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ناڤەروك :

 بیردوزا یاریا زمانی نهێنی و جورەکانی زێدەبوون و کێمبوونا هژمارا مروڤان  ،ئەگەر و ئەنجام پەیوەندیێن گشتی روژنامەڤانیا کوردی ل سەردهمێ ئوسمانیا -سانسور

بیردوزا یاریا
پێناس :بیردوزا یاریا (  )Games Theoryبیردوزەکە بو شروڤەکرنا ڕەوشا کاری ،
ئامانجا ڤێ بیردوزێ یا سەرەکی ئەوە کو ڕێکێن بزاڤا دوو الیەنا دیار دکەت کو ژ هەمیا
گونجای تر بیت بو سەرکەفتنا الیەنەکی ل سەر الیەنێ دی تر  ،ئانکو جیاوازیا ستراتیژیێن
دوو الیەنا دیار دکەت د هەڤڕکیەکێ دا وەکی یاریێن تەپاپێ ،شترەنج و یاریێن دی یێن دوو
الیەن هەین  ،د روژا مە دا بیردوزا یاریا د بارا پتریا بواراندا دهێتە جێبەجێکرن تایبەت د
ئابوریێ دا .
مێژوویا بیردوزێ  :ئێكەم دیاردا ڤێ بیردوزێ د سەردەمێن کەڤن دا دکەڤیتە بەرچاڤێن مە ،
د پەرتوکا یاسایێن مەدەنی یا یاهودیاندا (تەلمود) ێ نموونەیەك نیزیکی ڤێ بیردوزێ بو مە
دیار دبیت کو کەسەکی سێ هەڤژین هەبوون و پشتی دمریت هندەك پارەیا ل دویڤ خو
دهێلیت  ،پرسیار د ڤێ دیاردێ ئەوە پارەیێن دیار کری دێ بو کیژ هەڤژینا ڤی کەسی
بن،هەروەسا د قورئانێ دا نموونەیەك بو ڤی ڕەنگی بو مە دیار دبیت کو هندەك کەس ڕادبن
ب کوشتنا کەسەکی و ژ بو بەرزەکرنا کوژەکی گەنگەشێ ل سەر تاوانباری دکەن (البقرة
 ، )٧٢دەرکەفتنا ڤێ بیردوزێ وەکو زاراڤ ڤەدگەڕیت ژ بەری  ١٦٠ساال  ،بو جارا ئێكێ ل
ساال  ١٨٣٨ێ ژ الیێ ئابورناسێ فرەنسی ( ئوگوستین کورنوتی) ڤە د پەرتوکا ( ڤەکولین
دەربارەی بنەمایێن بیردوزا ئارامیا بیرکاری) ئەڤ زاراڤە هاتیە بکار ئینان بو شروڤەکرنا
ئابوریێ د بازارێ هەڤڕکیێ دا  ،ل ساال  ١٨٨٣ێ جوسێف بێرتراند ئەڤ بیردوزە ب ناڤێ
دوپول رەخنە ل کورنوتی کرن کو بێرتراندی دیار کر بها کاریگەرن ل سەر گهوڕیا بڕیارا
نەك بەرهەم ئینان  ،ل ساال  ١٩١٣ێ زێرمەلوی ئەڤ بیردوزە گونجاند لگەل بیردوزا یاریا
و دیار کر کو کیژ بەر ل کیڤە بیت دێ هەردەم ستراتیژیەك هەبیت بو سەرکەفتنا یاریێ  ،د
سالێن پاشتر دا زانستێ ئابوریێ بوو زانستەکێ بیرکاری کو ژ بەری وی دەمی بتنێ
زانستەك بوو پەیوەندی لگەل مێژویێ هەبوو  ،ل ساال  ١٩٤٤ێ جون ڤون نیومەن و
Theory of Games and Economic
ئوسکار مورگنسترنی پەرتوکا (
 – Behaviourبیردوزا یاریا و ڕەفتارا ئابوری) ل ئەمریکا بەالڤ کر ڤێ پەرتوکێ
ڕولەك گرنگ هەبوو د بەالڤکرنا بیردوزا یاریا دا و پێشخستنا وێ د بارێ ئابوری دا  ،ساال
 ١٩٥٠ێ ساال زێرین بوو بو بیردوزێ ژ بەر کو جون ناسهی ڕویەك نوی دا بیردوزێ ب
ناڤێ ( وەکهەڤیا ناسهی) کو هەتا روژا مە دهێتە بکار ئینان  ،ل ساال  ١٩٦٥ێ ڕینهارد
سێلتنی ئەڤ بیردوزە کرە رێکەك بو وان یاریێن کو ژ پێنگاڤا دەست پێ دکەت دێ
کاریگەریێ ل پێنگاڤێن دویڤدا کەت  ،ل ساال  ١٩٦٧ێ هارسانیی ئەڤ بیردوزە دگەل وان
یاریا گونجاند کو پێزانین دەربارەی ستراتیژیێن ئێك نینن وەکی د هێرشەکی دوژمنی دا کو
 ١٩٨٢ێ دەیڤید کریپس و
الیەنێ ئێكێ پێزانی دەربارەی الیەنێ دووێ نینن  ،ل ساال
ڕوبرت ویلسونی  ،د هەمان سالدا روبینستینی  ،ل  ١٩٨٨ێ تان و وێرالنگی کاریگەریەکا
ئەرێنی ل سەر ڤێ بیردوزێ کرن ب ڤەکولینێن خو یێ زانستی.
زاراڤێن د بیردوزێ دا دهێنە بکار ئینان  :د ڤێ بیردوزێ چوار زاراڤ دهێنە بکار ئینان ئەو
ژی:

ئێك  :یاریکەر کو ئەو الیەنە یێ بڕیاڕێ ددەت و ستراتیژیا دەست نیشان دکەت .
دوو  :مەرج و ستراتیژیێن یاریێ :مەرج و ستراتیژیێن خاال سەرەکی یە د یاریێ دا ئەگەر
مەرج نەبن یاریکەر نەشێن ستراریژیا دیار بکەن و سیستەمێ یاری دهیتە تێکدان.
سێ  :سەرکەفتن و دوڕاندنا یاریێ  :ژ بو دیاربوونا ئەنجامێ یاریێ دڤێت دیار ببیت کا کیژ
یاریکەر دێ ب سەرکەڤیت و کیژ یاریکەر دێ هێتە دوڕاندن  ،ب ژمارا یان ب رێژەیێ هێتە
دیار کرن و دڤێت هەردوو جورا ژمارە و رێژە د ئێك ئاست دا بن .
چوار  :ئەنجامێ یاریێ  :ئەو خالەیە یا یاریکەر دگەهیت دویماهیا یاریێ  ،د بیردوزا یاریێ
دا دبێژن ڤێ خالێ وەکهەڤیا ناسهی .
نموونەیێن بیردوزا یاریا :ژ بو ئاسانکاریا ڤێ بیردوزێ زانایان هندەك نموونە دروست
کرینە یێن ب ناڤ و دەنگ ئاستەنگا مەحکومان و فورمێ دارێ یاریا
ئاستەنگا مەحکومان  :ب گورەی ڤێ نموونێ دزیەك دهێتە کرن و دوو گومانلێکەر دهێنە
دەستە سەر کرن و ڤەکولین لگەل دهێتە کرن کو هەر ئێك ژ وان ل ژوورەکا جودایە ،
داواکار پێشنیارەکێ ددەتە هەر دوو گومان لێکەرا ئەگەر هەر دوویان دان پێدان ب تاوانا
خو کر دێ شەش ساال هێە زیندان کرن  ،ئەگەر هەردوویان دانپێدان نەکر دێ سالەکێ هێنە
زیندان کرن  ،ئەگەر ئێكێ دانپێدان کر و یێ دی دانپێدان نەکر یێ دانپێدان کری دێ ئازاد
بیت و یێ دی دێ دەهـ ساال هێتە زیندان کرن  ،ژ بو دیار کرنا ڤێ چەندێ ئەڤ خشتە دهێتە
بکار ئینان :

یاریکەرێ دووێ

یاریکەرێ ئێكێ

دانپێدان

دانپێدان
٦-:٦-

ڕەد کرن
١٠-:٠

ڕەد کرن

١٠:٠-

١-:١-

فورمێ دارا یاریێ  :دوو کومپانی د بازاری دا هەنە  ،کومپانیا ژمارە  ١بەرهەمەکی دکەتە د
بازاری دا و کومپانیا ژمارە  ٢بەرهەمەکی بەرهەم دئینیت دا کو ببیتە هەڤڕکێ کومپانیا
ژمارە  ، ١کومپانیا ژمارە ئێك مایە د ناڤبەرا چێکرنا رێکالمەکێ و نە چێکرنا رێکالمێ بو
بەرهەمێ خو یێ نوی  ،کومپانیا دوو هزر د هندێ دا دکەت کا بەرهەمی چێکەت یان نە  ،ل
دویماهیێ خاال وەکهەڤیێ ئانکو ئامانجا هەر دوو کومپانیا قازانجە ئەوێ ب بەرهەمی دەست
بکەڤیت  ،وەکی د ڤێ خشتێ دا دیار دبیت :

ژ بلی ڤان نموونێن دەستکرد بو هەر یاریەکا دوو کەسی (دوو یاریکەر ) یان زێدەتر ژ دوو
یاریکەرا بیردوزا یاریا دهێتە بکار ئینان  ،ئەگەر ئەم نموونەیەکێ ل سەر یاریا تەپاپێ بینن
دێ شێن هەر خالەکێ هەر شروڤە بکەین هەر ژ دەستپێکا یاریێ هەتا دویماهیا یاریێ ئەوا
ئەنجام تێدا دیار دبیت  ،ژ بەر کو هەر خالەك گرنگە  ،یاریا شترەنجێ ژی باشترین
نموونەیە بو ڤێ بیردوزێ لڤاندنا ئێكەم ئاالڤێ یاریێ چ لەشکەر یان هەسپ بیت کاریگەرە ل
سەر دیار کرنا ئەنجامێ یاریێ چونکی وەکو زنجیرەیەکێ یە و ئێك ب ئێكێ ڤە گرێدایە.

جورێن یاریێ ئەوێن د بیردوزا یاریا دا دهێنە بکار ئینان :
یاریێن شانسی  ،ئەو یارینە ئەڤێن ب هزرا یاریکەری دهێنە ئەنجامدان.
یاریێن ستراتیژی  :ئەون یێن پێدڤی ب دەمی هەین  ،سێ بەشا ب خو ڤە دگریت ئەو ژی
( هژمارا یاریکەرا دوو یاریکەر یان زێدەتر  ،هژمارا ستراتیژیا یاریێن ب دویماهی و بێی
دویماهی ،کوژمێ ئەداکرنێ  ،ئەداکرنا جهگر و ئەداکرنا گوڕانکاری).

ژێدەرێن مفا ژێ وەرگرن :
http://faculty.lebow.drexel.edu/McCainR//top/eco/game/dilemma.html
L. C. Thomas ,Games , Theory and application, Denver publication




زێدەبوون و کێمبوونا هژمارا مروڤان
ئەگەر و ئەنجام
مروڤ پێکهاتیێ سەرەکی د جیهانێ دا تاکە زیندەوەرە دشێت نوییاتیان ئەنجام بدەت و بەردەوامی ب ژیانێ
بدەت لگەل زیندەوەرێن دی تر ،هژمارا ئاکنجیێن مروڤان ڕامانا وێ چەندێ ددەت کو ئەو هژمارەیە ئەوێن
ل ناڤچەیەکی دژین و دویماهیك ئامار ب وان مروڤان دهێنە دیار کرن ئەوێن ژیانا خو دبەنە سەر ،تاکە
خاال هەڤبەش د ناڤبەرا زیندەوەران دا گەشەکرنە ،گەشەکرن ئانکو زێدەبوونا هژمارا زیندەوەری رێکا
سەرەکی یە بو بەردەوامی دان ب نفشێ زیندەوەری و بەالڤەبوونا جورێ وی.

زانست و زاراڤێ دیموگرافی :
زانستێ ڤەکولینا دەربارەی هژمارا ئاکنجیبوونێ دکەت دیموگرافی یە ،زاراڤێ دیموگرافی ژ دوو پەیڤێن
گریکی (دیموس) ئانکو خەلك و (گرافیس) ئانکو نڤێسین و ڕامانا نڤێسینا خەلکێ ددەت ،هەر ژ سەردەمێن
کەڤن دا دەسەالتا دەولەتێ ژ بەر کارێن سیاسی و لەشکەری هژمارا خەلکێ زانینە ،ئێكەم نموونەیا
بەرچاڤ یا سەرژمێریێ د سەردەمێ دەسەالتا ئیمپاراتوریەتا ڕوما دبینین و دیسان ل بابلێ ژی ژ بەری
زاینێ ب  ٢٥٠٠ساالن سەرژمێری هاتیە ئەنجامدان ،بەلێ سەدساال ١٧ێ سیستەمێ سەرژمێریا مودێرن
دیار بوو ژ بەر فاکتەرێن ئابوری وەك وەرگرتنا باجێ و قەرزداری و سەربازیێ و ل ساال  ١٧٠٣ێ ئێكەم
سەرژمێریا گشتی ل وەالتێ ئیزالندا هاتیە ئەنجامدان ،توماس روبرت مالتوسێ بریتانی ( )١٨٣٤ - ١٧٦٦
زانایەکێ ب ناڤ و دەنگە د بوارێ ڤەکولینا هژمارا ئاکنجیبوونێ و تیوریا خو یا ب ناڤ و دەنگ د پەرتوکا
ب ناڤێ (  ( An Essay on the Principle of Populationگوتارەك دەربارەی بنەمایێن
ئاکنجیێ ل ساال  ١٧٨٩ێ ب گورەی مالتوسی ئەگەر نەخوشیەك ڤەگر ڕوی نەدەت هژمارا مروڤان ب
ژمارا رێزبەندی یا دوو جاری زێدە دبیت (  )64 ، 32 ، 16 ، 8 ، 4 ، 2د ڤی دەمی دا ماددێن خوارنێ
رێزبەندی زێدە دبیت (  ) 6،5،4،3،2،1و ب ئەگەرێ ڤێ چەندێ وەکهەڤی پەیدا دبیت ،دیار دکر د هەر
 ٢٥ساالن دا رێژەیا مروڤان دوو جاران زێدە دبیت  ،ئێكەم سیاسەتا ژ دایكبوونێ د سەردەمێ یونانا کەڤنار
دا پەیدا بوویە ژ بەر پێدڤی ب هەبوونا لەشکەرێن ب هێز پشتەڤانی بو هەڤژینیێ کریە و کەسێن ژیانا
هەڤژینیێ پێك نە دئینان ژ جڤاکی دهاتنە دویر کرن و د کارێن ب زەحمەت دا کار پێ دکرن  ،فەیلەسوفێ
یونانی ئەفالتون گرنگیا وەکهەڤیا رێژەیا ئاکنجیان بو دەولەتێ دیار دکر.

ژ سەدساال  ١٧ێ هەتا سەردەمێ مە دیموگرافی د سێ قوناغان ڕا دەرباز بوویە:
 کومکرن و باوەریا هژمارا ئاکنجییان ل گشت دەڤەر و وەالتی و وەرارا ڤی سیستەمی. پێشخستنا تەکنیکێن بڕێڤەبرنا ئاماران و هەلگرتنا زانیاریێن کەسان ب رێکێن یاسایی. سیستەمکرنا زانیاریا ب کویرکرنا کومکریێن ئاماران.تایبەتمەندیێن دیموگرافیێ :

 زانینا هژمارا ئاکنجیان ژ الیێ ڕەگەز ،نەتەوە  ،ئاین و زمان. زانینا رێژەیێن زێدەبوونا هژمارا ئاکنجیان . زانینا رێژەیێن ژیێ ئاکنجیان ب گورەی زاروك  ،گەنج  ،پێگەهشتی و پیر. -زانینا رێژەیێن بێکاری و هژمارا خودان کاران.

فاکتەرێن گوڕانکاریا هژمارا ئاکنجیا:
 فاکتەرێن سروشتی وەك ( کارەساتێن سروشتی  ،تایبەتمەندیێن جوگرافی  ،گوڕانکاریێن کەش و هەوای). فاکتەرێن مروڤی وەك ( گوڕانکاریێن ئاالڤێن هاتن و چوونێ ،هەبوونا ژێدەرێن سروشتی و بکار ئینانا وانابو مفایێن ماددی  ،ڤەکرنا دەزگەهێن پیشەسازی ،کوچێن دەرڤە و ناڤخویی ،گوڕانکاریێن سنورێن نیڤدەولەتی
 ،وەبەرهێنانێن گەشت و گوزاری)

زێدەبوونا هژمارا ئاکنجیان :
مروڤی هەر ژ دەستپێکا ژیانێ ڕوی ب ڕوی بوون لگەل زێدەبوونا خو کریە ،زێدەبوونا هژمارا ئاکنجیان
ئەرێنی و نەرێنی ب گورەی بوار و رەوشێن سەردەمی کریە ،گرنگترین سەردەمێ زێدەبوونا ئاکنجیا ل سەر
دەمێ نیولیتیك ئانکو ل دەمێ دەستپێکا ژیارا ب کومەل پەیدا بوویە ،رێژەیا زێدە یا ژ دایكبوونێ و مرنا کێم
یان ژی ل هەمان ئاست ئەگەر بوویە کو هژمارا مروڤان زێدە ببیت .
ب گورەی ژێدەرێن مێژووی ژ بەری زاینێ دەهـ هزار ساالن هژمارا مروڤان نزیکی  ١٠ملیون کەسان بوون
ب گەشەکرنا گشتوکالی و ئینانا بەرهەمێن باش ژ گشتوکالی و دیسان زێدەبوونا ژ دایكبوونێ و کێمیا مرنێ
هژمارا مروڤان زێدەبوو و هەتا گەهشتی سەردەمێ عیسا پێغەمبەری هژمارا مروڤان وی سەردەمی دگەهشت
 ٣٠٠هەتا  ٥٠٠ملیون مروڤان ،ژ ڤی سەردەمی بو شورەشا پیشەسازی ل سەدساال ١٨ێ ١٩ێ زێدەبوون د
رێژەیەکا سەقامگیر دا بوویە و پشتی شورەشا پیشەسازی هژمارا ئاکنجیان زێدەبوویە بو نموونە ل وەالتێ
فرەنسا ل  ١٨٠١ێ هژمارا مروڤان  ٢٨ملیون بوو و ل ساال  ١٨٥٠ێ بوویە  ٣٦ملیون ئانکو ب رێژەیا
 %٣٠زێدەبووینە ،ژ ئەگەرێ کاودانێن ڤێ شورەشێ هژمارا مروڤان گەهشتیە ئێك ملیار کەسان و ل هندەك
وەالتان رێژە  %١٠٠زێدەبوویە  ،لیستا ل خوارێ سەردەمێن زێدەبوونا مروڤان دیار دکەت :
سالێن  ١٩٥٩-١٩٢٧سێ ملیار مروڤ
سالێن  ١٩٧٣-١٩٦٠چوار ملیار مروڤ
سالێن  ٢٠٠٦-١٩٧٤پێنج ملیار مروڤ
 ٢٠١٢ - ٢٠٠٦حەفت ملیار

د ڤێ خشتێ دا هژمارێن نزیك هاتینە بەرچاڤ کرن ب ژێدەرێن جودا جودا کو ب بورینا ساالن
هژمارا مروڤان زێدە دبیت :
دەم
 ١٠٠٠٠پ.ز
 ٠زاینی
١٦٥٠
١٧٥٠
١٨٠٠
١٨٥٠
١٩٠٠
١٩٥٠
٢٠٠٠
٢٠١٣

ئاکنجی ب رێژەیا %١
 ٨٦ملیون
 ٢٥٠ملیون % ٠٠٠١
 ٥٠٠ملیون % ٠٠٥
 ٧٣٠ملیون %٠١
 ٩٠٠ملیون %٠٣
%٠٥
 ١.١ملیار
%٠١٠
 ١.٦ملیار
% ١.١
 ٢.٥ملیار
% ١.٧
 ٦ملیار
% ١.٢
 ٧.٢ملیار

دەمێ دوو جار بوونێ رێژا تەمەنی
 ٢٠٠٠سال
 ١٦٥٠سال
 ٧٠٠سال
 ٤٠٠سال
 ٢٤٠سال
 ١٤٠سال
 ٧٠سال
 ٤١سال
 ١٣سال

 ٢٠سال
 ٣٥سال
 ٤٥سال
 ٥٥سال
 ٦٥سال
 ٧٠سال

ئەگەرێن زێدەبوونا هژمارا مروڤان :
 زێدەبوونا رێژەیا ژ دایكبوونێ . کوچکرن ژ گوندان و دەڤەرێن چیای بو باژێران ،ژ بەر کو هژمارا کەسان د ناڤ خێزانێن گوندان زێدەترن ژیێن باژێران و پشتی کوچکرنا وانا بو باژێران رێژەیا خەلکێ ل باژێری زێدە دبیت.
 زێدەبوونا هژمارا کەسێن ژیێ وان زێدەتر ژمروڤان .

 ٦٠سالیێ ئەڤە ژی فاکتەرە بو هندێ بەرامبەر زێدەبوونا

 نەبوونا سیستەمێ رێکخستنا خێزانێ و کێم رەوشەنبیریا ڕەگەزی . فاکتەرێن کەلتوری و داب و نەریتی ،ژ بەر ڕولێ دیار و کاریگەرێ داب و نەریتان د ناڤ هندەك جڤاکاندا دبیاڤێ زێدەهیا زاروکان دا هژمارا ئاکنجیا زێدە دبیت  ،ژ وان فاکتەران پێك ئینانا ژیانا هەڤژینیێ د ژیێ بچویك
دا و کاریگەریا بوچوونێن ئاینی ل سەر جڤاکی.

ئەنجامێن زێدەبوونا هژمارا ئاکنجیان :
ئەنجامێن زێدەبوونا هژمارا مروڤان د ئاراستەیەکا نەرێنی دانن ژ بەر کو زێدەبوونا مروڤان دبیتە ئەگەرێ
وێ ئێكێ کو ژێدەرێن سروشتی ئەوێن مروڤ ژیانا خو پێ دبەتە سەر وەك ئاڤ و خوارن بەرەڤ کێمیێ ڤە
دچێت و دگەهیتە ئاستەکێ وەسا کو نەمینیت ئانکو ژێدەرێن وێ بهێنە پارچەکرن و نەمان ،ئەنجامێن
زێدەبوونێ ژی ب ڤی ڕەنگی نە :
 کێمیا ژێدەرێن سەرەکی بو مروڤان وەك ئاڤێ ،ژ بەر زێدەهیا مروڤان ژێدەرێن ئاڤێ وەك دەریا ،گول ودەریاچە یێن بو ڤەخوارنێ گونجای هشك دبن ل دویڤ داخوازیا زێدە یا مروڤان.

 نەمانا بوارێن پێشخستنا ئابوری ،ژ بەر کێمیا دەلیڤەیێن کاری و الوازی د رێکخستنا کاری دا مروڤتوشی قەیرانا بێکاریێ دبیت و ئەڤە ژی کاریگەریەکا خراب دئێخیتە د ئابوریێ دا.
 بەربەالڤبوونا نەخوشیێن ڤەگر ژ ئەگەرێ تێکەلیێن هژمارا زێدەهیێن مروڤان و بەربەالڤبوونا وانل ناڤچەیێن جودا جودا.
د ڤێ خشتەی دا هژمارا مروڤان ل سالێن دەرباز بووی بەراورد لگەل سالێن داهاتی هاتیە دیار کرن :
سال
١٨٠٢
١٩٢٧
١٩٦١
١٩٧١
١٩٨٧
١٩٩٨
٢٠١٠

هژمار
 ١ملیار
 ٢ملیار
 3ملیار
 4ملیار
 5ملیار
 ٦ملیار
 ٧.٢ملیار

سالێن داهاتی
٢٠٢٠
٢٠٣٠
2040
2050
٢٠٦٠
٢٠٧٠
2100

هژمار
 8.5ملیار
 9.6ملیار
 10.3ملیار
 ١٢ملیار
 13.5ملیار
 15ملیار
 ٢٣ملیار

ئەگەرێن کێمبوونا هژمارا مروڤان :
کێمبوونا هژمارا ئاکنجیان د ئاستەکێ سنوردار کری دا و زێدەبوونا وانا ب شێوەیەکێ بەرفرەهـ کاریگەری ل
سەر گوڕانکاریا رێژەیا مروڤان کریە ،ئەگەرێن کێمبوونا هژمارا ئاکنجیان ب ڤی شێوەی نە :
 نەخوشیێن ڤەگر وەكی نەخوشیا تیفو ،وەرەم و نەخوشیێن دی یێن دبنە ئەگەرێ ژ ناڤ چوونا کومەلێنمروڤان.
 شەرێن جیهانێ ،شەرێ جیهانێ یێ ئێكێ و دووێ لگەل شەرێن دی یێن گەردوونی بووینە ئەگەرێ هندێکو هژمارەکا بەرچان یا مروڤان ببنە قوربانێن ڤێ چەندێ  ،ژ وانا شەرێ جیهانیێ ئێكێ  ٤٠ملیون کەس و یێ
دووێ  ٥٠ملیون و هیروشیما  140هزار کەس بووینە قوربانی .
 بیڤەلەرز  ،فاکتەرەکێ مەزنە بو کێمبوونا هژمارا ئاکنجیان و دیسان گوڕانکاریێن مەزن دئێخیتە سەرجوگرافی و ئابوریا ناڤچەی  ،بیڤەلەرزێن مەزنترین هژمارا مروڤان بووینە قوربان ژ وانا د تسونامیێ دا پتر
ژ ئێك ملیون کەس بووینە قوربانی.
 الفاو  ،ژ ئەنجامێ گوڕانکاریێن ئاخێ کو دکەڤنە بن ئاڤ و دبنە ئەگەرێن پێلێن مەزن ،بلندبوونا پێلێندەریای الفاو پەیدا دبن و ژ بلی گیان ژ دەست دانا مروڤان و زیانێن ئابوری ل ناڤچەی پەیدا دبن .
 ڕویدانێن نە سروشتی وەكی ڕویدانێن هاتن و چوونێ ،لێکدانا شەمەندەفران ،فروکە و ئاالڤێن هاتن وچوونێ لگەل تەقینا و هێرشێن چەکداری و کەفتنا ئاڤاهیێن بلند ساالنە رێژەیەك کەسان گیانێ خو ژ دەست
ددەن.

وەالتێ چینێ بو رێکخستن و کونترولکرنا زێدەبوونا هژمارا ئاکنجیا سیستەمێ کونتروال ژ دایكبوونێ پەیرەو
دکەت و ئەڤ هزرە ژ الیێ دیموگرافێ فرەنسی ئالفرێس سووفی ڤە هاتیە دیار کرن د پەرتوکا (ئەوروپا
هەلوەشیای) و ب کاریگەریا مالتوسی ئەڤ هزرە بەالڤە کریە و د روژا مە دا نیو مالتوسچی ڤێ هزرێ
پەیرەو دکەن.
ب گورەی سندوقا ئاکنجی یا سەر ب رێکخراوا نەتەوەیێن ئێكگرتی ڤە هژمارا مروڤان د  ٨١ساالن دا سێ
جارا زێدە بوویە ،بو دەمێ دوو سەد ساالیە ئانکو ژ  ١٨٠٠ێ هەتا ڤان ساال هژمارا مروڤان ژ ئێك ملیار
بوویە  ٧ملیار کەسان  ،دیسان هەمان ژێدەر دیار دیار دکەت کو هەتا نوکە  ١١٠ملیار مروڤ ژ دایكبووینە و
د دویماهیك  ٧٠سالێن سەدساال بوری ژ هەمان سەردەمێن دی پتر هژمارا مروڤان زێدەبوویە.

ژێدەرێن مفا ژێ هاتین وەرگرتن :
Recep ardoğan (2012), Consumption, Population and Environment Problems: disproportionate equation ,
Journal of History Culture and Art Research, 2012 , karabuk - turkey
Cıpolla, C, M., 1(980 ), The Economic History of Population, (cev. Mehmet Sırrı Zengin), İstanbul, Tur
Yayınlan.
Karatay, O., (1992 ) Batıda Müslümanların çoğalma Paniği, 22.10.1992 Zaman Gazetesi
http://en.wikipedia.org/wiki/World_population
http://www.unfpa.org
http://www.census.gov/








زمانێ نهێنی و جورێن وێ
زمانێ نهێنی (  )cryptologyرێکەکە بو گەهاندنا پەیامەکا ڤەشارتی کو بتنێ الیەنێ
ڤرێکەر و الیەنێ وەرگر د وێ پەیامێ بگەهن ئانکو الیەنێ ڤرێکەر دەمێ پەیامێ ڤرێدکەت
بو الیەنێ وەرگر،الیەنێ دووێ بتنێ مەرەما وێ پەیامێ دگەهیت ،زاراڤێ  cryptologyژ
دوو پەیڤێن یونانی" "kryptos logosپێك هاتیە کو (ڤەشارتی و ڤەکولین) هاتیە.
مێژوویا زمانێ نهێنی :
هەر ژ سەردەمێن کەڤندا ئەڤ زانستە ژ الیێ مروڤان ڤە هاتیە بکار ئینان بو گەهاندنا
مەبەستێن خو  ،تایبەت ئیمپاراتورێ ڕوما کەڤنار قەیسەری ئەڤ سیستەمە بکار ئینایە بو
مەبەستێن سەربازی  ،ئەگەر ئەم پێداچوونەکێ د مێژوویا ڤی زانستی دا بکەین دێ ئەڤ
پێزانینێن ل خوارێ ب دەست مە کەڤن :
-

-

-

-

-

-

 ٢٠٠٠هزار ساالن پێش زاینێ ل مەنەت خوفو باژێرەکێ بەر کنارێ ڕویبارێ نیل ،
نڤێسەرەکی ل دەمێ نڤێساندنا ژیانناما خودانێ خو هندەك ئامرازێن دویر ژ
هیروگلیفیا وی سەردەمی نڤێسین کو ئەڤە دبیتە پێشەنگیا ڤی زانستی.
قەیسەرێ ڕوما کەڤنار یولیوسی سیستەمێ گهوڕینا پیتا پەیدا کر  ،ئەڤ سیستەمە
ب لێك گهوڕینا پیتا دهاتە نڤێسین.
عبدالرحمن الخلیل بن احمد بن عامر بن تمام الفراهیدی الیحمدی ل ساال  ٧١٨ێ
پەرتوکەك دەربارەی زمانێ نهێنی نڤێسی د ڤێ پەرتوکێ دا شروڤەیا نامەیەکا یونانی
دهاتە کرن ئەوا بو ئیمپاراتورێ ڕوما هاتی نڤێسین  ،د روژا مە دا ئەڤ پەرتوکە
بەرزەیە.
عبدالرحمن القلقشندی ل ساال  ١٤١٢ێ ئێنسیکلوپێدیایەك نڤێسی و د بەشەکی دا
باس ژ زمانێ نهێنی کریە کو ئەڤە دبیتە گرنگترین پێنگاڤ بو ڤی زانستی د جیهانا
زانستی دا و پەیڤا  Chiffreژ پەیڤا (جفر) یا عەرەبی هاتیە.
ل  ١٥٨٦ێ بالیس دی ڤیجینێر پەرتوکەك دەربارەی زمانێ نهێنی نڤێسی  ،بو
ئێکەم جار د ڤێ پەرتوکێ دا باس ژ رێبازا کلیلێن ئوتوماتیکی هاتە کرن یا ڤەکری و
ڤەشارتی د روژا مە ژی دا ئەڤ جورە دهێتە بکار ئینان.
ل ساال  ١٧٩٠ێ توماس جێفرسونی ئامیرێ ستریپ شیفر  Strip Cipherداهێنە
ئەڤ ئامیرە ژ الیێ ویایەتێن ئێكگرتیێن ئەمریکا ڤە ل شەرێ جیهانێ دووێ هاتە
بکار ئینان.
ل ساال  ١٩١٧ێ جوسێف ماوبورجن و جیلبرت ڤێرنامی سیستەمێ "one-time
" padئاشکرا کرن.
زانایێ ئەمریکی ویلیەم فرێدریك سیستەمێ یابانیا ب ناڤێ Purple Machine
شروڤە کرن د شەرێ جیهانیێ دووێ دا.
ئەلمانیا د شەرێ جیهانێ یێ دووێ دا (  )١٩٤٥ – ١٩٣٩ماکینا ئێنیگما بکار ئینا
ئەوا ئارثر شێربویسی داهێنای  ،ئەڤ ئامیرە ژ الیێ ئاالن تورینگ و تیما وی ڤە
هاتە شروڤە کرن.

بنەمایێن بکار ئینانا زمانێ نهێنی :
 - ١ڤەشارتنا بێ کلیل  :ئەڤ سیستەمە ئێك الیەنی یە و بو پاراستنا وێ سیستەمێن گەلەك
پاراستی دهێنە بکار ئینان .
 - ٢ڤەشارتنا کلیال ڤەکری  :جودا ژ هەر دوو سیستەمێن دی تر بو داخستن و شروڤەکرنا
پەیاما ڤەشارتی دهێتە بکار ئینان  ،ل دەڤ هەر دوو الیەنان دوو ڕێك هەنە کو ئێك بو
داخستنا پەیامێ یە یا دی ژی بو شروڤەکرنێ یە  ،ل دەڤ ئێك الیەنی چ مێتود نینن د هەمان
دەم دا پەیامێ ڤەشێریت و شروڤە بکەت.
 - ٣ڤەشارتنا کلیال ڤەشارتی  :شێوازێ بکار ئینانا وێ وەکی یا ژ بەری ڤێ یە بەلێ جیاوازیا
وێ ئەوە ئەڤ ڕێکە د هەمان دەم دا دشێت پەیامێ ڤەشێریت و شروڤە بکەت  ،پەیامێن
قەیسەر  ،بلوفیش ژ جورێن ڤی سیستەمی نە.
جورێن زمانێ نهێنی :
د سەردەمێن کەڤن و نوی دا چەندین شێوازێن زمانێ نهێنە هاتینە بکار ئینان  ،لگەل
پێشکەفتنا ئامیر و ئاالڤێن زمانێ نهێنی ب ئامرازێن جودا جودا پەیدا بووینە و هاتینە بکار
ئینان  ،ئێكەم مللەتێ ئەڤ زمانە بکار ئینای و کار پێ کری مللەتێ سوپارتو بوو د بوارێ
سەربازی دا بکار دئینا  ،ب گورەی ڤی سیستەمی دەپەك داری د تاریاتیێ دا پەیام یان نامە
دهاتە نڤێسین و پاپیروسەك ( جورەك ژ الپەرێن کەڤن) ل دور دهاتە پێچان و پاش ژێ
دهاتە ڤەکرن  ،ئەگەر د تاریاتیێ دا ئەڤ هەر دوو ئاالڤە ( دار و پاپیروس) ب ئێك ڤە
نەهاتبانە کرن پەیامێ ڕامانا خو نەددا.
شفرا قەیسەری : Ceaser chipher
ژ الیێ ئیمپراتورێ ڕوما ڤە دهاتە بکار ئینان و ل سەر دەمێ قەیسەر یولیوسی ڤە هاتیە
دیتن بو گەهاندنا نامەیەکێ دەربارەی کاروبارێن سەربازی یان دەولەتێ دا نامە هێتە نڤێسین
ب شێوازەکێ وەسا کو بتنێ الیەنێ وەرگر بشێت شروڤە بکەت و بخوینیت  ،ب گورەی ڤی
سیستەمێ هەر پیتەکێ جهێ پیتا سیێ وەردگرت ئانکو ل جهێ پیتا (  )Aپیتا (  )Dدهات  ،د
روژا مە دا ئەڤ سیستەمە گەلەك ب ساناهی کەفتیە و هەرکەسەك دشێت شروڤە بکەت ژ
بەر کو د ئەلف و بێ دا بتنێ  ٢٦پیت هەنە و ئامرازێن سەرەکی هەر ئەڤ پیتە بوونە.
لیستەیا پیتان و ئامرازێن ل جهێ وان دهاتنە بکار ئینان :
پیت
ئامراز

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
XYZ
DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZA
BC

ئەگەر هندەك ناڤ بهێنە نڤێسین دێ ب ڤی ڕەنگی بن:
Rome – URPH
شفرا ویجنر : Vigenère cipher
هەروەسا ب خشتەیا ویجنری ژی دهێتە ناڤکرن  ،ئێكە ژ وان ڕێکێن تێکەل و ب زەحمەت
ژ بەر کو هژمارەکا ئەلف و بێ یا دهێتە بکار ئینان  ،ب گورەی ڤی سیستەمی هەر پیتەکێ
ئامرازەك جودا هەیە هەر د ناڤ ئەلف و بێ دا بەلێ ژ بەر گەلەکیا ڤان پیت و ئامرازا
شروڤە کرن ب زەحمەت دکەڤیت،وەکو رێزگرتن ب ناڤێ زانایێ فرەنسی بالیس دی ویجنری
هاتیە ناڤکرن.
ئەڤ شێوازە وەکو شفرا قەیسەری یە بەلێ ب شێوەیەکێ پێشخستی و ژ یا قەیسەری پێش
كەفتی ترە  ،چارلس باباج ئێكەم کەس بوو شروڤەیا ڤی سیستەمی ئاشکرا کری و پاشتر
سەربازێ ڕوسی فرێدریك کاسیسیکی سیستەمەك نوی پەیدا کر بو شروڤەیا ڤی شێوازی.
بو شروڤەیا ڤی سیستەمی دێ پەیڤەك هێتە دەست نیشان کرن پاش دێ ئەو پەیڤە هێتە
دەست نیشان کرن یا بهێتە ڤەشارتن دڤێت پیتێن هەر دوو پەیڤا یەکسانی ئێك بن و هەر دوو
پەیڤ د ئێك ئەلف و بێ دا هەبن  ،بو گهوڕینا پەیڤێ دێ ب پیتا پەیڤا ڤەشارتی دەست پێ
هێتە کرن ئانکو پیتا ئێكێ ژ پەیڤا ڤەشارتی دێ وەکی خو مینیت  ،پیتا دووێ ژ پەیڤا بهێتە
ڤەشارتن دێ ب پیتا ئێكێ هێتە هژمارتن و کا کیژ پیت ل پەیڤا ئێكێ یا بهێتە ڤەشارتن بیت
دێ بیتە پیتا دووێ و هەمان پیتێن ل دویڤدا دێ شروڤە بن .

بو نموونە دێ پەیڤێن  Cityبو پەیڤا ڤەشارتی و پەیڤا  Zaxoبو یا ئاشکرا بکار ئینن :
diwk =City – Zaxo

ماکینا ئەنیگما : Enigma Machine
ژ الیێ ئەلمانیا نازی ڤە هاتیە داهێنان بو شروڤە و ڤەشارتنا نامەیێن سەربازی د شەرێ
جیهانیێ دووێ دا  ،هەرچەندە ل سالێن بیستاندا ئەڤ ماکینە ب بازرگانی دهاتە فروتن بەلێ
پاشتر د شەری دا هاتە بکار ئینان.

کاریگەریا پەالتینکێ : Butterfly Effect
ئێكە ژ بەشێن تیوریا قەیرانێن مەزن یا ئێوارد لورنزی  ،ب گورەی ڤێ بیردوزێ ئەگەرێن
بچویك دبنە ئەگەرێ قەیرانێن مەزن و بێ سنور  ،ئەڤ نموونە هاتیە بکار ئینان ( ڤەدانا
چەنگێن پەالتینکێ ل دارستانێن ئەمازون بنە ئەگەرێ بابەلیسکێن مەزن ل ئەمریکا)  ،د

زمانێ نهێنی دا ب کودێ  MD5هاتیە بکار ئینان و گوڕانکاریێن بچویك دبنە ئەگەرێ لێك
گهوڕینێن مەزن د پەیڤێ دا و بتنێ ل سەر ئامیرێن ئەلەکترونی یێن پیشکەفتی کار پێ دهێتە
کرن و شروڤە کرن.

ئەو نهێنیێن نەهاتین شروڤە کرن :
د مێژوویا مروڤایەتیێ دا هندەك پەیام هاتینە نڤێسین یان ب ئێك جاری نەهاتیە شروڤە کرن
یان ژی بەشەك ژێ هاتینە شروڤە کرن  ،ل ڤێرێ دێ کورتیا ل سەر هندەكا نڤێسین :
-

-

-

-

دەست نڤێسی ڤوینیشی  :پەرتوکەكە تێدا وێنە و ئەلف و بێ یەکا نە دیار هاتیە
نڤێسین یا دیار نینە نڤێسەرێ وێ کی یە ل ساال  ١٩١٢ێ ژ الیێ ویلفرێد ڤوینیشی
ڤە هاتیە دیتن.
شفرا بێلی  :ل ساال  ١٨٢٠ێ سێ نامە ژ الیێ توماس بێلی ڤە هاتنە نڤێسین  ،ب
گورەی هندەك کەسان د ڤێ نامێ دا جهێ گەنجینەیەکا سیهـ ملیونی هاتیە نڤێسین
بەلێ هەتا روژا مە ژی نامەیەك نەهاتیە شروڤە کرن.
نامەیا دورابێالیێ  :موزیکژەن ئێدوارد ئیلگاری نامەیەك بو کچەکا هەڤالێ خو
ڤرێکر ژ  ٨٧پیتان پێك دهات و نامە نە هاتیە شروڤە کرن ژ بەر کو ب هندەك پیتان
هاتیە نڤێسین ئەو ئەلف و بێ یە نەهاتیە بکار ئینان.
دوسەیا تمام شود  :پشتی کوشتنەك ل ساال  ١٩٤٨ێ ل وەالتێ ئاوسترالیا ڕویدان
نامەیەك ژ بەریکا کەلەخی دەرکەفت تێدا نڤێسی بوو (تمام شود) ئانکو ب دویماهی
هات ب زمانێ فارسی و ل دویماهیا چوارینەیێن عمر خیام هاتبوو نڤێسین پشتی
ڤەکولینان پێنج پەیڤێن نە دیار هاتنە دیتن بەلێ کوژەك نەهاتە دیتن.

نموونەیێن دی یێن وان پەیامێن نەهاتین شروڤە کرن ( شفرا مەك کورمیکی  ،پەیکەرێ
کریپتوری و نهێنیا کوژەکێ زودیاك)

ژێدەر :
The Codebreakers: The Story of Secret Writing , David Kahn ,
Scribner, 1996
Codes and Ciphers: Julius Caesar, the Enigma, and the Internet , R. F.
Churchhouse , Cambridge university press , 2002 , google.book
www.win.tue.nl/~henkvt/cryptobook/cryptodict.pdf
http://www.secretcodebreaker.com

پهیوهندیێن گشتی

پهیوهندیێن گشتی ههرچهنده زاراڤهکێ نوی یهبهلێ د سهردهمێن کهڤن دا هاتیهبکار ئینان
وهکو گههاندنا بوچوونا ژ خهلکێ بو دهسهالتێ و حوکمڕانیێ ،د پهیوهندیێن گشتی دا ڕازی
کرنا جهماوهری بنهرهتێ سهرهکی یهو ئامانجا سهرهکیا وێ پێك دئینیت د ههمان دهمدا وه
رگرتنا بیر و بوچوونێن کومهلێن خهلکێ گرنگیێ پێ ددهت دهربارهی رێکخراوێ یان ژی
کومپانیێ و ئهڤهژی گرنگهبو بهردهوامبوونا وێ د دهوروبهری دا ،پهیوهندیێن گشتی بو ده
ستپێکرن و ب دویماهی ئینانێ پێدڤی ب چوار ئاستانە،ئهو ئاستهژی (ڤهکولین ،پالندانان،
رێڤهبرن و ههلسهنگاندن)،ئاستێ ئێكێ و چوارێ پهیوهندیدارن ب ڤهکولینێ ڤهئانکو ل ده
ستپێكێ دێ بابهتهك هێتهڤهکولین و ل دویماهیێ پشتی پالن بو بابهتێ دهستنیشانکری دهێتە
کرن و ئهو بابهت دکهڤیتهد بوارێ جێبهجێکرنێ دا ههلسهنگاندن دێ ل سهر هێتهکرن و
شروڤهیا وێ دهێتهڕون کرن و بڕیاڕ دهێتهدان بو بهردهوامیا بابهتێ دیار کری.

پێناس و سەردەمێن پهیدابوونا پهیوهندیێن گشتی
ئێکهم کهسێن پێناسا ڤی زاراڤی کرین ئیڤی لی و ئێدوارد لویس بێرنایسن ل سالێن ده
ستپێکا چهرخێ  20ێ  ،کو پێناسهیا وان دهێتههژمارتن بنهرهتێ شروڤهکرنا پهیوهندیێن
گشتی ئهوێن ل دویڤدا پێناسهکرین  ،پێناسهیا وانا دگوت " کریارهکا کارگێری یە،بوچوون و
پێناسهیا سیاسهتا وانا شروڤهدکهت،ههروهسا ئامانجا رێکخراوێ ب جێبهجێکرنا بهرنامهیان
دویڤچوونا تێگههشتن و ڕازی بوونا خهلکێ دکهت" ،ژ الیێ دی ڤی پهیوهندیێن گشتی
شروڤهکرنا هزرێن کومهلگههی نهدهربارهی رێکخراوێ و مهبهست ژ رێکخراوێ پارتهکا
سیاسی  ،کومپانی یان ژی ههر دهزگهههکێ دی بیت د ناڤ جڤاکی دا کارا بیت .
ههرچهنده پهیوهندیێن گشتی ل وهالتێ فرهنسا پهیدا بوویهبهلێ ل وهالتێ ویالیهتێن
ئێكگرتیێن ئهمریکا گهشهکریهو ل وێرێ ڕولهکێ بهرچاڤ دیتیهد بوارێن جودا جودا دا تایبە
ت بوارێ کارگێری و روژنامهڤانی،ژ بهر ڤێ چهندێ ئهم دبینین بکار ئینانا زاراڤێ پهیوه
-1743
ندیێن گشتی  Public relationsبو جارا ئێكێ ژ الیێ توماس جێفرسون (
 )1826سهروكێ ویالیهتێن ئێكگرتیێن ئهمریکا یێ سیێ ڤههاتیهبکار ئینان دهمێ ل ساال
 1807ێ نامهیهك بو کونگرهیێ وهالتێ خو ڤرێکری و ئهڤ زاراڤهبکار ئینای،ههروهسا
دورمان ئێتونی ل ساال  1882ێ گوتارهك پێشكێشی دهرچوویێن پشکا یاسایی ل زانکویا یە
یل کر و ناڤ و نیشانێن گوتارا وی (پهیوهندیێن پیشهییا یاسایی لگهل خهلکێ).

دهستپێکا سهدساال بوری روژنامهڤان ئیڤی لی دهێتههژمارتن ب پێشهنگێ پهیوهندیێن گشتی
و ئهڤ شێواز و نموونهیێن سهردهمێ مهدهێنهبکار ئینن پتریا وان ئهون یێن ئیڤی لی
دارشتین  ،ئیڤی لی ل ساال  1914ێ پشتی مانگرتنێن مهزن ل کولورادو هاتین ئهنجامدان

دژی کومپانیێن جون لوکفێللهری ئاگههداری ل روژنامهیان بهالڤکرن کو ههمی الپهری
بگرن و بوچوونا کومپانیێ گههاندهکرێکاران دا کو ڕازی بکهن ل سهر هندهك مهرجان.

ئێكهم پهرتوكا د بوارێ پهیوهندیێن گشتی دا هاتی نڤێسین ڤهدگهڕیت بو ساال  1923ێ و
نڤێسهرێ وێ ئێدوارد لویس بێرنایس ب ناڤێ ( crystallizing public opinion
شێوهکرنا ڕایا گشتی) و د ههمان ساڵدا ئێكهم وانهل زانکویا نیو یورك هاتهخواندن  ،وولتر
لیپمانی ل ساال  1922ێ پهرتوکا (  public opinionڕایا گشتی) بهالڤ کر و پشتی ئە
نجامدانا هژمارهکا ڤهکولینا د بوارێ پهیوهندیێن گشتی دا بوو ئهگهرێ هندێ پهیوهندیێن
گشتی گهشهیێ بکهت و زێدهتر بهێتهبکار ئینان.
پشتی قهیرانا مهزن یا ئابوری ل  1929ێ پهیدا بووی ڕولێ پهیوهندیێن گشتی هاتە
پێشچاڤ و ل زانوکیا کولیژێن تایبهت هاتنهڤهکرن دهربارهی پهیوهندیێن گشتی.

چوارچوڤێ پهیوهندیێن گشتی
لگهل پێشهاتیێن تهکنولوژیێ و دهرکهفتنا ئاالڤێن نوی بو گههاندنا هزر و بیران
چوارچوڤێ پهیوهندیێن گشتی دهێتهگهوڕین ،ژ بهری ههبوونا ئنترنێتێ رێکخراوا بهرههم و
بوچوونێن خو ب رێکا روژنامهیان دگههاندنهکومهلێن جڤاکی و ئهڤهژی دهم بو دڤیا  ،بهلێ
د روژا مهدا لگهل ههبوونا تورێن جڤاکی د دهمێن گهلهك کورت دا کومپانی و رێکخراو
دشێن خو بگههینن بکارهێنهرا و کاریگهریهکا ئهرێنی ل سهر پهیدا بکهن ڤی بواری کاریگە
ریهکا خراب ئێخستیهسهر روژنامهیان و وهسا لێ هاتیهروژنامهیێن تیراژ بلند بئینن ئاستێن
نزم و نهچار ببن بهرهڤ چاپا ئهلهکترونی ڤهبچن یان پتر گرنگیێ بدهنهتورێن جڤاکی و
ئنترنێتێ .

شێوازێن پهیوهندیێن گشتی
پهیوهندیێن گشتی ل سهر سێ بهشا دهێنهدابهشکرن و ئهو ژی ب گورهی ئامانج و
سروشتێ پهیوهندیێ و ڤهکولینێ و بوارێن وێ دابهش دبن ل خوارێ لیستهیا شێوازێن پهیوه
ندیێن گشتی یههاتیهدروست کرن :
شێواز

ئامانج

سروشتێ شێوازێ پهیوه
پهیوهندیێ ندیێ

سروشتێ ڤە
کولینێ

بوارێ وێ

شێوازێ
هوشیارکرنا
جڤاکی

هوشیارکرن

ئێك الیهنی ژێدهر بو ئامانجێ کێم ڤهکولین

ژێدهر – ئامانج
– دووبارهپهیوه
ندی

شێوازێ دوو الیە ڕازیکرنا
زانستی
نی

دوو الیە
نی

شێوازێ ئاژانسی پروپاگنده

ئێك الیهنی ژێدهر بو ئامانجێ کێم ڤهکولین

حکومهت،
رێکخراوێن سڤیل

ههلویست و یە
کسانکرن

کومپانیێن ههڤڕك

وهرزش ،شانوگە
ری

رێكخستنێن پهیوهندیێن گشتی
رێکخستنا پهیوهندیێن گشتی ژ پێنج بنهمایا پێك دهێت ،ئهو ژی :
پهیوهندیێن گشتی یێن دارایی  :ستراتیژیا ئابوری و ئهنجامێن دارایی.
بکڕ ،شێوازێ ژیارێ  :پهیوهندیێن گشتی و بهشداری کرنا جڤاکی د بهرههمئینان
یان ژی خزمهتگوزاریاندا.
پهیوهندیا قهیرانێ  :بهرپرسیارهتی د قهیراناندا.
پهیوهندیێن ناڤخویی  :پهیوهندیێن کومپانی د ناڤخودا.
پهیوهندیێن حکومهتێ  :پهیوهندیێن دهزگههێن حکومهتێ بو کاریگهریێ ل سهر
سیاسهتا گشتی.

ئامانجێن پهیوهندیێن گشتی
ئامانجێن پهیوهندیێن گشتی گرنگیهکا ئێکجار زور ههیهبو پێشخستنا بوارێ رێکخراوێ و بە
رههمێ وێ  ،ب رێکا چهندین ئاالڤا رێکخراو ههوڵ ددهت بو ب دهست ڤهئینانا ئامانجێن
دیار کری  ،ئهو ئامانجهژی ب ڤی ڕهنگێ ل خوارێ نە:
 – 1هوشیارکرنا جڤاکی،ڕازیکرن ل سهر سیاسهتا رێکخراوێ  :رێکخستنا ئامانجا وێ نە
مفا وهکی حکومهت و رێکخراوێن سڤیل ههوڵ ددهن کومهلێن خهلکێ نزیکی خو بکهن ب
خزمهتگوزاریان ههروهسا کومپانیێن دی تایبهت ئهوێن ههڤڕك ههوڵهکا ئێكجار جددی ددهن
بو بدهست ڤهئینانا بکڕان ل ڤێرێ ڕایا گشتی پتر کاریگهری ل سهر ههیهبو مانا وێ د
بازاری و بهردهوامی بوونا وێ .
 – 2پهیداکرنا ههلویستێ ئهرێنی بهرامبهر رێکخراوێ  :رێکخراو ل ڤێرێ ههوڵ ددهت ناڤ

و دهنگیا خو د ناڤ جڤاکی دا ب پارێزیت ب بهرههم و خزمهتگوزاریێن باش و گونجای،هە
بوونا بوچوونێن ئهرێنی بهرامبهر کومپانی یان رێکخراوێ گرنگیهکا مان و نهمانێ یهد
بازاری دا .
 – 3کار ئاسانی کرن بو خهلکێ  :دیارکرنا رێ و رێسایێن فهرمانگههێن حکومی بو خە
لکێ ئهڤهژی ب رێکا ئاگههداری و بهالڤوکان ههروهسا ب خزمهتگوزاریێن ئاالڤێن گە
هاندنێ ژی دبیت.
 – 4بهشداری کرنا خهلکێ د بڕیاڕاندا  :ههبوونا ڕا و بوچوونێن جڤاکی د بهرههمئینانا
رێکخراو و کومپانیادا د روژا مهدا گرنگیهکا ئێكجار ههیهپشتی دهرکهفتنا تورێن جڤاکی
لێكگهوڕینا بوچوون و هزران بلهزتر کهفتیهو کامپانی و رێکخراو دشێن د دهمێن زوی دا
بوچوونێن خهلکێ دهربارهی بهرههمی وهربگرن ،بهلێ مهبهستا سهرهکیا ڤێ ئامانجێ ئهوه
بوچوونێن خهلکێ بهێنهوهرگرتن ژ بهری ئهو بهرههمهبکهڤیتهد بازاری دا ئهڤهژی دبیتهئە
گهرێ کاریگهریهکا پوزیتیڤ ل سهر خهلکێ دهربارهی کومپانیێ و بهرههم و خزمە
تگوزاریێن وێ  ،ههروهسا ئێك ژ نهرێنیێن ڤێ ئامانجێ ئهوهکو بهرههم ژ بهری بکهڤیتە
کاری کومپانیێن ههڤڕك ڕابن ب بهرههمئینانا بهرههمهكێ شێوهیێ وێ .
 – 5ههبوونا ههڤکاریێ لگهل کومهلێن خهلکێ  :بو برێڤهبرنا هندهك خزمهتگوزاری و گە
هشتنا بهرههمان بو پتر جهان ههبوونا ههڤکاریا جڤاکی ڕولهکێ گرنگ ههیهنموونهبهرچاڤ
د ڤی بواریدا فێرکرنە ،ههڤکاریا دهیك و بابان لگهل کارگێریا خواندنگههێ دێ بیتهفاکتهرهك
باش بو فێربوونا زاروکی ب شێوهیهکێ باشتر و ئهکتیف تر ههروهسا هوشیاریا خهلکێ ل
سهر بارودوخێ ئهمنی و ل دهمێ ههبوونا حالهتێن مهترسی و ئاگههدارکرنا وان بو الیهنێن
ئهمنی رهوشا ئهمنی ئارام دکهت ،ههروهسا ڤهکرنا خولێن پێگههشتن و فێرکرنێ بو تهخێن
نهخوێندهوار و زیندانیان نموونهیێن دی نهد ڤی بواری دا.
 – 6هاندانا خهلکێ بو دویڤچوونا یاسایان  :ب گههاندنا یاسایان ب رێکا روژنامە ،گوڤار و
ئنترنێتێ د شیاندایهخهلك بهێتهپالدان بو دویڤچوونا یاسایان و جێبهجێکرنا کارێن یاسایی د
ههمان دهم دا ئهڤهدبیتهئهگهر خهلكکارێن نهیاسایی ئهنجام نهدهت و خو ژێ دویر بکهت ،
بو نموونهب رێکا تێگههاندنا خهلکێ ل سهر مهترسیێن ماددهیێن بێهوشکهر و زیاندار یان
ژی مهترسیا بلهز هاژوتنا ترومبێلێ د ناڤ باژێری دا دێ خهلکێ هاندهت بو هندێ پتر
هوشیار بن.

زاراڤێن دی
لگهل پهیوهندیێن گشتی کومهکا زاراڤان دهێتهبکار ئینان بو گههاندنا وێ  ،ئهو زاراڤهژی
ڕاگههاندن  ،ڕایا گشتی و ریکالمکرنە بهلێ ههر زاراڤهکی ڕامانهکا جودا ههیە و ژ ئێك
جودا نە:
ڕاگههاندن  :گههاندنا ڕا و بوچوونا د ناڤبهرا دوو الیهناندایە ،ب رێکا ڕاگههاندنێ زانیاری

ژ الیهنێ ڤرێکهر دگههنهالیهنێ وهرگر و لێكگهوڕین دناڤبهرا واندا دیار دبیت  ،ئاالڤێن ڕاگە
هاندنێ ب گشتی ل سهر چوار پشکا دابهش دبن ئهو ژی یێن خواندنێ وهکی روژنامە ،گوڤار
و پهرتوك ،ئاالڤێن گوهلێبوونێ وهکی ڕادیو ،ئاالڤێن دیتنێ وهکی تهلهڤزیون و سینهما و
ئاالڤێ گشتگر وهکی ئنترنێتێ .
ڕایا گشتی  :بوچوونا گشتی یا جڤاکی ل سهر سیاسهتا رێکخراوێ و بهرههم و خزمە
تگوزاریێن وێ ههلبژارتن و ڕاپرسی بهرچاڤترین نموونهیێن ڕایا گشتی نهکو ههر ژ سهرده
مێن کهڤناردا ههتا روژا مهدهێنهجێبهجێکرن و بکارئینان.
رێکالمکرن  :چهقهکە ژ ڕاگههاندنێ و مهبهست ئهوهبهرههم یان خزمهتگوزاریهك بهێتە
ناساندن بو جڤاکی ب رێکا ئاالڤێن ڕاگههاندنێ ئهوێن ناڤهاتی  ،ریکالمێ ڕولهکێ کارا ههیهد
بهالڤبوونا خزمهتگوزاری و بهرههمی دا ههروهسا شروڤهکرنا سهردهمێ پشتی ریکالمێ
ژی کاریگهرهبو هندێ کو رێکخراو سهنگا خو بزانیت د دهوروبهرێ خو دا  ،دیسان
پروپاگندهژی وهکو رێکهك بو گههاندنا بوچوون یان هزرهکێ د ناڤ خهلکێ دا دهێتهبکار
ئینان تایبهت د بوارێ سیاسی دا.
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روژنامەڤانیا کوردی ل سەردهمێ عوسمانیا
روژنامەڤانی ژ بلی پیڤەرهك گرنگ بو گەهاندنا هزر و بیر و بوچوونا د جیهانێ دا و دان و
وهرگرتنا زانیاریا بوویە رێکەك ژ بو ناساندنا گەل و مللەتا ،هەر چەنده مللەتێ کورد ژ بەر
کاودانێن وی سەردهمی درهنگ چووینە د ناڤ ڤێ جیهانێ دا لێ د دهمەك کورت دا شیان
ڕولێ خو ببینن  ،پشتی دهرکەفتنا ئێكەم روژنامە ب گورهی مێژوونڤێسێ ئنگلیز (جانمێر)
روژناما ( )English Mercureئەوا ساال  1588ل سەر هاتی نڤێسین و ژ هندهك الپەرا
پێك دهات.

دهربارهی هاتنا روژنامەڤانیێ بو عوسمانیا ژی ژێدهر وهسا دیار دکەن کو ئەرمەنی ،
یاهودی و رومیا ژ بەری دوو سەدساال ژ عوسمانیا ئامیرێ چاپکرنێ ئیناینە و وهشان
چاپکرینە  ،ئەگەر ژی ئەو بوون کو وانا پتر پەیوهندی لگەل جیهانا دهرڤە هەبوون  ،ئێكەم
Bulletin De
روژنامە د دهولەتا عوسمانیا دا روژنامەیا فرهنسی بوو ب ناڤێ (
 )Nouvellesمەبەستا ڤێ روژنامێ ئەو بوو شورهشا فرهنسی بگەهینن خەلکێ خو و ب
دهست ڤە ئینانا ڕایا جیهانێ بوو  ،هەژی گوتنێ یە روژنامە  15روژا جارهکێ دهردکەفت و
ژ  6تا  8الپەرا پێك دهات و ل چاپخانا بالیوزخانا فرهنسا ل ئیستانبولێ دهاتە چاپکرن.
ئێكەم روژناما ترکی و عەرهبی ژی روژناما (وقائع المصریة) بوو ئەوا ل روژا
 1828/11 /20ب ترکی و عەرهبی هاتی چاپکرن ژ الیێ والیێ مسرێ (محمد علی پاشا)ی
ڤە  ،و ئێكەم روژناما ترکی ل  1831/11 /1دهرکەفتیە ب ناڤێ (تقویمی وقاعی) بوو ل
دویڤدا چەندین روژنامە و گوڤارێن ترکی دهرکەفتن و ب ڤی رهنگی سەربورا روژنامەڤانیا
ترکی دهستپێکر.
روژنامەڤانیا کوردی د دهولەتا عوسمانی دا و ئێكەم روژنامە
کوردستان ()1898
 22ی نیسانا
ئێكەم روژناما کوردی ناڤێ وهالتێ کوردان ئانکو (کوردستان)ه و ل روژا
 1898ێ ل قاهیره دهرکەفتیە ژ الیێ میقداد مەدحەت بەدرخان ڤە هاتیە بەالڤکرن  ،سێ
هژمارێن ئێكێ ل چاپخانایە (الهالل) هاتینە چاپکرن و ل دویڤدا روژنامە ل وهالتێن جودا
جودا هاتینە چاپکرن  ،و ئەڤ روژنامە گەهشتیە سوریێ و وهالتێن ئەوروپا  ،و ل هژمارێن
دهستپێكێ گرنگی هاتیە دان ب زمان و کەلتورێ کوردی  ،روژنامە ل ساال  1902ێ هاتیە
دائێخستن و ئەڤ روژه ل جیهانێ ب روژا (روژنامەگەریا کوردی) دهێتە بیر ئینان .

روژناما تەعاونی کورد و تەراقی ( )1908
ل ساال  1908ێ دهرکەفتیە و د پەیرهو و پروگرامێ (جەمعیەتا تەعاون و تەراقی کورد) دا
هاتیە دیار کرن کو دێ روژنامەیەکێ وهشینن  ،خودانێ ئیمتیازێ تەوفیق بوو و سەرنڤێسەر

(ئەحمەد جەمیلێ دیاربەکری) بوو  ،و چەندین بابەتێن ئاینی  ،جڤاکی  ،کەلتوری و
رهوشەنبیری تێدا هاتبوون  ،ئێكەم ژماره ل روژا  1908-12-11دهرکەفتیە و دویماهیك
ژماره  1909-1-29ێ هاتیە بەالڤکرن و نەهـ ژماره ژێ هاتینە چاپکرن و بەالڤکرن
روژناما شەرق و کوردستان ()1908
ل ساال  1908ێ دهست ب وهشانا خوه کریە حەفتیانە دوو جارا دهاتە بەالڤکرن ،
روژنامە چوار الپەر بوو  ،ب ئەلف و بێیا عەرهبی ب زمانێ کوردی و تورکی دهاتە نڤێسین
 ،هەرچەنده پەیوهندیێن وانا دیار نینن کا لگەل کیژ کومەلێ بوون لێ نڤێسەرێن وان ل بەر
دهستن ئەو ژی  :ئەحمەد شەریفێ هەرسەکی بەرپرسێ نڤێسینێ  ،سەرنڤێسەرێ وێ
بەدریێ مەلەتیێ  ،ئیسماعیلێ هەرسەکی  ،بابەتێن ڤێ روژنامێ ب گشتی ل سەر بوسنا
هەرسەك و کوردستانێ بوون ئانکو ئاریشێن کوردان ل وهالتێن دی تر ناڤەروکا ڤێ
روژنامێ پێك دئینا.
کوردستان ()1908
پشتی مەشروتیەتا دووێ ل ساال  1908ێ دهست ب وهشانێ کریە  ،چ پەیوهندی لگەل
ئێكەم روژنامە نینن بەلکی بتنێ ناڤێن وانا وهکهەڤن ،پشتی وی دهمی چەندین گوڤار و
روژنامە ل بەیروت  ،ئازهربەیجان و ئیرانێ ب ناڤێ کوردستان هاتینە وهشاندن  ،ل روژا
 1909-4-13دویماهیك ژمارا وێ هاتە بەالڤکرن.
پەیمان ()1909
ل روژا  15ی خوزهیرانا  1909ێ دهست ب ژیانا خوهیا روژنامەڤانیێ کریە  ،ژ الیێ
ئیتیحاد و تەراقی ل دیاربەکرێ هاتیە بەالڤکرن  ،حەفتیانە روژێن دووشەمبا دهاتە
بەالڤکرن  ،ئەڤ روژنامە دهێتە هژمارتن ئێكم روژناما تایبەت ل دیاربەکر و ل چاپخانا
دهولەتێ دهاتە چاپکرن  ،و ب هژمارهکا زمانا بابەت دهاتن نڤێسین وهکی ئەرمەنی ،
سریانی  ،عەرهبی  ،ترکی و کوردی ئەڤە ژی بو جارا ئێكێ بوو کو عوسمانی د
روژنامەیەك خوه دا جهی بدهنە کوردیێ  ،ئە ڤ روژنامە پشتی  12ژمارا هاتە دائێخستن ل
روژا .1909-8-31

ژین ()1919-1918
د ناڤبەرا هەردوو سالێن (  )1919-1918دا گوڤارا ژین  25هژمار بەالڤکرینە  ،ژ بەری
هینگێ گوڤار بوو لێ پشتی دائێخستنێ بوو روژنامە  ،د پێزانینێن روژنامێ دا نڤێسی بوو
(حەفتینامەیەکا جڤاکی  ،ئەدهبی  ،ئابوری  ،ئاینی یە  ،ب کوردی و ترکی یە ) ب ئابونەیا
ساالنە دهاتە بەالڤکرن بهایێ وێ ساالنە ( )130قوریش بوون.

گازی ()1919
ل ساال  1919ێ دهست ب وهشانا خوه کریە  ،دویماهیا وێ دیار نینە  ،ژ الیێ (جەمعیەتا
کوردستانێ) ل دیاربەکر هاتیە بەالڤکرن .
بانگی کوردستان ()1922
ل ساال  1914ێ ل کوردستانا ئیراقێ گوڤارهك ب ناڤێ (بانگی کوردستان) هاتە بەالڤکرن ،
گەلەك ژێدهر ڤێ روژنامێ ناهژمێرن لێ ئەو ب خو ئێك نینن ژ بەر کو ئێك روژنامە و یا دی
 1922-8-2ێ ل سلێمانیێ دهست ب
گوڤاره و د ئێك مێژوویێ دا نە دهرکەفتینە  ،ل
وهشانێ کریە  ،خودانێ ئیمتیازێ و سەرنڤێسەر مستەفا پاشا یاملکی بوو ژ بلی کوردیێ ،
بابەتێن فارسی و ترکی ژی تێدا هەبوون  ،حەفتینامە بوو  ،ل چاپخانا دار ال ایسالم ل بەغدا
دهاتە چاپکرن و ل هەڤلێر و کەرکوکێ دهاتە بەالڤکرن ،ل ساال  1926ێ دویماهیك ژمارا
ڤێ روژنامێ هاتە بەالڤکرن .
 1913ێ
ژ الیێ گوڤاران ڤە ئەم دشێن بێژین ئێكەم گوڤارا کوردی ل تورکیا ل ساال
دهرکەفتیە ب ناڤێ (روژی کورد) ئەوا هەیڤانە ب  32الپەرا دهردکەفت  ،د ئێكەم هژمار دا
وێنەیێ (صالح الدین االیوبی) هاتیە بکار ئینان و باس ژ وی هاتیە کرن دیسان هوزان و
چیروك ژی هاتینە بەالڤکرن  ،پشتی چوار ژمارا گوڤارێ ناڤێ خو گوهاڕت و بوو (هەتاوی
کورد) ل ساال  1913ێ .

پشتی گوڤارا ناڤهاتی چەندین گوڤار دهرکەفتن و هاتن بەالڤکرن ژ وانا :

-

-

-

یەکبون (  )1913ژ الیێ رێکخراوا هیڤی ڤە یا قوتابیێن کورد دامەزراندی هاتە
بەالڤکرن ،موسا عەنتەر دیار دکەت کو ئەو روژنامەیە ،تێدا نڤێسا بوو بێ الیەنە و
حەفتیانە دوو جارا دهێتە بەالڤکرن  .بەرپرسێ وێ (ئیبراهیم کوردی) بوو.گوڤار
پشتی  30ژمارا ل روژا  1913-9-30ێ هاتە دائێخستن .
هەتاوی کورد (  )1913ئانکو روژا کورد پتریا بابەتان سیاسی و جڤاکی بوون ،
دههـ ژماره هاتینە بەالڤکرن ژمارا ئێكێ ل  1913-10-23و دویماهیك ژماره ل
 1914-6-20ێ هاتیە بەالڤکرن .
بانگی کورد (  )1914ژ الیێ جەمال الدین هاتیە بەالڤکرن و ئێكەم هژمار ل روژا
 1914-4-8ێ هاتیە بەالڤکرن ل چاپخانا ال-ادب ل بەغدا هاتیە چاپکرن  ،لگەل
دهستپێکرنا شەرێ جیهانیێ ئێكێ هاتیە دائێخستن،سێ ژماره ژێ دهرکەفتینە .
گوڤارا کوردستان ( )1914ل نیسانا  1914ێ ل مەهابادا کوردستانا ئیرانێ دهست
ب وهشانا خوه کریە گوڤار ب کوردیەکا شکەستی دهاتە نڤێسین  ،بابەتێن ب کوردی
کێم دهاتن نڤێسین  ،ژ الیێ کەسانێن بیانی ڤە دهاتە بەالڤکرن لگەل دهستپێكا شەرێ
جیهانیێ ئێكێ هاتە ڕاوهستاندن.
گوڤارا ژین (  )1918ل پایزا  1918ێ ل ئیستانبولێ هاتیە چاپکرن و بەالڤکرن ،
گوڤار ب دوو زمانا دهاتە نڤێسین کوردیا (کرمانجیا سەری و خوارێ) و عوسمانی ،

بابەت ب گشتی ئەدهبی و جڤاکی بوو ڤەکولینێن پیرهمێردێ لسەر هوزانێ دهاتنە
بەالڤکرن  ،ژ هندهك نڤێسەرێن وێ ( کامیران بەدرخان  ،حزنیێ دێرسمی  ،عبدهللا
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سانسور
دەستپێك :
ب پەیدابوونا کومێن مروڤان و گەشەکرنا پەیوەندیێ دناڤبەرا واندا  ،هزرێن هەڤپشك پەیدا
بووینە بو بدەست ڤە ئینانا هژمارەکا ئامانجا  ،بێ گومان ئەڤ چەندە ژی ئانکو هزرێن
کومێن مروڤان د بەرژەوەندیا هندەك الیەناندا نینن ژ بەر هندێ ل ڕێکەکێ دگەڕن دا کو ڤێ
بزاڤێ ال بدەن  ،ب دەرکەفتنا روژنامەڤانیێ و گەشەکرنا بوارێن وێ وەکی روژنامە  ،گوڤار
 ،سینەما و چاپکرنا پەرتوکان رێكێن سانسورێ ژی بەالڤبووینە  ،هەر ژ سەردەمێ کەڤنار
هەتا نوکە سەدان بوویەرێن سانسورێ پەیدا بووینە و پەیدا دبن  ،د ڤێ ڤەکولینێ دا مە ب
شێوەیەکێ کورت باس ل سانسورێ و جورێ وێ و مێژوویا کریە و ل دویماهیێ مەزنترین
بوویەرێن سانسورێ دیار کرینە .
زاراڤێ سانسورێ
زاراڤێ سانسورێ د بنەرەتێ خو دا پەیڤەکا التینی یە و ڕامانا "دیار کرنا بهای " ددەت و
کەفتیە د زمانێ ئنگلیزی دا ( )Censorو پاشان هاتیە د زمانێ فرەنسی دا ( )Censure
د زمانێ سەردەم دا پەیڤا سانسور ل بارا پتریا وەالتێن جیهانێ بو چاڤدێری کرنا
روژنامەڤانیێ دهێتە کرن  .ل کومارا ڕوما کەڤنار دا پلەیەك ب ناڤێ  Censorهەبوو کو
ئەرکێ وی بەرێخودانا کاروبارێن ریژەیا خەلکێ و ئەخالقی بوو.
جورێن سانسورێ
جون ویلسن ئێكە ژ رێڤەبەریێ وەشانێن دەزگەهێ وەشانێن بریتانی (  )BBCسانسورێ
دابەش دکەت ل سەر دوو جورا  ،سانسورا فەرمی و نە فەرمی  ،ب گورەی ویلسنی
سانسورا فەرمی ئەو سانسورەیە یا "دەزگەهەك فەرمی سەر ب دەولەتێ ڤە کەنالەکێ
تەلەڤزیونێ یان روژنامەیەکێ ئاراستە بکەت بو بەالڤکرنا دەنگ و باسەکی یان وێنەیەکی
ئەو سانسورا فەرمی " یە ( ،بەلێ ئەگەر رێڤەبەرەك د ناڤخویا دەزگەهی دا ژ بەر ئەگەرێن
دەرڤەی دەزگەهی بابەتی ئاراستە بکەت وی دەمی سانسورا نە فەرمی یە  ،د شیاندایە ئەم
ڤی جورێ سانسورێ پێناسە بکەین ب ئوتو سانسور کو رێڤەبەر ل ڤێرێ دبیتە بکەرێ
سانسورێ د دەزگەهێ خو دا یان ژی نڤێسەری بابەتی ژ بەر بەرژەوەندیا الیەنەك دی
گهوڕینا د بابەتێ خو دا بکەت و بەالڤە بکەت.

مێژوویا سانسورێ
هەرچەندە کریارا سانسورێ ژ سەردەمێ کەڤن هەبوو بەلێ ب گورەی میژوونڤێسا سانسور
ئێكە ژ بەرهەمێن سەدساال  ١٥ێ  ،هەبوونا هەستا ئازادیێ هەر ژ پەیدابوونا ئێكەم مروڤ
هەبوویە لگەل گەشەکرنا گەهاندنا هزر و بیرا ئانکو روژنامەڤانیێ ئەڤ هەستە د ناڤ
کومەلەیێن دی یێن د ناڤ خەلکێ دا پەیدا بوویە و الیەنگرێن وێ زێدە بووینە  ،د

سەدسالێن پاشتر دا هزرا ئازادیا ڕادەربرینێ ژی پەیدا بوو بەرامبەر گڤاشتنێن توند دژی
نڤێسەر و هوزانڤانا.
شێوەیێن سانسورێ
 . ١سانسورا سیاسی
ئەڤ جورە سانسورە وێ رێگرتنێ ب خو دگریت یا دەسەالتا سیاسی ل وەالتەکی
ڕاگەهاندنێ ئاراستە دکەت بو بەالڤکرنا ناڤەروکا بابەتی د روژنامە  ،گوڤار  ،ڕادیو یان
ئاالڤێن دی یێ ڕاگەهاندنێ دا،ئەگەرێ سەرەکیێ ڤێ سانسورێ ژی ئەوە دا کو دەسەالت
ئایدولوژیا خو زاڵ بکەت ل سەر جڤاکی و بشێر بەردەوامیێ بدەتە دەسەالتا خو.وەکی
دەسەالتا سەدام حسێن ل ئیراقێ و نیکوالی چاڤوشێسکوی ل ڕومانیا کو ڕاگەهاندنەکا
تایبەت هەبوون و ل ژێر دەسەالتا وان دا بوون .هەروەسا سانسورا سیاسی ل سەر ڤان
پشکا دابەش دبیت :
 . ٢سانسورا دینی
ژ ئەگەرێ بەالڤکرنا بابەت یان پەرتوکێن سڤکاتیێ ب دینی دهێنە کرن ئەڤ جورە سانسورە
پەیدا دبیت  ،ل هندەك وەالتێن جیهانێ د سەردەمێ بوری دا ئەڤ جورە سانسورە گەهشتە
وی ڕادەی پەرتوکا پیروزا مەسیحیەتێ ژی هاتیە قەدەغە کرن  ،باشترین نموونەیا ڤێ
سانسورێ پەرتوکا نڤێسەرێ هندی سەلما ڕوشدی یە ئەوا ژ الیێ سەروکێ دینی یێ ئیرانێ
خومەینی هاتی قەدەغە کرن و فەرمانا کوشتنا سەلمانی ڕوشدی دای.یان ژی قەدەغەکرنا
فلمێ سینەمایی ب ناڤێ (نەخوشیێن مەسیحی).
 . ٣سانسورا وێنەیا :
گوڕانکاریا د تمامیا وێنەی دا یان ژی پارچەیەك ژ وێنەی سانسورا وێنەی یە  ،ئەڤە ژ
ئەگەرێ وێ چەندێ پەیدا دبیت کو دەسەالتدارەکێ وەالتەکی وێنەیەك هەبیت ئەو وێنە دهێتە
گهوڕین .
 . ٤سانسورا ئنترنێتێ :
ئەڤ جورە سانسورا تایبەت د ڤان سالێن دویماهیێ دا بەربەالڤ بوویە  ،ژ بەر چەند
ئەگەرەکێن ئەخالقی  ،سیاسی  ،دینی یان ژی ب تاوانا گەهاندنا زەرەرێ بو جڤاکی دهێتە
بکار ئینان نموونەیێن ڤێ سانسورێ ژی قەدەغەکرنا مالپەرێ ب ناڤ و دەنگێ بارکرنا
ڤیدیویا یوتوب ل وەالتێ تورکیا بو دەمەکێ درێژ ب تاوانا سڤکاتی کرن ب مستەفا کەمال
ئاتاتورکی  ،قەدەغەکرنا مالپەرێن پروپاگندەیا نازیا ،گرتنا ئنترنێتێ ب ڕێكێن جودا جودا
دهێنە کرن وەکی گرتنا ژمارێن پروتوکوال مالپەری ل د ناڤ سنورێن وەالتی دا.
 . ٥سانسورا پەرتوکا :

کومکرن ژ بازاری یان ژی رێگرتن ل چاپکرنا پەرتوکان ژ جورێن سانسورا پەرتوکانن ،
بارا پتر ئەڤ جورە خو د بوارێ سیاسی دا دبینن و بارا پتر ژ الیێ رژێمێن دیکتاتور یان
لەشکەری دهێنە بکار ئینان  ،زیندانکرنا نڤێسەرێن پەرتوکان ژی نموونەیە بو ڤێ
سانسورێ ژ وان پەرتوکێن هاتین قەدەغە کرن ( تریێن غەزەبێ یا جون ستینبەرگ  ،ل
ویالیەتا کالیفورنیا هاتە قەدەغەکرن ب تاوانا سڤکاتی کرن ب هەڤوەالتیێن دەڤەرێ -
دەفتەرا بیرهاتنێن ئانا فرانکێ یا نڤێسەر ئانا فرانکێ ل لبنانێ هاتە قەدەغەکرن ب تاوانا
پروپاگندەکرنا سەهیونیزمێ – تاوان و سزا یا نڤێسەرێ ب ناڤ و دەنگێ ڕوسی
دوستویێسکی ل روسیا هاتە قەدەغە کرن ب تاوانا هندێ کو د پەرتوکێ دا ڕوسیا دهاتە دیار
کرن وەکو وەالتەك پاشکەفتی – کودێ داڤینشی ل لبنانێ هاتە قەدەغەکرن – هاملێت یا
نڤێسەرێ ب ناڤ و دەنگ شەکسپیری ل ساال  ١٩٧٨ێ ل ئەتییوپیایێ هاتە قەدەغە کرن –
فەرماندار و مالزم یا سەرکردێ تورك مستەفا کەمال ئاتاتورکی ژ الیێ داماد فەریت پاشای
ڤە هاتە قەدەغەکرن – عەزیزنامە یا رەخنەگرێ تورك عەزیز نەسینی ل ساال  ١٩٤٨ێ ب
 ٢٠٠١ێ
بڕیاڕەکا جڤاتا وەزیران ل تورکیا هاتە قەدەغەکرن ئەڤ قەدەغەیە هەتا ساال
دهاتە جێبەجیکرن – زڤڕین یا فرانس کافکای یا ساال  ١٩١٥ێ ژ الیێ دەسەالتا نازی ڤە
هاتە قەدەغە کرن – پەرتوکا الیستراتا یا شانو نڤێسێ گریکی ئاریستوفانێسی ساال  ٤١١یا
بەری زاینێ ل ساال  ١٩٦٧ێ ژ الیێ رژێما لەشکەری ڤە هاتە قەدەغە کرن ب تاوانا دژی
شەری – چیروکێن هزار و ئێك شەڤا ل ئیرانێ و ئەفغانستانێ هاتیە قەدەغە کرن – چوار
 ١٢ی ئەیلولێ ڤە هاتنە
پەرتوکێن هوزانڤانێ نەژاد تورك نازم حکمەتی ژ الیێ رژێما
قەدەغە کرن ) .

سوتنا پەرتوکا

پەرتوك وەکو ئاالڤەك خواندنێ هەر ژ سەردەمێن کەڤندا بوویە ڕێكەك نڤیسەر خو بگەهینیت
خوێندەڤانی  ،سەڕەڕای هەبوونا پەرتوکێن پیروز د ناڤ دینێن جودا جودا دا ژی ئێكە ژ
بەشێن گرنگێن مێژوویا مروڤایەتیێ .
سوتنا پەرتوکا ژی ئێكە ژ شێوێن بکار ئینانا سانسورێ تایبەت سوتنا پەرتوکان و بن
ئاخکرنا نڤێسەرێن وێ ل چینا کەڤنار  ،د ناڤبەرا سالێن  ٢٠٦-٢١٣پێش زاینێ ل سەردەمێ
دەسەالتداریا کینی هژمارەکا بەرچاڤا پەرتوکا هاتینە سوتن و نڤێسەرێن وان پەرتوکا ساخی
هاتینە بن ئاخکرن.
ب گورەی ژێدەرێن مێژوویا کەڤنار ئێكەم ئیمپاراتورێ چینێ کین شی هوانگ ل ساال ٢٢١
ێ پێش زاینێ دەمێ چین کری ئێك دەولەت  ،ل سەر پێشنیارەکا جێگرێ خو لی سی فەرمان
ب جێگرێ خو دا ئازادیا هزرا بهێتە سنوردار کرن  ،بەهانەیا وی ژی ئەو بوو کو زانایێن د
ناڤ وەالتێ وی دا دژی دەولەتێ نە و هەڤوەالتی ژ ئێك جودا کرینە  ،پشتی بورینا نەهـ ساال
دەست ب سوتنا پەرتوکان هاتە کرن ژ بلی ژێدەرێن خو  ،و دەست ب نڤێساندنا پەرتوکێن

مێژوویا خو کرن  ،ژ بو جێبەجێکرنا سوتنا پەرتوکان فەرمان بو گشت رێڤەبەرێن ناڤخویی
هاتنە ڤرێکرن و داخواز ژ وان هاتە کرن هەمی پەرتوکا بسوژن ژ بلی پەرتوکێن پزیشکی ،
گشت و کال و سحری  ،کەسێن ئەڤ یاسایە جێبەجێ نەکربا لگەل خێزانێن وان دهاتنە
سێدارەدان و کەسانێن ب ڤێ یاسایێ نە ڕازی ژی دهاتنە سزادان وەکی ڤرێکرنا وانا بو
دروستکرنا دیوارێ چینێ .
ژ بلی سوتنا پەرتوکا ئیمپاراتورێ ئێكێ یێ چینێ د ساال دووێ یا قەدەغەکرنێ دا  ٤٦٠هەتا
 ٧٠٠نڤێسەرێن پەرتوکان هاتینە بن ئاخ کرن  ،مەزنترین دەزگەهێ زیان ڤێ کەفتی
قوتابخانا سەد هزر بوو  ،کو ب ئێكجاری ئەڤ قوتابخانە هاتە ژناڤبرن.
ئەڤ سیاسەتا ژناڤبرنا پەرتوکا دا ل گشت جوگرافیا چینێ بەردەوام بیت بەلێ ژ ئەگەرێ
رێزگرتنەکا مەزنا نڤێسەرێن ماین ساخ بو کونیفیچیوسی سوتنا پەرتوك و نڤێسەران بو
ئیمپاراتوری ب زەحمەت کەفت  ،ئەڤ پێشنیارە ژی ژ الیێ مەزنترین کورێ ئیمپاراتوری
فوسوی ڤە هاتە گوتن  .ڤێ ڕویدانێ د ئەدهبیاتا چینێ دا جهێ خو گرتیە دهمێ هوزانڤانێ
چینی زانگ ژی د هوزانەك خو دا دبێژیت :
هێشتا خولیێن چالێن سوتی سار نەبووین ل شانغ دون شورهش بەرپا بوون،
جاهلیا لیو بانغی و خیانگ یووی دیار بوو.

هەروەسا بو چەندین جارێن دی د مێژوویێ دا پەرتوك هاتینە سوتن ژ وانا :
-

 ٢٩٢ێ هەمی پەرتوکێن زمانێ مسریا

ئیمپاراتورێ ڕومایێ دیوکالتینی ل ساال
سوتن .
ل ساال  ٣٠٣ێ دیوکالتینێ چوارێ پەرتوکێن مەسیحیەتێ سوتن دا کو ببیتە رێگر
بەرامبەر ئاینێ نوی گەشە دبیت .
ل سالێن  ١٥٠٠-١٤٩٩ێ پتر ژ ملیون پەرتوكێن ئیبرانی و عەرەبی هاتنە سوتن ل
غرناطة.
ل ساال  ١٩١٧ێ د شورەشا ئوکتوبەرێ دا بەلشەڤیکا هەمی ئەو پەرتوك سوتن یێن
دگەل کومونیزمێ نەگونجن .
 ٩٥هزار
ل مایسا  ١٩٨١ێ پەرتوکخانا جافنا ل سریالنکا هاتە سوتن تێدا
پەرتوكێن کەڤن هەبوون.
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