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یھتی پۆلی شھشھمی بنھڕهتی بی كۆمھ لھ کت
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رەنگدانھوەی شوناسی نیشتمانیی
یھتی پۆلی شھشھمی بنھڕهتی بی كۆمھ  لھ کت

لھبھر رۆشنایی پرسیاری 
ژینھوه و گریمانھی دانراو،  تو
ژینھوهیھ  ئامانجی ئھم تو
بریتییھ لھ روونكردنھوهی 
یھتی پۆلی  بی كۆمھ ی كت رۆ
نانی  شھشھمی بنھڕهتی لھ پیكھ
می  شوناسی نیشتمانیی لھ ھھر

كوردستان.

تا چھند فرهیی نھتھوه و ✓
می  كھاتھ ئاینیھكانی ھھر پ
كوردستان لھ مھنھھجی 
یھتی پۆلی شھشھمی  كۆمھ

بنھڕهتی رهنگیداوهتھوه؟
تا چ رادەیھک شوناسی ✓

نیشتمانیی رەنگیداوەتھوە؟

یھتی  بی كۆمھ بھشداری کت
پۆلی شھش لھ ناساندن و 
وەیھک بۆ  بھخشینی چوارچ
شوناسی کوردستانیبوون بۆ 
کدایھ.  ندکاران لھ چ ئاست خو
لھسھر بنھمای سیستمی 
ی  پھروەردەی راگھیھنراوی سا
٢٠٠٩ و ئھدەبیاتی 

پھروەردەیی.

ژینھوه ئامانجی تو ژینھوە پرسیارەکانی تو ژینھوە شھی تو گرنگی و ک



یھتی پۆلی بی كۆمھ  رەنگدانھوەی شوناسی نیشتمانیی لھ کت
 شھشھمی بنھڕهتی

لھ رووی 
ناوەڕۆکھوە دەق و 
بی  نھکانی کت و

(بابھتھ 
یھتییھكان)ی  كۆمھ
پۆلی شھشھمی 
بنھڕهتی، کھ 
دانراوی لیژنھیھكی 

وەزارەتی 
پھروەردە، چاپی 
ی  حھوتھم، سا

(2011ز)،(172)
 .(A4) ل، قھبارهی

ئامرازی بھكارھاتوو، شیكردنھوهی ناوهرۆك-ە، شیكردنھوهی ناوهرۆك ✓
ركردنھ  ـتی ناوهرۆكی ف كخراو و چھند وازی وهسفكردنی بابھتیی، ڕ ش
وازه، ناوهرۆكی  شتر دانراون، بھپیی ئھم ش ك كھ پ وهر ی چھند پ بھپ
یھش بیری  نھره سھرهكیھكانی، بھوپ كھ تھوه بۆ پ ندن شیدهكر بی خو كت
یھکی  بنھڕەتی لھ شیکردنھوهی ناوەڕۆک دەکاتھ دانان و خستنھپا
نھ،  بھشھکانی دەق، راستی، چھمك، بیرۆكھ، گوزارشت، رستھکان، و
نھی لھ فۆڕمی پاشكۆدا  ی ئھو پۆل وەکانی بھ پ پھرەگرافھکان و ھاوش
نھرانھ دهرئھنجامی شیکردنھوەکھ  كھ تی ھھریھك لھو پ ئامادهكراوه. چھند
كیان ئامادهكردوه کھ لھ  ژهران فۆڕم دیاریدەکھن. لھ رووی كردهییھوه تو
ژینھوەکھ  کھاتووە و لھبھر رۆشنایی بنھمای تیۆریی تو (11) بڕگھ پ
نھری  کھ ئامادەکراوە، کھ رەنگدانھوەی چھندین چھمک و نیشانھ و پ

شوناسی نیشتمانییھ

ژینھوهی  بازی تو ر
وهرگیراو لھم  سوودل
بازی  ژینھوهدا، ر تو
وهسفییھ، لھبھر گونجاوی 
لھگھڵ سروشتی 
ژینھوهكھ و شیكردنھوه  تو
و راڤھكردنی واقیع وهكو 
ئھوهی ھھیھ، بھ 
پشتبھستن بھ 
كۆكردنھوهی داتا لھسھر 
ژراوه، ئھمھش  بابھتی تو
گھیشتن  یارمھتیدهره بۆ ت

لھ سروشتی بابھتھكھ،.

سنووری 
ژینھوە: تو

 ئامرازی
ژینھوه :تو

بازی  ر
ژینھوه :تو



کدا١٩٢٩: لھ یاداشت
سیاسھتی پھروەردەیی و 
بھرزکردنھوەی میزانیھی 

"مھعاریفی کوردەواری" 
می حکومھت١٩٣٠: وە

"بھ پشتیوانی بھندی ١٧ی 
قانونی ئھساسی، زمانی رەسمی 
تی کوردەواریدا زمانی  لھ و

ت کوردی ب

ھی زانستی  ئامانجھکانی کۆمھ
کوردستان بالودەکاتھوە و 
ت "پرۆگرامی جمعیتی  دەنوس
زانستی کوردان/ ناوی جمعیت 
جمعیتی زانستی کوردان- و 
مانیھ، ئامانجی  مھرکھزی سل
تھعلیمی عیلم و مھعاریفھ لھ 

کوردستان.
ژمارە (١)ی گۆڤاری زاری 
کرمانجی

ککھوتننامھی (ئازاری١٩٧٠) ر
شدا بھزەقی خھبات بۆ شوناسی 
نیشتمانیی رەنگیداوەتھوە کھ 
خۆی لھ "بھفھرمیکردنی زمان" 
و باشترکردنی دۆخی "کھلتووری 
و پھروەردەیی" کوردستان و 
"ئاراستھکردنی بھرنامھی تایبھت 

بھ نھتھوەی کورد"

دانوستانھکانی (١٩٦٨) ئھوەی 
کھوتھوە کھ حکومھت دان بھ  ل
فھرمیبوونی زمانی کوردی و 
ت  ندن بھ زمانی کوردیدا دەن خو
وەی  و ئھمھشی لھ چوارچ
ئھنجومھنی شارەوانیھکاندا 

کردەوە . ج

بھرگری کھلتووریی
و خھباتی نھتھوەیی و شوناسیی  لھ ن

کوردستانیبوون



شوناس لھ زمانی عھرەبی بھ (ھویھ) و لھ فارسیش بھ (ھویت) و لھ 
ئینگلیزیشدا (Identity) ھاتووە.

بھ گھڕانھوە بۆ فھرھھنگی زمانھوانی ئینگلیزی ئۆکسفۆرد 
ت کھ چھمکی شوناس (Identity) ریشھیھکی التینی  دەردەکھو
ھھیھ، (Identitas) لھ وشھی (Idem)ەوە سھرچاوەی گرتووە و 
ت و دوو مانای ھھیھ، ١." وە و یھکسان) د بھ مانای (ھاوش

وەیی رەھا". ھاوش
٢. "جیاوازی و تایبھتمھندی". 

وان تاک و شتھکاندا مانا  وەیھ چھمکی شوناس لھیھککاتدا لھ ن بھم ش
کی تریشھوە  وەیی و لھ سھر کھوە ھاوش ت، کھ لھ سھر وەردەگر

جیاوازی بھرھھمی ھیناوە.

وەی تیۆری  چوارچ

ژینھوە تو
شوناس و 

ناساندنھکانی:



شوناسی نیشتمانیی 
کوردستان:

ت لھ بری "شوناسی نھتھوەیی کورد" ئھگھرچی  ژینھوەدا کار لھسھر شوناسی نیشتمانیی کوردستان دەکر لھم تو
یھی  م بھوپ ت. بھ ن نھرەکانی شوناسی نیشتمانیی کوردستانیش پیکدەھ کھ شوناسی نھتھوەیی کورد زۆرینھی پ
جیاوازی  پھروەردەی ھاوچھرخ و لھبھر رۆشنایی جاڕنامھی مافھکانی مرۆڤ باس لھ یھکسانبوونی مرۆڤھکان بھ ب
کی فرەرەنگھ لھ رووی ئایینیی و ھھم لھ  م رەگھز و ئایین و ..تاد دهكھن، بھ رەچاوکردنی ئھوەش کوردستان ھھر

ن.. ڕووی نھتھوەیی، لھ ئاستی کوردزمانھکانیش دیسان ئھم جیاوازیھ ستونی و ئاسۆییانھ بھدیدەکر

ویستی،  وەک بنھمای دیموکراسی، مافھکانی مرۆڤ، رەواندنھوەی ئھو  کھواتھ وەک پ
نھی کھ بھھۆی جیاوازی نھتھوەیی، رەگھزیی و ئایینیی رووبھرووی  ناوی و تا ئھزمونھ خو
ت کار لھسھر چھمکھکانی شوناسی نیشتمانیی و  ناوچھکھ بۆتھوە، ئھوە دەخواز

ت لھ بری شوناسی نھتھوەیی و نھتھوایھتیبوون ھاونیشتمانیبوون بکر

دیارە مھبھستیش لھ شوناسی نیشتمانیی کوردستانیی وەک پیناسھیھکی کارڕایی (اجرائی)  
نھر و  كھ ژینھوەدا، ئھو شوناسھیھ کھ تایبھتمھندی ھھموو نھتھوە، ئایین، پ لھم تو

ت.  می کوردستان لھ خۆ دەگر رەگھزەکانی دانیشتووی خاکی کوردستان لھ ھھر
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. شوناسی نیشتمانیی:

شوناسی کھلتووری 
(فھرھھنگی): 

ی (گرووپ) .شوناسی کۆمھ

شوناسی تاک:

ك  شوناسی نیشتمانیی: «کۆمھ
تایبھتمھندی، پھیوەندی و 
وابھستھییھکانھ، ھھروەھا پھیوەندیھ 
جوگرافیی، میژوویی، کھلتووری، 
حھماسی و نھژادیھکان لھ ژیانی 
ت،  کدا لھخۆدەگر ھھر مرۆڤ
گھیھش بھوانھوە  ئھندامی ئھو کۆمھ

ت و شانازی دەکات". دەناز
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ن،  ژوو و جوگرافیا: ناوداران و کھسایھتییھکانی ئھدەب، شو م
ژووییھکان وەک: جھنگھکان،  دراوە م سیاسھت، زانست، بابھت و پ
یھكان  تھ خۆج ژووییھکان، میرنشین و دهسھ نھوارە م ئاشتی و شو
كخراوه رۆشنبیری و سیاسیھكان،  ھ و ر و شۆڕشھكان، كۆمھ
کھاتھ  ژووی پ کھاتھکان، شارستانیی و م ژووی پ ھی م مامھ

نھتھوەیی و ئایینیی و ئایینزاییھکانی کوردستان.

کھلتوور: زمان، ئھدەبیات، ھونھر (موزیک و 
وەکاری، شانۆ و سینھما)، جھژن و  ئاواز، ش

بۆنھکان، جلوبھرگ و نھریت.

بھكھدا ھاتوون،  نانھی لھ كت نھ، كۆی ئھو و و
نھوارهكان، پھرستگا،  وهكو كھسایھتیی، شو
جھژن و بۆنھكان و چاالكییھ رۆشنبیرییھكان.



گھ  دنیای ھاوچھرخی کۆمھ
دیموکرات و نادیموکراتھکانیشدا، 
پھروەردە بھ گشتیی، بھ تایبھت 
ندنی  بھ فھرمیھکانی خو کت
قۆناغھ جیاوازەکان، پھیوەندیھکی 
بھتینیان بھ سیستمی سیاسیی و 

تھوە ھھیھ دەسھ

ت ئامانجھکانی  دەکر
تی سیاسیی لھ  دەسھ
بی  ناوهرۆكی كت
و چین و  ندنھوه لھ ن خو
گھ  ژەکانی کۆمھ تو

نھوە. وبکر ب

گواستنھوەی کھلتوور و 
دروستکردنی 

کی ھاوبھش. کھلتوور

ت ئھو  وا چاوەڕواندەکر
شوناسھ نیشتمانیی و 
کھلتووریھی لھ ئانی 
ی بۆ دراوە،  شۆڕشدا ھھو
بھکانی پھروەردەی  لھ کت
وەزارەتی پھروەردەی 
مدا  حکومھتی ھھر
تھوە و پھرەیان  یانکراب ج

ت. دراب پ

یھتییھكان ی بابھتھ كۆمھ رۆ
نانی شوناس  کھ :لھ پ



ت و
سھ

سیا
لھ 

ێ 
 نو

زی
با ر

 

دەدا
وەر

پھر
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کھوەژیان لھ  کردنی پ داننان بھ ئھوی تردا، رەتنھکردنھوە و قبو
کردنی لھ کارگھلیکدا کھ سودبھخشی خۆی و  گھلیدا، بگرە بھشداریپ
یھتی  کی کۆمھ ت بھ ب لھبھرچاوگرتنی ھھر شوناس گھش ب کۆمھ

)، رەگھز، نھتھوە، یان ئایین و ئایینزا. ر/م (ن

کھوەگونجاندنی شوناسی تاک لھگھڵ  سوربوون لھسھر پ
. ھاونیشتمانیبوونیدا بھ ب ناکۆکی یان ملمالن

وەی ژیانی  مومارەسھکردنی ئازادیھکانی تاک لھ چوارچ
گھدا، کھ ھھم سودوەرگر و ھھمیش  یھتیی و ژیانی کۆمھ کۆمھ

ت. سودبھخش ب



ك چھند سھرنج
یھتی پۆلی شھشھمی بنھڕهتی، جوگرافیا (64) الپھرهی ➢ بی كۆمھ كت

ژوو (66) الپھڕه و ھاونیشتمانی (42) الپھره. بۆ تھرخانكراوه، م

نھ و ➢ ژوو (36) و دایھ، م نھی ت جوگرافیا (10) نھخشھ و (44) و

دایھ. نھی ت دایھ، ھاونیشتمانی (23) و (2) نھخشھی ت

بی كۆمھالیھتی ھھرس پۆلی ➢ ژهران بھ گونجاویان دهزانی كت تو

ژینھوەیان  م لیژنھی ئامادەكار  تو (4،5، 6) وەرگرن, بھ

سنورداركردبوو.



ژینھوە گریمانھی تو
یھتی پۆلی شھشھمی بنھڕهتی" بی كۆمھ  كت
نانی شوناسی كی كارایھ لھ پیكھ  بھشدار
می كوردستان "نیشتمانیی لھ ھھر



ژینھوە پرسیاری تو
می كھاتھ ئایینیھكانی ھھر  پرسیاری یھكھم: تا چھند فرهیی نھتھوه و پ
یھتی پۆلی شھشھمی بنھڕهتی  كوردستان لھ مھنھھجی كۆمھ
رهنگیداوهتھوه؟

ژوو ١. م

٢. کھلتوور

نھ ٣. و



می كوردستان كھاتھ جیاوازەكانی ھھر ژووی پ رەنگدانھوەی م



كھاتھ جیاوازهكان رهنگدانھوهی كھلتوورى پ



كھاتھكان دەكات یھتی كھ گوزارشت لھ پ بی كۆمھ نھكانی كت و



یھتی بی كۆمھ نھی ھھر پیكھاتھیھك لھ كت ژوو، كھلتوور و و كۆی م



 پرسیاری دووهم: تا چ رادەیھک شوناسی نیشتمانیی لھ مھنھھجی
یھتی پۆلی (6) رەنگیداوەتھوە؟ كۆمھ



كی  یھتی پۆلی شھشھمی بنھڕهتی بھشدار بی كۆمھ «كت
می  نانی شوناسی نیشتمانیی لھ ھھر كارا نییھ لھ پیكھ

كوردستان»

گریمانھی پھسھندكراو



دەرئھنجام
وهیھكی ✓ می كوردستان بھ ش فرهیی نھتھوه و پیكھاتھ ئایینیھكانی ھھر

یھتی پۆلی شھشھمی بنھرهتی  بی كۆمھ ناھاوسھنگ لھ كت
رهنگیداوهتھوه.

یھتی پۆلی ✓ بی كۆمھ ژهیھكی كھم لھ كت شوناسیی نیشتمانیی بھ ر
شھشھمی بنھرهتی جھختی لھسھر كراوهتھوه.

بنھمای نھتھوەیی لھ شوناسسازیدا تھوەری سھرەکیھ لھ بری بنھمای ✓
یھتی. بی كۆمھ نیشتمانیی لھ دانانی كت

ر ✓ شتا لھ ژ بھکان، ھ ژەرانی مھنھھجی پھروەردەیی و کت داڕ
کاریگھری گوتاری "شۆڕشی چھکداری" و "مانھوە" لھ بھرامبھر 

مھ "سھرکوتکارەکانی کورد"دان رژ



راسپاردەكان
وهیھك شوناسیی 1. یھتی بھ ش بی كۆمھ دانی كت گھشھپ

دا رهنگبداتھوه، لھ بری شوناسی نھتھوەیی. نیشتمانیی ت

یھتی لھ رووی ھونھرییھوه و 2. بی كۆمھ دانی كت گھشھپ
یدا. نھ و چاالكیی ت زیادكردنی و

وەربن 3. بنھمای مافھکانی مرۆڤ و یھکسانی مرۆڤھکان پ
لھ داڕشتنی مھنھھج.



شنیار پ

یھتی 1. بی كۆمھ وه بۆ كت ژینھوهی ھاوش ئھنجامدانی تو
پۆلھكانی چوار تا نۆی بنھڕهتی.

وهره 2. یھتی لھبھر رۆشنایی پ بی كۆمھ سھنگاندنی كت ھھ
بی باش. جیھانیھكانی كت


