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Şahmaran 

BEŞA 

ÇAND ÇI YE? 

Çand çi ye? 
 

Encamên ku çand derdixe holê  
     

Di çandê de cihê hunerê 
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1. Li ser civaka xwezayî lêkolîn bikin û encamên ku 
we bidest xistine, bi hevalên xwe re parve bikin.  
 
2. Di pêvajoya hiyerarşî û dewletê de çi guhertin 
çêdibin? Lêkolîn bikin.  
 
3. Çi cudahî di navbera pergala jin-dayîk û pergala 
desthilatdar a dewletparêz de heye? Lêkolîn bikin.  
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Çand, weke  peyv, tê wateya cotkarî, çandinî, baştir 

çandiniya tov. 

Çand, têgeheke ku hemû nirxên mirovahiyê (heyberî û 

rewanî) yên di tevahiya dîrokê de vedibêje.  

Di nava wateyên çandê de (weke  peyv), ajotina zeviyê, 

şaristanî, cotkarî, çandinî, hemdembûn, mirovê rewşenbîr, 

mirovê xwedî çand û ronakbîr hene. Lê belê, her çi qasî wateya 

her têgehekê ji van hebe jî, bi serê xwe ji bo danasîna têgeha 

çandê têrê nakin. Çand di wateya teng de hişmendiya civakê ye, 

qalibên hizirandina wê û zimanê wê radigihîne. 

 Di wateya berfireh de jî kombûnên heyberî (hemû amûr û 

pêdiviyên civakê, bi heyberên qût, çêkirina xwarinên cur bi cur, 

ÇAND ÇI YE? 

Çanda Kurdan  
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veşartin, awayên veguhertinê, ragihandin, parastin, amûrên 

xweşikbûnê û hwd.) li ser zêde dike. Mirov dikare bêje, ji derveyî 

tiştên ku di nava xwezayê de amade ne, ji her tiştê ku mirov 

afirandiye, re çand tê gotin. Çand, nasname û şêwaza jiyanê ye. 

Çand, ji dîrokê û vir ve şêwaza domandina hebûna gel yan jî 

neteweyekê, zimanê wê û têkiliya wê ya jiyanê ye. 

 Her gel û netewe, ji dîroka mirovahiyê û pê de nirx 

afirandine, mirov dikare ji van nirxan re bêje, çand. Ji ber vê 

yekê, hemû nirxên ku nasnameyê ava dikin, çand in. 

 Ji bo vê jî, weke  ku di 

roja me ya îro de tê gotin, 

divê mirov çandê tenê bi 

qada huner, şano, wêneyê 

re sînordar bi awayekî teng 

negire dest. Mirovahiyê, xwe 

di dîrokê de çawa afirandibe, 

ev rêbaza afirandina çanda 

wê ye.     

Mirov di encama têkiliya xwe ya bi xwezayê re hilberînekê 

derdixe holê. Di heman demê de di encama kar û xebata 

domandina jiyana xwe de bi mirovên din re dikevin nava têkiliyan. 

Va ye di encama vê hilberîn û têkiliya civakî de çand derdikeve 

holê. Wate û danasînên cur bi cur ên çandê hene. Lêkolînvanan, 

di derbarê çandê de 164 wateyên cuda yên çandê aşkere kirine.   

Mirovên xwedî çand, di kar û xebatên xwe yên civakî de 

kêrhatî ne, di qada zanist, felsefe û têgeha civakî de asta 

pêşketinê nîşan didin.   
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ÇANDA HEYBERÎ Û REWANÎ  

Çand, di nava civakê de pêşveçûna hilberîn, perwerde, 

zanîn, felsefe, hunerên ciwan, asta têgihîştina civak û mirov 

nîşan dide. Ji ber ku têgeha çandê, pir biwate û berfireh e, ji bo 

ku baştir bê têgihîştin, weke  çanda heyberî û rewanî hatine 

cudakirin.   

Çanda heyberî: Di encama têkiliya mirov a bi xwezayê re 

hemû pêwîstiyên mirov pênase dike. 

 

 

 

 

 

 

Çanda rewanî: Di encama têkiliya mirovan a bi hev re 
nirxên ku hatine nivîsîn û nehatine nivîsîn, pênase dike.   

Ev her du têgehên bingehîn ên çandê, ji hev ne cuda ne. 

Bi hev re, bandorê li hev dikin. 

  Ev her du têgeh, bi awayekî giştî hebûna çandê pêk tînin. 

Têgehên ku wateyê didin çanda heyberî, têgehên çanda 

rewanî ne.   
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Têgehên Çanda Heyberî:  

 Pêwîstiyên bi keda mirov ên di 
nava civakê de pêvajoya pêşketinê pêk 
tînin.   

 Asta pêşketina civakê ya weke  
pêşketina teknîk, aborî, avahîsazî û 
kêrhatin û hwd in.  

Mînak: Dibistan, kargeh, çapxane, 

amûrên ragihandinê, cil û berg û hwd. 
têgehên çanda heyberî ne.  

 

 

 

Têgehên Çanda Rewanî: 

 Di encama têkiliyên yekser û 
neyekser  yên ku mirovan bi hev re 
afirandine de, afirîneriyên hatine nivîsîn û 
nehatine nivîsîn in.  

 Têgehên ku jiyana civakê sererast 
dikin, ên weke: nirx, zagon, dabûnerît, 
kevneşopî, exlaq û bawerî ne.  

  

Mînak: Ziman, huner, pirtûk û ol têgehên 
çanda rewanî ne. 

 

 

 

 

 

Laleşa Êzîdiyan 

Cilûbergên Kurdî 
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1- Çand, weke  peyv, tê çi wateyê? 

 

2-  Di wateya berfireh de çandê pênase bike. 

 

3- Çand, weke  di roja me ya îro de tê gotin, çi ye? 

 

 

 

4- Hevokên rast bi tîpa (R), yên şaş jî bi tîpa (Ş) nîşan 

bike. 

 

- Lêkolînvanan, 64 wateyên cuda yên çandê aşkere kirine.      (  ) 

- Ziman, huner, pirtûk û ol têgehên çanda heyberî ne.              (  ) 

- Têgehên ku wateyê didin çanda heyberî, têgehên çanda 

rewanî ne.                       (  ) 

     

5- Cureyên çandê, çi ne? Li ser her cureya çendê mînakan 

binivîse. 
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Em dikarin encamên ku çand derdixe holê, wiha rêz bikin:  

 

1- Çand, di wateya giştî de ji bo mirov, kom, û civakan tiştên ji 
bo jiyana wan pêwîst, dabîn dike.  

2- Çand, cudahiya civak, kom û neteweyan derdixe holê.   

3- Çand, nirxên herêmî, neteweyî û gerdûnî bi mirov û 
neteweyan dide diyarkirin; yekbûneke civakî û lihevhatî, pêk tîne.  

4- Çand, kesayeta civakî(nasnameya çandî) bi mirov dide 
qezenckirin.   

  

5- Çand, ji civakê re taybetmendiyên ku ji derdora xwe ya 
xwezayî re nêzîkbûneke rast û di nava hevsengiyê de jiyîn li ser 
bingehê sûdgirtineke rast, dide qezenckirin. 

DI ÇANDÊ DE ZIMAN 

"Zimanê mirov, mala mirov e." 

Ziman, wek têgîna bingehîn a çandê, taybetî, hîm û stûna 
bingehîn a mirov û mirovbûnê ye, berhema jiyaneke hevkar, 
hevpar, hevgirtî û jiyana civakî ye; di nav têkiliyên hilberînî, 
afirînerî û danûstandinên civakî de wekî navgîneke bihevşêwirîn, 
lihevkirin û jihevfêmkirinê derketiye holê. Bi gotineke hîn 
gelempertir bîra çandê ya civakî ye. mirov dikare bibêje: Her tiştê 
ku di xwezayê de hebe û di mejiyî mirov de li hemberî wateyekê 
bê, ziman e.  

ENCAMÊN KU ÇAND DERDIXE HOLÊ 
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Lewre ji destpêka dema ku mirov ber bi mirovbûnê 

ve ango ber bi civakîbûnê ve dimeşe, hem di hêla giyanî 

û hem jî di hêla daringî de, ji aliyekî ve li rastî pir bûyer, 

qewimîn, bobelat, astengî, bextreşî, zor û zehmetiyên pir 

giran, dijwar û tiştên xwezayî yên cuda cuda tê; ji aliyekî 

ve jî di encama ked û serkeftina di têkoşîna li hemberî 

wan tiştan de li rastî pir bextewarî, serfirazî, dilxweşî û 

şadiyan jî tê. Vêca, baş-xerab her tiştê ku derdikeve 

pêşiya wî/ê, destpêkê wêneyekî wê/î dikêşe û ji bo ku ji 

tişt û heyberînên din cuda bike wateyekê didê, ango nav 

lê dike û di quncikekî mejiyê xwe 

de tomar dike. Li vir, em ji vê hêza 

watedayînê, ango navlêkirinê re 

dibêjîn ziman-hizir. Bi gotinek hê 

gelempertir jê re dibêjin pêkhatina 

çandê.   
 

 

 Mirov, hemû çêkerên xwe bi 

hizirînê diafirîne, Di hemû 

destkeftiyên ku afirandine de, vedîtina hizirê diyar dike. Dibe ku 

her civak an jî komê, hemû afirandinên xwe di hişmendiya xwe 

de pênase nekiribin, lê belê mirov dikare di ziman û hizirîna wan 

civakan de şopa wan a dîrokî bibîne. Têkiliya çand-hizir û çand-

ziman di aliyê vedîtina cudahiya nasnameyên civakan de girîng 

e. Ziman girîngiya têkiliyên mirovan dide zanîn.   

Nivîsa Mîxî 
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DI ÇANDÊ DE PERWERDE  

Têgehên çandê, bi riya ziman tên ragihandin. Her civak, 

nifşên xwe bi riya perwerdeyê amade dike. Di civakê de bi riya 

perwerdeyê nirxên çandî derbasî nifşên nû tên kirin. Ji ber vê jî, 

di civakan de gelek rêbazên dewlemend ên perwerdeyê hatine 

pêşxistin, weke: dibistan, zanîngeh, akademî û hwd. Di 

sazûmankirina perwerde û hîndekariyê de huner, ziman û nivîsîn, 

cihekî diyarker digirin. Di encama sazîbûyîna ziman û 

ragihandinê de "perwerde" derketiye holê. Di saziyên 

perwerdeyê de civak bi awayekî sazûmankirî û bi rêk û pêk 

zanist, zanabûn, nirx û pîvanên xwe bi nifşên nû dide fêrkirin û 

bidestxistin.  

Ji taybetmendiyên bingehîn ên çandê "hînkirin" bi riya 

perwerdeyê hatiye pergalkirin. Guherîna civakî, bi taybetî di 

civakên roja me de, bi awayekî lez tê dîtin. Ev guherîn, di roja 

me ya îro de piranî bi zanabûn û plankirî bi riya saziyên 

perwerdeyê  tên pêkanîn.   

 

Pisporbûn û kûrbûna di qadên cur bi cur ên çandê û asta 

hizirê de pêş dikevin bi riya perwerdeyê tên hînkirin.  Tenê bi riya 

perwerdeyê, mirov dikare bigihêje asta pêşketin û nûbûnên 

zanistî yên feraseta rast a çandê. 
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1- Encamên ku çand derdixe holê, binvîse. 

 

2- Mirov bi milyonê salan beriya zayînê, bi çi awayî ziman bi 

kar tanî? 

 

3- Hînkirin, bi riya çi tê pergalkirin? 

 

4- Valahiyên li jêr, temam bike.    

 

                                                                                 

- Çand, kesayeta …..….. bi mirov dide bidestxistin.  

- Zimanê mirov, ………. mirov e 

- Têgehên çandê, bi riya ziman tên ………. 

- Guherîna civakî, bi taybetî di civakên roja me de, bi 

awayekî …….. tê dîtin. 
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Yek ji nîşaneyên bingehîn ê çandê, huner e.  

Huner, nîşaneya rewanî ya çandê ye û rûyê çandê yê bi 

ken e.  

Huner, bi pênasekirina raman û hestan a bi awayekî ciwanî 

derdikeve holê, civaka xwezayî û mirov ji nû ve tê şîrovekirin û 

watedarkirin.  

Di afirîneriya hunerî de derbirîna hest û hiziran bi riya 

mûzîk, helbest, şano, dîlan û hwd. çêdibe.   

Hunermend, bi 

nirxên civakê dagirtî 

ye û bi wan huneran 

xwe ava dike. Dema 

ku bingeha çandî tune 

be, huner dernakeve 

holê. Lê hunermend 

dema ku berhema 

xwe ava dike, di 

kesayeta xwe de, 

tiştan li nirxên civakê 

zêde dike û cîhana 

xwe ya hest û 

ramanan vediguherîne 

berhemeke çandî ya rewanî.  

 

DI ÇANDÊ DE CIHÊ HUNERÊ 
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Çanda civakê, di berhema hunerî de xwedî risteke 

bingehîn e. Bi riya hunerê jî, asta çandî ya heyî digihêje asteke 

bilindtir. Çand, berhemeke hevpar derbasî hunermend dike û bi 

riya hunerê li civakê vedigere.  

   Hunermend, ew mirovê ku 

çavdêriya bûyeran dike, raman û 

şîroveyên xwe bi awayekî xweşik 

vedibêje û vedigerîne hunerê.  

       Hunermend, rastiyên civakê bi 

mirovan dide zanîn û wan gavekê bi 

pêş ve dibe. Hunermend, wijdana 

civakê ye. Êş, kêfxweşî û 

pirsgirêkên civaka xwe, 

vediguherîne berhemeke çandî û bi 

riya civakê dide jiyîn. Wê hunerê, 

dike malê civakê. Ji bo çareseriya 

wan, civakê digihîne û berê wan 

dide çareseriyê. Bi vê yekê re 

pêşengiya guherîn û pêşveçûna 

civaka xwe dike. Ji bo ku civak 

nirxên çandî bipejirîne û ragihîne 

nifşên nû, riya herî bibandor û 

mayînde huner e. Nîşaneyên nirx û 

çandî, tevna civakê pêk tînin. Huner 

jî, di vî warî de rista xercê(cebil) 

dilîze û di parastina destkeftiyên 

şoreş û azadiyê de jî cihekî taybet 

digire. 

Nirxên çandî yên civaka herî baş, bi riya hunerê, tên 

parastin, pêşxistin û ragihandin. Lê di heman demê de ev nirx, 

dîsa dikarin bi riya hunerê bên rûxandin. Bi riya çandên biyanî û 

pişaftinê, çanda lasayî, arabeskê û çanda nasyar pêş dikeve. 
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Feraseta hunerê ya sexte pêş dikeve. Ev rewş, çanda kurdî ya 

kevnar, ji nirxê wê dûr dixe û biçûk dike. Bi vî awayî, feraseta 

mezaxtinê pêş dikeve û her tiştê hunerê dikeve qada bazirganiyê. 

Divê em herî zêde li dijî wan derkevin û têbikoşin.  

      Ger di roja me de guherînek û pêwîstiya veguherînê bê 

xwestin, li vir xala herî girîng ew e, ku mirov çawa temaşeyî 

raboriya xwe bike û çanda xwe ya derbasbûyî çawa bigire dest. 

Ji vî alî ve di guherîna nasnameya çandî de tiştên ku herî 

bibandor û diyar, derbasî mirov bûne tore, nirx, kêrhatin û her 

aliyên kombûnê ne.   Ev, di jiyana mirov de risteke girîng dilîzin. 

             

 

 

 

 

 

 

     Me di mijara xwe de têkiliya çandê ya bi hunerê de nirxandibû, 

di roja me de çawa hundirê çandê hatiye valakirin û ji cewherê 

wê hatiye dûrxistin. Pêwîst e, ji aliyê mirovan ve balkişandina ser 

vê rewşê bê çêkirin. Destkeftiyên çandê yên ku hatine daxistina 

pileya firotinê, nîşan didin ku herî zêde di qada hunerê de pêş 

ketine. Çand, bûye hunereke firotinê. Ev qada ku hemû 

destkeftiyên çandî yên civakê lê kom dibûn, êdî şahidiya qada 

herî xerab dike. Di destkeftiyên hunerê de tişta herî bedew 

bingehgirtin e. Bandorbûna ku bermahiyeke hunerî li pey xwe 

hiştiye, mirov dikare bilêvkirina xweşik binirxîne, lê belê mentiqê 

gihandina aboriyeke zêde ya ji bo bazarê, huner ji çawaniyê dûr 

xistiye.     
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Di nava çanda nasyar de aliyê herî bibandor ê ku tê 

bikaranîn, aliyê hunerî ye. Dema ku xwesteka nasyarbûnê 

dikeve mejiyê her mirovî, wê pêwîst bike ku ji bo nasyarbûnê 

neçar in, ku li gorî wan qalibên hatine nîşandan tev bigerin. Li 

gorî wan qaliban tevgerkirin, ta cihekî mirov dibe xwedî asta 

nasyarbûnê.   

   Di rastiya kurdan de ev gelekî vekirî tê xuyakirin. Ji bo kurdên li 

her çar parçeyên Kurdistanê dijîn, ev bi vî awayî ye. Li Tirkiyê, 

mirovên ku herî baş bi tirkî daxivin, li Sûriye, mirovên ku herî baş 

erebî dizanin, li Îranê mirovên ku farisî mîna zimanê xwe yê 

dayîkê dibînin, nêzîkatiyên bi vî awayî gelek in. Aliyek din ê ku 

em rexne dikin jî, bandorbûna bi zimanê Ewrûpiyan e.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Pêwîst e mirov gelek zimanan bizane, lê belê pêwîst e ber 
bi tunebûnê ve neçe. Ji zimanê xwe yê dayîkê revîn, yan jî 
dûrketin û biçûkdîtin, di heman demê de xelasbûn û tunebûna 
wî zimanî ye. 
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1- Di afirîneriya hunerî de derbirîna hest û hiziran, bi riya çi 
çêdibin? 

2- Hunermend, ji bo pêşketina civaka xwe risteke çawa dilîze? 
3- Li hemberî hunera sexte, rista me çi ye? 
4- Çend hunermendên kurd ên navdar ên di warên cuda de, 

bi nav bike. 
 

5- Hevokên li jêr, temam bike. 
 

- Hunermend, ew mirovê ku çavdêriya …….. dike. 

- Huner, nîşaneya …….. ya çandê ye û rûyê çandê yê bi ....... e.  

- Di roja me de çand, bûye hunereke …......... 

 

   

 

1- Girêdana exlaq, a bi civakbûnê re çi ye? 

2- "Mirovbûn, azadbûn e". Vê gotinê, şîrove bike. 

3- Di exlaq de rista baweriyê çi ye? 

4- Têkiliya çand û exlaq a bi hev re çi ye?  

5- Di çandê de cihê perwerdeyê, çi ye? Veke. 

6- Huner, çi ye? Veke. 

7- Di civakan de girîngiya ziman, çi ye? Veke. 

8- Ziman, mala mirovan e. Çima? Şîrove bike. 
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BEŞA 

EXLAQ ÇI YE? 

      Exlaq çi ye?  

Têkiliya exlaq a bi baweriyê re.   

Di têkiliya  navbera mirov û civakê de rista exlaq.  

.     Weke hişmendiya civakî, exlaqê azadiyê   
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1- Têkiliya exlaq a bi baweriyê re, lêkolîn bike. 

2- Exlaq çawa tê qezenckirin û mirov çawa dibe 

xwedî exlaq? Lêkolîn bike. 

3- Têkiliya di navbera exlaqê civak û mirovan 

de, lêkolîn bike. 

4- Çanda ezezî, çi ye? Lêkolîn bike. 
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Ji tevahiya rêgez, nirx û destûrên ku nehatine nivîsîn lê di 

nava civakê de, tên jiyîn, têkiliyên mirovan bi rêk û pêk dikin, 

başî û xerabiyan diyar dikin û ji tevger, rewş û reftarên mirov re 

pîvanan tînin,  re exlaq tê gotin.  

 Di heman demê de 

Exlaq hêza hizirîna 

hevpar û wijdana civakê 

ye.  

Exlaqîbûn bûyereke 

çanda civakî ye. Qalibên 

zihniyetê yên ku mirov di 

nava rastiya civakê de 

qezenc kirine û awayê 

pîvanên wan, weke  ku 

di her mijarê de 

exlaqîbûna mirovan jî, diyar dikin.  

Gelek pîvanên jiyanê yên weke: rastî-şaşî, bisûd-bêsûd, 

xweşik-nexweşik, bi pîvanên hişmendî yên ku mirov piştre 

qezenc dikin re, di nava tekiliyê de ne.  

Exlaq, xwelêpirsîn, rexne û rexnedana mirov û civakan e. 

Civak, di cewherê xwe de hebûneke exlaqî ye.  

Exlaq, sedema ku mirovan li gel hev digire, yekîtî, parvekirin, 

wekhevîbûn, bidadbûn û hwd. di jiyana mirov de pratîkê dixwaze, 

exlaq e. Ji ber ku mirov hebûneke civakî ye, dema ku di nava 

civakê de dijî jî, van taybetmendiyên xwe yên civakî dixe pratîkê 

û pêş dixe.  

EXLAQ ÇI YE?  
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CIVAKÎBÛN Û EXLAQ  

Heyîna mirov bi xwe, berhemeke hebûna civakî ye. 

Rastiya civakî hem sedem, hem jî encama mirovbûnê ye. 

Radeya civakbûn û mirovbûnê, du rastiyên ku bi hev re di rewşa 

pêkhatinê de ne. Çawa ku civak nebe, mirov nikare cudahiyeke 

watedar û dewlemend qezenc bike;  ger mirov jî nebe, hizirîna 

heyînekê weke  çêbûna civakê, ne gengaz e. Heyîna ku "civak" 

jê re tê gotin, dahênana 

herî mezin e ku bûye 

sedema afirîneriya 

mirov derkeve holê.  Di 

vê wateyê de 

dahênana ku dayîka 

hemû dahênanan e ku 

di jiyana mirovan de 

dergehê pêşketinê 

vekiriye, dahênana 

civakî ye. Di dema 

civaka komînal de, bi 

vê rêgezê jiyan ava bûye.   

 Mirovên ku di her têkiliyên civakî de bê neçariya zagonên 

nivîskî, bi hêza pêkanîna her sezayî hîs bikin jî, di zanabûna 

erkên xwe de bûyîn, pîvanên exlaqbûnê, diyar dikin. 

 Di exlaq de ji bo ku seza negirin, gotina, "li şûna ku em 

wisa tevgerê nekin, bi vî awayî tevgerê bikin, baştir û rastir e" 

heye. Yên ku di encama pêwîstiyên jiyanê de çêbûne, hatine 

rewşa nasname û kesayetê, liv û tevgerên ku derketine asta pêş 

reftarên xwezayî jî, exlaq bi lêv dike.  

Zanîna bi hev re jiyîn, parvekirin û nirxên weke  van, di 

çalakî û pîrozbahiyan de, amadebûna exlaqî ye. Weke  gelek 

Ji civaka xwezayî 
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taybetmendiyên mirov ji civaka xwe digire, di heman demê de 

rêgezên exlaq jî, ji civaka ku di nav de dijî, fêr dibe. Li gel têgeha 

exlaq, gelek caran di heman wateyê de têgeha etîk (gerdîşnasî) 

jî, tê bikaranîn.   

Etîk (Gerdîşnasî): Bi wateya giştî ya ku başiyê, yên baş, 

xwezayiya reftarên baş, cewherê wê û jêdera wê lêkolîn dike, 

ango etîk teoriya exlaqî ye û bersiva van pirsan lêkolîn dike. 

  

DI CIVAKÊ DE RISTA EXLAQ  

Civak, exlaq û mirov weke  goşt û neynûkê bi hev ve 

girêdayî ne. Çawa ku di navbera lebatên mirovan de ji aliyê kar û 

karkirinê ve cudahî hene, çawa ku ji bo her lebat kar bike, 

pêwîstî bi oksîjen, xwîn û tîmarê heye ev jî, di bingehê rayan de 

tên veguhestin, exlaq jî di nava civakê de risteke bi vî awayî 

dilîze.   

Ji bo ku her lebat bikare kar bike, pêwîstî bi tiştên ku di 

lebatên din de heye, bigire. Çawa ku ji bo dîwarek saxlem bibe, 

pêwîstî bi xercê(ceblê) heye, ji bo ku mirov jî ji hebûneke fîzîkî 

derkeve û bibe heyîneke xwedî hest, afirîner û xwedî hizirîn, 

pêwîstî bi xercekê heye û ev xerc jî, exlaq e. Ger exlaq nebe wê 

mirov bibin hov. Her mirov, wê bi serê xwe bimîne, çi bixwaze 

wê bike. Ger bi vî awayî be, jixwe civak jî nabe. Wê bibe kerî, wê 

bi zagona desthilatdar bimeşe. Yan jî, di roja me de, di pergala 

kapîtalîst de bi awayekî zelal derketiye holê, ku wê rê li pêşiya 

desthilatdariyeke bêsînor veke.  Rêber Apo dibêje: "Exlaq, 

wijdanê civakê ye û civak, bê exlaq nabe".  
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1- Exlaq çi ye? Pênase bike. 

 

2- Têkiliya di navbera exlaq û civakê de çi ye? 

 

3- Mirov, gelek taybetmendiyên xwe, ji kû digire? 

 

4- Têkiliya di navbera exlaq û etîkê de çi ye? 

 

5- Ger exlaqê mirovekî/ê nebe, wê ew mirov bi çi awayî be? 
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Ji bo exlaq bawerî pêwîst e. Ji aliyê exlaqîbûnê ve ji zanistî 

hizirînê zêdetir, pêwîstî bi baweriyê heye. Ji bo ku mirov bibe 

xwedî exlaq, pêwîst e destpêkê ji hin tiştan bawer bike.  

Zanist, gelek destkeftî û nirxên dewlemend derxistine holê. 

Lê belê, ev nayê wê wateyê ku mirov û civak tenê bi zanabûnê 

dibin exlaqî. Dibe ku bibe xwediyê gelek pergalên ku pirsgirêkên 

civakê sererast bike, lê belê ev jî nayê wateya biexlaqîbûnê. 

  Dibe ku mirov pir tiştan bizane, dewlemend be û xwedî 

gelek berheman be,  lê ne bi exlaq be. 

        Mejiyê mirovên destpêkê her tim bi baweriyan dihizire. Ev ji 

tevgerên mirovan tevlîbûna wan a civakî û pêvajoyên nêzîkbûna 

mirovan re, ev hemû rê li ber exlaqîbûnê vedike. Ji ber ku ji 

tiştên ku li derdora wan çêdibin bi bawerî têdigihêjin, nizanin û 

bawer dikin.  

Bi xwezayî îro tişta ku em 

weke hişmendî digirin dest, 

hemû qalibên hizirînê, hemû 

pêvajoyên hizirwarî ji koka 

exlaqîbûna mirovan e. Ango li 

ser forma baweriya destpêkê 

pêş dikevin. Sedema wê 

bawerî û exlaq tunebe, civak 

nikare xwe li gel hev bigire. Ji ber ku ev nirx, xerca civakî ne û 

wijdana wê ye. Çawa ku em dikarin ji mirovahiyê re bêjin, 

hebûneke çandî, di heman demê de em dikarin bêjin ku 

hebûneke exlaqî ye jî.  Ji ber ku heyîna exlaq, rasterast bi mirov 

TÊKILIYA EXLAQ A BI BAWERIYÊ RE 
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re têkildar e.  Bi pêşketina jiyana civakî re dest pê dike ta 

pêvajoya guherîn û kûrbûnê têgeheke rewanî ye.  

Civak, tenê dikare bi dadweriyeke azad, ji aliyê exlaqî ve 

were sererastkirin. Ji ber ku exlaq, bi ezmûna mirov a hilberînê 

ve girêdayî ye; bi azadiyê re, ji nêz ve têkildar e.  

Exlaq, azadiyê bi xwe re tîne. Bi bingehgirtina exlaq re 

azadiya xwe diyar dike. Cihê valabûna olê, dikare bi awayekî 

felsefî, polîtîkî û xeta aborî, dagire, lê belê cihê valabûna exlaq, 

tu tişt nikare dagire. Di vê rewşê de civak dikeve rewşa kole û 

miriyan. Ji ber vê yekê, em nikarin civakeke bê exlaq bihizirin, 

civaka bê exlaq hemû rûmetên xwe winda dike. 

 Bi awayekî xwezayî, mirovên ku azadiya wan tunebe, ne 

xwedî exlaq in jî. Riya herî hêsan a hilweşandina civakekê, 

têkiliya wê civakê ya bi exlaq re qutkirin e. Lewazkirina 

bandoriya olê, ne bi qasî xerabkirina exlaqê civakê ye.    

Weke  teoriya exlaq, gerdîşnasî (etîk) û exlaqbûn weke  

pirsgirêkên bingehîn ên felsefî her ku diçe rewşeke xerabûnê 

digire.  
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1- Ji zanista hizirînê zêdetir, pêwîstî bi çi heye? 

 

2- Çima pêwîstiya civakê, bi bawerî û exlaq heye? 

 

3- Hevokên rast, bi tîpa (R), yên şaş jî bi tîpa (Ş) nîşan 

bike: 

 

- Bandora olê ya li ser civakê ji ya exlaq, bêhtir e.  (   ) 

- Civaka bê exlaq, hemû rûmetên xwe winda dike.  (   ) 

- Mejiyê mirovên destpêkê, her tim bi zanistî dihizire. (   ) 

- Civak, ne tenê bi dadweriyeke azad, weke  exlaqî dikare were 

   sererastkirin.        (   ) 

    

 4- Şêwazên hizirînê û hemû pêvajoyên hizirwarî, ji kîjan kokê ne? 
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  Ger civakîbûn nebûya  wê mirov, weke  ajalan bimana. 

  Çawa ku di ajalan de 

kerî, yan jî ref hene, di 
mirovahiyê de jî civakîbûn 

heye.  Her wiha, çawa ku 

piraniya tiştên li ser rûyê erdê 

bi komî dijîn, koma mirovan jî, 
civaka wan e.  Lê kombûna 

mirov, ne weke  kombûna 
ajalan e. Ji ber ku kombûna 

mirov, bi hizir û hestan pêk hatiye. Ger mirov bi tena serê xwe 
bimaya nedikarî biaxive, ne jî dikarî pîşeyan ji bo jiyana xwe 

peyda bike û di encamê de mirov nikare bi tena serê xwe bijî.   

        Ger mirovên din nebin, keda ku mirov dide nayê dîtin, ango 

bê wate dimîne. Bi kurtî, mirov bi tena serê xwe bê wate ye, 

weke  darekî hişk û kevirekî li erdê ye. Her çi qas, îro teknîk pir 

pêş ketiye jî, lê tiştek nikare têkiliyên mirov ji mirovên din qut 

bike. Jixwe, teknîk bi xwe jî encama pêşveçûna civakîbûna mirov 

bi xwe ye. Tişta ku em dikarin li vir bêjin, ew e ku nirxên di civakê 

de dibin sedem ku mirov neçariyê hîs bike ku bihevrebûn pir 

pêwîst e û ev jî, exlaq bi xwe ye. Exlaq, ji ber ku bi bîr û 

baweriyan re têkildar e, bi mirov re wijdanê ava dike. Ji ber vê 

yekê, exlaq di heman demê de rewaniya mirov bi xwe ye jî. 

Exlaq bi xwe hêza çêkirinê ya di mirov de ye. Ji ber wê jî, exlaq ji 

jiyana civakî re rê li pêşiya azadîxwazî, bi vîna xwe tevlîbûnê, 

vedike. Exlaq, mirov kiriye xwediyê berpirsiyariyeke mezin. 

Mirovên ku xwedî berpirsiyarî bin, ew mirov in ku di zanabûna 

berpirsiyariyên civakî de ne. Ev zanabûn bi xwe, exlaq e. 

RISTA EXLAQ A DI TÊKILIYA NAVBERA  
MIROV Û CIVAKÊ DE  
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Berpirsiyarî, mirov dike endamên baş ên civaka xwe jî.  Mirovên 

ku berpirsyariyên xwe bizanin di civakê de ji wan re rêz tê  dayîn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Her tim civak, wan weke  mînak dipejirîne. Tiştên ku dibêjin 

civak bawer dike. Em ji bîr nekin ku bê berpirsyarî, bê exlaqî ye. 

Bê exlaqîbûn, dibe sedem ku civak parçe bibe, bêmafî çêbibe, 

hin birçî û hin jî têr bin. Mirovên bi exlaq, ji bo jiyaneke baştir 

berpirsyariyên xwe bi kêfxweşî pêk tînin. Hêza exlaq a 

dayînkirinê tevna exlaqî ya civakî ye. Mirovekî xwedî 

taybetmendiya berpirsyariyê, çirkeyekê jî di cihê xwe de 

nasekine. Mirovên ku xwedî berpirsyarî û hestên berpirsyariyê 

ne, ew xwedî exlaq in. Bê berpirsyarî, tevgerkirin bê exlaqî ye. 

Mirovên bi exlaq, berpirsyariyên xwe bi dilxweşî pêk tînin. Hêza 

afirandina exlaq, riya exlaqê civakê ye. 
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1- Cudahiya di navbera kombûna mirov û ajalan de çi ye? 

 

2- Wijdan, bi mirov re çawa ava dibe? 

 

3- Pêşketina teknîkê, encama çi ye? 

 

4- Têkiliya di navbera exlaq û berpirsyariyê  de çi ye? 

 

5- Valahiyên li jêr, bi peyvên guncaw dagire: 

 

- Exlaq, bîr û baweriyan bi mirov re ……….. ava dike. 

 

- Ger civakîbûn nebûya, mirov wê weke  ……. bimana. 

 

- Mirovên bi exlaq, ji bo jiyaneke baştir berpirsyariya 

xwe bi ……… pêk tînin. 

 

 

- Mirovên ku berpirsiyaryên xwe bizanin, di civakê de ji 

wan re …….. tê girtin.  
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Exlaq, beriya her tiştî, di mirov de li hemberî şaşîtiyan, 
zanabûn û vîna têkoşînê çêdike.   

 Exlaq, nahêle ku xerabî, bêmafî, nebaşî, zordarî û hwd. di 
jiyana civakî de serwer bibin. Mafên mirovên din jî, weke  mafên 
xwe diparêzin û ev jî, ji zanabûna exlaqê tê. Ji ber vê yekê, 
mirovên ku exlaqê wan nebe, yan jî kêm be, li hemberî mirovên 
din dikarin hemû nebaşiyan bikin.   

 Mirovên ku di aliyê exlaqî de pirsgirêkên wan hebin, 

zordar in. Mirovên ku exlaqê wan tam be, yan jî di asteke jor de 

be, beriya her tiştî li dijî bêmafiyên ku têne kirin serî radikin. 

Mirovên biexlaq, her tiştî di lêpirsînê re derbas dikin, piştre 

dipejirînin. 

WEKE HIŞMENDIYA CIVAKÎ,  

EXLAQÊ AZADIYÊ 
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 Mirovên ku xwedî exlaq in, her tim di nava lêgera jiyaneke 

baştir de ne. Ger ku hin bixwazin jiyanê xerab bikin, li dijî wan 

derdikevin. Ji bo vê jî, exlaq di mirov de rê li ber bijartinê vedike. 

Ji ber ku mirovên biexlaq, her tiştî hema napejirînin. Ev 

taybetmendî, dibe sedem ku her tim di nava civakê de têkoşîn li 

dijî bêmafiyan hebe. Mirovên ku zordar bin jî, ji bo ku zordariya 

wan berdewam bike, her tim hewl didin ku mirov û civakeke 

bêexlaq hebe. Dema ku mirov li dîroka şaristaniyê temaşe û 

guhdarî dike, rastiya ku bê exlaqîbûn çi tîne serê civakê, mirov 

baştir û zelaltir dibîne.   

Mînak: Mirov, çi qas bêexlaq be, ew qas jî dibe kole.  

Desthilatdar ji beriya her tiştî ji civakê, nirxên wê yên exlaqî 

digirin ku mirov dijî wan têkoşînê nemeşîne.  Ji ber vê yekê, 

mirovên ku pirsgirêkên wan ên exlaqî nebin, serbilind in. Di 

mijara pirsa azadiya civakê de pêşeng in. Xwe ji bo başî, rastî û 

xweşikbûna jiyanê qurban dikin û dibin mînakên wêrekiya jiyana 

civakî. Ji ber ku mirovên exlaqî, mirovên xwedî wijdan in, li 

hemberî bê dadî, stemkar û zorê tu metirsiyan naxin berçav û li 

hemberî wê derdikevin.  Mirov dikare bêje ku exlaq nebe, di 

civakê de tu guhertin jî çênabin.   

Exlaq, hêza guhertina civakan e. Ev guhertinên ku bi 

destên desthilatdaran tên çêkirin, civakê dikin  kole. Ger bi 

destên mirovên xwedî exlaq hatibin çêkirin jî, jiyanê ber bi 

azadiyê ve dibin.  

  

Mirovên xwedî lêgera azadiyê, têkiliya wan herî zêde bi 

exlaq û wijdan re heye. Di mijara azadiyê de divê mirov bi ezezî 

nêzîk nebe.  

 Azadî, di cewherê xwe de lêgerînek e. Azadî, jiyanê tîne 

rewşa jiyînê, vîna xwenasînê, berpirsiyariyên xwenasînê, 

gihîştina zanabûna mirovên ku di nava civakê de xwedî şêwe ne. 
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Mirovbûyîn, azadî bi xwe ye. Tiştên ku em dixwazin mirovbûyîn 

bi xwe bide têgihandin afirandin, guhertin, xweberpirsiyar dîtin û 

kêfxweşiya mirovên din e. 

 Ev hemû, di rastiyê de xalên ku hev temam dikin, lê di 
civaka dewletparêz de, bi taybetî jî, qonaxa wê ya kapîtalîst, di 
hemû qadan de, ji ber ku nirxên mirovahiyê tên parçekirin, van 
tiştên bi vî awayî her weke  qet têkiliya xwe bi hev re tunene, 
digirin dest.  

Hemû hilberînên heyberî û rewanî, komî ser civakê dikin, 

pêwîst e di nava tevahîbûnekê de were destgirtin. Bi taybetî, 

tişta jê re tê gotin, dilpakî (başiya ku exlaq pesnê wê dide, 

dilnizimbûn, qehremanî, navê giştî yê cewheriyên weke  rastî û 

qenciyê) ku têkiliya taybetmendiyên mirovan bi hev re bizanin, 

pêwîst e di nava tevahiyekê de em bigirin dest.   

Civakekê çi qas di warê zanabûn, çand û hêza exlaqî de 

xwe kûr kiribe, ew qas nêzîkî azadiyê dibe, ev gotin di cih de ye. 

Her wiha, civakek çi qas di warê nirxên çandî û exlaqî de dûr 

hatibe hiştin, ew qas nêzîkî koletiyê ye. Ev gotin jî, rast û di cih 

de ye. 
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1- Exlaq, kîjan nirxên neyînî ji nava civakê radike? 

2- Exlaq, çawa di mirov de rê li ber bijartinê vedike? Şîrove 

bike. 

3- Di navbera guhertina exlaqî ya civakê û ya  desthilatdaran 

de çi cudahî heye? 

4- Tişta ku em dixwazin mirovbûn bi xwe re bide têgihandin, 

çi ye? 

5- Civaka dewletparêz, bi taybet jî qonaxa wê ya kapîtalîst, çi 

li nirxên mirovahiyê dike? 

 

 

 

1- Têkiliya exlaq a bi baweriyê re çi ye? 
 
2- Exlaq, çawa tê bidestxistin? 

3- Di têkiliyên navbera mirov û civakê de rista exlaq çi 
ye? 

  4-Taybetmendiyên exlaq, çi ne? 
 

  5- Divê berpirsiyariyên kes ên exlaqî yên li beramberî 
civakê, çawa bin? 

 
6-Têkiliya exlaq û azadiyê, pênase bike. 
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BEŞA 

DI PÊŞVEÇÛNA DÎROKÎ DE ÇAND Û EXLAQ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di dema paleolîtîkê de çand û exlaq 

Di dema neolîtîkê de çand û exlaq 

Avabûna pergala jin–dayîk 

Di hiyerarşiyê de çand û exlaq 

Di dewletê de çand û exlaq 
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1. Li ser civaka xwezayî lêkolînan bike û 
encamên wan bi hevalên xwe re parve bike.  

 
2. Di pêvajoya hiyerarşî û dewletê de çi 
guhertin çêdibin? Lêkolîn bike.  

 
3. Çi cudahî di navbera pergala jin-dayîk û pergala 
desthilatdariya dewletparêz de, heye? Lêkolîn bike. 
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Dema paleolîtîk: Destpêka 

dema ku mirov û lawir ji hev 

qut dibin, ji vê demê re 

dibêjin dema klanê ya civaka 

xwezayî. Girîngiya vê demê 

bingehê xwe ji destpêka 

mirovbûnê û şêwazê hebûnê 

digire. Klan, dayîkbûna 

civakê ye, hafîzeya 

destpêkê, zanist û bawerî di 

wê demê de bingehê xwe digire. Ji ber ku mirovên destpêkê 

amûrên kevir bi kar tanîn, jê re tê gotin "dema kevirên kevin" 

(dema paleolîtîk).   

 Em dikarin bêjin dema 

destpêkê (hilûkirina 

amûran) bi milyonê salan 

berdewam kiriye. 

Hejmara klanan derdora 

20-30 kesî ye. Civak, li 

derdora jinê dihat avakirin. 

Jiyana xwe bi komkirin û 

nêçîrê berdewam dikirin. 

Tiştên ku kom dikirin, 

malê her kesî bû. Jin, bi 

komkirinê ve û zilam jî, 

bi nêçîrê ve mijûl dibûn. 

Ev şêwazê 

karparvekirinê, rê li ber 

kesayet û çandê vedike. 

DI DEMA PALEOLÎTÎKÊ DE ÇAND Û EXLAQ 

 

Mirovên  Destpêkê 
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Ji ber ku klan, ne civakeke pir tevlîhev e. Ji ber vê yekê jî, mirov 

nikare qala pirsgirêkan bike, çi qas amûr û agir tên vedîtin û pêş 

dikevin, mirovbûyîn jî, ew qas bi leztir pêş dikeve.  Ji ber ku klan, 

destpêka civakîbûnê ye, ji ber vê jî, tu kes li derveyî vê civakê 

namîne. Endamên klanê bi hev re yekpare di nava yekîtiyê de 

ne, wekhevî zagoneke jiyanî ye; "ger nebe, nabe" . Ji ber vê 

yekê jî, endamek klanê, nikare ji klanê cudatir bijî. Di klanê de 

jiyîn, rêgezeke bingehîn e. Di klanê de pîvana hemûyan jî, 

bingeh e. Kesek di nava klanê de weke  kesayeteke cuda, yan jî 

li ser klanê desthilatdarî bike, nayê pejirandin. Jiyana klanan, bê 

serwerî, bê çîn, bê hiyerarşî û bê mêtingerî ye. Di nava jiyana 

komînal û civakî de, exlaqê herî mezin temamkirina vê jiyanê ye, 

bêexlaqiya herî mezin jî, ji civakê qutbûn e. Ji ber ku bi qasî di 

nava civakê de dibe hêz, ger ji derveyî civakê be, dibe sedema 

tunebûna wan.    

    Bi vî awayî, em dikarin encaman derxin ku cureyên mirovan 

ên yekem, di nava hevkariyê de ne û ji hev re dibin alîkar. Di 

destpêkê de di nava vê 

civakê de desthilatî, 

berjewendî, hevrikî 

tuneye. Her wiha, di 

jiyana klanê de dayîk bi 

xwezayê re mezin dibe, 

girêdana dayîk û 

xwezayê, weke  girêdana 

dayîk û zarok e. Ne ji 

xwezayê qutbûn, bi xwezayê re yekbûn girîng e. Klan, ji ber ku bi 

hêza jinê ve girêdayî ye, bi xwezayê re di nava yekbûnekê de 

ye. Dema ku em vê dibêjin, em nirxên mirovî derdixin holê. Di 

heman demê de civakeke bi tenduristî derdixin holê. Têgeha 

azadî û wekheviyê, di şêwaza jiyana klanê de bi xwe derdikeve û 

ev mijareke girîng e. Îro bi şêweyekî zanistî jî, ev têgeh hene, 

wateya azadî  û wekheviyê jî heye.   
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Şêweyê baweriya klanan, totem e. Ger lawirek, an jî giyayek di 

jiyanê de risteke bingehîn bilîze, ew dibe totem. Sembola wê, 

tabûyên wê ne. Di baweriya totemê de têkiliya desthilatdariyê 

tuneye. Totem, weke  tiştekî pîroz û mirov nikare dest bavêjê, tê 

pejirandin. Di heman 

demê de ji totemê re rêz 

girtin, tê wateya ji hebûna 

xwe re rêz girtin. Totem, 

sembola zanistiya klanê 

vedibêje. Ger  em bêjin, 

cara yekem tê şênberkirin, 

ev ne zêde şaş e. Klan bi 

xwe pêşeroj, paşeroj û 

roja îro digire nava xwe. Bi 

kurtahî, mirov dikare bêje 

ku totem nasnameya 

klanê ye. Klan bi totemê 

ve tê girêdan, ji hev hêzê 

digirin û hebûna xwe  bi 

wate dikin  . 

Totem 
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1- Klan çi ye? Şîrove bike. 
 

2- Jiyana klanan, di bin kîjan mercan de ye? 
 

3- Şêweyê baweriya klanê, bi çi awayî bû? 

 

4- Di baweriya klanan de totem çi ye? 
 

5- Valahiyên li jêr, bi gotinên guncaw dagire. 

 

- Hejmara kesên klanê  derdora ………… kesî ye. 

 

- Mirovên destpêkê, amûrên …….. bi kar tanîn. 

 

- Di klanê de jiyîn, rêgezeke ………… e. 

 
- Di baweriya totemê de têkiliya ……….. tuneye. 

 

 

  



 

 
44 

  

 

 

                

                    (12000-4000 B.Z)  

 

Cara yekem di 
dîrokê de civaka Neolîtîkê 
piştî ku dema qeşayê bi 
dawî dibe, li hemberî 
avhewaya hişk û şûn ve êdî 
mirovan li deverên pergala 
zincîra çiyayên Toros û 
Zagrosê di destkeftiyên 
dîrokî de diyar bûye, ku li 
vê deverê bi cih bûne. Ji 
ber ku cara yekem bi 
Neolîtîkê re derbasbûna 
jiyana niştecihî çêdibe, ew 
pêşketinên ku cara yekem 
tên jiyîn, ji ber vê yekê jê re 
tê gotin "Şoreşa Neolîtîkê". 
Cara yekem arkeologê Ingilîz 
Gordon Child di 1930'î de 
peyva "Şoreşa Neolîtîkê" bi 
kar aniye. Şoreşa Neolîtîkê, 
şoreşa kedîkirina lawiran, 
çandinî û avakirina gundan e.  
Ji vir û pê de serdema 
komkirin, nêçîrvanî, jiyana 
koçberî bi dawî dibe, derbasî  

DI DEMA NEOLÎTÎKÊ DE ÇAND Û EXLAQ  
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karê hilberînê dibe. Şoreşa Neolîtîkê, li her deverê di heman 
demê de şêwe negirtiye. Hin tiştên ku hatine dahênan, bi van 
pêşketinan re, pêşketinên civakî bilez dikin.   

Şoreşa Neolîtîkê, bi qasî ku şoreşa gund e, di heman demê de 
şoreşa jinê ye. 

 Lawirvanî û çandinî bi 

destê jinê pêş dikevin. 

Berê ji ber ku jinê komkirin 

dikir, li ser vî bingehî 

çandiniyê jî dike, ji ber ku 

du tiştên bi hev ve girêdayî 

ne.  Ev dem, dema 

avakirina gundan û 

çandina daran e, bi firaxên 

ku ji axê çêdikirin, di wan 

de xwarin dipijandin û 

vedişartin, kevir dibirîn, bi 

kelpîçan mal ava dikirin, ev 

tişt hemû encamên wê 

demê ne. Hin giyayên ku 

di roja me ya îro de ,yan jî 

lawirên ku em kedî dikin, 

berhemên wê demê ne. Ji 

sifir, tiştên xemilandinê 

hatine çêkirin, her cihekî 

ku çanda Neolîtîkê derbas 

dibe, xwe lê bi cih dike. 

Her tiştekî ku di jiyana mirov de bi kar tînin, pîroz tê dîtin. Ji 

çandinî û lawiran, tiştên tên bidestxistin, bi sûd in. Ji ber vê yekê, 

zad (dexlûdan) pîroz tê dîtin. Em dikarin bêjin ku têkiliya di 

navbera civak û xwezayê de weke  têkiliya di navbera dayîk û 

Çanda Kurdên Medî 
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zarokê de ye. Bi vî awayî, hilberîna civakê jî, li ser vî bingehî 
çêdibe. 

 Civaka wê demê, bi tevlîbûna hemû endamên civakê, sûdê ji 

wan giya û lawirên ku dinase, digire. Rêgeza jiyana wê demê, 

"yek ji bo hemûyan, hemû ji bo yekî" ye. Nêzîkatiyên xwedîtiya 
(mulkiyeta) taybet a li ser hilberînê tuneye. 

 Amûrên hilberînê, yên tevahiya civakê ne. Kêrhatinên jiyanê 

yên ku hatine bidestxistin, dibin malê hemû endamên civakê. Di 

nêzîkatiyên endaman ên li beramberî hev de, çewisandin û 

xwedîtî, tuneye. Taybetmendiyeke bi vî awayî nayê hizirîn. Di 

têkiliyên civakî yên di navbera jin û mêr de mulkiyet tuneye. 

Civak bi giştî, li derdora jinê kom dibe. Dayîk, hem civakê 

diafirîne, hem fêr dibe, hem jî dide fêrkirin. Ji dayîkê dûr ketin, tê 

wateya ji civakê dûr ketin; ji civakê dûr ketin jî, tê wateya mirin û 

tunebûnê. Ev rewş jî, diyar dike ku mirov bi navekî bi hev ve 
girêdayî ne.   

Mirovên civaka xwezayî, di vê 

dema komkirina berheman de 

weke  gundekî tev digerin. Ji ber vê 

yekê jî, cejnan weke  piştgiriyê 

digirin dest û tiştan belav dikin. Di 

vê demê de nirxên mirovahiyê, bê 

civak nayên hizirandin. Tişta ku 

herî zêde di vê civakê de derdikeve 

pêş, pergala exlaqî û polîtîk a ku pir 

bihêz e. Di heman demê de zekaya 

analîtîk û ya hestiyarî hev û du 

temam dikin û afirîneriyeke hêja 

derdixe holê. Ji ber vê yekê jî, 

mirovahiya civaka xwezayî di warê 

mejî û giyanê de nehatiye 

parçekirin û nakokiyên çêkirî, nayên 

jiyîn.   

Anahîta 
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Çanda Kurdên Arî 

Mijareke din a herî girîng 

ku mirov ji bo Neolîtîkê bêje, 

ev e: Pêşketina çand û 

zimanên Aryen e. Di vê 

serdemê de ziman 

pêşketinên gelek mezin 

çêdike.  Vedîtin û 

pêşketinên civakî, di warê 

ziman de jî, pêşketinan bi 

xwe re tîne. Çanda Aryen û 

zimanê wê, encamên şoreşa 

Neolîtîkê ne. Ev şoreş, her çi qas belav dibe, di bingeh de ango 

kî çi zimanî diaxive, ev çand jî hêdî hêdî di nava erdnîgariyeke 

mezin de belav dibe, bi awayekî xwezayî bi cih dibe, dibe sedem 

ku gelek komên zimanên Aryenî derdikevin.  
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1- Şoreşa Neolîtîkê, çi şêweyên jiyanê afirandine? 
 

2- Di şoreşa Neolîtîkê de rista jinê çi bû? 
 

3- Berhemên dema Neolîtîkê, ku derbasî roja me ya îro bûne, 

çi ne? 
 

4- Têkiliya di navbera civak û xwezayê de bi çi awayî ye? 
 

5- Rêgezên jiyana dema Neolîtîkê, çi bûn? 
 

6- Di warê ziman de şoreşa Neolîtîkê, çi pêşketinan bi xwe re 

tîne? 
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Ji bo jinê, jiyana niştecihî pêwîst bû. Xwedîkirina zarokan, 

çandinî, li bendê mayîna darên fêkî ta bigihin, jiyaneke niştecihî 

jê re pêwîst e. Di rewşeke bi vî awayî 

de rista jinê mezin dibe û çanda 

xwedawendiyê pêş dikeve. Hin 

pîvanên di mijara tîmarbûn û têkiliyên 

zayendî de pêş dixe. Jin- dayîk di 

nava vê sazûmaniyê de ye. 

 Di nava qebîleyê de jin-dayîk 

pêşeng û rêveber e. Ev jî, bingeha 

çanda xwedawendiyê ye. Rewşa 
rewanî nîşan dide. 

  

 

 

Avabûna Pergala Jin-Dayîkê 

Xwedewendeke Til Xelef  
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 Xwedawendî, di cewherê xwe de 

jina ku şoreşa Neolîtîkê afirandiye, wê 

taybetmendiyê bi lêv dike. Sembolên 

xwedayî, ne şêweyê zilam e, yên jinê 

ne û xwedawendiyê tînin ziman. 

Pêwîst e, mirov baş bibîne ku 

derbasbûna hizirîna xwedatî, weke  
cudabûneke mezin derdixîne holê. 

 

  Mînak: Peykerên ku di xebatên kolanê de derdikevin, vî tiştî 

baş nîşan didin ku di çêbûna ziman de bandora rêgeza mê 

diyarker e. Perestgehên yekem, di gundan de tên avakirin. 

Nîşana afirîneriya Neolîtîkê, xwedawenda STAR e. Di belgeyên 

ku di şaristaniya Sumeran de derketine jî ev rastî hatiye dîtin. 

Çanda bi navê Star, Nînhûrsag, Înanna, EŞTAR, Astarte, 

Kîbela, Afrodît li ser vê şopê berdewam kiriye. Bi kurtahî, ger 

em taybetmendiyên çanda xwedawenda dayîk bînin ser ziman, 

"Xwedawend" mirov û afirîner 

e. Li ser mirovahî û civakê, ne 

desthilatdar e. Bingehê vê 

afirîneriyê, jiyana wekhev û 

azad a ku bi destê jinê hatiye 

avakirin e. Ev nîşan dide ku di 

civakê de çîn û cudabûnek 

derneketiye. Ji ber vê yekê jî, 

di çanda xwedawendiyê de 

çîn, hiyerarşî, dewletparêzî 
tuneye.   

   Têkiliyên di navbera zarok û dayîkê de çawa bin, têkiliyên 
civak û xwezayê jî heman tişt in; hev û du diparêzin. 

 Yekîtiyek heye, hev û du digirin û temam dikin. Ji ber ku bi 

kedê û afirîneriyê ve girêdayî ne, pêwîstî bi mêtingeriyê nabînin. 

Eştar 

Jin-Dayîk  
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Ji ber vê yekê jî, taybetmendiyên aştiyane li ber çav in, ev 

taybetmendî hemû taybetmendiyên civaka demokratîk in. Ji ber 

ku di jinê de zekaya hestiyarî zêdetir li pêş e, ew jî dibe sedem 

ku di jiyanê de jin ji zilam zêdetir wateyê bide tiştan. Ew tê 
wateya ku jiyanê, rast û xwerû dibîne.  

Bi hezarê salan xwedawenda dayîk, di bilindkirina civakê de, 

rolê dilîze, bingehê xwe ji wê derê digire. Civakê bi xwe jî 

xwedawendî bilind kiriye. Ev jî tê wê wateya ku civak bi xwe, xwe 

mezin dike, beramberî kedê bi rêz e, bereketê jî birûmet dike. 
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1- Jiyana niştecihî ji bo jinê, çima pêwîst bû? 
 

2- Taybetmendiyên çanda xwedawenda dayîk, çi ne? 

 

3- Çend Xwedawendên jin ên di dîrokê de bi nav bike. 
 

4- Sedem çi ye ku di jiyanê de, jin ji zilam zêdetir wateyê dide 

tiştan? 
 

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

bike. 
       

- Çanda jinê çanda desthilatdariyê ye .       (   ) 

          

- Civaka jinê, ciwanan li dûrî xwe dihêle.            (   ) 

          

- Têkiliyên zarok û dayîkê çawa bin, têkiliyên civak û 

  xwezayê jî, heman tişt in.      (   ) 

 

- Civakê bi xwe xwedawendî bilind kiriye.           (   ) 
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Zîgûrat 

  

 

 

 

 

Hiyerarşî, têgeheke Yewnanî ye. Awayê rêxistinbûna rahîban 

e, ango tê wateya "rêveberiya pîroz". Ji bo karên bi hev re yên 

civaka mezin, bi awayekî  birêkûpêk û bipergal werin birêvebirin, 

awayê rêxistinbûna tîk e. 

 Peyva (tîk), ango ji jor ve 

birêvebirin, girîng e. Bingehê 

şaristaniyê, êdî li ser çêkera tîk 

pêş dikeve. Em ji komeke biçûk 

bigirin, ta civaka herî mezin, 

hebûna wê sazûmaniyê, wê bibe 

tîk, ferman û pêkanîn. Ji jor ber 

bi jêr ve ferman û biryara wê ji 

rêveberê jor, ta rêveberê herî jêr, 

sazûmaniya têkiliya tê pêkanîn, 

bi vî awayî ye.   

Gotina "yê pîroz" hemû jiyanê bi rêxistin dike û çavdêrî li ser 

dike vê yekê piştrast dike. 

 Ev rêxistinbûna hêza serdestiyê, vedigere hêzeke ku 

destpêka çerxa ku têkiliyên civakê nîşan dike. Lê bi demê re 

hiyerarşî, derbasî nava hemû qadên jiyanê dibe û bi cih dibe. 

 Dema li qada civakî ya herî biçûk, ango li xêzanê were nêrîn, 

wê baştir were têgihîştin.   

DI HIYERARŞIYÊ DE ÇAND Û EXLAQ  
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Di her malbatê de mezinekî malê heye. Di nava malbatê de 

mezinê malê, bav e. Dayîk jî, dikare bibe mezin. Di her mercî de 

rêveberek malbatê heye. Ger bav tune be, birayê mezin ango, 

her divê xortek hebe, lê ger xort tune be, di malê de bi neçarî 

jineke ku di malê de û li derve, gotina wê derbas bibe, huner an 

jî kêrhatiyên wê hebin, mafê bi destxistina mezintiya malê bi dest 

dixe. Mezinê malbatê, li ser her tiştî çavdêr e, hin karan bi xwe, 

hinekan jî bi kurê xwe yê mezin dide pêkanîn. Hin karan jî bi 

hevjîna xwe dide pêkanîn. Bi kurtî, ji bo hemû kesên malbatê kar 
dibîne.  

Her karek bê ku serî li mezinê malbatê bê dayîn, nayê 

pêkanîn. Ji ber ku ferman û pêkanîn girîng e. Têkiliyên malbata 

fireh dîsa di navbera zilam û xizmên zilam de weke  mam û 
biraziyan pêş dikeve.  

Nirxên weke:  nav, navdarî, nijad, ev nirxên ku girêdayî bi 
zilam ve cih digirin û ji bo dema bê, tên rakirin.  

Hemû têkilî, di nava sazûmaniya xebata hiyerarşîk de wateyê 

dibîne. Ne hemû karên ku ji derveyî vê pêş dikevin, weke  ne 
pêkanînê tê nirxandin. Ev, di xêzanê de çêkera hiyerarşiyê ye.   

Sedema ku em malbatê mînak didin, ew e ku dîrokeke civakî 

ya dirêj a malbatê heye. Her wiha, ji ber ku rastiyeke 

sazûmaniya hemû bandorên girîng ên weke neçarî û herdemî 

hildigire. 

 Ji bo kar bi awayekî rêkûpêk û çavdêrîkirî were birêvebirin, di 

mena jiyanê ya herî biçûk de jî, çêkera hiyerarşîk cih girtiye.  

Di mal, dibistan, cihê kar û li bazarê, di navbera kal û ciwanan 

de, di navbera zilam û jinan de, di navbera serdest û bindestan 

de û hwd. Di hemû qadên jiyanê de, sazûmaniyên hiyerarşîk 

serdest in. 

 Di jêdera çanda hiyerarşiyê de fermandayîn, navendgerî û 

takekesî heye. Rewşeke wisa stendiye, ku civakeke bê hiyerarşî, 
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nayê hizirîn. Bingehekî ku hiyerarşî tê de tuneye, demeke wiha 

nayê dîtin. Ango hiyerarşî, valahiyê nanase. Cihê ku valahî lê 

hebe, teqîn lê derdikeve.  

Ji civakên xwezayî, ta çêkera civakên roja me, hiyerarşî her 

tim mezin bûye û pêş ketiye. Lê di navbera hiyerarşiya dema 

civaka xwezayî û hiyerarşiya civakên dewletger ên di roja me de 

cudahiyên mezin hene.   

Hiyerarşiya bisûd a ku li ser teoriya dayîkê pêş ketiye û bi 

demê re gelek beşên hiyerarşiyê girtine nava xwe, hêzeke 

kesayetiyê ye. Tenê sûdên civakî, pêwîstiyên wê û karên wê 

armanc digire, ne saziyeke birêxistinkirî ye. Rêzdariya wê, li 

hemberî kedê, li ser nirxê hilberandiye û xizmeta pêk aniye, pêş 

dikeve. Ji ber ku di navbera mezin û civakê de li cihê fermanan, 

efendî û xulam tenê ji bo nasîna kar girêdaneke ragihandinê 
heye.  

Civakê, ji bo ku karên di navbera xwe de baş bi rê ve bibe, 

pêşengek hildibijart û vî/ê pêşengî/ê, tenê dema ku pêwîst dibû, 
tiştên ku dihatin xwestin ji civakê re radigihandin.   

Ev rêkûpêkiya ragihandinî jî, sazûmaniyeke hiyerarşîk e, lê ev 
ne tîkî ye û ne çêkereke her demî ye.  

Hiyerarşiya ku bi çanda zilamtî dest pê kiriye û bi dewletê ve 

sazûman bûye jî, tenê girêdayî desthilatdarî, mijokdarî, dagirkerî 

û bertîlxwariyê ye. Beşeke ji civakê, ji bo berjewendiyên xwe, 
xwe birêxistin dike. 

 Pergala hiyerarşiyê, hemû taybetmendiyên civakê, yên weke:   

hevparî, hevkarî, alîkarî, dostanî û hwd.  ji rê derdixe û bi 

awayekî bêexlaqî van di berjewendiyên xwe de bi kar tîne û li dijî 
civakê weke  amûrekê bikar tîne.  
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Avakirina Pergala Hiyerarşîk  

Derketina berhemên zêde, hilberîn û pêşketina amûrên 

hilberînê, li ser civakê bandorên girîng dikin û rê li ber 

pêşketinên mezin vedikin. 

  Bi demê re berhemên zêde 

di şêweyên cuda de tên 

nirxandin, tên depokirin û 

feraseta komkirinê pêş dikeve.  

Ji bo zêdebûna berhemên zêde, 

pêwîstî bi hin pêkhatinên girîng 

heye. Bi vê re di ristên civakî de 

guherînên girîng pêş dikevin. Di 

encamê de hiyerarşiya ku zilam 

rêbertiya wê dike, di navbera 

zayendan de, nakokî û 
serdestiya zayendê derdixe holê. 

 Civaka ku ketiye destê serokan û her ku diçe şaman tê asta 

rahîbê serdest.  Fermandarê leşkerî, her ku diçe, xwe li ser 

civakê serwer dike. Bi vî awayî, hêzên serwer dest datînin ser 

berhemên zêde, xwe ji civakê cuda dikin û di asta herî jor de di 
desthilatdariyê de cih digirin û bi vê re jî, çînayetî derdikeve.   
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 Di ristên civakî de, pêkanîn û di xebatan de guherîneke pir 

mezin derketiye holê. Ev jî, ji bo berhemên zêde û 

desthilatdariyê, rê li ber şerên ku di dîrokê de nehatine dîtin, 

vedike. 

Di heman demê de çînên jêr jî, têkoşîneke bêhempa li 

hemberî vê cudakarî û bêmafiyê dimeşînin.  

Em dikarin bêjîn, bi pêşketina vê pergalê re bi awayekî giştî, 

bandoriya mirovan a li ser xwezayê, ya zilaman a li ser jinan û ya 

çînan jî, li ser çînên din dest pê dike. Bi hiyerarşiyê ve, civak ji nû 

ve tê avakirin. Ev 

sazûmaniya nû, têkiliyên 

civakê yên derbasbûyî, 

awayê jiyana wan, çanda 

ku li ser wan pêşketiye bi 

awayekî ku bibe 

alternatîfa wê, xwe 

birêxistin dike. 

  Awayê civak, çand, nasîn û exlaqekî nû, pêş dikeve. Li 

hemberî tiştên kevn, ango girêdayî civaka xwezayî çi hebe, 

awayê civakeke nû, serdestiya çîn bi rêk û pêk dike û pêş dixe.  
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1- Têgeha hiyerarşiyê, tê çi wateyê? 
 

2- Di malbatê de, rista bav binirxîne. 
 

3- Di jêdera çanda hiyerarşiyê de, çi heye?  
 

4- Desthilatdarî, çawa derdikeve holê? 

5- Pergala hiyerarşiyê,  çawa taybetmendiyên civakê weke  
amûrekê bi kar tîne? 

 

6- Hevokên şaş ên li jêr, sererast bike. 

 

- Her karek bê ku serî li mezinê malbatê bê dayîn, tê 
pêkanîn. 
 

- Hiyerarşiya ku bi çanda jinê dest pê kiriye, beşek ji 

civakê ji bo berjewendiyên xwe bi rêxistin dike. 

 

- Nirxên weke:  nav, navdarî, nijad, ev nirxên ku 

girêdayî bi zilam ve cih digirin û ji bo dema bê, tên 

pêşxistin.  
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Danasîna dewletê, dewlet = berhemên zêde-nirx + amûrên 
bîrdozî + amûrên zorê + hunera rêveberiyê.  

Dewlet, di dîrok û roja me de têgeha herî zêde tê bikaranîn. Lê 

ev têgeh, herî kêm tê nasîn. Têgeha ku di nava tarîtiyên pir 

mezin de mayî ye. Di derbarê nasîna dewletê, nezanbûneke 

mezin heye. 

 Ji bo ku dîrok bê nasîn, roja me were çareserkirin û ji bo 

rewşa civakê ya alozî were derbaskirin, pêwîst e dewlet baş 

were nasîn û nirxandin. Ji ber vê yekê, nasîna dewletê girîng e. 

 Ya herî tirsnak, ew e ku kesên xwe ji dewletê dihesibînin, 

nizanin amûra ku lê siwar bûne, cureya wê çi ye, girêdayî vê, 

kesên ku ji devreyî dewletê mane jî wisa ne. Ji ber ku dewletê 

baş nanasin, ev rewş weke  guftûgoya di navbera ker û koran de 

ye.  

 Dema Kelha Babilê ya ku 

heftê û du civakên ku bi 

zimanên cuda diaxivîn li ser 

wan dikeve û ev rewş bi 

dewletê re bûye yek, weke  

ku ji hemû pirsgirêkan xelas 

bûye tê dîtin. Dewlet, bi piranî 

weke qada çareserkirina 
pirsgirêkan tê dîtin.  

 Gavek din pêşdetir, dewlet di asta xweda de tê fikirîn. 

DI DEWLETÊ DE ÇAND Û EXLAQ  

 

Kelha Babilê 
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 Dewlet, di wateyeke teng de weke  berhemê zêde û aboriya 

yekdestî ya ku li ser nirxan hatiye avakirin e. Dewlet ji bo 

berhemên zêde û nirxên civakê ji civakê bidize, xwe bi amûrên 

bîrdozî û zorê li ser civakê birêxistin dike û yekdest dike. Ger em 

li gorî vê, li wateya teng a dewletê binêrîn, dewlet bi ramyarî û 

polîtîkî, weke  hunera rêveberiyê ya ku bi awayekî kor li ser nirx 
û berhemên zêde, xwe birêxistin dike.  

 

 Dema ku li kûrahiya wê ya civaknasî were nêrîn, di dirêjiya 

dîroka şaristaniyê de pêşketina ku çêbûye, tê dîtin ku xwedabûn 

û dewletbûn ketine nava hev.  

Piştgiriya rahîban a di 

dewletê de, sedema herî 

girîng e ku xweda û 

dewletbûn ketine di nava 

hev de. Dema ku rahîb, 

dewletê çêdikin, bi taybetî, 

di nasnameya perestgehê 

ya Sumeran de weke  

endamekî yê bîrdozî, 

xweda, weke  serpoşiya 

bîrdozî ya ramyarî tê 
bikaranîn.  

Rahîb, gaveke di pêş de ye. Qral, xwedayê Qral e. Ev rewş, ta 

împaratoriya Romayê hatiye, ev xwedayê Qral ê ku bingehê xwe 

ji perestgehên Sumer digire, jê re têgeha împarator jî hatiye 
bikaranîn.   

Weke  ku ji rastiya wê tê fêmkirin ku dewlet amûrek e, her 

wiha ji mînaka cenawiran tê fêmkirin, ku cenawireke ku ji xwîn û 
dagirkeriyê têr nabe.  

Qral Xweda  
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Dema sultanan 

Hebûneke ku hemû şaneyên wê bi xwînê tên tîmarkirin. Em ê 

di gelek mînakan de bibînin ku ev cenawir, kesên ku xwe weke  

xwedayan dibînin in, van hebûnên herî binirx tune dikin û dikin 

qurban. Her wiha, hemû bermahiyên exlaqî yên civakê binpê û 
tune dikin. 

 Sultanekî Osmanî, di bin navê ewlehiya dewletê de di şevekê 

de, hevdeh (17) birayên xwe dixeniqîne û dizane ku kesê 

xwediyê vê amûrê, zagonê pêk tîne. Di hemû dîroka Roma û 

Îranê de dewletê bi darê zorê û bi hejmareke bêdawî, hovîtî pêk 

aniye. Ev hemû, xebatê xerab dibîne û çanda xenîmet û talanê 

bilind dike. Ji bo van tiştan hemûyan bi gel bidin pêkanîn, têgeha 

xweda ferman dike, xeyalên buhişt û dojeha sexte ta digihîje 

Xana dagirkeran û Sultanê mezin, Qeyser, Şah û weke  

Împarator rakirine asta xweda.   Ev bi hezarê salan xwîna ku 

dilop dilop hatiye rijandin, hemû di bin navê van mezintiyên ku 
cewherê wan tuneye de hatine pêkanîn.  
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  Di Pergala Dewletan de Sazûmankirina Maf (Hiqûq)  

 Ji ber ku dewletê dest 

daniye ser hilberîna zêde û 

dijî, di cewherê xwe de 

wekhevî yan jî, bimafî (hiqûqî) 

nabe. Lê, ji ber pêwîstiya 

avakirina rêzikên ji bo 

endamên xwe û welatiyên 

xwe, li gorî zagonên ji berê de 

hatine diyarkirin û wekhev, li gorî van tevdigere, ji rêzik an jî 
zagonê re, gotine ‘dewleta bimaf (hiqûq)’.   

Tê zanîn ku exlaq, yekbûna diyardeyên pir zindî, nerm, 

hilberîner û pîrozkirî ye. Lê belê, hiqûq xwediyê taybetmendiyên 

cemidî, ferman dide, ji derve dide hîskirin û pîvanên wê bi zorê 

dide pejirandin.  

Ramyarî, hunereke azadiyê ye. Dewlet, di wateya klasîk de, 

ne rêvebirina karên civakê ye. Ji bo vê danasîna ramyarî bi 

civakê ve, danasîna dewletê jî, wê bi desthilatdariyê ve weke 

diyardeyekê cihê xwe bigire. 

 Ji ber ku dewlet amûreke desthilatdariyê ye; her tim heyîna 

xwe bi rêxistin kiriye, bi zorê daye berdewamkirin û dibe xwediyê 

pêkanîna hiqûqên hişk.  Çawa ku dewleta demokratîk çênabe, 

mafê demokratîk jî, zêde derbas nabe.  

Li hemberî civakê, dewletê weke alternatîfekê di navendên 

bajaran de bingehê xwe daye çêkirin. Di nava civakê de xwe 

weke civakeke jor daye ferzkirin. Li hemberî çanda civakê, 

desthilatdariya xwe, li hemberî exlaqê civakê jî, mafê xwe pêş 

xistiye. 
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1. Dewlet û ramyariyê, pênase bike. 

 
2. Çawa dewlet ji bo berhemên zêde û nirxên civakê, 

xwe birêxistin dike? 
 

3. Di dîrokê de li şûna qiralê xweda, çi têgeh hatine 
bikaranîn? 

 
4. Çima bi dewleta bimaf, pergala demokratîk çênabe? 

  
1. Exlaqê civaka klanê, şîrove bike. 

 

2. Çand û exlaqê civaka Neolîtîkê, çi 

ne? 

 

3. Pergala jinê, çawa ava bûye? 

 

4. Pergala hiyerarşiyê, çawa pêş 

ketiye? 

 

5. Hiyerarşiyê, çand û exlaqekî çawa 
pêş xistine? 
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       BEŞA 4 
 

 

 

 

 

 

DI CIVAKA KURDAN DE ÇAND Û EXLAQ 

 

      Di dîrokê de çand û exlaqê kurdan 

      Eşîrî û exlaqê kurdan 

      Zerdeşt di hêla azadî û exlaq de 

      Elewîtî û çanda kurdan a berxwedêr 
      Di qonaxa îslamiyetê de rewşa bawerî û 

çanda elewîtiyê       

      Pêvajoyên pişaftina çandê    

      Di pergala kapîtalîzmê de pişaftin 

     Çanda berxwedan û xiyanetê 
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1 – ÇAND Û EXLAQÊ KURDAN, JI DÎROKÊ TA ROJA ME YA ÎRO LÊKOLÎN 

BIKE. 

2 - DI CIVAKA KURDAN DE GIRÎNGIYA FELSEFEYA ZERDEŞTÎ VEKE. 

3 – DI CIVAKA KURDAN DE ÇANDA XIYANETÊ, ÇAWA PÊŞ KETIYE? 

LÊKOLÎN BIKE. 

4 – DI CIVAKA KURDAN DE BERXWEDANÎ, ÇAWA PÊŞ KETIYE? JI HÊLA 

DÎROKÎ VE LÊKOLÎN BIKE. 

5 - SERDEMÊN KU LI SER KURDAN PIŞAFTIN HATIYE MEŞANDIN, 

LÊKOLÎN BIKE. 
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Kurd, ji aliyê koka xwe ve, 

gelê herî kevnar e; çiya, çandinî û 

lawirvanî bi kurdan re yeksan e.   

Ji ber wê jî, civaka kurd biwatekirin 

hêsantir e. Çanda bajarvaniyê, 

têgehek e ku ji kurdan  dûr e, lê 

gundîtî çanda gund di dîrokê de 

yek ji pêngavên ku ji aliyê civakî 

ve herî kevnar e, ku ji aliyê bav û 

kalên kurdan ve hatiye destpêkirin. 

 

 Kurd, bi qasî ku gundî û koçber in, ew qasî jî, ji 

bajarvaniyê dûr in. Weke  civakeke pir vekirî, aşkere ye ku nîv 

gundîtî û koçberî şêweyekî ji yên cîwarbûn û jiyana kurdan a bi 

hezarê salan hatiye berdewamkirin.  

Bajar bi piranî, ji aliyê 

dagirkeran ve hatine sazkirin û 

tijîkirin. Ev, nayê wê wateyê ku 

kurdan tu caran bajar saz 

nekirine û nebûne xwediyê 

şaristaniyê. Tê zanîn ku di 

destpêkê de dewleta Mîtanî, 

Urartu, Med,  Merwanî û 

gelek şaristaniyên bajaran ji 

aliyê kurdan ve hatine 

damezirandin.  

DI DÎROKÊ DE ÇAND Û EXLAQÊ KURDAN 

Kurdên Medî 
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Di serdema navîn de hikumetên bajar û eyaletan hatine 

damezirandin; lê ji ber ku nebûne dewlet û hikumetên demdirêj, 

bajarvaniya wan jî demkurt bû. Bajar, zêdetir bûne navendên 

dagirkeran û civakên derdorê pêk anîne.  

Dema ku di serdema 

destpêkê de Sumer, Aşûr, 

Aramî, Pers muhra xwe li 

berhemên nivîskî yên çandî 

û bajarvanî dixistin, di 

serdema navîn de jî, di 

çand û zimanê erebî û farisî 

de şopa xwe hiştibûn.   

Gelek nivîskar, rewşenbîr, rêvebir û fermandar di ziman û 

çanda cîranan de rist lîstine. Her çi qas kurd xwedî kokeke kevn 

û bingehekî çandî ne, di rewşeke zimanê bêsînor ê nivîskî de 

mayîna wan û nehatina rewşa zimanê dewletê, pêş neketiye. 

Tevî vê çanda kurdî, di riyên cuda û zehmet de jî be, hebûna 

xwe ya etnîkî û bermahiyên xwe anîn ta roja me ya îro û hêjî 

diparêzin.  

Çand û zimanê kurdî li gorî 

gelek arkeologan li ber milên 

çiyayên Toros û Zagrosê, weke  

ziman û çanda Şoreşa Neolîtîkê a 

destpêkê daye destpêkirin û bi 

demê re bûye bingehê çand û 

zimanê Arî.  

Tê gotin ku ji beriya 9000 

salî, di erdnîgariya Hind-

Ewrûpayê de, ji aliyê çandê ve 

xwe belav kiriye.  Çêbûna wan ta 

(15.000-10.000) sal B.Z ye.  

      Tê texmînkirin ku piştî dawiya dema qeşayê (20000-15000) 

sal B.Z weke  çand û zimanê herêmî awa girtiye.  Etnîsîteya 

kurd, di salên 6000 B.Z de pir baş diyar dibe, pêşiyên kurdan, 

Dema Sumeran 

 ÇANDA TIL XELEF 
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Neolîtîkê sazûman dikin û çanda Tilhelef bi awa dikin û di rewşa 

berdewamiya wan civakan de ne.   

Hûrî cara yekem, di 6000 B.Z de derketine ser dika dîrokê. 

Peyva Hûrî jî, tê wateya xelkê "welatê bilind". Ango dîsa bi 

wateya "Gelê çiyê" ye.  

Gûtî, Mîtanî, Kasîtî di deng 

û bingehên cuda de weke  

civakên ku dişibin wan, ziman û 

çandeke hevbeş parve dikirin. 

Ger îro jî, navên cuda li yekîtiyên 

eşîran tên kirin, nayê wê wateyê 

ku ne ji heman gelî ne.  

Di çanda civakî ya di 

kurdan de ji yekîne û komên 

cihwarbûnê dest pê dikin û bi vî 
awayî dibin xwediyê nasnameyê.   

     Çanda gund û çandiniyê tê zanîn ku di dîrokê de çanda civakî 
ya herî kevn e.  

Cîhana me ya îro jî, di rêjeyeke mezin de li ser çanda gund 

û çandiniyê hebûna xwe diparêze. Taybetmendiyên vê çanda 

civakî ya herî girîng, di bingehê komên biçûk de, di nava hev de 

jiyîn û bi qasî ku têra wan bike, erdê bi kar tînin û ji bo jiyana xwe 
dest bi çandiniyê dikin.  

Her wiha, debara xwe bi çandiniyê dikin. Ango jiyaneke 

niştecih e. Lewra ji şoreşa destpêkê ya herêmê re, şoreşa 

çandiniyê tê gotin. Di heman demê de jî, ew komên bi girêdana 

xwînê xwedî rêxistineke eşîrî û li ser nasnameyên etnîsîteyê 

nasnameyeke nû ya civakî ye, rê li ber teqîneke girîng vedike û 

pêşketinên girîng pêk tîne.   

Çanda gund, çandinî û eşîrtiyê jiyana komînal derdixe 

holê.  Çanda çandiniyê alîkarî, parvekirin, hevbeşbûn, bi hev re 

jiyîn û têgeha yekîtiyê bi xwe re tîne. 

Mezinê Gûtiyan 
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  Di komên klanan de jiyaneke hevbeş a diyar heye. Lê ev 

ne di demeke dirêj de ye, lê belê gund û çandinî xwediyê 

dînamîkên civakî yên ku kesên civakê bi tevahî bîne cem hev û 

bi hev re bide jiyîn. 

        Li gorî şêweyê jiyanê, awayan digire û şêweyekî têkiliyan jî 

çêdike.  

     Kurd tevahî, bi vî awayî jiyane. Jiyana xwecihî di pêkhatina 

eşîrî, gund û çandiniyê ya kurdan de, ji bo civakîbûnê risteke 

sereke lîstiye.  

Îro civaka kurd, hîn jî 

şopên jiyana kevn, ango jiyana 

xwezayî di nava xwe de digire. 

Jiyana di gund de, hîna 

taybetmendiyên xwe diparêze. 

Çanda jiyanê, hîn berdewam 

dike û her weke  ji şaristaniyê 

re meydanê vedike. Ger 

taybetmendiyên civaka komînal, hîn jî di nava xwe de diparêze, 

ev ne ji ber ku sermiyandariya modernîteyê neketiye nav.  

Di civaka kurd de, di navbera komînalîteyê û modernîteyê 

de her çi qas bi sedê salan têkoşînê berdewam kiribe jî, di 

civakên din de sermiyandariyê şêweyê komînalîteyê derbas 

kiriye, lê di civaka kurdan de qet nikare, vê derbas bike.   
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1- Kurd ji aliyê koka xwe ve, bi çi re yeksan in? 

 

2- Têkiliya kurdan a bi gund û bajaran re, şîrove bike. 

 

3-  Çend dewletên ku ji aliyê kurdan ve hatine damezirandin, 

bi nav bike. 

 

4-  Çi wateya peyva Hûrî ye? Hûrî kengî derketine ser dika 

dîrokê? 

 
5-  Îro civaka kurd, şopên kîjan jiyanê di nava xwe de digire? 

 

6- Valahiyên li jêr, bi peyvên guncaw dagire. 

 

- Kurd, çi qas gundî û koçber bin, ew qas jî, ji ………....dûr 

in.  

- Di serdema navîn de hikumetên …………û ...........  

hatine damezirandin. 

- Çanda gund, çandinî û eşîrtiyê, jiyana ………derdixe 

holê. 

-  Çanda gund û çandiniyê, di dîrokê de ……..… ya herî 
kevn e.  
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Yek ji taybetmendiyên kurdan jî, ew e ku di çêkereke eşîrî 

de mayîna wan e. 

Çanda hevbeş a civaka kurd, derketiye derveyî komên 

eşîrî. Erdnîgariya Mezopotamyayê û gelên wê pir zû derbasî 
zayendparêzî û civaka çînî bûne.  

Kurdan jî, demeke pir dirêj li ber xwe dane. Sedema vê, 

jiyana kurdan a li cihên kaş, kendal û li wan cihên ku dijmin 

nikare bigihîje wan, li wan deran jiyane û li gorî xwe ew der baş 
dîtine.  

Girêdana xwînê ji ber ku ji civakên din baştir dibînin, 
biguman nêzîkî têkiliyên çînayetî dibin.  

Bêguman, ne di cudahiya wê de ne, ji ber awayê civaka 

çînî nepejirandine û li hemberî civaka çînî li ber xwe dane. Ango 
asta eşîrî derbas nekirine.  

  
 

  

Dîmenek ji kurdên ku li hemberî civaka çînî li ber xwe dane 

EŞÎRTÎ Û EXLAQÊ KURDAN 
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Çanda eşîrî hîn jî di nava kurdan de bi hêz e. Dema ev tê 

gotin, diyar nake ku di roja me de têkiliyên eşîrî di nava civakê 

de rast in. Her wiha, dîrok hatiye demeke wisa ku dema eşîrî li 

hemberî civaka biçîn, di rewşa herî azadîxwaz de, helwest nîşan 

dikir, zayendparêzî û desthilatdariya çînî çi qas pêş ket, çêkera 

eşîrî her ku çû bi cewherê xwe re hat beramberî hev û hêza 

sîxurî û xiyanetê, zayendparêzî û desthilatdarên zayendparêz di 

nava xwe de hewandin. 

   Çêkera exlaqî ya civaka kurd, berxwedêr, azadîxwaz û 

xwedî taybetmendiyên jiyaneke hevbeş e.  

Dema ku çand û exlaqekî ne hevbeş be, jixwe nabe ku 
mirov qala civakeke biexlaq jî bike.  

 Di dîrokê de kurd, 

weke  gelê xwedî 

exlaqekî baş hatine 

nasîn û zanîn. Ev ji 

Hûriyan dest pê dike, bi 

Medan bilind dibe û di 

etnîsîteya kurdan de 
digihîje nasnameyekê. 

 Mirovên kurd ên 

mêrxas, merd, durist, 

bidad û rast, têgehên 

exlaqê baş diyar dikin, 

hemû gelên ku bi kurdan 

re ketine nava têkiliyan, 

behsa başiya exlaqê 
kurdan kirine. 

   Her gelê ku di dîrokê de bi kurdan re bûye cîran, jiyaye 

yan jî yên bi pirsgirêk, hêzên dijmin û dewletê heyranî exlaqê 
mirovî yê civaka kurd bûne, her tim pesnê kurdan dane. 

AZADÎ 
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1- Çima civaka kurdan, asta eşîrî derbas nekirine? 

 

2-  Hêza sîxur û xiyanetê, çawa derbasî eşîrtiyê bûye? 

 

3-  Çêkera exlaqî ya civaka kurd, bi çi awayî ye? Rave bike. 
 

4- Hevokên şaş ên li jêr, sererast bike. 

 
- Çanda eşîrî di nava kurdan de bi awayekî lewaz  e. 

 

- Hemû gelên ku bi kurdan re ketine nava têkiliyan, qala 

başiya exlaqê xwe kirine. 

 

- Di dîrokê de kurd, weke gelê xwedî exlaqekî baş 

hatine nasîn û zanîn. 
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  Di dijbertiya pergala şaristaniyê de cihekî taybet ê 

bîrdoziya Zerdeştî heye.   

 Ronahî, zelalbûn û dengê wî yê bi 

heybet ê pergala Zagrosê ye. 

 Li hemberî serdestiya bîrdoziya 

şaristaniyê, dixwest bi berxwedaniya 
civaka exlaqî bersivê bide û li 

hemberî derewan, rastiyê bide 
diyarkirin. 

  Her ku bi bingehê çanda Rojhilata Navîn a hevbeş be jî, lê 

li hemberî îslamiyet û xiristiyaniyê xwe nû nekir.  

Tevgera Zerdeşt ku derketina xwe 1000’î B.Z dest pê dike, 

ji resentiya xwe bêhtir, weke reformekê pêş ket.  

Mirov dikare bêje ku 
kevneşopiya Ahuramazda (di ola 

zeredeştî de xwedawenda aliyê 
başiyê ye) reform kir. Ahuramazda, 

ola Aryenan a herî kevnar e. 
Yezdanê Aryenan, ê hevbeş e.  

   Dema ku êrîşa Asûriyan dest pê kir, bi gumaneke mezin 

pêwîstî bi reformbûnê dîtin. Pêşketina exlaq, bi rastiyê ve têkildar 
e. 

Zerdeşt 

Ahuramazda  

Zerdeştî Ji Aliyê Exlaq Û Azadiyê Ve 
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  Jiyana rast, di Zerdeştiyê de rêgez e.  

Dema ku rewş wiha be, pêwîstî bi bîrdoziyeke biexlaq 

heye. Tevneke vê bîrdoziyê ya cuda heye. Tarî û ronahî, başî û 
xerabî, rastî û şaşî û hwd. bêguman taybetmendiyeke wî ya 

dualîzmê heye.  

Her wiha, ola Zerdeştî afirandineke diyalektîkê ava dike. 
Bi awayekî diyalektîkî dîrokê gotûbêj dike. Bandoriya vê olê ya li 

ser her sê olên pîroz jî heye (îslam, xiristiyan û cihûtî).  

  

Ola Budîzmê jî, ji ola Zerdeştî bandor bûye. Her çi qas ola 

zerdeştî B.Z di sedsala 7'an de be 

jî, lê bêhtir weke  sembola rahîbê 

Magan, hevbeş hatiye dîtin. 

Bêguman dibe ku rahîbekî 

bibandor ê Magan be jî. 

Di hin pirtûk û lêkolînên ku 

li ser dîroka kurdan hatine kirin 
de  diyar dikin ku Zerdeşt bi 
misogerî ji malbateke Medî ye. 

Wateya Mag; bi kurdî, ji pelên 
agir ên di tifikê de ku civiyayî re 
tê gotin. 

Dibêjin Rahîbê Magan 
jiyana wan bi giştî di şkeftên 
Zagrosê de derbas bûye. Her 
tim ji xwe re, li derdora agir 
gotûbêj kirine. Ji ber ku Zagros 
sar e, her tim ji bo xwe agir 
kirine. Ji ber wê jî, ji wan re 
dibêjin; “Rahîbên Magî”. 

Ew dizanin ku jiyaneke bê agir, ne gengaz e. Ew li Bakurê 
Rojavayê Îranê jiyane.  

Mirovên Di Ola Budîzmê De 

Zerdeşt 
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Rêgezên Zerdeşt ên ji bo Jiyana Civakê: 

 

 - Kargeriyeke birûmet dide têkiliyên hevsengiya nava zayendan.  

- Di nava hevjînan de, ji têkiliyên hiyerarşîk zêdetir, rûmetê dide 
têkiliyên wekhev  û azad. 

- Ji têkiliyên koledarî hez nake.  

- Di Zerdeştiyê de derew, bêexlaqiya herî mezin e.  

- Di Zerdeştiyê de aborî, li ser çandinî û xwedîkirina lawiran e. 

- Dema ku debara xwe dike, xwezayê diparêze. Parastina 
xwezayê, ji rêgezên wî yên herî bingehîn e. 

- Serjêkirina lawiran û xwarina goşt, baş nabîne. 

- Karê herî pîroz, karê çandiniyê dibîne. Ev ol, ola Medan e.   

  

xirîstiyanî û Îslamiyetê her çi qasî çavkaniya xwe ji ola 

Zerdeştî girtibin jî, lê ji bo ku ola xwe serdest bikin, bi awayekî 
hişk çûne ser vê olê û ev ol dorpêç kirine.  

Ola Zerdeştî ziyana herî mezin ji fetha îslamiyetê dîtiye. 

Mazdek, Xûrem, Babek formên Zerdeştî yên herî dawî ne. 

Mirov dikare bêje ku, weke  serhildana Zerdeştiyê ya dawî ne. 

Her sê form jî li hemberî Îran, Sasaniyan û Ebasiyan bi 

berxwedaniya xwe bûne 
sembola qehremaniyê.  

  Li ser bingehê exlaq, 

dijbertiya pergala şaristaniyê 

dike, di jiyana civakî de 

kesayeteke demokratîk pêwîst 

e.  

Ola Zerdeştî, ji bo ola 

yekxwedayî jî weke  

çavkaniyekê ye, Incîl, Quran û Tewrat jî di serî de, ji ola Zerdeştî 

bingeh girtine.  

Mirovên Ola Zerdeştî 
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Her ku xwestibin navê ola Zerdeştî winda bikin jî, lê 

Zerdeştî winda nebûye, xwe di nava van olan de daye 

berdewamkirin. 

 Mînak: Di hemû olan de derew, dizî, xerabî û hwd. weke  

nebaşiyan tên dîtin . Ev rêgez, rêgezên Zerdeştî ne. Gelek 

rêgezên van olan, rêgezên ola Zerdeştî ne.  

Ji rêgezên ola Zerdeştî:   

-   Baş bihizire 

-   Xweş biaxive 

-   Rast pêk bîne 

1- Di Zerdeştiyê de taybetmendiya dualîzmê şîrove bike. 
 

2- Pîrozbahiya agir li cem magan, ji kû hatiye? Şîrove bike. 

3- Ola Zerdeştî çawa nêzîkî xwezayê dibe? 

4- Xirîstiyanî û îslamiyet bi çi awayî çûne ser ola Zerdeştî? 

5- Bersivên rast, hilbijêre: 

 

- Zerdeşt ji malbateke: 

A) Faris e.       B) Tirk e.  C) Medî ye. 
 

- Zerdeşt di sedsala ……….. B.Z de derketiye. 

A) 5’an  B) 6’an  C) 7’an 
 

- Ahuramazda Yezdanê: 

A) Sumeran e. B) Semîtîkan e. C) Aryenan e. 
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Elewîtî, hebûna xwe di nava kevneşopiyên ramyarî, 

bîrdozî û felsefî de yên ku şaneyên kok, ango çanda bikok a 

Rojhilata Navîn ku ta roja me ya îro hatiye, yek ji wan a girîng e. 

Pêwîst e elewîtî weke  

baweriyeke ku di nava wê de 

nirxên demokratîk ên xwezayî, 

jiyana komînal, azadî û 

wekheviya herêma Rojhilata 

Navîn digire nava xwe, were 

nasîn. Elewî, yek ji wan 

civakan e, ku herî zêde bi wan 

nirxan dagirtî ye.  

  Mirov dikare bêje ku elewîtî bi qasî ku bawerî ye, ew qas jî 

çandek e.  Ji bo vê taybetmendiya wê, elewîtî tenê weke  ol, 

felsefeyek an jî, tenê weke mezhebekî girtine dest. 

  Elewîtî hemû tiştên ku 

hatine gotin, li gorî rastiya 

xwe û pêwîstiyên 

berdewamiya xwe parçeyek 

ji civakan girtiye. 

  Bi wê taybetmendiya 

xwe, elewîtî yek ji nûnerên 

van civakên bindest ên ku 

kokên xwe dispêrin dîrokê. 

  

Çand û Baweriya Elewiyan 

Elewîtî Û Çanda Kurdan A Berxwedêr 
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Ger bê gotin mezhebek e, ev jî wê aliyekî elewîtiyê bi lêv 

bike. Ji ber ku şêweyê baweriya elewîtiyê ji îslamiyetê pir cudatir 

e û di her mijarê de di nava xwe de pergaleke wê heye.  

Elewîtî, di bingeh de ji 

pirsên weke: civak çawa 

dijî? Çi dihizire? Nêzîkatiya 

wê ji xweza, mirov, bûyer, 

têgeh, jin û desthilatdariyê 

re çi ye?      Nêzîkatiya wê ji 

demokrasî û azadiyê re çi 

ye?  re, li bersivan digere.  

Di encama wan 

bersivan de hişmendiyek û 

şêweyê jiyaneke giştî 

afirandine û girtine dest xwe. Ev têgeh, ji bo danasîna elewîtiyê, 

nêzîkatiya herî rast e.  

    Di elewîtiyê de bi kevneşopî û bermahiyên olên kevn re 

girêdan pir xurt e.    

   Bi taybetî jî, bi kevneşopiya ola Zerdeştî re, Têkiliya elewîtî 

bi îslamê re bi riya Ehlil-beyt, ango malbata pêxember re 

çêbûye. 

   Piştî mirina pêxember, bêmafiya ku li malbat û xizmên 

pêxember hatiye kirin, elewîtiyê ev bêmafî weke  zordarî dîtiye û 

xwe bi vê daye ravekirin.  

   Nakokiyên ku di ola îslamê de hatine jiyîn, elewîtî Ehlil-

beyt nêzîkî xwe dîtiye, lewma di elewîtiyê de hezkirina Hz. Elî û 

kurên wî Hesen û Huseyn pir zêde ye.  

  Elewîtî, bi pejirandina Hz. Elî re di heman demê de 

xwestiye ku xwe ji êrîşên îslamê yên leşkerî û bîrdozî biparêze.   

 

Çandeke Elewiyan 
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1- Elewîtî weke  baweriyekê, bi çi taybetmendiyan tê dîtin?  
 

2- Elewîtî, di bingehê xwe de  çi pirs rave kirine? 

 

3- Di dîrokê de kengî zordarî û bêmafî hatine li ser elewîtiyê? 

 

4- Elewîtî weke peyv, ji kû derê hatiye û gelo elewîtî ol e, yan 

jî mezheb e? 
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   Elewîtî, li hemberî 

êrîşên ku îslama sunî ya 

desthilatdar dike, li ber 

xwe dide û bi vî awayî  

erdnîgariya çiyayan ji 

xwe re bingeh digire. 

    Elewîtî, bi awayê çêbûneke olî, aliyê xwe yê berxwedanê jî 

heye. Weke  bawerî, herî kêm a ku ji îslamiyeta fermî bi bandor 

bûye, elewîtî ye. Di aliyê civakî de jî ew beşa civakê ku ji derveyî 

Emewîtiyê maye, ew bi xwe ye. Elewî, her tim ji aliyê pergala 

şaristaniya dewletperest ve bi perçiqandinê re rû bi rû mane. Di 

qonaxa îslamê de êrîşên perçiqandina elewiyan bêhtir bûn.  

Hz. Huseyn ku ji malbata Ehlil-beyt û 72 kesên ku li gel wî 

bûn, li Kerbelayê anîn komployekê û ew kuştin. Elewiyan, 

nikarîbûn vê qirkirinê bipejirînin û ta roja me ya îro, ji bo bîranîna 
wan şînê digirin. 

  Elewîtî, di nava îslamiyetê de xwedî li cewherê wê yê 
exlaqî û polîtîk derketiye. 

  Di nava îslamiyetê de her tim xwestiye ku nêzîkatiyeke 

dadî, wekhevî û azadî bi cih bike û ji bo ku vê herdemî bike, 
weke  tevgereke civakî xwedî taybetmendiyekê ye. 

Îslamiyet, dema ku weke hêzeke ramyarî di destê 

Emewiyan de vegeriyaye çeka stemkar û zordariyê, elewî 
perçiqandine û bi çewisandineke pir cidî re derbas kirine.  

Di Qonaxa Îslamiyetê de Rewşa 
Bawerî û Çanda Elewîtiyê 
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Mezheba sunîtî ya ku desthilatdar bûye, elewîtiya ku weke  

mezhebeke li dijî dewlet û desthilatdariyê ye, weke  hêzeke ku 

her berjewendiyên wê gefan dike, dîtiye û li ser wan qirkirinên pir 

dijwar pêk anîne. Li hemberî elewiyan kampaniyên cur bi cur ên 
reşkirinê hatine pêşxistin, bi reşkirinê tecrîd kirine.  

Vê rewşê, di pêvajoya Ebasiyan de jî berdewam kiriye. Di 

dema destpêkê de Ebasiyên ku xwe weke hêzeke nêzî Ehlil-beyt 
dane diyarkirin, karîne ku elewiyan  bixapînin.    

Pêkanînên mandel û tunekirinên ku li ser elewiyan hatine 

meşandin, di pêvajoya Osmaniyan de jî, hîn bi pergal û bi 

şêwazê polîtîkayên kuştin û zordariyê berdewam kiriye. Elewîtî, ji 

aliyê dewleta Osmaniyan ve weke baweriyeke jirêderketî, hatiye 

dîtin  

Ji bo ku nûnerên wê werin kuştin ji aliyê şêxan ve, gelek 

caran fetwa hatiye dayîn û di navbera baweriyan de dijminatî    

hatiye pêşxistin.    

         Elewiyên ku weke  gawir hatine destnîşankirin û ji bo ku ji 

ser rûyê erdê werin paqijkirin, weke fermaneke şerîetê bi civakê 

re dane pejirandin û li her cihî derketine nêçîra elewiyan.               

    Di pêvajoya Osmaniyan de li ser elewiyan ev polîtîkayên 

kuştinê û zorê ku hatine meşandin, di elewiyan de ji şkandinên 

pir kûr re, rê vekiriye, beşeke diyar jî kişandiye nava dewletê. Ev 

beşê hevkar, ji aliyê dewletê ve ramyariya qirêj ku li ser civakê 

hatiye meşandin, risteke pir bibandor lîstiye. Ji bo ku elewiyan 

bikişînin nava dewletê polîtîkayên ku hatine meşandin, di nava 

mijûlbûneke mezin de bûn.   

Piştî hilweşîna Osmaniyan, Tirkiya Kemalîst di bin navê 

modernîzmê de, li Kurdistanê li ser elewiyan zordariyeke  mezin 

meşandiye.    

  Kurdên elewî yên Dêrsimê di salên 1937-1938'an de bi 

destê dewleta tirk hatin kuştin. Piştî vê komkujiyê, kurdên vê 
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herêmê bi komkujiya çandî re rû bi rû man. Di asteke jor de hem 

elewîtî, hem jî nasnameya wan a neteweyî pir lewaz bû.    

    Têkiliya di navbera elewîtî û şîetiyê de:  

    Têkiliya elewîtî û şîetiyê tenê di hezkirina Ehlil-beyt de digihêje 

hev û du. Gelek kes elewîtî û şîetiyê weke hev dizanin. Ev 
nasîneke şaş e. 

    Di roja me ya îro destpêkê di nava kurdan de û her wiha di 
nava tirk û ereban de elewîtî weke bawerî û çandekê tê jiyîn.  

 

 

Kurdên Elewî Yên Dêrsimê 
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. 

1- Têkiliya îslama desthilatdar a bi elewîtiyê re çawa bû? 
 

2- Elewîtî li gorî cewherê wê yê exlaqî û polîtîkî, çi xwestiye 

di nava îslamiyetê de bike? 

 

3- Cudahiya di navbera elewîtî û şîetiyê de çi ye? 

 

4- Osmaniyan bi kurdên elewî yên Dêrsimê di salên 1937-

1938'an   de çi kirine? 

 

5- Valahiyên li jêr, dagire. 
 

- Elewî, her tim ji aliyê pergala şaristaniya ......... ve bi 

perçiqandinê re rû bi rû mane. 

- Di pêvajoya Osmaniyan de li ser elewiyan polîtîkayên 

....... û ....... dane meşandin. 

- Di roja me ya îro de di nava kurd, tirk û ereban de elewîtî 

weke ............. û .............. tê jiyîn.  
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Di Pergala Hiyerarşîk û Dewletparêz de Pişaftin  

Dema ku Mezopotamya pergala xwe ya xwedî dewleta 

koledar a destpêkê dijiya, lê demeke dirêj derbasî vê pergalê 

nebûye. Sedema wê ya bingehîn pejirandina civaka xwezayî û 
nepejirandina pergala biçîn a zayendparêz bû.   

Pergala hiyerarşîk û zayendparêz, bi çînî û pergala 

mêtingerî her çi qas di bingehê hin civakan de hatibe jiyîn jî êdî 

nikare exlaqê civakê ê hevbeş, serûbin bike. Di pêvajoya pêş a 

dîrokê de, di civaka kurd de beşeke kêm xwestiye derbasî 

pergala bidewlet bibe, çanda çînî ya ku rahîbên Sumeran 

afirandiye, dixwestin bi zorê, van pergalan bi kurdan bidin 
pejirandin.   

Di dîrokê de weke  çanda Semîtîk jî tê nasîn, çanda 

nêçîrtî û şivantiyê ku ji vê bilindtir, bi zayendparêziyeke hişk û 

biçînayetî hewl dane ku çanda çîna desthilatdar a pergala bi 
dewleta koledar belav bike. 

 Kurdan tam di nava van civakên bi dewleta kole re 

rawestîneke nîşankirî ne, lê dema aliyên pêşketinê li gorî 

pêşketina pergala bidewlet rast negirt, çanda dewleta koledar, 

xwest gelên ku azad dijiyan talan û dagir bike û her ku dixwaze li 

wê derê, weke  xwe, di çanda zayendparêz û dewleta çînî de 

pêş bixe. Di vê demê de pişaftina çandî li ser kurdan ferz dikin. 

Di destpêka çanda desthilatdarî ya pir lewaz  de, bi dewleta 

koledar a Asûr gihîştiye nasnameyekê, her cihê ku dagir kir, 
çanda xwe ya koletiyê li ser wan ferz dikir.  

PÊVAJOYÊN PIŞAFTINA ÇANDÎ 
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 Di dema împaratoriya 

koledar a Asûriyan de 

cudahiya pir hişk a bi 

awayê kole û efendî, pêş 

xistine. Çanda bîrdoziya 

desthilatdar û bi zorê 

pişaftina çandî jî di kurdan 
de dane pêşxistin.   

   

Asûriyan çanda koletî belav kirine. Di Babiliyan de 

dewletbûn, di Misirê de çanda hiyerarşiyê weke çanda şaristanî 

belav bûye. Ji gelê kurd, her tim hatiye xwestin ku bi van 

pergalan re bibe yek û bingehekê ji bo çanda zayendparêzî û 

çanda çînayetî ava bikin. Lewra di kurdan de pişaftin her ku diçû 
berfirehtir belav bûye.   

     Rahîbên Sumeran, bi taybetî pişaftina şêweyekî dîrokî, di 
hêla rêvebirinê de, bêhempa dane bidestxistin.  

  Pişaftina çandî, qada 

bîrdozî, polîtîkî û leşkerî dorpêç 

dike. Bi taybetî, rêbazên 

pişaftina bîrdozî, hîn jî ji hêla 

pergalên desthilatdar ve yek ji 

rêbazên ku herî zêde tê 
bikaranîn.  

 

 

 

 

 

 

Împaratoriya Aşûriyan 

Rahîbên Sûmeran 
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Di şerê Enkî û Înana de û di tekiliya 

Gilgamiş û Enkîdo de şerê desthilatdarî û 

hewldana pişaftinê gelek diyar e. Çawa 

Hûmbaba bi zorê bin ketibe û Enkîdo bi 

rêbazê bîrdozî hatibin helandin, di kesayeta 

wan de jî, gelê kurd hatiye kuştin û helandin.   

 Di civaka kurd de yên ku herî bi 

pişaftinan re rû bi rû mane, ew kurdên ku di 

cihên rast û deştan de dijiyan, cudahiya 

efendî û kole pir hêsan bû û di demeke kurt 

de gihîştiye armanca xwe.  

  Mînak: Ev çand, di Rahîbên Sumeran de çandeke resen e, 

lê di kurdan de tu carî çandeke wiha resen pêş neketiye. Çanda 

Sargon a desthilatdar resen e û çanda dewleta Babil jî, resen e. 

Lê, di nava kurdan de tu caran çanda desthilatdariya çînayetî 

resen çênebûye. Ji ber ku bingehê vê çandê, di civaka kurdan 
de zêde pêş neketiye.  

Tevî ku hemû ramanên li dijî çanda kurd a resen dixwestin 

bi xwestek, an jî bi zorê pişaftinê li ser kurdan pêk bînin. Hewl 

didan ku kurdan bixin nava pergaleke bidewlet. Lê gelek dewlet 

bi vê pergala xwe ya koledar hatine paqijkirin, an heliyane, yan jî 

bi zorê neçarî razîkirina pergala xwe kirine. Civaka kurd di 

pêvajoya dewleta koledar de, her çi qas hin taybetmendiyên xwe 

winda kiribin jî, berxwedaneke girîng li hemberî pergala dewletê 

kiriye.  

 

 

 

 

Gilgamiş 
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1. Pergala asûr, babil û misirê, dixwestin çi li gelê kurd 

bikin? 
 

2. Çanda çînî ya ku rahîbên Sumeran afirandiye, 

dixwestin li ser kurdan çi bidin pejirandin.  

 

3. Çanda desthilatdar, bi dewleta koledar a asûr re 

gihîştiye kîjan nasnameyê? 
 

4. Hevokên li jêr, sererast bike. 

 

 Pişaftina çandî qada bîrdozî, polîtîk û leşkerî vejîn 

dike. 
 

 Di dema împaratoriya koledar a Medya de 

cudahiya pir hişk a bi awayê kole û efendî, pêş 

xistine. 
 

 Di civaka kurd de yên ku herî zêde bi pişaftinan re 
rû bi rû mane, kurdên ku di çiyayan de dijiyan. 
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         Bi belavbûna dema sermayedariyê û awagirtina "dewleta 

neteweyî" re pêvajoya pişaftinê ya li ser ziman û çanda kurdî 

dijwartir dibe, her wiha zordestiya ereb, tirk û farisan jî zêdetir 

bûye. 

  Di serdema civaka xwezayî de û piştre jî çand û zimanê 

kurdî yê di nava etnîsîteyê de hebûna xwe parast, lê piştre bi 

zêdebûna teknîk û zanistê re çanda ziman û serdest, weke  çand 

û zimanê fermî zimanê kurdî pir pelixandin û helandin.    

    Çand û zimanê kurdî ku di 

serdema navîn de gelek berhemên 

wêjeyî dida der, di bin fişara ramyarî 

de her ku diçû, teng dibû. Kurdayetî 

weke çand û ziman xistin rewşeke 

biguman. Kirin mijara guneh û 

gunehkariyê.  Bi çalakiya herî dijwar 

a gunehkariya bûrjûwaziyê re rû bi 

rû hiştin. Pirsgirêkên ku têkiliyên 

xwe bi rastiya kurd re hebûn, di 

taybetmendiya gunehên xeter de 

hatin hesibandin. Her sê netewe 

dewlet jî, tirk, faris û ereb ji çand û 

zimanê dewletê wêdetir, li ser 

tevahiya hebûnan helandin, 

dûrxistin û pevajoyeke bi çand û 
zimanê serdest bi dijwarî hat meşandin.   

Di Pergala Kapîtalîzmê de Pişaftin 
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Perwerdekirina bi zimanê dayîkê û yê kurdî jî tê de hemû 

dibistanên perwerdeyê hatin qedexekirin. Lê yên derfetên wan 

hebûna, dikarîn di dibistanên neteweyên serdest ên nûjen de 
hîn bûba.   

Kurd û kurdayetî di her qadê 

de li derveyî nûjeniyê hatin hiştin. 

Çêkirina pirtûkan, rojname û sirûdên 

herî asayî yên kurdî, weke "Kurdîtî" 

hat hesibandin û di çarçoveya 

guneh û qedexeyan de hat 

hesibandin, lê ereb, tirk û faris bi 

nijadperestiya xwe, pergala 

sermayedariyê hişyar kirin.  

Gelê kurd, her çi qas di dîrokê de gelê herî kevn û afirîner 

bû, di roja me de bi rewşeke ku nehatiye dîtin re rû bi rû ye. Hem 

tu yê di dîrokê de dergûşî û dayîktiyê ji şaristaniyê re bikî, lê tu 

yê bê şaristanî bimînî. Weke gelekî bibî qurban û piştre jî, bi 

xiyaneta herî xerab, ji mafên mirovan ên bingehîn bêpar bimînî, 

lê weke koma mirovên herî 

biseza were destnîşankirin jî, 

tu yê ji xizmeta her kesî re 

amade bî, lê tu yê ji rewşeke 

bilanet xilas nebî. Tu yê bibî 

weke  mirovên hemdem, lê tu 

yê ji nirxên dîrokê para xwe 

negirî. Weke gelên nûjen yên reş, zer yan jî çermsor hêjayî 

koletiyê jî neyê dîtin. Kurd tê mandêlkirin, lê zimanê wan ê nîvçe 

li ser lingan mayî jî, mafê bilêvkirineke azad jî nanase. Di 

serdema kapîtalîzmê de pirsgirêka me ya herî mezin, ew e ku 
pêwîst e were sererastkirin.  

Pergala bidewlet a sermayedar, ger ji bo gelên din 

pêvajoyeke xizmetê be, lê ji bo kurdan pêvajoya mirinê ye. Di 

pergala dewleta koledar de ji kurdan re civaka çînî hat ferzkirin, 
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lê weke tê zanîn tu caran li ser civaka xwe nebûne desthilatdar û 

weke:  Asûr, Babil, an jî Roma nehatine asta împaratoriyekê. Di 

pergala sermayedar de ji nasnemeya xwe ya neteweyî, ji zimanê 
xwe û çanda xwe di cewher de dest ji xweberdan hat ferzkirin. 

  Çima li ser kurdan, pêkanîna polîtîkayeke wiha pêwîstî pê 

hatiye dîtin û pêşxistin? Gelek sedem tên nîşankirin, lê sedemên 

herî diyar erdnîgariya Kurdistanê, gelê kurd ê xwedî dîrok û 

şaristaniya herî kevn ku li hemberî çanda şaristaniyê her tim 

dijberî kiriye, ji çanda berxwedêr re malovanî kiriye. Pergal ji ber 
wê her tim dijmintiya kurdan dike, û mandêl dike.  

Rêbazên Pişaftinê:  

Bi taybetî, di roja me ya îro de ji bo helandin û qirkirina 

çandî ya civaka kurd: rêbaz, şêwaz û polîtîkayên cuda cuda tên 

meşandin û pêkanîn. Di pergala kapîtalîzmê ya ku teknîka 

bêsînor pêş xistiye de, di roja me de bi riya tv, înternet rêzefîlm, 

dibistanên dewletê yên şovenî û hwd. Qirkirina çandî tê 

meşandin. 

 

Mînak: Weke dibistanên 

taybet ên hin kesan, hem bi riya 

xerab bikaranîna ol û hem jî di 

aliyê ziman de li ser ciwanan û 

civakê bandorê dike û balê 

dikişîne ser xwe.   

Her wiha, bi çanda rojane 

ku bi hestên ciwanan ên paşketî 

dilîze, pergala desthilatdar bi taybetî ciwan û zarokan dikişîne 

aliyê xwe. Jixwe weke  me di waneyên xwe yên berê de jî dît, ên 

ku di nava civakê de herî zêde xwedî paqijî, zarok û ciwanên wê 

civakê ne. Ji ber vê yekê, ev kesên civakê ji bo pergala zordar, 

weke pariyekî amade ne, ku bixwin. Ji bo vê jî, hêzên deshilatdar 

û mêtinger, bi taybetî li ser ciwanên kurd dilîzin, dixwazin wan ji 

rastiya gel û neteweya wan, her wiha tekoşîna azadiyê dûr bixin, 

di jiyaneke sexte, xeyalî û biyanî de bihelînin.  
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Weke encam, gel û ciwanên me divê li ser vê baldar bin û 

ji bo jiyîna çand û exlaqê xwe di nava têkoşîn û parastinê de bin. 

1. Di roja me ya îro de ji bo helandin û qirkirina çandî ya 

civaka kurd, çi rêbaz tên meşandin?  

 

2. Hevokên li jêr, temam bike. 

 

- Di serdema civaka xwezayî de û piştre jî çand û zimanê 

kurdî yê di nava etnîsîteyê de hebûna xwe ..............  

 

- Çand û zimanê kurdî di bin fişara ramyarî de her ku 

diçû, ............ 

 

- Perwerdekirina bi zimanê dayîkê û yê kurdî jî tê de hemû 

dibistanên perwerdeyê hatin ............ 

 

- Pergala bidewlet a sermayedar ger ji bo gelên din 

pêvajoyeke xizmetê be, ji bo kurdan pêvajoya ............. 
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Destkeftiyên gelê kurd ên dîrokî, çanda berxwedan û 

azadiyê ye. Ked, kêrhatin, ceribandin û jiyana azad a bi hezarê 
salan çanda civaka azad e.  

Dîroka çalakiya berxwedanê ku çandeke gelan e, ta 
pêvajoyên derketina civakîbûna destpêkê diçe. 

 Li hemberî her cure desthilatdariyê, weke  desthilatdariya 

çînparêz û ta desthilatdariya ol û netewedewletê jî, her tim 

berxwedana gel a di tevgerê de bi rêgezên xwe, li ser 
erdnîgariya ku gelê kurd tê de dijî, pêk hatiye.  

Bêguman kurdan serkêşiyeke bibandor bi awayekî neçarî 

girtiye ser xwe. Li hemberî pergala desthilatdar, kurdan bi qasî 
ku karîne, li gorî hêza xwe şer kirine, têkoşîn dane.  

Dijmin, li hemberî vê kevneşopiya berxwedanê ya 

azadîxwaz, hewl dane ku kurdan ji hundir ve bişikînin û bingehê 

azadiya wan bêwate bikin.  

  Daxwaza azadiya kurdan ji Hûriyên prototîp, ta Gûtiyan û 

Medan weke  civak, li hemberî pergala desthilatdar risteke girîng 
lîstine. 

 Ji aliyê Hûrî û Medan ve li hemberî desthilatdariya Asûr û 

Babilan ji bo azadiya xwe çi û çawa şer kirine? Ji bo gelên tên 

perçiqandin, risteke pêşengtî ya dîrokî lîstine. Lê di civaka feodal 

û sermayedar de bi taybetî çîna kurdan a jor, ji azadî û 
berxwedanê zêdetir, radestbûn pejirandine. 

ÇANDA BERXWEDAN Û XIYANETÊ  
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 Bi vî awayî, cihêkariya çînî ya di civakê de pêk tê, lê 

cudahiyeke wisa çêdibe ku çîna jor a kurdan pirî caran ji bo 

welatê xwe, xaka xwe û civaka xwe nebûne xwedî çandeke ku 
xwedî lê derkevin. 

 Bi vî awayî, yekîtiya civakê zoriyeke  jidil, jiyaye. Her çi 

qas derfetên hevgirtina yekîtiyeke hevbeş a di navbera hêzên 

civakî, çînî û di nava gel de jî hebe, bingehê mercên civakî ji 

aliyê van hêzan ve her tim hewldana xerakirina wan hatiye 

dayîn. 

 Bi taybetî, piştî xiyaneta Harpagûs a di dema Medan de û 

pê ve, her ku çûye xiyanet di nava çîna jor a kurdan de pêş 
ketiye. 

 Desthilatdarên kurdan rista koletiyeke bêrûmet lîstine. Li 

şûna ku bi dijminên xwe re şer bikin, bi erkê sîxurî, nokerî û 

hevkariyê, gelê xwe perçiqandin û bûne rêberê ramyariya 

mandêlkirin û tunekirina xwe û gelê xwe. Xwe anîne rewşeke ku 
êdî ji çanda xwe, zimanê xwe û nasnameya xwe şerm bikin. 

 Bi taybetî, di pergala sermiyandariya hemdem de, ji 

hevkariyê wêdetir, li ser bingehê xwemandêlkirinê, bi qasî ku 
gelê kurd tevahî tune bikin, xwe ew qas biçûk kirin.  

Dîroka kurdan, bi qasî dîroka berxwedan û azadiyê ye, di 

heman demê de dîrokeke bi xiyanet e jî. Komên xwediyê vê 

çanda xiyanetê, bi piranî bi bandora hêzên derve çêbûne û 

kesên pir vala, bêvîn, statûya wan a civakî nayê pejirandin û 

weke  komekê ku bi zorê hatiye gel hev,  vê çîna desthilatdar, 

tevahiya kombûnên gelê kurd ên mirovahî, ji bo berjewendiyên 
xwe firotine dijmin û firotineke wiha ji xwe re kirine pîşe.   

Civak çi qas pêş ket, bi awayekî xwezayî statûyên civakî jî 

neçar in ku werin guhertin. Lê ev guhertin, di kurdan de weke  

guherîneke xwezayî pêk nehatiye. Çêkera eşîrî ya kurdan rist 

lîstina di hêla civakî de li gorî dema borî bêhtir ber bi paş ve awa 

girtiye.  
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Gelek tiştên ku kurdan winda kirine, hene:  

Nasname, çand û zimanê xwe jî. 

Nasname, çand û zimanê kes û civakê bi xwe ye, bi 

awayekî azad xwebilêvkirin e.  

Kurdan zêde çêkera çînî pêk neanîne, nebûne dewlet, lê 

her tim xwestine bibin civakeke azad. Ji bo azadiyê, her tim bi 

mirinê re rû bi rû mane. Ji bo azadiyê jî, pêwîstî bi çanda 

berxwedanê heye.  

Kurdan, çanda berxwedanê di nava xwe de, baş fêm 

nekirine û dernexistine zanabûnê. Ji aliyê hest, hîskirin û giyanî 

ve, ne di çanda berxwedanê de ne. Bêguman ev, ne 

zanabûneke li gorî dem û pêvajoyê ye, ne zanabûneke 
birêxistinkirî ye, lewra zêde encam jê negirtiye.   

Di encama her berxwedanê de hinekî din şkestina vînê, 

giyanek windakirin û her ku diçe, qada xiyanetê û 

xweradestkirinê berfireh kiriye. Çanda berxwedanê, ji beriya 

her tiştî, li hemberî xiyanetê rawestîn e. Her nêzîkatî û sekna 

ku azadiyê sînordar dike, mirov bêvîn dike, nêzîkatiyeke 

xiyanetê ye. Çîna hevkar 

ku nokertiyê dike, bi 

bêwatekirina nirxên gel, 

gel ber bi aliyê dijmin ve 

dibe. Li hemberî vê, 

bingehgirtina têkoşînê 

girîng e. Ji ber ku xiyanet, 

rista lewazkirina çanda 

berxwedêr dilîze û 

daxwaza gel a ji bo 

azadiyê lewaz  dike. 

  

Ger îro hebûna kurdan tê nîqaşkirin, ev rewşeke hizirînê 

ye. Pişaftin, tiştekî xerab e, lê ger li welatekî xiyaneta hundirîn 

pêş bikeve, ev rewşeke bi nîqaş e.  

Berxwedana Gelê Kurd 
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Di sedsala dawî de, kurd ketine pêvajoya xwe ya dîrokî 

ya herî bixeter.  Êdî kurd, xwepişaftinê dijîn. Eger wiha 

berdewam bike, gengaz e ku di pêvajoya nêzîk de êdî netewe, 

wê nasnameya xwe winda bike. Ji bo rawestandina vê xeta 

xiyanetê, gelê kurd riya berxwedanê pejirand û ev 

berpirsyariya dîrokî hilgirt ser milên xwe.  

  
 

1- Çend cureyên desthilatdariyê diyar bike û bandorên çawa li 
ser gelê kurd kirine? 
 

2- Di civaka feodal û sermayedar de bi taybetî çîna kurdan a 
jor, çi bandor li ser kurdan kiriye? 
 

3- Desthilatdarên kurdan, li şûna ku bi dijminên xwe re şer 
bikin, çi rist lîstine?  
 

4- Di dîrokê de helwestên gelê kurd ên li hemberî pergalên 
desthilatdar, çi bûn? 
 

5- Tevî ku kurdan zêde çêkera çînî pêk neanîne û nebûne 
dewlet, çi xwestine? 
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1. Taybetmendiyên bingehîn ên çanda 
kurdan, çi ne? 

 
2. Di civaka kurd de girîngiya çand û 

exlaqê Zerdeştî? Veke. 
 

3. Di civaka kurd de berxwedanvanî, 
çawa pêş ketiye? Veke. 
 

4. Di dîroka civaka kurd de xiyanet di 
kîjan astê de hatiye jiyîn? Veke. 

 
5. Li Kurdistanê, pişaftin çawa pêş 

ketiye?  
 

6. Li hemberî çanda pişaftinê, divê tu çi 
bikî? 
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