî, bîrdozî, huner û 
hwd. re, pergala desthilatdariya zilam hatiye sazkirin.   

Pergala kapîtalîzmê ya di roja me de, mînaka herî berbiçav a 
çanda nêçîrvaniyê ye. 

 Kapîtalîzmê, bi çanda nêçîrvaniyê re cîhana me aniye 
rewşeke ku tê de neyê jiyîn. Bi navê ol, ziman, netewe, zayend û 
hwd. mirov anîne li hemberî hev û komkujî pêk anîne. 

 Ev pergal, çavkaniya xwe ji çanda nêçîrvaniyê ya ku li ser 
bingehê kuştinê ava bûye, digire.  

CIHÊN DESTHILATDARAN  
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Mirovên civaka xwezayî ji bo xwe têr bikin û ji bo domandina 
jiyana xwe, nêçîrvaniya ku dikirin, di roja me ya îro de, di bin vî 
navî de, bi destê kapîtalîzmê pêk tînin. Mirov anîne rewşeke 
çavbirçî, ezezî, komkujî, talan, destdirêjî, qirkirin û hwd. çanda 
nêçîrvaniyê zîviriye û bûye çanda şer.  

  

 Bi çanda nêçîrvaniyê  re rê li ber komkujiya lawiran vebûye û 
bi şaristaniyê re jî rê li ber komkujiya mirovan vekirine; divê  
mirov xwe ji vê sîstema kapîtalîzmê ya ku rê li ber bobelata 
xwezayê vedike, rizgar bike.  
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PIRSÊN NIRXANDINÊ YÊN BEŞA 1 

1-Karê jinê di dema Neolîtikê de çi 

bû? Rave bike. 

2-Klanê çawa li totemê dinêriya? 

3-Di civaka xwezayî de xweza çawa tê 
vedîtin?  

4-Hevokên li jêr, temam bike. 
 

- Çanda nêçîrvaniyê, di civaka xwezayî de bi 
encama hişmendiya ..................................... 

- Ger her yek bi serê xwe tev bigere, dibe ku 
nêçîrê ……………………………………. 

- Zilamên qurnaz û bihêz pergala ....................... 

- Çanda jin-dayîkê di dema xwe de bi 
rêveberiya ................................. 

- Qata civakê ji jor ta jêr bi …………………………. 
 

5-Pergala desthilatdar, çawa ava 
dibe? Encamên ku te jê derxistine, 
bi hevalên xwe re parve bike.  
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BEŞA 2. 

A- KOMÊN ZIMAN 

B- NÊZÎKATIYA PERGALÊN DESTHILATDAR  A  LI  
BERAMBERÎ ZIMAN Û ÇANDA CIVAKAN  

 

DI ASTA ÇANDÊ DE  

PÊŞKETINA ZIMAN 
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"Ziman bi xwe heta demeke dirêj bi vegotina 

helbestî hatiye bikaranîn.  Zimanê komekê, yan jî 

gelekî çi qas bi vegotina helbestî û hozanî be, ew 

qas jî, xwedî wateyeke azad e. Di heman demê de 

azadiya wê civakê jî dide diyarkirin"    

XEBATÊN AMADEKARIYÊ 

1- Ziman di nava xwe de dibe çend beş? Lêkolîn 
bike. 

2- Girîngiya zimanê koma Aryen, lêkolîn bike. 
3-  Çi girêdana ziman û çandê bi hev re heye? 

Lêkolîn bike.   
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 Zimanê sereke, zimanê nîşaneyî ye. Bi nîşan, dest û mil, çav û 
dev ji hev fêmkirin, çêbûye. Bi demê re êdî bi deng, ziman pêş 
dikeve.  

 pêşxistin û bikaranîna zimanê qirikî, hem guhertineke gelekî 
mezin a fîzîkî ye û hem jî di asta mejî de dîtineke gelekî mezin e. 
vê bi xwe re şoreşa ziman jî aniye. Ji ber ku her gava ku mirovan 
di wê demê de ji bo mirovbûnê avêtiye, di asta şoreşê de tê 
nirxandin. Yek ji vê jî, şoreşa pêşxistin û bikaranîna ziman e.       

  

Mirovên ku ji zimanê hev 
fêm dikin û dikevin nava 
danûstandinê, civakbûnê 
zêdetir xurt dikin. Jixwe 
gotina afirandinên jinê yên bi 
navê ''me'' ji wê demê tê. Ev 
gotin, wateya hilberînên jinê 
ji wê demê tîne ta îro. Ev bi 
xwe girîngiya ziman û 
bandora wê dide eşkerekirin. 
Li gorî lêkolînan, beriya niha bi 100 hezar salî derbasî zimanê 
nîşaneyî bûn. Lê belê, pêşketinên bingehîn ên di ziman de 20 
hezar salî B.Z. çêbûne.   

Mirov dikare bêje ku di dîrokê de şoreşa yekem, şoreşa ziman 
e. 

 

 

 

 

DI ASTA ÇANDÊ DE PÊŞKETINA ZIMAN 
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NÊZÎKATIYA PERGALÊN DESTHILATDAR   

A LI BERAMBERÎ ZIMAN Û ÇANDA CIVAKAN 

    Koma ziman, bi navekî din malbata ziman a ji komên zimanên 
nêzî hev  û yên ji heman kokê tên, hatiye avakirin. Lewra zimanê 
heman malbatê, ji heman kokê tê. Dibe ku ji heman zimanê 
despêkê zêde bûye û wisa tê pejirandin. Ji ber ku gelek ziman ji 
dîroka nêz de hatine destgirtin, zimanzan nakevin dîroka wan a 
kûr û fêm nakin ku ji kîjan kokê hatine. 

  Ev nêzîkatî, 
hişmendiya 
desthilatdariyê 
ku her hilberînê 
bi xwe didin 
destpêkirin û 
hilberînan ji 
bingehê wan an 
jî, ji koka wan qut 
dikin. Ev nêzîkatî, 
ji bo lêkolîn û 
nirxandina pêşketina ziman jî, derbasdar e.  

  

- Gelek lêkolînên zanistî, bûyeran ji koka wan qut dikin. 
- Gelek ziman hatine tunekirin û pişaftin. 

 Bi taybetî, bi nêzîkatî û feraseta tunekirina çanda civakî bi 
hezaran ziman ji ber ku hatine qedexekirin, ji dîrokê hatine 
rakirin û bi hezaran ziman hatine jibîrkirin. Ji ber vê yekê, gelek 
zimanên di demên xwe de di nava gel de dihatin bikaranîn, 
hatine tunekirin. Tenê navê wan derbas dibe, lê nehatiye hiştin 
ku gel bi zimanê xwe yê gelêrî biaxive û ta demekê ev ziman ji 
holê hatine rakirin. Gelek ziman jî, bi zimanê rêjîma fermî tên 
nasîn û fermiyeta van zimanan li gorî pergalên heyî weke 
zimanê fermî yê civakê hatine pejirandin. Lê belê, ev jî di 
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encama feraseta pergala yek dewlet, yek netewe, yek al û yek 
ziman de hatiye avakirin. 

 Di nava hemû pergalên heyî de gelek cihêrengiyên gelan bi 
hev û du re dijîn.  

Gelek çand û zimanên cuda yên gelêrî di nava hev de tên 
bikaranîn û ev dibin dewlemendiya çandî ya hemû gelan. Lê 
pergal ji bo ku zimanê xwe fermî bike, çand û zimanê civakê ji 
holê radike; rêbaza pişaftinê bi kar tîne.  

Di encamê de, gelek zimanan tune dike.  

Dema em lêkolîneke gelekî biçûk li ser ziman bikin, em ê 
bikarin encama vê pişaftinê bibînin. 

 Di danasîna gelek zimanan de ev encam hatiye nivîsîn û ew 
ziman ji dîrokê hatiye rakirin. Tê wateya ku ew gel ji dîrokê 
hatiye rakirin, an jî hatiye tunekirin û kuştin.  
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. 

 

 

 

 

 

 

Pirsên Nirxandinê 
 

1. Di asta çandê de gavên pêşketina ziman, 

diyar bike. 

 
2. Zimanê heman malbatê, ji heman kokê tê. 

Rave bike. 

 

3. Hevokên rast  bi tîpa(R) û yên şaş jî bi tîpa 

(Ş) nîşan bike û hevokên şaş  sererast bike. 

a– Mirovên ku ji zimanê hev fêm dikin û 

dikevin nava danûstandinan, civakîbûnê 

zêdetir lewaz dikin.    (   ) 

   b– Mirov dikare bêje, şoreşa duyem, şoreşa 
ziman e.      (   ) 

 c –Dema ziman ji dîrokê tê rakirin, tê wateya 
ku gel ji dîrokê tê rakirin, an jî tê tunekirin û 
kuştin.                 (   ) 

 

4. Rista pergalên desthilatdar a li beramberî 

ziman û çanda civakan, çi ye? 
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Beriya niha bi 9 hezar salî komikên ziman pêş ketine. Her 
wiha, beriya niha bi 6 hezar salî jî, dabeşî pênc komên ziman 
bûne:  

 

1- Koma zimanê Arî (Aryen)  
2- Koma zimanê Semîtîk (Hamî-Samî)  
3- Koma zimanê Çînî-Tibet 
4- Koma zimanê Bantû (Efrîqî) 
5- Koma zimanê Ûral-Altay  

 

 

KOMÊN ZIMAN 

 

Arî 
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 1- Koma Zimanê Arî (Aryen)  

Koma zimanê Arî, xwedî nasnameya civaka Neolîtîk e. Zimanê 
Arî di nava komên mirovan ên Mezopotamya jorîn de pêş ketiye 
û bi riya belavbûna çandê jî, derdora xwe bandor kiriye. Weke tê 
zanîn, cihê pêşiyên kurdan, ên ku lê dijiyan. Ta niha jî, di kurdan 
de peyva ''Aryen'' di wateya gotinên weke ''cih, ax, zevî'' de tê 
bikaranîn. Di heman demê de 
Aryen xwedî hilberînên 
çandiniyê ne.   

Zimanê çand (zimanê 
Aryen) digihe ta 12.000 salî 
B.Z.   

Di hilberînên xwebinavkirin 
û biwatekirinê de pêş ketiye û 
saz bûye. Hilberînên bingehîn, 
dîzik û kûzik, kêr, gêsin, tekele 
û gelek hilberîn din hatine 
binavkirin.  Dema ev tên binavkirin, bingehê ziman jî çêdibe. 
Cihên ku ev vegotina devkî li ser pêşketinên ziman hatine zanîn 
weke Çayonu, Çemê Xelan û hwd.  

 Gotinên yekem: ''geo, war, 
ax, zevî, jin, roj, bira, mur, sal, 
neo, ga, giran, meş, xweda'', ev 
hemû çavkaniyên xwe ji çanda 
Mezopotamyayê digirin. 
Dengên qirikî ku derdikevin, 
weke pergaleke pirdengî tê 
destgirtin. Ev, di erdnîgariya 
herî destgirtî, ya 
Mezopotamyayê de derfetê dide. Di heman demê de mirovên wê 
demê ku li Mezopotamyayê ev çêkirina ziman ava kirine, li gorî 
lêkolînan, xwedî mejiyekî mezin in.  

  

Kûz 
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 Ev, dibe derfeta pêşketina 
hizirîna zêde. Ev malbata ziman ji 
bo mirovahiyê, derbsî şaristaniyê 
bibe, em dibînin ku di vê qonaxê 
de hemû amûrên teknîkî pêk 
hatine. Tekele, tevn, amûrên 
cotkarî, gundên mezin, zimanên 
cihî, komên etnîk, destanên 
qehremaniyê û hwd. Ev hemû li 
dora hêza hilberîneriya jin-dayîkê hêjatiyan diafirînin. Ya rast, 
ola xwedawendiyê, mezinbûna zihniyetê ye.   

Hilberandina jinê tê pîrozkirin. Hemû vedîtinên ji vê serdemê 
wateya vê heqîqetê piştrast dikin.''Star'' ku hê jî tê wateya 
''stêrk''ê, di ziman û çanda afirîner a serdema Aryenî de tê 
wateya xwedawenda jin. Di 
zimanê wê herêmê de, di 
kurdî de îro jî, bi wateya 
xwedê ''Ya Star'' tê gotin û ev 
yek, mezinbûn û hêza 
baweriyê bi lêv dike.  

  

Ev afirandin, gelekî kevn e 
û di hemû zimanên Arî de 
hebûna xwe bi şêweyên 
cihêreng be jî, dewam dike. 
Mirov dikare bêje, buhişta 
yekemîn li vê kevana erdê 
hatiye afirandin. Mirovahiyê di warê jiyana civakî û hilberînê de 
muhra xwe li gelek pêngavên yekemîn xistiye. Amûr û qalibên 
mûzîkê yên wê serdemê, hîn jî bi awayekî me bandor dikin, dil û 
hinavên me dihejînin û xwe li giyanê me badidin. Di van komên 
ziman de weke zimanên kurdî, farisî, hindî û zimanên ewrûpî û 
hwd. 

 

Tekelek 

XWEDAWENDEKE JIN-DAYÎK 
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2- Koma Zimanê Çanda Semîtîk (Hamî-Samî)  

   Duyemîn şoreşa mezin a zimanê sembolan, li ser avahiya 
erdnasî(çêbûna erd û erdnîgariyê) a rêzeçiyayên Toros-Zagrosê 
pêk hatiye.  

 Rista vê komê di şoreşa bajar û lawirvaniyê de jî sereke ye ku 
ev jî hêmaneke girîng a rastiya piştrastkirî ye. Di vê koma ziman 
de Akad, Asûr, Babil, Kenan, Îbranî, hene û bi vî zimanî bi 
nasname dibin. Paşê ereb jî tevlî vê nasnameyê dibin. Di 
serdema me de ji vî zimanî re zimanê Hamî-Samî, tê gotin.  

3- Koma Zimanê Ûral Altay  

      Sêyemîn koma mezin a zimanê sembolan, li başûrê 
daristanên Sibîryayê ji aliyê pergala êlên weke koma zimanê 
Ûral-Altay tên binavkirin, pêk hatiye. Ev komên ku behsa wan tê 
kirin, piştî serdema qeşayî ta bi Çîn, Moxolîstan, Tirkistan û 
Fînlandiya îro belav bûne û bi qasî her du komên pêşî nebe jî, di 
dîroka gerdûnî de hem di warê Şoreşa Neolîtîk û hem jî, di warê 
şoreşa bajarvaniyê de, kêrhatîbûna wan girîng e.  
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PIRSÊN NIRXANDINÊ YÊN BEŞA 2 
 

 

1. Mirovên destpêkê kîjan ziman bi kar 
anîne û bi çi şeweyî ji hev fêm kirine?  

2. Ziman di kîjan dema dîrokê de pêş 
ketiye?  

3. Çima zimanê Arî ji bo mirovahiyê girîng 
e?  

4. Malbatên zimanan binivîse.  
5. Peyva Aryen pênase bike. 
6. Zimanê kurdî di kîjan koma zimanan de 

cih digire?  
7. Hêzên desthilatdar zimanê civakan çawa 

xerab dikin, bi mînakên rojane diyar 
bike.  

8. Hevokên li jêr, temam bike. 
 

    - Dema hilberînên bingehîn, dîzik û kûzik, kêr 
û .................tên binavkirin, bingehê ........................... 
jê çêdibe. 

         - Star di ziman û çanda afirîner a serdema 
aryenî de tê wateya .................................... 
       - Di koma zimanê semîtîk de akad, ........., ........., 
.........., ......... hene. 
       - Zimanê sereke bi nîşan, dest û ..........................   

çêbûye. 
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BEŞA 3. 
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"Exlaq, bingehê ramana ku beriya olê 

hatiye avakirin e. Di rastiya xwe de mirov û 

mirovbûn bi hizirandina xwe dema ku xwe 

ji lawirên din cuda dikin û xweseriya xwe 

ya mirovbûnê ava dikin, êdî exlaqê wan pêş 

dikeve. Mirov bi çand û exlaqê xwe, ji hemû 

giyanewerên din cuda dibe.  

 

XEBATÊN AMADEKARIYÊ 
  

1- Exlaqê civakî çawa pêş dikeve?  
 

2- Mirovên navdar ên xwedî exlaqê civakî   kî 
ne?  

3- Di pêşketina exlaq de çi pêwîst e?  
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Di roja me de bi navê exlaq, gelek şîrove û nirxandin çêdibin. 
Gelek karên pratîkî yên ku di vê mijarê de tên kirin, hene. Gelek 
mirov bi navê exlaq an jî ol, tenê ji bo berjewendiyên xwe tev 
digerin. Di dema me de pirsgirêka di derbarê exlaq de li her 
deverê tê jiyîn. Bi navê ol û gelek baweriyan, gotina exlaq tê 
bikaranîn. Lê dema em li rastiya vê gotinê dinêrin, ev şîrove û 
nirxandin hemû ne rast derdikevin. Ji ber ku exlaq bingehê 
hemû civakê ye û di her deverê de jî, em rastî van gotin û 
nirxandinan tên. Divê şîrove û pênaseyeke rast were pêşxistin 
ku em bikarin di derbarê exlaq de bigihin encamên rast.  

  

 PÊNASE Û PÊŞKETINA EXLAQ  

  

Exlaq, kevneşopiya 
hizirandina hevbeş e. Ji 
hemû pîvan û rêgezên ku  
civak, ji bo hebûn, parastin 
û pêşketina xwe dike re 
''exlaq'' tê gotin. Têgeheke 
ku bi hebûn û tevgera 
civakbûnê ve girêdayî, 
derketiye holê ye. Têgeha 
exlaq, bi têkilî û tevgera 
civakê re hebûna xwe 
didomîne.  

 

DI DÎROKÊ DE EXLAQ 
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 Armanca me avakirina civaka exlaqî û polîtîk e.  

Civaka exlaqî tê çi wateyê?  

     Di nava komên mirovên yekem de hemû liv û lebatên ku ji 
bo xwe kirine, bi hinek rêbazan 
pêk anîne. Rakirina kevirekî ji 
erdê, komkirina şînatiyekê û 
kedîkirina lawirekî ev hemû 
tevgerên wê demê ne.  

        Ev bi hinek rêkûpêkiyên 
tevgerên mirovan ve hatine 
eşkerekirin. Mirovên wê demê ji 
bo civakê, kar kirine û ev kar ji bo 
civakê bi hin rêgezan dane 
berdewamkirin. Ew bûne çanda 
civakê û bi vê ve girêdayî, her ku çûye têgihîştin û rêgezên exlaq 
dane avakirin. Wê demê exlaq dibe rêgeza bingehîn a 
tevgerkirinê. Em rêgezên di derbarê hemû tevgerên civakî yên 
ku derketine yan jî hatine avakirin, weke exlaq bi nav bikin, wê 
di cih de be. Ev rêgez, ji bo jiyana civakê gelek girîng in. Hemû 
pêdiviyên xwe bi van rêgezan pêk tîne. Her ku dem derbas dibe, 
ev dibin exlaq û kevneşopiyên civakî û tên rûniştandin. 
Pêşketina tevgera mirovan a li gorî sûdwergirtina wan, di 
heman demê de pêşketina hizirî jî bi xwe re tîne. Di vî warî de 
weke exlaqê civakî, çanda çalakiya civakî pêş dikeve û ber bi 

hizirandinên nû ve diçe. Ev bi xwe pêşketinên gelek mezin in.  

Ji ber vê yekê tê gotin ku civak û mirov bêexlaq nabe, her 
wiha, ji bo vê hemû pergal û berjewendîparêz li pey xerabkirina 
exlaqê civakê bezîne. Civakek bêexlaq bimîne, wê zû ji rê 
derkeve, were rûxandin, guhertin û dagirkirin. Ew civak, ji 
cewher û hêza xwe tê dûrxistin.  
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 Ji bo wê çand û exlaqê civakê ji bo deshilatdaran bûye mijara 
sereke a ku her tim li ser tê lîstin û tê xwestin ku civak bêexlaq 
bimîne.  

Bê exlaq, civak û mirov nikarin jiyaneke bi tenduristî 
bidomînin.  

Exlaqê civakê, dema ku ji destê wê tê girtin, bê bingeh dimîne. 
Weke dareke hişk, nikare hebûna xwe bi rêgezên xwe bimeşîne.  

Di navbera exlaq û olê de hatiye xwestin ku girêdanek çêbibe. 

Beriya avakirina şaristaniyên dagirker civakan ol, exlaq û 
demokrasî bi hev re dijiyan. 

 Exlaq, rêgeza tevgera mirov a di civakê de ye.  

Ji bo pêşketina exlaqê civakî di dîrokê de gelek pêşengên 
demê derketine. Hinek bi navê pêxember û hinek jî, bi navê 
feylezof, di dîrokê de cihê xwe girtine, di encamê de bûne 
pêşengên avakirina çand û exlaqên demê.  
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Pirsên Nirxandinê 
 

1. Exlaq, pênase bike. 

 

2. Valahiyên li jêr dagire. 
 
 
Bi navê ol û gelek .................. gotina ............. tê 
bikaranîn. Lê dema em li rastiya vê gotinê 
dinêrin, ev şîrove û nirxandin hemû ................ 
derdikevin. Ji ber ku exlaq ................. hemû 
................. û di her deverê de jî em rastî van 
gotin û ......................... tên. 
 

3. Komên mirovên yekem bi çi rêbazî, exlaq 
bi kar tanîn? 
 

4. Rista desthilatdaran a li ser exlaqê 
civakê çi bû? 
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Zerdeşt, di derbarê exlaqê 
mirovahiyê de mînaka bingehîn e. 
Weke çand û exlaqê bingehîn di 
rêzeçiyayên Zagros–Torosê de pêş 
ketiye û civakên vê herêmê bi vê çand û 
exlaqê mezin, xwe bi nasname kirine.       

Zerdeşt  weke  pêxember, 
bawermend û feylezof hatiye nasîn.  

Di rastiya xwe de hizirînerê xwedî 
feraseta çand û exlaqê civakî ye. Di 
serdema Medan de jiyaye. Li gorî 
texmînan di sedsala 7’an B.Z de jiyaye.  

Felsefeya Zerdeşt li ser bingehê du-
alîbûnê(başî û xerabî, ronahî û tarîtî, xweşikî û nexweşikiyê) ava 
bûye. 

 Hizirîner, ev her du alî danîne holê û bi daxwazeke rast a 
mirovbûnê, bûye sedem ku mirov li ser van kiryaran bihizire.  

 

 

 

   

  
  

 

 

ZERDEŞT Û EXLAQÊ AZADIYÊ 

 

Zerdeşt 
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 Nêrînên Zerdeşt ên li ser têkiliyên mirov û xwezayê  

Nêrînên Zerdeşt li ser têkiliyên mirovan(jin û mêr) girîng 
û balkêş in. 

  Di têkiliyên jin û mêr de wekhevî, hevkarî û rêzgirtinê 
bingeh digire. Ev rêgez, di heman demê de rêgeza malbat û 
civaka demokratîk e.  

Zerdeşt bi hizira xwe, mirov û xwezayê navend dibîne. 

Keda mirov, çandinî û xwedîkirina lawiran pîroz dibîne. 

Serjêkirina lawiran qedexe dike û sûdgirtina ji hirî û şîrê 
wan çêtir dibîne. Ji ber vê yekê, rêbaza Zerdeşt a jiyanê bi keda 
xwe jiyîn e. Bikaranîna axê, çandinî û kedîkirina lawiran, weke 
karên herî pîroz dibîne.   

Bi nirxên çanda Neolîtîkê ve girêdayî karkirin û hilberînên 
jiyanê diparêze.  

Bi xebatê, qezenckirin û zêdekirinê, weke taybetmendiya 
mirovên baş dibîne.   

   Rastiyekê li ser xebata di navbera başî û xerabiyê de ava 
dike.  

Zerdeşt, bi çanda xwe pêşî li jîngeha civakê jî vedike. Weke 
tê zanîn, civaka xwezayî di heman demê de civaka Neolîtîk e. 
Jîngeh, tê wateya cihê jiyanê. Ew şert û mercên ku mirov dikare 
tê de bijî, dibe jîngeh.    

Di van gotinên Zerdeşt ên kurt de mirov dikare naveroka 
nêrîn û ramanên wî baş bibîne.  

Bi hizir tevgerkirin û bi hiş gavavêtin, weke 
taybetmendiyeke sereke ya mirov e. Baş axaftin jî wiha ye. Baş 
axaftin, weke cewherê kesayetiya mirov e.   

Sê nêrînên Zerdeşt ên balkêş hene:   

Baş bihizire. Xweş biaxive. Rast pêk bîne. 

    Di dîrokê de van kesên ku bi berdêla jiyana xwe pêşengî 
kirine, navê xwe li dîrokê bi tîpên mezin nivîsîne. Di dîroka 
kurdan de bi taybetî, feylezofê bi navê Zerdeşt ku weke 
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pêxember jî tê pejirandin, cihekî girîng ava kiriye. Bi 
ramanên xwe di bawerî û exlaqê mirovan de rêgez û pîvanên 
girîng pêş xistine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pirsên Nirxandinê 
 

1- Zerdeşt, kengî û li kû derê jiyaye? 

 

2- Pênc nêrînên Zerdeşt ên li ser têkiliyên 
mirov û xwezayê binivîse. 

 

3- Ola Zerdeşt, baweriyeke çawa ye? 
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Manî di sedsala sêyem P.Z de ji dayîk bûye. Bavê wî şopdarê 
(murîdê) Baxçeyê Ronahiyê ye. 

 Dema ku dayîka Manî ducanî 
ye, bavê wî ji dayîka wî re dibêje: 
''Ger keç be, wê ya te be; ger kur 
be, dema ji şîr qut bibe, tu yê bidî 
min.''   

  Manî di sê saliya xwe de dibin 
Baxçeyê Ronahiyê. Perwerdehiya 
xwe li Baxçeyê Ronahiyê temam 
dike. Li wê derê her reng nedihat 
lixwekirin. Her xwarin nedihat 
xwarin. Tenê rengê spî pîroz bû. 
Çêkirina wêneyan jî di wê demê 
de qedexe bû.  

Manî, hîn di dema xwendina xwe 
de li ser kêleka pirtûka xwe ya pîroz, wêne çêdikirin.  

Di dîrokê de ev wêne, bi nexşeyên Manî tên nasîn. Manî jî bi 
wan tê nasîn. Ji ber çêkirina van wêneyan, gelek caran dihat 
sezakirin. 

 Manî bi her awayî li hemberî sazûmaniya Baxçeyê Ronahiyê 
derdikeve. Bi vî awayî, ji bo çand û exlaqê xwe bide 
berdewamkirin, ji Baxçeyê Ronahiyê derdikeve..  

 

 

 

ÇAND Û EXLAQÊ MANÎ  

 

Manî  
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 Armanca Manî   
 

- Armanca Manî, yekbûna olên wê demê ye.  

Bi taybetî, dixwaze ola Zerdeştî, Xirîstiyanî û Cihûtiyê bike 
yek. Li gorî wî, hemû ol rast in û di perestgehên ku di dema wî 
de hatine avakirin, hemû ol dikarin perestinên xwe bikin.  

Manî xwe digihîne feraseta yekbûna tevahiya olan.  

Aliyên baş û kêrhatî yên di derbarê exlaq û çanda civakê de 
dixwaze bike yek û bide jiyîn.  Di serdema wî de gelek perestgeh 
jî bi vî awayî hatine avakirin.   

  

- Manî, rêzeke mezin dide xwezayê. 

 Dibêje: '' Zimanê xwezayê heye, ew jî weke me êşê dikêşe û 
kêfxweş dibe. Pêwîst e, mirov êşê nede şînatî û lawiran''.  

- Li hemberî kuştina mirovan derdikeve. 

 Şer napejirîne. Rûmet û nirxekî mezin dide jinê. Wê ji her alî 
ve bi vê mezinbûnê dinirxîne û bi hevalbendiyeke rast dixwaze 
peywendiyan çêke.   

- Li gorî nêrîna wî, divê şer û aştî bi hev re nemeşin.  

Di aliyê aştiyê de cihê xwe digire. Dixwaze aştî û wekheviyê 
bîne. Bi vê sekna xwe, rêzeke mezin dide jiyan û jiyîna mirovan. 

 Hizira Manî, bandora xwe ji Hindistanê ta Ewrûpayê dike. 
Piştî mirina Qral Şapûr, kurê wî yê bi navê Behrem, Manî ji ber 
van hizirandinên wî yên exlaqî û rêgezî ku radestî pergala 
desthilatdar nabe, bi êşkenceyê dide kuştin.   
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 BÛDA Û GUHERÎNA REFORMA EXLAQÎ  

Bûdîzm, tê wateya zanîna di derbarê ola Bûda de. Bûdîzm, 
weke çand û exlaqê jiyana mirovên hejar û belengaz derketiye 
holê.    

Di sedsala 6'an B.Z de li Hindistanê derdikeve. Weke dîroknas 
dibêjin, ''Bûda her tim di nava xweşî û şahiyê de mezin bûye, 
xêzanî nedîtiye''. Piştî ku êş û zordariya kesên bindest dibîne, jê 
pir bandor dibe. Bûda ji bo çareseriya hejariyê, dest bi lêger û 
lêkolînê dike. Şeş salan bi pênc murîdên xwe re li bin darekê li 
benda rênîşaneke xwedayî radiwestin, lê tu ferman ji wan re 
nayê.   

  

 Felsefeya jiyanê ya Bûda wiha ye:  
1- Cîhan bi êşan dagirtiye.  

2- Di bingehê êşan de xwestek, tirs û nezanî heye.  
3- Xwexilaskirina ji wan êşan gengaz e. Ev jî, bi riya 
xwegihandina ronîkirina herî bilind ''Nîrwana'' ve çêdibe. 
Nîrwana, tê wateya xwedayê ronahî û dilpakiyê û riya vê Yoga 
ye. Yoga, ronakbûna bi zanînê, kûrahiya hundirîn, rê û rêbazên 
xwe, gihandina Nîrwana ye.   

Felsefeya Bûda, li başûrê rojhilatê Asya desthilatdariya         
xwedatî ya Birahman şikand û bandoreke berfireh çêkir. 

 

 Çand û Exlaqê Bûdîzmê  

a- Destdirêjiya malê kesî, neke.  

b- Zindiyan nekuje.  

c- Tiştên nerast nebêje.  

d- Ji tiştên ku mirov serxweş dikin, dûr bikeve.   

e- Rêzê bide jiyana mirovên din.   
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            Weke van zanyarên pêşeng ên demê, gelek mirovên din jî 
derketine û têkoşîneke mezin ya exlaqî û çandî dane. Weke 
Sokrates, Konfuçyûs û hwd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pirsên Nirxandinê 
 

1- Li gorî xwendin û zanabûna xwe, li ser jiyana 
Manî mijarekê binivîse. 

2- Valahiyên li jêr, dagire: 

- Manî dixwaze ola Zerdeştî, ...................... û Cihûtî 
bike yek. 

- Manî, rêzeke mezin dide ................... 

- Li hemberî kuştina ................. derdikeve. 

- Li gorî nêrîna wî, divê ....... û ...... bi hev re nemeşin. 

3- Ji çand û exlaqê Bûdîzmê:   

a- Destdirêjiya malê kesî neke.  
b- ……………………………………….. 
c- ………………………………………..  

d- ………………………………………… 

e- …………………………………………   
 

 

Bûda  
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 Wekhevî  

Yek ji rêgezên exlaq, wekhevî ye. Mirov, bi awayek wekhev 
nêzî derdora xwe dibe.  

Mirov di nava civaka xwe de bi 
qasî pêdiviyên xwe, divê 
pêdiviyên derdora xwe jî bizane û 
ji wan berpirsyar be. 

Lê belê, pergalên desthilatdar 
cudakarî di navbera ziman, çand, 
exlaq, lixwekirin û her tiştê di 
nava civakê de çêdike. Lê pêwîst e 
mirov bi têkilî û her tiştên xwe ve 
wekhev û azad be û di navbera mirov, nijad, reng û hemû nirx û 
dewlemendiyên civakê de cudakariyê neke.  

Di nava mirovan de divê serdest û bindest tunebin. Lê eger 
cudakarî û desthilatdarî bikevin nava civakê, hemû şêweyên 
jiyana mirov li gorî vê tên avakirin. Civaka kole û mirovên kole 
derdikevin. Çînayetî pêş dikeve. Ziman tên qedexekirin. Çand û 
exlaqê mirov  tên xerakirin.   

     Di nava hemû mirovan de cudabûn heye. Ev cudabûn, 
dewlemendiya di navbera van mirovan de diyar dike û nabe 
pîvanên ku hev û du nepejirînin û ji hev dûr bikevin.   

 Di vê encamê de mirovbûn çêdibe, lê belê pergala 
desthilatdar naxwaze dewlemendî û cudabûna xwezayî bimîne. 
Mandêl dike, di nava mirov û civakan de newekhevî û 
cudakariyê pêş dixe. Ji ber ku pergal, xwe li ser vê newekheviyê 
ava dike. Çi qas newekhevî û cudakarî hebe, mirov çi qas ji hev û 
du werin qutkirin, pergala desthilatdariyê jî ew qasî dikare 
desthilatdariya xwe baştir ava bike û pêş bixe.   

RÊGEZÊN EXLAQ – 1 
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 Parvekirin  

Yek ji rêgezên exlaq jî, 
parvekirin e. Civaka 
mirovan, bi alîkarî,  
danûstandin û  
berpirsyariya bi hev re 
radibin. Ev danûstandin, li 
ser bingehê cîrantî, hevaltî, 
rêhevaltî û hwd. tê 
berdewamkirin. Civak û 

mirov pêdiviya wan bi hev 
heye. Di aliyê hizir, ziman, 
parvekirina heyberî û 
rewanî de hewceyî hev in. 
Jixwe çand û exlaqê civaka 
xwezayî, li ser bingehê 
parvekirin û alîkariyê pêş ketiye. Ev, dibe parvekirina ji her alî 
ve. Lê di dema me de parvekirina mirovan, di asteke gelek teng 
de ye û li ser berjewendiyan tê çêkirin. Ev jî, pêşxistina çand û 
exlaq asteng dike. Divê li ser vê xalê jî, bi kûrahî were 
rawestandin. 
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      Pirsên Nirxandinê 
 

1- Wekhevî û parvekirinê pênase bike. 

2- Cudakarî û desthilatdariyê  di civakê de encamên  

Çawa derxistine? 

3- Pêdiviya civak û mirovan ji kîjan aliyan ve,  

 bi hev heye? 

4- Ji aliyê parvekirinê ve, cudahiya di navbera  

civaka xwezayî û niha de çi ye ? 
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 Dadmendî  

Dadmendî, pîvanên exlaq ên ku di civakê de mêzîn, maf û 
rastiyê didin diyarkirin, parastin û dixin pratîkê. Dadmendî, 
destûr û wijdanê hevbeş ên civakê ye. 

  Ji bo pîvan û armancên 
wekhev derkevin holê, divê hinek 
nirxên hêja hebin ku bi wan ve 
werin darizandin. Yek ji rêgez û 
pîvanên wekhevî û exlaqê mirovan 
jî, dad e.  

Dad û wekhevî, bi alîgirî û 
şêwiriya hev tên jiyîn. 

  Di civaka xwezayî de 
pîvanên jiyana jin-dayîkê bi çand û 
exlaqê ku li ser pîvanên wekhevî û dadê pêş ketibû, didomiya. Lê 
belê, di roja îro de, di nava sazî û dezgehên dewletê de li gorî 
dem, rist û statuya kesî, mirov û civak tên destgirtin. Hemû mafê 
mirov bi aboriya di dest de yan jî, bi hin taybetmendiyên mirov 
ku di nava pergalê de hatine helandin re tên destgirtin. Ev hemû, 
nêrînên çînayetî yên van sazî û dezgehên ku bi nêrîna 
hişmendiya desthilatdar hatine avakirin. Divê di serî de ev 
hişmendî were sererastkirin.  Mafê mirov ê mirovbûnê, jiyîn, 
daxwazkirin û hizirandinê bi pîvanên xwe yên dadgeriya civakê, 
were avakirin.  

 

 

RÊGEZÊN EXLAQ – 2 
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 Azadî  

Azadî, hêza avakirina civakê ye. Zanabûna li ser bingehê 
rastiyê, ji azadiyê re her tim asoyê vedike. Ji ber vê sedemê ye 
ku zanabûn, weke herikîna wizeyê (enerjiyê) tê nasîn. Dema 
mirov azadiyê weke pirbûn, curebûn û cudahiya di gerdûnê de 
pênase bike, wê ev yek di ravekirina exlaqê civakî de jî, ji bo 
mirov hêsaniyê çêke.  

 Em dizanin ku ji yekem komcivakên mirov û vir ve, helwesta 
exlaqî heye. 

 Wê demê, exlaqê civakî encax bi azadiyê gengaz dibe. Ya 
rastir, azadî, çavkaniya exlaq e.  

 Her wiha, em dikarin ji exlaq re bêjin kevneşop, rêsa, yan jî 
awayê kûrbûyî yê azadiyê ye. Ger çavkaniya exlaq azadî be, 
mirov dikare bêje ku exlaq zanabûn û wijdana yekem a jiyana 
civakê ya  hevbeş e.   

Di nava sazûmaniya dadmendiya gerdûnî de sê hêmanên 
sazker ên azadiyê hene:  

1- Azadiya hînbûn û berhevkirina agahiyê.  

2- Azadiya raman û baweriyê.  

3- Azadiya bilêvkirin, parastin û belavkirina ramanê.  

Azadiya bilêvkirin û belavkirina ramanê, nabe mafê çalakiya 
kesekî, lê belê ya her kesî ye.  

Azadiya sazkirin û rêxistina civaksazî û dezgehên civakî, partî  
û hwd. azadiyên çalakî û xwepêşandanê, dikevin nava vê 
çarçoveyê.  

Azadiya ramanê, bi tu awayî nayê sînordarkirin. Tu hincet, 
nikare bibe sedemê tixûbkirina azadiya ramanê, ango azadiya 
ramanê bê tixûb e. Mafê tu dewlet an hêzeke serwer jî tuneye ku 
propagandaya ramanekê bi tixûb bike. Mafê her mirov û 
rêxistinê heye, ku mirovan li gorî armancên xwe bi tevger û 
rêxistin bikin.  
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 HÊMANÊN KU EXLAQÊ CIVAKA AZAD XERAB 

DIKIN  

Koletî, stuxwarkirin, daqurtandina heqaretê, hînbûna 
derewan, bêangaştbûn (îdeabûn), xwepêşkêşkirin û hwd. 

 Bi tevahî tevger û helwestên bi vî awayî, hêmanên exlaqê 
azadiyê red dikin. Ev hêman, dibin bingehên biçûkxistina 
civakê. Hîmên bingehîn ên koletiyê ne.   

Bê exlaqî, bi tevahî koletî û civakên herî kevn, li ser vî hîmî 
saz bûne.  

Civaka şaristaniyê, bi nîşankirina vî hîmî tevahiya şaxên 
civakê re têkildar e. Ji bo pergalên desthilatdar bimeşin, pêwîst 
dibînin ku civakê bi tevahî bêexlaq bikin.   

Yekane riya rizgarî û azadiyê, ew e ku civak li hemberî vê 
dagirî û mêtingeriya çandî bi têkoşîna xwe ya cewherî, exlaqî û 
polîtîk ku bingehên hebûnê ne, li ber xwe bidin. Civaka ku 
ciwanên xwe, yan jî xwe winda kiribin, tê wateya ku têk çûne û 
wêdetir, mafên xwe yên hebûnê jî, winda kirine û xiyanet lê 
kirine. Tişta ku li pey wê were, pûçbûn û belavbûn e.  

Erkê  bingehîn ê civaka wan li hemberî vê, ew e ku weke 
navgînên bingehîn ên heyîna xwe û saziyên xwe yên 
perwerdeyî pêş bixin. Her wiha, şîroveyên xwe yên zanistî, 
felsefî, hunerî û ziman, weke naverok, ji pêkhateya zanistî û 
desthilatdariyê, veqetînin û ''şoreşeke watedar'' bi ser bixin. 
An, wê ne gengaz be ku tevnên exlaqî û polîtîk ên hebûna 
civakî, bên sazkirin.  
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                      PIRSÊN NIRXANDINÊ YÊN BEŞA 3 
 

1- Exlaq û azadiyê, pênase bike. 

 

2- Çima exlaq ji bo civaka azad, pêwîst e? 

 

3- Çend pêşengên exlaq yên di dîrokê de 

derketine, binivîse. 

 

4- Hêmanên ku exlaqê civaka azad xerab 

dikin, diyar bike. 

 

5- Felsefeya jiyanê ya Bûda diyar bike û li kû 

derê derketiye?  

 

6- Çend hêmanên sazker ên azadiyê di nava 

sazûmaniya dadmendiya gerdûnî de hene? 

Wan şîrove bike.  
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BEŞA 4 
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Bêyî exlaq, mirov nikare bibe civak û nikare 

xwe bi rê ve bibe.  Rêbaza exlaq, ji bo civakê 

rastiyeke rêveberiyê ye û pêkhatineke ku dest jê 

nayê berdan e.   

 

XEBATÊN AMADEKARIYÊ 

 

1. Şêweyên çanda civaka ku tu tê de dijî, 

binivîse. 

2. Divê çanda şêwaz û gotûbêjê, çawa be? 

3. Gelo, çanda guhdarkirinê hunerek e? 

4. Divê çanda hevaltiyê, çawa be? 

5. Çawa tu dikarî çanda hevpar pêş bixî? 
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Gelek pêwîstiyên civakî hene ku weke çanda civakî tên 
binavkirin û divê werin pêkanîn. Dema ev tên pêkanîn, jiyan 
xweşiktir û baştir dibe. Jiyana hêsan ji bo her kes û her civakê 
pêwîst e. Ji bo em jî bigihin civakeke xweş, baş û hêsan divê ev 
peywendiyên wê werin bicihkirin. Tê zanîn ku civak bi çanda 
xwe diyar dibe.   

Kesayeta endamên vê civakê jî, bi pêkanîna van peywendiyan 
diyar dibe. Ger ev pêk neyên, ev mirov nikare tu sûdê bide 
civakê.  

Ev peywendî çi ne, divê yek bi yek li ser wan were 
rawestandin û mirov ji bo bibe endamek di civaka xwe de ya baş 
divê van peywendiyan bi cih bîne.   

1. ÇANDA TEVGERÎNÊ  

    Endamên civakê di nava tevgerîneke mezin de ne. Ev tevger 
divê bi parastina rêzgirtina derdora xwe û hezkirina mirovahiyê 
pêş bikeve. Gelek rêgezên 
çand û exlaq bi tevger û 
danûstandinê pêş 
dikevin. Dema ev jiyan 
dibin divê hemû beşên 
civakî yên derdorê, werin 
berçavgirtin û tevger di 
cih de were pêşxistin. Her 
mirov ji bo jiyana xwe û 
pêwîstiyên xwe, tev 
digere.  

  

ÇANDA PEYWENDIYÊN 

CIVAKÎ - 1 
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 Dema mirov pêdiviyên xwe bi tevgera xwe pêk bîne, divê 
pêdiviyên derdora xwe jî, bi cih bîne. Di civaka niha de gelek 
tevgerên ku derdorê aram nakin, bi liv û lebatên ne di cihê xwe 
de ne, mirovên ku civakê ji xwe dûr dixin. Ev, çanda pergala 
desthilatar e. Bi cudakirina van taybetmendiyan re weke 
mirovên zana û xwedî feraset, divê ciwanên kurd di nava 
tevgereke kûr û baş de bin.   

2. ÇANDA ŞÊWAZ Û PEYVÎNÊ  
 

Çanda şêwaz û peyvînê, ji bo mirov feraseteke kûr dixwaze. 
Bi taybetî, civaka me ya kurdan bi piranî di nava quntarên çiya û 
newalan de jiyaye. 

Şêwaz û peyvîna xwezayî, bi 
civaka kurdan re çêbûye. 

 Her mirov, dikare li her 
deverê û di nava hemû şênî û 
civakan de bi awayek azad û 
xwezayî, pêwîstiyên xwe bîne ser 
ziman.  

Ji bo ciwanê kurd şêwaz tê çi 
wateyê?  

Şêwaz, ew e ku mirov nêrîn û 
hizirînên xwe bi gotinên aşkere, 
bîne ser ziman.  

Mirov, hemû gotinên xwe bi 
hizirîneke kûr, komî serhev dike, 
bi awayekî rêkûpêk û zimanekî 
zelal radigihîne derdora xwe. Lê 
dema ku li derdorê tê nêrîn, tê 
dîtin ku zêde şêwaz û peyvîna rast 
û bibandor, nayê bikaranîn.  

 Peyvîn, tê wateya ku mirov gotinên xwe bi awayekî herî 
bibandor û xweşik bîne ser ziman.  

LEYLA ZANA  

ŞÊX MAŞÛQ XEZNEWÎ 
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 Divê axaftina zelal û peyvên komî ser hev werin bikaranîn, 
da ku bi şêwazekî xweş her mirov bikare li yê axaftvan guhdar 
bike.                          

   Di heman demê de ji bo mirov van ramanên xwe, bi ziman 
bike, bi dengê herî zelal û ahengiya dengê qirika xwe gotinên 
xwe tîne ziman. Ew mirov, zêdetir tê guhdarkirin û hezkirin. 
Ango divê şêweyê vegotina şêwaz, anîna ziman û peyvîn, bi 
awayekî zelal û aşkere ji aliyê mirov ve werin bikaranîn.  

      

3. ÇANDA RAGIHANDINÊ  
 

   Yek ji peywendiyên civakî jî, ragihandin e. Ragihandin, 
têgeheke ku hemû kiryar û bûyerên rojane derbasî derdor û 
civakê dike.  

Bi riya ragihandinê, em 
dikarin hemû pêvajoyên dema 
borî û siberoja xwe fêr bibin. 
Bi ezmûnên ku tên kirin, em 
dikarin xwe bi hêz û amade 
bikin. Lê derveyî ragihandina 
bîrdozî, ramyarî, aborî û her 
wiha, di nava hevaltî û malbatî 
de jî, bingehê ragihandinê heye. Divê mirov hemû zehmetî, zorî 
û kêfxweşiyên xwe bi derdora xwe re parve bike û ji cihên 
pêwîst re ragihîne.  

Çanda ragihandinê, çanda aşkerebûn û jidilbûna mirov a 
bi civak, malbat û hevalbendên xwe re ye.  

Hemû tengezariyên mirov, dikare bi karanîna vî alî ve werin 
derbaskirin.  
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4. ÇANDA GUHDARKIRINÊ  

Taybetmendiyeke 
gelekî girîng a çandê jî, 
li hev û du guhdarkirin 
e. Guhdarkirin, di 
nava malbat, dibistan, 
kargeh, kolan, komên 
hevaltî û her deverê 
de taybetmendiya 
rêzdarî û rêzgirtina 
mirov diyar dike. Di 
nava malbat, dibistan û civakê bi giştî de çanda guhdarkirinê, 
divê bibe bingehê zanabûna mirov. Divê mirov li dê û bav, 
mamoste, mirovên mezin û hevalên xwe guhdar bike, gotinên 
wan nebire da ku wan fêm bike, divê ev şêwaz bibe feraseta 
ciwanan a yekem. Bi taybetî, dema du mirov bi hev re diaxivin, 
divê mirov nekeve navbera gotinên wan, ta axaftinên xwe bi 
dawî nekin. Ev, dibe rêzdariya ji derdora xwe re û divê dê û bav 
jî, li zarokên xwe guhdar bikin.   

Her wiha, divê her mirov bizane ku mafê her mirovî yê 
axaftinê çi qas hebe, divê mafê guhdarkirina xwe jî, bizane. Bêyî 
ku mirov hev û du guhdar bikin, nikarin ji hev fêm jî bikin. 
Mirovên destpêkê bi şêweyê guhdarkirina hev û du, xwe 
gihandine asta civaka pêşketî. Lê dema ku em niha li hinek 
axaftinan mêze dikin, ji dema civaka xwezayî paşketîtir in. 

 Ji bo vê, divê em çanda guhdarkirinê, bi kesayeta xwe û bi 
mirovên derdora xwe bidin fêmkirin. Weke bi gotina pêşiyan 
''du caran guhdar bike û carekê biaxive'' girîngiya 
guhdarkirinê diyar dibe.  
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Pirsên Nirxandinê 
 

1. Çawa şêwaz û peyvîna xwezayî bi 
civaka kurdan re çêbûye ? 

 
2. Çanda guhdarkirinê ji bo mirov, pêwîst 

e çawa be? 
 

3. Çima di civakê de ragihandin girîng e? 
 

4. Vebijêrka rast, diyar bike: 
 

Tê zanîn ku civak bi çanda xwe: 

   
a- çêdibe b- diyar dibe c- mezin dibe 
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1. ÇANDA HEVALTIYÊ 

    Hevaltî, li ser armanc û danûstandina mirovan ava dibe. 
Parvekirinên xweser bi xwe re tîne. 

 Ger hevaltiyek rast û durist pêş bikeve, wê bi xwe re 
encamên baş jî bîne. Mirov, xwedî taybetmendiyên civakbûneke 
rast e. Divê her tim di nava têkiliyên danûstandinê de be. Ji ber 
ku bandor û fermanên pergala dewletê, ciwanên me di nava 
qalibên jiyaneke gelekî hişk û tund de mezin kirine. Bi taybetî, 
rêgezên hişk ên ku di navbera civakê de hatine avakirin, riyên 
hevaltiyeke rast fetisandine. Ev, zêdetir di aliyê cudakirin û 
ferqa di navbera keç û xortan de hatiye avakirin.   

Hevaltî, li ser parvekirina jiyanê, alîkariya hev, bi hev re 
xebitîn û sekinandina li ser gelek nakokî û pirsgirêkan pêş 
dikeve.    

ÇANDA PEYWENDIYÊN 

CIVAKÎ 2 
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Ger tenê ji aliyekî ve were destgirtin û nêzikatî tenê di aliyê 
zayendî de were pêşxistin, wê têkiliyeke hevalbendî ya rast jî 
dernekeve holê. 

 Jixwe, armanca hemû pergalan ew e ku li pêşiya ciwanan 
tu riyên hizirandina azad nehêle û wan bixe nava qalibên teng. 
Ji bo vê, tenê hevaltiyek li ser hîmên zayendî datîne pêşberî 
wan û vê di hemû saziyên xwe yên perwerdehiyê de pêş dixe. 

 Cîhaneke mirov û ciwanan a pir dewlemend heye.   

Lê belê, pergala desthilatdar vê cîhana dewlemend bi gelek 
qaliban pûç dike, wan bi xwe ve girê dide û hezkirina 
hevaltiyê tenê weke danûstandina berjewendperestiyê nîşan 
dide. 

 Hevaltiya ku li ser bingehên berjewendî, fêlbazî û 
nebaşiyan pêş bikeve, piştî demekê gelek xerabiyan jî bi xwe 
re tîne.  

Divê em bi çanda xwe ya bedew û dewlemend, hevaltiya 
rast pêş bixin. Di heman demê de rêhevaltî, meşandina 
hevaltiya dozê ye. 

 Gelek dozên pîroz, rêhevaltiyên pîroz jî ava kirine. Divê ev 
jî weke xwesteka mirov were zindîkirin.  
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2. ÇANDA JIYANA HEVPAR  
 

Hevpariya mirov û 
civakê, ji aliyê hizir û 
wijdan ve tê ravekirin.  
Hemû helwest û tevgerên 
hevpar di nava vê têgehê de 
cih digirin. Di hemû 
zindiyan de herî zêde mirov 
dikare bi tevgera xwe ya 
hevpar, hem pêdiviyên xwe 
û hem jî yên civakê pêk 
bîne. Ji ber ku mirov xwedî 
exlaq û çand e, dikare jiyana 
xwe û ya civaka xwe bi 
alîkarîdayîna hev hêsantir bike. Mirovan, di serî de xwe bi wate 
kirine û çanda xwe ya civakî ava kirine.  

 Ev xwe biwatekirin, bi hilberînên jiyanê re şênber û bipîvan 
bûye. Pîvanên civaka xwezayî, dibe ku weke îro ne bi hejmar û 
gotinan hatibin rêzkirin, lê hemû tevgerên jiyanê bi wan 
pîvanan hatine jiyîn. Ev pîvan û tevgerên civakî, ku weke 
rêgezên civakî hatine avakirin, bûne çand û kesayetên wê 
civakê.  Di serdema civaka xwezayî de, bi taybetî di serdema 
klan û êlan de hevbeşî bêyî ku were binavkirin, ji aliyê mirovên 
civakê ve hatiye jiyîn. Di vê de mirovên ku rêgez û rêzikên çandê 
bi cih neyînin; yan ji nava komê hatine avêtin û ew radestî 
mirinê kirine, yan jî di nava xwe de ew nepejirandine.   

Mirovên Rojhilata Navîn li her deverê bi çand û exlaqê xwe, 
nûneriya xwe dikin. Îro êdî divê weke mirovên xwedî çanda 
mezin, her mirov bikare taybetmendiya çanda xwe, ji aliyê 
karkirin û parvekirina bi hev re bijî. Gelek pêdiviyên mirov û 
civakê hene ku ev bi riya alîkariya hev, tên meşandin. Dema ev 
kar bi hev re tên kirin, bi encam û serkeftîtir dibin. Ev 
alîkarîdayîn, dibe nûneriya çanda bihevrebûna civakê. Ji 



ÇAND  Û  EXLAQ                    NAVÎN 2 

 

 
83 

berpirsyariya yek mirovî derdikeve. Jixwe, ji ber ku mirovek têra 
encamê nade, divê ev alî bi hev re werin çareserkirin.   

Mînak: Gelek xebatên di nava malê de feraseteke çanda 
bihevrebûnê dixwaze. Gelek karên derdorê bihevrebûnê 
dixwaze. Ger em bikarin vê alîkarîdayîna hev jiyanî bikin, em ê 
bikarin çanda civaka xwezayî ya rast û durist jî, pêk bînin. Lê ev, 
dibe taybetmendiyeke wê.  Divê aliyên din jî werin fêmkirin.   

 

 

  

 

  

 



ÇAND  Û  EXLAQ                    NAVÎN 2 

 

 
84 

Pirsên Nirxandinê Yên Beşa  4 

 

1. Tekiliya te ya bi derdorê re çawa ye? 

Binirxîne. 

 

2. Di encama karê hevpar de çi derdikeve 

holê? 

 

3. Bi kurtasî çanda hevaltiyê şîrove bike. 

 
 

4. Çima ciwanên me, di nava qalibên 
jiyaneke gelekî hişk û tund de hatine 
mezinkirin. 
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  BEŞA 5 

 

 

 

PÊŞKETINA ÇANDA GUND Û BAJARAN 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- DERKETINA GUND Û BAJARAN  
B- PÊVAJOYA PÊŞKETINA GUNDAN  
C- DI ÇANDA GUNDEWARIYÊ DE NIRXÊN SEREKE ÇI NE?  
D- DI BAJARVANIYÊ DE ÇAND Û EXLAQ  
E- DI DEMA ŞARISTANIYA DEWLETPARÊZ  DE ÇAND Û 

EXLAQÊ BAJARVANIYÊ  

F- PIŞTÎ AVAKIRINA DEWLET-DESTHILATDARIYÊ REWŞA 

GUNDAN 
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XEBATÊN AMADEKARIYÊ 

 

1- Gund û bajarên yekem, çawa hatine avakirin?  
 
2- Ji bo avakirina bajaran, divê kîjan hêman 
hebin?  
 
3- Mirov, ji bo ku civaka xwe biparêze, divê fêrî 
kîjan hêmanan bibe?  
 
4- Çi cudahî di navbera çanda gund û bajaran de 
heye?  
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ÇAND  Û  EXLAQ                    NAVÎN 2 

 

 
87 

 

 

 

 

 

 

  

Gund: Ew deverên nîştecihbûnê yên ji bo civakên ku aboriya 
wan bi çandinî û lawirvaniyê ve girêdayî ne. Gund, bi piranî li 
dûrî bajaran tên avakirin, lê belê gundên nêzîkî bajaran jî hene.   

  

Bajar: Ew deverên niştecihbûnê 
yên ku hejmareke zêde dihewîne û 
aboriya wan bi giştî li ser tekiliyên 
bazirganî, pîşesazî û hwd.  in. 

  

  

 DERKETINA GUND Û BAJARAN  

Ji bo ku civak jiyana xwe bidomîne, çend pêdiviyên wê yên 
jiyanî hene: Xwetêrkirin, xweparastin û xwezêdekirin. 

 Di nava pêvajoya civakîbûnê de ev her sê pêdivî, ji aliyê 
heyberî ve bûne zemînên pêşketina civakê. Bêguman, ev her sê 
pêdiviyên jiyanî, ji bo giyanewerên din jî pêwîst in. Ew jî xwe têr 
dikin, xwe diparêzin û xwe zêde dikin. Lê belê, pêkanîna van 
pêdiviyan, li cem mirov pir cuda ye. Mirov ji van aliyan ve jî 
xweser in, taybetmendiyên wan ên cuda hene. Beriya her tiştî, 
mirov dema xwe têr dike, xwe diparêze û xwe didomîne. Li ser 
bingehê zanabûn û vîna xwe ya azad tev digere. Ev jî dibe sedem 
ku zemîna xwe ya jiyanê, ew bi xwe biafirîne û cihê ku lê dijî li 
gorî pêdiviyên xwe diguherîne, ta qonaxa Mezolîtîkê (20-15 
hezar sal B.Z). Şinatî û lawir ji aliyê taybetmendî, hejmar û 
belavbûnê ve bersiva pêdiviya civakê didan.  

PÊŞKETINA ÇANDA GUND Û BAJARAN  
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Erdnîgarî û avhewa jî, ji bo jiyaneke koçeriyê pir guncaw bûn. 
Zanabûn û ezmûna civakê jî, têrî jiyana niştecihbûnê nedikir. Ji 
ber van sedeman, ta qonaxa Mezolîtîkê civak bi şêweyê koçerî 
dijiya.   

 
Lê belê, ber bi sedsala 16. B.Z û şûn  ve, ev rewş  hat guhertin.  

Hem hebûna şînatiyên ku di xwezayê de xweber çêdibin, 
lawirên ji bo nêçirvaniyê pir kêm dibin, hem hejmara mirovan 
zêdetir dibe û hem jî mirov hebûn û bûyerên di nava xwezayê de 
baştir nedinasî. Di encamê de rewşek derket holê ku hêz û 
mercên xwezayê, êdî rê nedida jiyana koçeriyê. Ango jiyana 
koçerî, ji bo civakê zêde ne bi ewle bû. Ji ber vê yekê, civak bi 
qasî ku jiyana xwe birêxistin bike, bi awayekî neçarî xweza nasî.    

Ji bo ku civak xwe têr bike, biparêze û bi awayekî ewle jiyana 
xwe bidomîne, avakirina gund û bajaran weke pêwistiyekê 
didîtin.  

 PÊVAJOYA PÊŞKETINA GUNDAN  

Gundewarî, di encama çanda çandinî û pêvajoya civaka 
Neolîtîkê de ya ku jin-dayîkê jê re pêşengî kiriye, derketiye holê 
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û pêş ketiye. Ji ber vê jî, taybetmendiyên gundewariyê, 
çavkaniya xwe ji çandinî û pêşengiya jin-dayîkê digire.  

Têkiliyên di Navbera Çandinî û Gund de  

 Avakiêrina gundan, girêdayî çandinî û lawirvaniyê ye. Di 
nava pêvajoya sed hezarê salan de, civakê bi awayekî dostanî, 
hezkirin û rêzgirtinê, xwe nêzî xweza û hemû hebûnên di nava 
wê de kiriye.   

Ev nêzîkatî bûye sedem 
ku di derbarê wan de 
nasîneke baş û kûr çêbibe.  

Giyayên ku kom kirine, 
lawirên ku nêçîra wan 
kirine û rastî wan hatine, 
dar, kevir û kanzayên ku 
weke amûr bi kar anîne, êdî taybetmendiyên wan nasîne.  

Bi demê re fêrî çandina şînatî û daran bûne. 

 Xwarina şînatiyê ji hev cuda kirine, a ku pêdivîyên wan zêde 
bi wan hebû, giraniya xwe dane ser wan. Bi vî awayî, di serî de 
genim, ceh, garis, nok, nîsk, fasûlî û gelek xwarinên din jî 
pîroz dîtine. Lawirên weke: ga, beraz, bizin,  mirîşk, kûçik, û 
gelek lawirên din jî, weke lawirên pîroz, nirx dane wan.                                                                     

Hatiye zanîn ku ba, baran, berf, roj, heyv, birûsk û 
taybetmendiyên wan çi ne û çi bandorê li ser jiyan û civakê 
dikin.  

Ax û sûdên wê yên ji bo civakê nasîne. Ji kîjan axê xanî çêdibe, 
dexl û şînatî di nava kîjan axê de tên çandin, avdanî çawa dibe û 
hwd. ev zanînên ku fêrî wan bûne û pîroztiyên  ku derketine 
holê, bûne bingehê avakirina gundan.   

Li deverên ku gund hatine avakirin, pêwîst e ev dever beriya 
her tiştî ji bo ewlekariyê guncaw bin û daristan, gir, dol û newal 
hebin. Wekî din, pêwîst e ku av jî hebe; ji ber ku bê av hem jiyan 
bi rê ve nediçû û hem jî ji bo çandinî û lawirvaniyê av tişta herî 
sereke bû. 
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 Erd, ji bo çandinî, çêre û çêkirina xaniyan guncaw e.  

Diviyabû heyberên weke: ax, 
kevir û dar hebin. Ji ber ku 
bêyî wan, çêkirina xanî û 
amûran ne gengaz bû.  

 Gundên destpêkê li kêleka  
çem, robar û deryaçeyan hatine 
avakirin. Ji ber ku çandinî, 
vexwarin û paqijî bê av ne 
gengaz in. Ya din jî, av ji bo 
çûnûhatin û veguhestina 
berhemên çandiniyê jî dihat 
bikaranîn. Her wiha di nava 
hezarê salan de civakê, xwe fêrî bikaranîna avê jî kir. Coyên avê, 
bîr û sarinc hatin çêkirin. Bi alîkariya van pêşketinan, êdî gund li 
deverên dûrî avê jî hatin avakirin.  

Di gundên destpêkê de xanî piranî bi ax û daran dihatin 
avakirin, lê belê paşê bikaranîna kevir bêhtir derket pêş. 

Di Çanda Gund de Bandora Jin-Dayîk  

Di avakirin û pêşxistina çanda gund de, cihê mêr jî hebû. Lê 
belê ya ku rêbertî û pêşengtî dikir, jin-dayîk bû. Ji ber ku di nava 
pêvajoya dîrokê de ya herî zêde bi ax û şînatiyan re mijûl dibû, 
jin-dayîk bû. Çandiniya şînatî, xwedîkirina lawiran, çêkirina 
xanî û firaxan, bikaranîna axê û gelek berhemên din jî, encama 
afirîneriya jin-dayîkê ne. Jin-dayîk ji ber ku di şoreşa gund û 
jiyana niştecihbûnê de diyarker bû, muhra xwe li çand û exlaqê 
gund jî xistiye. Ji ber vê sedemê, civaka çandinî û çanda 
gundewariyê weke çanda jin-dayîkê  tên binavkirin. 
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Pirsên nirxandinê 
 

1. Ji bo ku civak xwe bidomîne, pêdiviyên wê çi 
ne?  

 
2. Çawa gundewarî derketiye holê û pêş 

ketiye? 
 

3. Di nava pêvajoya sed hezarê salan de, civakê 
bi çi awayî xwe nêzî xweza û hemû hebûnên 
di nava wê de kiriye?  

  
4. Gundên destpêkê, li kû derê dihatin 

avakirin û çima ? 
 

5. Bandora Jin-Dayîkê di avakirin û pêşxistina 
çanda gundan de çi ye? 
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DI ÇANDA GUNDEWARIYÊ DE 

NIRXÊN SEREKE ÇI NE? 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

Pîvan û rêgezên exlaqî yên ku di encama pêvajoyeke sed 
hezar salî de derketine holê, bûne bingehê çanda gundewariyê. 
Di heman demê de ew pîvan û rêgez, bi çanda gundewariyê tên 
parastin û bihêzkirin.  

 DI CIVAKA GUNDEWARIYÊ DE EXLAQ 

Di çanda gundewariyê de jiyan, bi riya exlaq tê avakirin û 
birêvebirin.  

Civak û mirovên gundewariyê dikarin pênaseya başî-xerabî, 
xweşiktî-kirêtî û rastî-çewtî bikin û wan ji hev cuda bikin. Dizî, 
sextekarî, mêtingerî û gelek taybetmendiyên xerab, derveyî 
xwezaya çanda gundewariyê ne. Şîret, zargotin, çîrok, kilam, 
gotinên mezinan û gelek nirxên din, ji bo pêşxistina exlaq tên 
afirandin û nirxandin.  

 Ger nêzîkatiyek, yan jî reftarek ji derveyî civakê derkeve 
holê, li hemberî vê têdikoşiyan. 

 Pergala dadweriyê ya çanda gundewariyê jî, li ser bingehê 
exlaq tê pêşxistin. Ji ber vê yekê, dadweriya civakî bingeh tê 
girtin. 

 Mînak: 

 Ger mirovek dizî, derew an jî tiştekî din kir, civak wî/wê 
şermezar dike, mirov pê re naxivin; ger tawana wî/wê giran be, 
wî/wê ji nava xwe diavêjin û ji gund diqewitînin.   
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 HEZKIRINA XWEZAYÊ  

    Çanda gundewarî, 
beriya her tiştî, jiyaneke 
ku bi xwezayê re lihevhatî 
ye, ango ekolojîk e. 

 Civak û mirov bi 
hezkirineke mezin nêzîkî 
xweza, ax, kevir, dar, 
şînatî, lawir û heyberên 
din jî dibin. Van tiştan 
weke hevalên xwe 
dinirxînin. Hezkirina xwezayê, ne bi gotinê ye, di heman demê 
de li gorî wê hezkirinê jî, tev digerin. Ev jî bi kedê dibe. Ango di 
çanda gundewariyê de civak û mirov bi hezkirin û kedê nêzîkî 
xwezayê dibin. Jixwe çandinî û kedîkirin, encax bi hezkirin û 
kedê pêk tên.  

Ew dizanin ku jiyana wan encax bi av, ax, dar, lawir û şînatiyê 
berdewam bibe. Ji ber vê yekê, ew bi hestiyariyeke mezin wan 
diparêzin.   

Jiyan bi awayekî xwezayî diherike. Danûstandinên di nava 
civakê de û di navbera mirovan de, ne asayî û sexte ne, lê belê 
axaftin, kar û reftar hemû xwezayî ne.    

 KED Û NIRX  

  Jiyana gundewariyê, 
tev li ser kedê tê avakirin. 
Bê ked tiştek çênabe. Her 
mirov, li gorî hêz û 
jêhatîbûna xwe kar dike; 
kesek bê kar tuneye. 

 Bi vî awayî, civak û 
mirov hemû pêdiviyên 
xwe pêk tînin. Ji bo 
hêzeke ji derveyî civakê, yan jî ne li gorî pêwîstiya civakê be, tu 
ked nayê dayîn. Ked bi pereyan nayê firotin. Civak ji bo ku 
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pêdiviyên xwe pêk bîne, kedê dide û kar dike. Ji ber vê yekê, ked 
hem civakî ye û hem jî afirîner e. Keda gundewariyê, keda 
afirîner û hilberîner e. Ked çawa civakî be, nirxên ku derdikevin 
holê jî, civakî û mirovî ne. Nirx û berhem ji bo civakê û hemû 
endamên wê tên afirandin û hilberandin. Tiştek bê nirx tuneye, 
ji ber ku di encama ked û hezkirineke mezin de tê avakirin. Her 
berhem û kar, weke nirxekî mezin tê dîtin. Nirx bi pîvanên 
heyberî nayên destgirtin. Di çanda gundewariyê de, tişt bi 
pereyan nayên kirîn û firotin. Mirov bi pereyan kar nakin, şînatî 
û fêkiyên ku hildiberînin, bi pereyan nafiroşin hev. Di nava xwe 
de parvekirin û belavkirinê pêk tînin.   

 XWETÊRKIRIN  

 Civaka gundewariyê, ew civaka ku xwe têr dike ye. Civak û 
mirovên gundewariyê, li 
ber destên wan çi hebe, bi 
awayekî herî baş 
dinirxînin. 

 Bi riya karanîna wan, 
pêdiviyên xwe pêk tînin. 
Gundî xwarin, vexwarin, 
xanî-avahî, cil û berg û 
gelek pêdiviyên xwe, bi 
xwe çêdikin. Di çanda gundewariyê de zêdetirî pêwîstiyên xwe 
hilnaberînin. Ji ber ku çi qas pêwîst be diçînin, diafirînin, çêdikin 
û hildiberînin. Ev yek, dibe sedem ku nirx û hebûnên di nava 
xwezayê de, dem û hêza kar vala neçin. Civaka gund, li hemberî 
êrîş û metirsiyan jî, parastina xwe bi xwe dike.    

  

Xwetêrkirin, nayê wateya ku, her mirov û gundî bi tena xwe 
bihizire. Berovajî vê, her mirov û gundî derfetên ku li ber destên 
wan hene, bi awayekî baş dinirxînin, çêdikin û xwedî dikin, 
berhemên ku derdikevin holê jî parve dikin.  
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 PARVEKIRIN  

 Li gundan kesek birçî û tazî 
namîne. Sedema vê jî, 
parvekirin e. Di nava kar û 
jiyanê de parvekirin bingeh tê 
girtin. Gundî karên xwe bi hev 
re dikin. Weke: cotkirina 
zeviyan, dirûna genim û 
avakirina xaniyan. Hemû 
mirovên ku dikarin kar 
bikin, bi hev re kar dikin. Ev 
beşeke ji jiyana civakî ya 
gundewariyê ye.  

  

Malek, ger cîranê wê birçî be, 
ew dilrihet nabe. Gundî xwarin 
vexwarin, berhem û hilberînên 
xwe bi hev re parve dikin. 
Pirsgirêk, kar û pêdiviyek hebe, 
bi hev re gotûbêj dikin, biryar 
digirin, pêk tînin û encamên ku 
derdikevin holê bi hev re 
dinirxînin. Meclisa gund, saziya 
ku di encama parvekirinê de 
hatiye avakirin e. Her mirov, 
xwe li beramberî hemû kar û 
xebatan berpirsyar dibîne.   
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Pirsên Nirxandinê 

 
1. Divê exlaq di civaka gundewariyê de bi 

çi awayî be? 
 

2. Valahiyên li jêr, bi peyvên guncaw 
dagire. 
 
- Jiyan bi awayekî xwezayî …………. 
 
- Danûstandinên di nava civakê û 

navbera mirovan de …………. û …...  
 
- Axaftin …… û ……… hemû xwezayî ne.  
 
- Jiyana gundwariyê tev, li ser ……….. tê 

avakirin.  
  

3. Civak ji bo ku pêdiviyên xwe pêk bîne, 
kedê dide û kar dike. Rave bike. 

 

4. Li gundan parvekirin tê çi wateyê? 
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DI BAJARVANIYÊ DE 

ÇAND Û EXLAQ 

 

 

 

 

 

 

 

Li gorî belgeyên ku ta niha derketine holê, bajar piştî 
avakirina gundan hatine avakirin. Lê belê gelek belge jî hene 
nîşan dikin ku, bajar û gund di heman qonaxê de hatine avakirin. 
Ev jî rastiyeke ku bajar, li gorî encama çanda gundewariyê, 
hatine avakirin û pêşxistin. Ji bo avakirina bajar, bazar risteke 
diyarker dilîze. 
Civakê xwestiye 
berhemên ku di 
encama çanda 
çandiniyê de 
afirandiye, di nava 
xwe de belav bike 
û pêdiviyên xwe 
peyda bike.   

Hêmaneke din jî 
heye, çêkirina 
amûran e. Her gund, nikare hemû amûrên ku ji wan re pêwîst in, 
çêke. Hem heyberên xam yên weke: ax, kevir, kanza, dar û 
heyberên din têrê nakin, hem jî her gund di bikaranîna wan û 
çêkirina amûran de di heman astê de, ne xwedî zanabûn û 
pisporiyê ne. Bi demê re hejmara mirovan zêde dibe. Ev jî dibe 
sedem ku hem niştecih û hem jî hejmara gundan zêde bibin. Ji 
êlekê, bi dehan êl û ji gundekî bi dehan gund derdikevin holê. Lê 
belê, divê di navbera wan de danûstandin hebin. Ji ber ku gelek 
nirxên wan ên hevpar hene. Ev hêmanên sereke, dibin sedem ku 
di navbera gundan de danûstandin hebin. Gundên nêzî hev, 
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dikarin bi riya cîrantiyê danûstandinê li gel hev bikin. Lê belê, ev 
yek, ji bo gundên dûrî hev zehmet e.  

Di encameke wiha de û li gorî dîrokê, bajar li ser keda 
gundan û diziya berhemên wan hatiye avakirin û bi demê re 
li gorî xwezaya civakê gund û bajar hev temam dikin. Gelek 
çand, ziman, êl û netewe, di bajar de tên cem hev û bi hev re 
dijîn. Bajar van hemû cudahiyan di bin sîwana xwe de kom dike 
û bi vî awayî nasnameyeke hevpar a wî bajarî derdikeve holê. Di 
heman demê de civaka bajar, dibe xwedî nasnameyeke xweser; 
weke bajarî tê binavkirin. Bajar, warek e ku ji gelek pêkhate, 
çand, gel û neteweyan 
pêk tê, tê de gelek 
bazirganî û pîşe hene, lê 
hejmara niştecihan zêde 
ye. Ev,  dibin sedem ku 
pirsgirêkên kar, xebat û 
pêdiviyan zêdetir û 
zehmetir bin. Li bajêr, 
birêvebirina jiyanê li gorî 
ya gundan, pir tevlîhev û 
tengtir dibe.   

Di encamê de polîtîka, hiqûq, saziyên fermî û zagonên nivîskî 
derdikevin pêş. Ji her bajerekî re, li gorî civak, çand, erdnîgarî û 
mercên wê herêmê, divê rengek û nasnameyeke xweser hebe. 
Hin bajar, weke: bajarê pîşesazî, bajarê çandinî, bajarê pîrozî û 
baweriyan derdikevin pêş. Lê belê, li hemû bajaran bazar, 
kargeh, cihên pîroz û pergala rêveberina bajêr hene.     

                                          

  
  

EFRÎN 
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Pirsên Nirxandinê 

 

 
1. Çawa bajar derketine holê? 

 

2- Hevokên rast bi tîpa(R) û yên şaş jî bi 

tîpa (Ş) nîşan bike. 

- Li gundan amûrên ku ji wan re pêwîst in, 
çêdikin.              (   )                    

-   Bajarên nêzî hev, dikarin bi riya cîrantî, 
danûstandinan li gel hev bikin.                  (   ) 

- Li bajaran gelek çand, ziman, êl û netewe  
tên cem hev û bi hev re dijîn.           (   )
                              

3- Navê pênc bajarên Rojavayê Kurdistanê 

binivîse. 
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DI DEMA ŞARISTANIYA DEWLETPARÊZ DE 
ÇAND Û EXLAQÊ BAJARVANIYÊ 

 
 
 
 
 
 
 
 

   Dema ku hêzên dijberî civakê derdikevin û pergala xwe 
birêxistin dikin, dest diavêjin bajaran jî. Hêzên ku xwe bi navê 
dewletê birêxistin dikin, hem li dijî bajaran û hem jî li dijî 
gundan dest bi şer dikin. Bi taybetî, jin, ciwan û gelek mirovan 
dîl digirin û wan li navendên xwe kom dikin. Li navendên xwe, 
perestgehan ava dikin. Dema ku zanist û gelek pîroztiyên  jin-
dayîk û civakê desteser dikin, di van perestgehan de wan li gorî 

xwe perwerde dikin. Bi vî awayî, nirxên civakê xerab dikin û li 
dijî civakê bi kar tînin. Xortên ciwan, di nava koleyan de kom 
dikin û wan dikin leşkerên xwe.   
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Zagon û fermanên desthilatdariyê derdixin, saziyên dewletê 
ava dikin û wan li ser civakê ferz dikin. Ji nava civakê, mirovan ji 
bo berjewendiyên xwe dikin sîxur.  

 Dema ku bajar dibe weke navendeke dewleta 
desthilatdariyê, êdî bajar û bajarbûn ji xwezaya xwe derdikevin. 
Hem dibe li dijî civak û gundewariyê, hem jî li dijî xwe. Di 
encamê de gund û bajar tên dijberî hev.  Li bajarên dewleta 
desthilatdar dîmeneke wisa ava dikin ku yek ji derve lê dinêre, 
xuya dike ku her mirov dikare lê bijî. Wisa nîşan didin ku 
dewlemend û hejar, rêvebir û fermanber, fermandar û 
leşker, karker û karbidest, serdest û bindest li gel hev dijîn. 

Lê belê ya rast ev dîmen xapînok e, derew û sexte ye. Bi riya 
artêş, dadwerî, perestgeh, dibistan û di roja me de bi taybetî bi 
ragihandinê dixwazin vê dîmena sexte, weke rastiyê bidin 
pejirandin. Rastiyan di bin vê dîmenê de veşêrin. Bi riya bajarên 
dewleta desthilatdar, civaka xwezayî tê parçekirin. Beşek ji vê 
civakê dîl digirin û tînin li perestgehan, zeviyan û li kêleka 
bajaran li ser hev kom dikin.  
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Êdî ev civak, taybetmendiyên xwe yên civakîbûnê winda dike 
û ji nirxên xwe dûr dikeve. Endamên vê civakê jî, ji rewşa 
mirovbûnê derdikevin û dibin hejmar. Bi vî awayî, civak û 
endamên wê dibin xizmetkar, hevkar, xulam, leşker û sîxurên 
dewletê.   

Di encamê de, li bajarên dewlet û desthilatdariyê çand û 
exlaqê civakî têk diçe. Rastînasîn, namûs, hevparî, başî, xweşikî, 
alîkarî, rûmet, dilovanî, coş, hezkirin, mirovparêzî, xwezayîbûn, 
gêwil, huner û gelek nirxên çandî û exlaqî yên civak û 
mirovahiyê tên rûxandin.  

Li şûna wê, dijberiya çand û exlaqê civakê yên weke: 
derewkarî, fêlbazî, sextekarî, dizî, ketîbûn, sîxurtî, xulamtî, 
tundrewî, ezezî, pere û pîvanên din ên serdestî û bindestiyê tên 
bicihkirin û weke pîvanên pîroz tên dîtin.      

  

  Bêguman kom, civak, gel û mirovên ku vê pergal û pîvanên 
bajarên dewletparêz napejirînin jî derdikevin holê. Ew hêz, 
dixwazin çand û exlaqê gund û bajarên rastî (civakî) biparêzin û 
gelek ji wan jî bi awayekî çalak têdikoşin. Ji ber vê yekê jî, 
hebûna wan ji aliyê desthilatdar û hevkarên wan ve li berçavan 
nayê dîtin.  

Hêzên dewletparêz dixwazin çand, ziman û hemû nirxên wan 
ên çandî û exlaqî tune bikin.  
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 PIŞTÎ AVAKIRINA DEWLET-DESTHILATDARIYÊ 

REWŞA GUNDAN  

Dema ku şaristaniya dewlet-desthilatdariyê bajar xist bin 
destên xwe, li dijî civak, çand û exlaqê gundewariyê şer dide 
destpêkirin. Ji aliyekî ve gund dagir dike û hemû nirxên rewanî-
heyberî yên gund desteser dike û didize. Gundiyan ji şûnwarên 
wan diqewitîne, belengaz û hejar dike. Wan weke karker, leşker 
û kole bi kar tîne, dixwaze gund bi xwe ve girê bide. Ji aliyekî ve 
jî çand û exlaqê gundewariyê biçûk dibîne, henekên xwe pê dike 
û reş dike.    

 

Hêzên dewlet-desthilatdariyê şerê xwe yê li hemberî civak û 
çanda gundewariyê, bi awayekî  bi rêk û pêk, pergalî, piralî û bê 
navber dimeşînin. Ji ber dizanin ku gund hebûn, çand û exlaqê 
civakê diparêze. Ta ku ev çand hebe, dewlet û sermayedarî 
nikarin desthilatdariyên xwe bi tevahî ava bikin. Li hemberî êrîş, 
gef û zextên dewlet-desthilatdarî û sermayedariyê, çand û 
civaka gund jî li ber xwe dide. Ev berxwedan, bi awayên cur bi 
cur û bi şêwaza jiyanê ta roja me ya îro jî berdewam e.   
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PIRSÊN NIRXANDINÊ YÊN BEŞA 5 

 
1- Sedema pêşketina çanda bajarvaniyê veke.  
 

2- Gelo çima gund û bajar ji civakan re pêwîst in?  
 
 
3 - Tu jiyana gund û bajaran çawa dibînî? 
 

4- Di çanda gundewariyê de nirxên sereke çi ne?  

   

5- Dema ku desthilatdaran bajar xistin bin destên 
xwe, li ser rewşa gundan bandoreke çawa çêkir?  
 
6- Li gorî xwendin û nêrîna te, çi cudahî di 
navbera çanda gund û bajaran de hene? 



ÇAND  Û  EXLAQ                    NAVÎN 2 

 

 
106 

  



ÇAND  Û  EXLAQ                    NAVÎN 2 

 

 
107 

 

 

 

XERABKIRINA ÇAND Û EXLAQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- ÇANDA ÇÊKIRÎ  
 

B- ÇANDA LASAYÎ  
  

C- ÇANDA JIXWEDÛRKETINÊ  
 

D-ÇANDA PIŞAFTINÊ  

 BEŞA 6 
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XEBATÊN AMADEKARIYÊ 

A. Çanda çêkirî, ji aliyê kê ve û çawa tê 

pêşxistin?  
B. Çanda lasayî, bi çi awayî tê belavkirin? 

C. Mirov çawa ji çanda xwe dûr dikeve?  

D. Çima dewlet û desthilatdar dixwazin li 

ser kurdan çanda pişaftinê bimeşînin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hêzên dagirker, ji bo ku civakê li gorî berjewendiyên 
xwe bi kar bînin, helandinê li gorî polîtîkaya xwe pêk tîne. 
Ev, bi taybetî li ser çand û ziman tên pêşxistin. Lê di dema 
me ya niha de li ser hemû aliyên jiyana mirovan bandorên 
gelek mezin çêkirine. Li vir a ku were kirin, divê bi 
zanabûneke dîrokî ya rast û feraseta jiyana azad, ev rastî 
were guhertin.  
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Ji destpêka dîrokê ta niha, çand û exlaqê civakê beramberî 
hemû zehmetiyan hebûna xwe domandine. Di dîrokê de ji aliyê 
pergalên serdest ve tunekirina çand, ziman, kevneşopî û exlaqê 
civakî, li ser civakan heqareta herî mezin e. Ev heqaret, ji 
pêşketina çanda baviksalarî ta niha didome. Ev pênc hezar sal in 
ku heqareta li ser civakê tê kirin û bi gelek rê û rêbazên cuda tên 
meşandin. Xwestine ku civakê ji rastiyên wê dûr bixin û di bin 
bandora hêzên serwer de, di asta koleyan de bixebitînin. Ji van 
rê û rêbazan re pişaftin tê gotin. Ji pişaftina ku hatiye pêşxistin, 
armanc ew e ku civak bê bingeh, bê çand û bê exlaq bimîne.  

 Civaka bê exlaq jî, ne ya xwe ye; ya serdestên xwe ye. Ji ber 
vê yekê, divê civak dîsa li giyan, hebûn, çand, ziman û exlaqê 
xwe vegere. Bi pêşketina çanda şaristaniya Sumeran re, 
bingehê dewleta ku hatiye avakirin, bi bîrdozî û rêxistina xwe 
ya leşkerî û ramyarî, civak bi xwe ve girê daye. Ev girêdan, li ser 
heman baweriyê hatine 
pêşxistin. Lê di rastiya 
xwe de li ser bingehê 
pişaftina gelan hatiye 
destgirtin. Her wiha, ji 
destpêka pêşketina 
şaristaniya baviksalarî ve 
çand û exlaqê civaka 
xwezayî hatine xerakirin.    

 

 

XERABKIRINA ÇAND Û EXLAQ -1 
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Her ku çanda serweriyê, pergala xwe daye rûniştandin, di 
hemû şaneyên civakê de, weke çavkaniya jiyanê bi civakan dan 
pejirandin. Bi vê pejirandinê, civak êdî ji wan hêmanên xwe yên 
jiyanî, ji çand û exlaqê xwe yê civaka xwezayî hatiye dûrxistin. 
Bi taybetî, li ser zimanê civakê serweriya ku hatiye pêşxistin 
bûye sedem ku gelek ziman werin pişaftin û ji holê werin 
rakirin.   

        Civakên ku ji çand, ziman û exlaqê xwe hatin dûrxistin, bi 
demê re çand û exlaqê pergalên serdest ji bo xwe pejirandin. Ev 
bû sedem ku gelek caran ne di wê zanabûnê de bûn;  ka gelo 
çand û exlaqê pergalê dijîn, yan jî bi çand û exlaqê xwe nûneriya 
xwe dikin!   

 ÇANDA ÇÊKIRÎ  

  Çanda ku ji aliyê pergalên desthilatdar ve bi riya gelek 
amûran hatiye pejirandin, bûye çanda çêkirî. Dikare weke 
çanda sexte jî were binavkirin û pênasekirin.   

Ev diyarde, dibe sedem ku 
civak û mirov ji xeyal, armanc, 
helwest û daxwazên xwe yên 
azadiyê dûr bikevin. Bêyî 
helwesta pêşxistina jiyana xwe 
bimînin. Çanda çêkirî, di civak û 
mirovan de asta pêşketina zihnî 
kor dike û dicemidîne. Ji dîrok û 
nirxên xwe dûr dixe. Bi gelek rê 

û rêbazan tê bikaranîn. Ev çanda 
sexte, çanda nîgaşî, piranî ji 
aliyê çapemeniyê ve tê 
bikaranîn. Tê zanîn ku teknîk û 
teknolojiya ku îro pêş ketiye, ji 
aliyê her mirovî ve tên 
bikaranîn. Cîhana me gelek 
mezin e. Lê bi pêşketina teknîka 
heyî re her mirov dikare bi 
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ragihandin û danûstandineke ji nêz ve bikeve nava hewldaneke 
cidî. Ev pêşketin, ji aliyekî ve pêşketina civak û mirovan e. Lê 
belê, ji aliyekî ve jî bûye sedem ku civak û mirov bi çanda 
derveyî rastiya xwe ji her alî ve were fêrkirin.   

Ji vî alî ve, dikare were gotin ku pêşketina teknîkê dibe ku ji 
aliyekî ve baş be. Lê dema ji armanca azadî û daxwazên civakî 
hat dûrxistin û di destê desthilatdaran de bû amûra xerakirina 
çandê, xerabiya herî mezin jî bi xwe re tîne. 

 Wê demê, em dikarin bêjin, civaka ku teknîkê li gorî 
armancên xwe baş bikar bîne, dikare helwestên xwe yên azadiyê 
baştir nîşan bide.  

Bi rastî jî, ev xaleke girîng e. Ji ber ku hemû pêşketinên çand û 
exlaqê li ser hîmê pêwîstiyên civakî hatine avakirin. Lê bi 
pêşketina şaristaniyê re bê exlaqî li ser her amûrên civakê hat 
meşandin, dagirkeriya ku pêş ket bû sedem ku ji armanca 
avakirinê dûr bikevin. Teknîk, di bin xizmeta mirovan de tê 
bikaranîn. Lê teknîka heyî, li dijberî çand û exlaqê civakê bi 
awayekî herî xerab tê bikaranîn. Ev jî, bi riya çanda çêkirî tê 
meşandin.   

Çanda ku ji dîrok û civakê qut bûye, taybetmendiyên mirov 
ên bi xweza û koka wê re jî qut dike, mirov ber bi xweperestiya 
herî mezin ve dibe. Di encamê de mirov di valatiyeke mezin de 
dimîne. Hemû pêşketin, ji derveyî armanca xwe tên bikaranîn, bi 
demê re dibin hêmanên dijminahiya civakan. Teknîka ku îro 
hatiye pêşxistin jî heman ristê dilîze. Bi taybetî, bikaranîna jinê, 
çanda ku bi riya teknîkê tê veguhestin, îro ji hemû nexweşiyên 
vegirtî xerabtir ristekê dilîze. Tê zanîn ku civakbûn bi afirandina 
çand û exlaqê jin-dayîkê  hatiye avakirin. Êrîşa çanda zilam a 
serdest a li hemberî jinê, bûye sedem ku jin ji vê hêza xwe dûr 
bikeve. Ta ji xwe dûr bikeve. Dema ku hêza herî mezin a jiyanê 
tê windakirin, li wê derê bi navê jiyanê çi hebe jî sexte ye.  

 Bi taybetî, şêwaza bikaranîna teknîka di roja me ya îro de ji 
bo avakirina çanda nîgaşî û exlaqê xerab risteke mezin û girîng 
dilîze. Car caran di televîzyonan de gelek bûyerên tên 
temaşekirin, bandorên pir mezin li ser civak û mirovan dikin. 
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Pirsên Nirxandinê 
 

1. Ji aliyê pergalên serdest ve heqareta 
herî mezin a ku li ser civakê hatiye 
kirin, çi ye? 

 

2. Kengî çand û exlaqê civaka xwezayî 
hatiye xerakirin? 

 

3. Di civakê de armanca çanda çêkirî çi 
ye û bi çi awayî tê bikaranîn? 

 

 

 

Divê bi vê zanabûnê, çanda çêkirî çawa derketiye, pêş ketiye û bi 
çi rêbazan tê bikaranîn bê zanîn û mirov bikarin xwe jê dûr 
bixin. Lê tenê dûrketin nabe çareserî. Bersivdana vê bêçandiya 
herî mezin jî xwezanakirin û bi çand û exlaqê civaka xwe rabûn 
e.  
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 ÇANDA LASAYÎ  

 

Çanda lasayî: Ew  çanda ji xwe şermkirin, ecibandina derve, 
ji hemû jêhatîbûnên xwe qutbûn e. Gelek dewlet û pergalan hewl 
dane ku cewher û çanda Rojhilata Navîn li gorî xwe bidin 
veguhertin. Lê belê, kevneşopiyên Rojhilata Navîn çand û 
bandorên derve napejirîne. Ji ber vê yekê, êrîşên derve, di roja 
me de bi taybetî çanda kapîtalîzmê li ser ciwan û jinan tê kirin. 
Herî zêde di riya çapemeniyê re tê xwestin ku çavên ciwanan 
her tim li derve be. Ev yek, dibe sedem ku pûtekirina çanda 
derve di ciwanan de pêş bikeve. Lê belê, ev ne çanda vê civakê 
ye ku mirov bi şêwêyên lasayî dikeve nava tevgerên pûteyî, lê 
divê were zanîn ku ew mirovên lasayiya çanda derve dikin, ji 
hemû xerabî û kirêtiya pergala derve re amade ne ku werin 
bikaranîn.  

Ji ber ku ev pûtekirin bi demê re mirovan ji hemû girêdanên 
wan qut dike, mirovên bê kok jî dikarin ji hemû nirxên xwe dûr 
bikevin.   

 

 

 

 

 XERAKIRINA ÇAND Û EXLAQ -2 
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 ÇANDA JI XWE DÛRKETINÊ  

 

         Çanda ji xwe dûrketinê, tê wateya ji cewher, dîrok, 
rastiya civak û kesayeta xwe dûrketinê. 

 Mirovên ji xwe dûr dikevin, tenê ji aliyê rojane ve bi hinek 
berpirsyariyên xwe yên kesî radibin. Dibe ku jiyaneke gelekî bi 
hêsanî, yan jî bi hinek derfetan jî derbas bikin. Lê belê, nabin 
endamên berhemdar ên civaka xwe. Mirov dikare di derbarê 
gelek sûdan de di nava civaka xwe de bibe xwedî liv û lebat. Lê 
belê ew sûd dikeve bin 
xizmeta mirovên 
desthilatdar û serdest. Ji 
ber bi armanc û bi nirxên 
civaka xwe tevnagere, 
encama kar a ku were 
girtin jî encex weke 
xiyaneta hundirîn were 
destgirtin.   

  

Niha gelek kurdên ku di nava hikumet û dewletên dagirkerê 
Kurdistanê de cih girtine, dibe ku bi navê kurdîtiyê xwe didin 
nasîn. Lê belê, tu girêdanên wan bi rastiya kurdîtiyê re tunene. Ji 
ber ku di bin xizmeta desthilatdaran de dixebitin.  

Bi peywendiyên civaka xwe, çand û exlaqê civaka xwe 
nahizirin. Di dewletê de çi qas di payeyên bilind de bin jî, nikarin 
tu sûdê bidin civaka xwe.    

      
 Mirovên ku ji xwe dûr dikevin, bê vîn û hizirîna azad in. Di 

nava koma serdest de weke mirovên din, tên dîtin. Her mirov, 
wan derveyî xwe dibîne. Jixwe armanceke pergalê jî ew e ku 
civakan ji rastiya wan dûr bixe, di bin xizmeta xwe de bi kar 
bîne, lê wan ji xwe, yan jî weke endamên xwe nabîne. Ji xwe 
wêdetir dibîne.  
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Mirovên ji rastiya civak, çand û exlaqê xwe dûr dikevin, dibin 
mirovine din. 

 Bi rastî jî, ev mijareke gelekî girîng e. Ji ber ku mirovên vê 
hestê dijîn, xwe biçûk dibînin, kêm dibînin, mafên xwe yên piralî 
nabînin ku bijîn. Bi armancên mezin ranabin.  

Tenê ji bo berjewendiyên xwe dihizirin. Nikarin bi armanc û 
planên mezin tev bigerin.  

Bi hizir û têgehên xwe, nikarin bibin xwediyê serkeftinên 
mezin. 

 Jixwe, bi navê serkeftinê nikarin tu karî pêş bixin.   

Di nava civaka kurdan de pîvanên civakîbûnê û hevpariya 
civakîbûnê pir mezin û biwate ne. Ev wate, çi qas derkeve holê, 
mirov ew qas dikare di nava civaka kurdan de cihê xwe bigire. Ji 
ber vê yekê, mirovên ku îro ji rastiya civak, exlaq û çanda xwe 
dûr ketine, divê bi hizrîneke rast û feraseta jiyana azad bikarin 
vegereke rast çêkin.  

Ev, dibe berpirsyariya her endamê civaka kurd. Dema ku ev 
pîvan werin bicihanîn, pêşiya dagirkeriya desthilatdaran a li ser 
mirov û civakê tê girtin.   

 ÇANDA PIŞAFTINÊ    

 Pergalan, gel û mirov (zarok, jin, mêr, kal, pîr) di warê çandî 
û exlaqî de bi çand û exlaqê xwe perwerde kirine. Gel, ji çand û 
exlaqê wî dûr xistine. Ev, ji aliyekî ve dibe bêkokbûn, ji rastiya 
civakîbûna xwe dûr ketin, bênasname bûyîn. Dibe kirdeya ku ji 
aliyê her mirovî ve tê bikaranîn, ketina bin xizmeta her mirov, 
sazî û pergalê. Li xwe, mirovbûn, çand, exlaq û hebûna xwe 
xiyanet kirine.  

Tê xwestin ku gelê Rojhilata Navîn werin helandin. Çima? Ji 
ber ku xwedî çand û exlaqê herî mezin in. Bi çanda bê ser û ber, 
bê kesayet, bê rêz, bê civak, bê kok tê xwestin ku civaka 
Rojhilata Navîn xwe ji bîr bike û bibe weke wan. Bi cil û berg, 
ziman, tevger, meş, hevaltî, rêzdarî, hezkirin û hemû tevgerên 
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xwe dixwazin civakê bipişêvin. Wê weke xwe lê bikin. Ev 
têkoşîneke bîrdozî ye. Ne tenê guhertin û veguhertinên li ber 
çavan in. Bi hemû amûrên di bin destên xwe de (TV, Radyo, 
Înternet, Cîhana Nîgaşî) vê tekoşîna xwe ya bîrdozî bi civakan 
didin hezkirin û wan bê çand û exlaq dikin.   

Di nava gelên Rojhilata Navîn de gelê ku herî zêde hatiye 
bindestkirin, dagirkirin, helandin, êşandin, qirkirin, lêdan, 
destavêtin, kuştin û pûçkirin Gelê Kurd e. Ev jî, ji ber bîrdoziya 
pergalên serdest li dijî mirovahiyê hatiye pêkanîn. Di bin van 
êrîşên pergalê de bi deh hezaran mirov hatine kuştin. Êrîşên 
hovane hatine berdewamkirin. Niha di nava civaka me de dema 
dabaşa hin rastiyan tê kirin, gotina wê bi xwe, xwedî wateyeke 
mezin e. Ji ber ku ev gotin bi xwe, di bin zoriyên hebûn û 
tunebûnê re derbas bûne.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çawa ku her mirov ji bo bijî, gelek berdêlan dide. Her ku 
kurdan xwestine gotinekê bi zimanê xwe, bi çand, exlaq û 
nasnameya xwe bikin, bi heman êrîşan re rû bi rû mane. Bi 
hezarê salan ev êrîş pêş dikevin û hê jî didomin.    

         

  

Helepçe 
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Pirsên Nirxandinê Yên Beşa  6 

 

 

1- Hûn rastî kîjan taybetmendiyên 

çanda pişaftinê hatine? 

2- Çanda lasayî çi ye? Veke. 

3- Civak û mirov bi kîjan hêmanên 

xerakirina çandê, dûrî çanda dayîkê 

dikevin? 

4- Mirovên bê çand û exlaq, çawa tên 

nasîn? 

5- Mirov ji kîjan aliyan ve bi pûteyên 

çanda derve bandor dibe? 

6- Mirovên ku ji çanda xwe dûr dikevin, 

çawa dijîn? 
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