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                                   ثيَويستة كورتةيةك بنووسريَت بؤ:    
        
ثيَناسةي بابةت: 
  دةروازةكانى كؤمةلَناسي سةرةتاييترين و طرنطتريين كؤرسي خويَندنة لة بةشي كؤمةلَناسي، سةرةتاييتريينة؛ ضونكة يةكةم دةروازةى ضوونة ناو دونياي زانستيَكة كة ناوى كؤمةلَناسيية، طرنطتريينة ؛ ضونكة  قوتابي يةكةم ويَنا و ئيَماذي كؤمةلَناسانة دةبينيَت بؤ ذياني تايبةتي خؤي و كولتوور وكؤمةلَطا. 
   ئةم كؤرسة؛ ئةو بنةما سةرةكييانة دةطريَتة خؤ كة ثيَويستة قوتابي كؤمةلَناسي ئاشنايي ثيَيان هةبيَت ثيَش ئةوةى بضيَتة نيَو قولاَيي زانستةكةوة، ثيَشمةرجي تيَطةيشتن لة هةر زانستيَك بريتيية لة تيَطةيشتن و خويَندنةوةى هزري كؤمةلاَيةتي قؤناغي ثيَش هاتنةبووني ئةو زانستةوة، بؤية كار لةسةر خستنةرِووى هزري كؤمةلاَيةتي ثيَش سةرهةلَدانى كؤمةلَناسي كراوة، ئةو رووداو و طؤرِانكاريي و ثيَشكةوتنانة خراوةتة رِوو كة وةكو دياردةيةكي ميَذووي كاريطةرييان  لةسةر ثيَويستى سةرهةلَدانى كؤمةلَناسي هةبووة، بة تايبةت كاريطةريي شؤرشي رِؤشنطةريي و بيرمةندانى ئةو بزووتنةوةيية لةسةر سةرهةلَدانى كؤمةلَناسي.
   بابةتي سةرةكي تويَذينةوةي كؤمةلَناسي كؤمةلَطاية و لة ناو كؤمةلَطاش: كولتوور و دياردة و ثةيوةنديية كؤمةلاَيةتييةكانة، خويَندنةوةى شيَوازي ذياني خةلَك و ووردبوونةوةيية لةو هيَزة كؤمةلاَيةتييانةى كة هةم بة ديويَك داينةمؤي وةضةرخانن، هةم بة ديوةكةى تر كة ثاريَزطاري سةرةكي مانةوةى و بةردةوامي هزري باون لة كؤمةلَطادا.
    كولتوور و رةطةزةكانى كؤلتوور و ثرؤسةى بة كؤمةلاَيةتييبوون و بزووتنةوة كؤمةلاَيةتييةكان سةرتاكانى ضوونة ناو ئةو زانستة ثيَكدةهيَنن و لةم كؤرسة طرنطي تايبةتييان ثيَ دراوة. ئينجا ئيشكردن لةسةر ثيَشةنطةكانى كؤمةلَناسي و ئةو طريمانانة دةكةين كة بؤ خويَنةدنةوةى ذيانى كؤمةلاَيةتي و ئابوورى و سياسي كؤمةلَطا داريَذراون .
طرنطي بابةت:
 طرنطى ئةو كؤرسة :  دةكريَت لة سيَ رِوانطةوة سةيرى طرنطى كؤرسي بابةتى دةوازةكاني كؤمةلَناسي بكريَت:
1- دةروازةيةكة بؤ ناسيني كؤمةلَناسي وةكو دتستثلينيَكي سةربةخؤ، كة خاوةني سنورى دياريكراوى تويَذينةوة و بابةت و تيؤريي و ميتؤدي تويَذينةوةى تايبةت بة خؤيةتي.
2- دةروازةيةكة بؤ تيَطةيشتن و ناسيني هةموو ئةو ضةمك و بابةت و بوار و تيؤرييانةى كة لة قؤناغةكانى داهاتووى خويَندن قوتابي دةيانخويَنيَت.
3- بابةت و بوارةكانى تويَذينةوةى كؤمةلَناسي ثةيوةندي راستةوخؤي بة ذياني  كؤمةلاَيةتي و سياسي و ئابوورى تةواوى تاكةكانى كؤمةلَطاوة هةية. لة ريَطاي دةروازةكانى كؤمةلَناسييةوة تاك دةبيَتة خاوةن تيَرِوانينيَكي زانستيانة بؤ كؤمةلَطا و كولتوورى كؤمةلَطا.


ئامانجي بابةت:
 فيَركردنى قوتابي لة قؤناغي ثيَش سةرهةلَداني كؤمةلَناسي و ئينجا ناساندنى كؤمةلَناسي و بوارةكان و ميتؤد و رابةراني ئةو زانستة بة شيَوةيةكي زانستي و وورد.
قوتابي لة كؤتايي كؤرسةكة و دواي خويَندني هةموو بابةتةكان دةوازةيةكي زؤر باشي بؤ دةبيَتةوة بؤ تيَطةيشتني زانستيانة لة كؤمةلَطا و سيستةمةكانى ناو كؤمةلَطا و بةها و نؤرمةكان و ثةيوةنديية كؤمةلاَيةتييةكان و هيَزة كؤمةلاَيةتييةكانى ناو كؤمةلَطا .
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نموونةى ثرسيار و وةلاَم بة طشتي :
  - كاريطةريي رةوشنطةرى لة سةر هةلَدانى زانستة مرؤظايةتييةكان ضؤن شيدةكةيتةوة؟  
         -  كردةي كوَمةلاَيةتي ثيَناسة بكة لةرِوانطةي ظيبةرةوة دواتر دوو لة جوَرةكاني باس بكة ؟
          - بيروَكراسيةت ثيَناسةبكة لةرِوانطةي ظيبةرةوة ؟ دواتر بنةماو مةرجةكاني بيروَكراسيةت ضية باسي بكة؟                     
          -  دياردةى كؤمةلاَيةتي لة ديدي ئيميل دؤركهايم ثيَناسة بكة؟ ثاشان طرنطترين خةسلةتةكانى دياردةى كؤمةلاَيةتي    روونبكةرةوة؟  
     -دياردة دةطوتريَت : زمان كليلي كلتوورة . تؤ وةك خويَندكاريَكي كؤمةلَناسي ئةمة ضؤن ليَك دةدةيتةوة؟
      -كلتوور ضيية؟ ثيَكهيَنةرةكانى كلتوور ضين و بة دريَذي باسي يةكيَكيان بكة؟
           - خؤكوشتن لة ديدي دؤركهايم ثيَناسة بكة؟ ثاشان جؤرةكانى خؤكوشتن ئاماذة ثيَ بكة و باسيان بكة؟

   كاريطةريي رةوشنطةريي لةسةر سةرهةلَدانى زانستة مرؤظايةتييةكان ضؤن شيدةكةيةوة؟

بۆ بۆ باس لە زانستە مرۆڤییەکن دەبێ لە رەوشنگەرییەوە دەست پێبەکەین. چونکە زانستە کۆمەڵایەتییەکان بە گشتی و، کۆمەڵناسی بە تایبەت، گرێدراوی ئەو دەستپێکە و زانیاری و پێناسەیانەن  کە رەوشنگەری بۆ یەکەم جار وەگڕیخست. بە واتایەک ئێمە دەگەرێنەوە بۆ کاتی سەرهەڵدان و گەشەکردنی تایبەتمەندی (خەسڵەتی) زۆر جێوازی شێوەکانی بیری مۆدێرن (modern)  سەبارت بە کۆمەڵگا و 'بواری کۆمەڵایەتی'، 
 (The realm of social). ئەو دوو چەمکە واتا، بیری مۆدێرن سەبارەت بە کۆمەڵگا و بواری کۆمەڵایەتی، لە گرینگترینی ئەو دەستەواژانەن کە لە رەوتی خوێندن و تێگەیشتنی لە کۆمەڵناسی دەوری سەرەکی دەگێرن و،  ئێمە بەردەوام دەبێ بەکاریان بێنین. 

کاتێ کە تێرم (دەستەواژە)ی رەوشنگەری بکار دەهێندرێ ئەو کۆدەنگییە هەیە مەبەست لە قۆناغێکی مێژوویی رووناکبیرییە لە ئۆرووپا کە لە دەیەی دووەمی سەدی ١٨ی زایینی دەست پێدەکا و لە دەیەی حەوتەمی هەمان سەدە تەواو دەبێ.  شوێن وە ناوەندی سەرەکی رەوشنگەری وڵاتانی فڕەنسە و سێکاتلەند بوو، هەڵبەت هاوکات لە زۆربەی وڵاتانی تری ئۆرووپا بنکە و ناوەندەکانی لایەنگری و گەشەپێدان بە رەوشنگەری بوونیان هەبوو. بیری و تێروانینی رەوشنگەری بەرهەمی کاری کۆمەڵیک بیرمەند فرە چەشنە و کە لە زمانی فڕەنسەیی  ئەو کاتدا وەک فیلەسووف دەناساندران، بەس ئەو وەشەیە هەمان مانایی ئێستای فیلەسووفی نییە کە ئێمە بکاری دێنین. یانی لە راستیدا رەوشنگەران زۆرتر پیاوانی خاوەن ڕسالە و کتێب و بیری ئازاد بوون . رەوشنگەران خۆیان وەک جیهان-نیشتمان cosmopolitan و شارومەندی جیهانی روناکایی پێناسە دەکرد و بەها مرۆڤوایەتییەکانیان لە سەرووی هەموو شت، بۆ وێنە وڵات یان خێڵ و ئایین و هتد، دادەنا. کاتێ دەڵیم لە دەیەی حەفتاکان و یان ئەگەر زۆر روونتر بڵیم لە چارەکی چوارمی سەدەی ١٨ی زایینی رەوشنگەری تەواو دەبێ، دەخوازم ئاماژە بە دوو گوزارە بەکەم کە هیوادارم سرنجی بەدەنێ، یەکەم ١) لە گوتار discourseدا و، یان لە بیر و فەلسەفەدا، لە نێوان تەواو بوون و وەستان وکۆتاییهاتن پێویستە جیوازیەک وینا کەین.  بە واتایەکیتر، تەواو بوون هەرگیز ڕەمزی کۆتایی و یان وەستانی گوتار، بیر و فەلسەفە نییە. گوتار و بیر تووشی قەیران دەبن، بەڵام لە هەمانکاتدا تەنانەت لە دۆخی قەیراناویشدا بەرهەم و دەستکەوتیان دەبێ، گوتارێک لەو رەوتەدا تەواو دەبێ بەس لە هەمان کاتدا پێگەی خۆی بە گوتارێکتر دەدا، فەلسەفەیەک تەواو دەبێ بەس فەلسەفەیەکیتر وێنا دەکری،بەو مانایە گوتار و فەلسەفە بە گشتی کۆتایی نایەت. ٢) گەرچی رەوشنگەری لە راستیدا بۆ بە جووڵانەوە و مۆدەیەکی رووناکبیری کە لە سەرتاسەری ئۆرووپا پێگەی و شوێنی تایبەتی بۆ خۆی بنیادنا، بەس قەت وەک پرۆژەیەک رووخسارێکی  دەموودەزگایی  institutionalized formبە خۆیەوە نەگرت.  تەنیا بەرهەمی ئەو جووڵانەوە چاپی ئێنیسکلۆپێدیا بوو کە بە پشتیوانی دوو دەمودەزگایی دەوڵەتی ئەو سەردەمە ،  'ئاکادێمی فرانسە' و 'کۆمەڵگایی سەڵتەنەتی لەندەن'،  تەواو کرا.  
 
رەوشنگەری وەک جووڵانەویەکی رووناکبیری لە چارەکی چورامی سەدەی ١٨ی زاینی تەواو بوو. بەرهەمی سەرەکی رەوشنگەری تێرامینێکی نۆباو بوو کە وەک باسکرا لە دوو تەوەری گرینگدا خۆی وێنا کردەبوو: یەکەم، تایبەتمەندی (خەسڵەتی) زۆر جێوازی شێوەکانی بیری مۆدێرن (modern)  سەبارت بە کۆمەڵگا و مرۆڤ و، دووەم، ویناکردنی 'بواری کۆمەڵایەتی' کە وەک دەبێ هەست بەکەن راستەوخۆ گرێدراو و بەرهەمی تەوەری یەکەمە بوو، کە  دواتر کۆمەڵێک چەمکگەلیتری وەک؛ کۆمەڵایەتی، دیاردە کۆمەڵایەتییەکان و هتد لە خۆیەوە گرت. ئەو تێڕامینە لە نیوەی دووەمی سەدەی ١٩ی زاینی بوو بە سەرەتایەک بۆ سەرهەڵدانی زانستە کۆمەڵایەتییەکان بە گشتی و  کۆمەڵناسی بە تایبەتی. 

ئەگەر بخوازین جیوازی رەوشنگەری وەک قۆناغێکی رووناکبیری لەگەڵ جووڵانەکانی گوتاری پێش خۆی دەستنیشان بەکەین، دەکرێ ئاماژە بە ئەو تەوەرەانەی خوارەوە بەکەین:

	دژە-رۆحانییەت: رەوشنگەران زۆر دژی کەنیسە، بە تایبەت کەنیسەی کاتۆلیک بوون. لە روانگەی بیری ئازادەوە رەوشنگەران دەوریەکی گرینگیان گێرا لە رووبەرروبوونەوە لە دژی پەیگەرد و ئازاردانی ئاینی؛
	باوەری پەتەوو بە زانستی مادی و تەجرۆبی  :empiricalبنەمایی ئەو تێروانینە لە سەر باوەری وقورس و قایم  بە زانست و کارگەری زانست لە کۆمەڵگادا وێنا کرابوو؛
	حەزی مەزن بۆ پەرەسەندنی زانستی و تێکنۆلۆژیکی: زانسیارن، داهێنەران و، دوکتورەکان وەک ئامراز و مەڵحەم (دەرمان)ی سەرەکی نەخۆشییەکانی کۆمەڵایەتی دەبیندران؛
	هەوڵدان بۆ رێفۆرمی یاسایی و بنچینەیی: لە فڕەنسە رەوشنگەران بۆچوونی دژی بە ئیستێبداد و دیکتاتۆرییەیان کرد بە باهایەکی گشتگیر و سۆزێکی گەورەیان هەبوو بۆ یاسایی بنچینەیی بریتانیا کە ئازادییە مەدەنییەکانی زەمانت دەکرد و، لە سەر ئەو بنەمایی ئەو تێڕامانینە داواکاری کۆمەڵیک رێفۆرمی ئاسایی و بنچینەیی لە فڕەنسە و وڵاتانیتری ئۆرووپا بوو بە پرۆگرامی زۆرینەی جووڵانەوەی سیاسییەکان.


      كردةي كوَمةلاَيةتي ثيَناسة بكة لةرِوانطةي ظيبةرةوة دواتر دوو لة جوَرةكاني باس بكة?
كردةي ئةقلاني بريتية لةو كردةيةي كةوامةبةستي َبةدةستهيَناني ئامانجيَكي دياريكراوي ئةقلانية  كةدةشيَت بيركردنةوةيةكي تةكنوَكراتيةنة لةو شيَوازةبيَت واتة ئامانجدارة
كردةي سوَزمةندي ئةمةش ثيَك ديَت لة هاوسوَزي بةرامبةر مروَظةكان ثيَضةوانةي ئةقلانيةتة،كةتيايدا بةشيَوةيةكي كاريطةر هاني رِةفتاري مروَظ دةدات  	
 _ بيروَكراسيةت ثيَناسةبكة لةرِوانطةي ظيبةرةوة ؟ دواتر بنةماو مةرجةكاني بيروَكراسيةت ضية باسي بكة
ب
يةكيَكة لة ثيَكهاتة ئةقلانيةكان كة رِوَليَكي بيَشومار دةطيَرِيَت لة كوَمةلَطا نويَطةريةكاندا ،ظيبةر بةشيَوةيةكي زانستي لةدياردةي بيروَكراسي كوَلَيوةتةوة ،ئةو دياردةيةي بةهوَكاري سةركةوتني رِيَكخراوة بةرهةم داري و بازرطاني و خزمةتطوزاريةكاني كوَمةلَطاي ثيشةسازي هةذماركرد،كة ثشت بةسيستمي كاردابةشكردن و ثسثوَرِي دةبةستيَت ،بةثيَي ظيبةر لةريَطةي بيروَكراسيةوة سروشتي ثةيوةندية كوَمةلاَيةتيةكان دياريدةكريَت ئةو ثةيوةنديانة كةخاوةن رِوَلةَوةزيفيةكان لةكاتي ئةنجامداني ئةركةكانياندا ثيَي هةلَدةستن  .ثيَناسة :    بيروَكراسيةت شيَوازيَكة لةحوكم و ئيدارةكردن،ظيبةر ثيَي واية كةكوَمةلَطاكاني ثيَش موَديَرنزم بيروَكراسيةتيةتي تيَدا بوو بةلاَم لة طةلَ دةركةوتني دةولَةتي مةدةني بةتةواوي طةشةي كردو مةركةزيةت سةريهةلَدا و ثسثوَريةكان دةركةوتن بة شيَوةيةكي ئالَوَز. ظيبةر ئاماذة بةكوَمةلَيَك مةرج دةكات لة ثةرتوكةكةيدا ديسثيليني ئابوري و كوَمةلاَيةتي .
1-طرنطي و ثةرةسةندني رِوَلة وةزيفيةكان لة دامةزراوة بيروَكراسيةكاندا بةثيَي بايةخي كارةكة و ثلةي بةر ثرسياريةتي دةبيَت 
2-كاركردن لة ثيَطة وةزيفيةكاندا ثشت بة توانايي و ليَهاتويي و بةهرةيي دةبة ستيَت نة ك رِةضةلَةك و كةسي   .
3- ئةوكةسانةي رِوَلة وةزيفيةكان بةرِيوَدةبةن موضةو كريَيةكيان ثيَدةدريَت كةلةطةلَ ئةركة وةزيفي وبةرهةمةكانياندا دةطونجيَت 
4-طشت ئةنداماني دامةزراوةكة مل كةض دةكةن بوَياسايةك كة ئةرك و ماف وثةيوةندية كوَمةلاَيةتي و ثيشةييةكانيان رِيَك دةخات
5- ثسثوَرِي و دابةشكردني كار 
6- تونايي و ليَهاتويي دواتر ثلة بةرزكردنةوةش بةوشيَوازةبيَت 




   دةطوتريَت : زمان كليلي كلتوورة . تؤ وةك خويَندكاريَكي كؤمةلَناسي ئةمة ضؤن ليَك دةدةيتةوة؟
زمان کلیلی کلتوره، و سیستهمێکهلهسیمبول کهبههۆیهوهخهڵک ئاخافتنی پێدهکات. مرۆڤ بهسهدان ئهلف و بێی جیاوازی ههیه، ههتا شێوهی نوسینیشیان لهیهکتر جیاوازه. زۆربهی خهڵک لهڕۆژئاوا لهچهپهوهبۆ ڕاست دهنوسێ، بهڵام خهڵک لهباکوری ئهفریقیاو رۆژئاوای باشوری ئاسیا لهڕاستهوهبۆ چهپ دهنوسن، و خهڵک لهرؤژههڵاتی ئاسیا لهسهرهوهبۆ خوارهوهدهنوسن.
     زمان تهنها ئامرازی ئاخافتن و لێکتێگهیشتن نیهبهڵکو ئهرکی بهردهوامی و مانهوهی کلتوریشی لهسهره. زمان میراتی کلتورهو کلیلێکهبۆ گواستنهوهلهنهوهیهکهوهبۆ نهوهیهکیتر. واتهکلتوور وهک میراتێک لهرێگهی زمانهوهلهنهوهیهکهوهبۆ نهوهیهکیتر دهگوازرێتهوه. ڕێک وهک چۆن لاشهکانمان بۆهێڵهکانی (جین) ئهژدادمان دهگوازێتهوهئاواش کلتور بێشومارسیمبولی لهخهڵکانی پێش ئێمهوهی هێناوهبۆ ئێمه. زمان کلیلێکهلهتوانایدا ههیه کهڵهکهبوونی دانایی (حکمه) سهدان ساڵهبکاتهوه و بیخوێنێتهوه.
     ههموو کۆمهڵگایهک کلتوورهکهی خۆی لهڕێگای ئاخافتنهوهدهگوازێتهوه، کهپرۆسهیهکهکۆمهڵناسان پێی دهڵێن نهریتی کلتووری زارهکی(). نزیکهی 5000 ساڵ پێش ئێستا مرۆڤ نوسینی داهێنا، ههرچهندهلهو کاتهدا ، تهنها ههندێ کهس توانای نوسین و خوێندنهوهی ههبوو کهشمارهکهیان زۆر کهم بووه. تا سهدهی بیست ئهو وڵاتانهی کهداهاتیان زۆرهنهیانتوانی لافی خوێندهواری سهرتاپاگیری لێبدهن. ئێستاشی لهگهڵ بێت له10% ی مرۆڤی بالغ لهوڵاتهیهکگرتوهکانی ئهمریکا بهشێوهی وهزیفی نهخوێندهوارن، ناتوانن بنوسن و بخوێنهوهلهوڵاتێک کهبهبهردهوامی داوای زیادکردنی بههرهسیمبولیهکان دهدهن. لهوڵاتهداهات کهمهکان یهک لهسهر سێی پیاو و یهک و نیو ئافرهت نهخوێندهوارن.
     زمان ڕهنگهبهڕابردومانهوهببهستێتهوه، بهڵام لهههمان کاتدا دهرگای خهون و خهیاڵی مرڤیش واڵا دهکات. لهڕێگای بهیهکهوهگرێدانی سیمبولهکان بهشێوهیهکی نوێ مرۆڤ دهتوانێ پێشبینی بوارێکی تهواو بێ سنوور و هزری و ڕێتێچوو بکات. لهنێوان ههموو فۆرمهکانی ژیاندا تهنها مرۆڤهکهلهرێگای زمانهوهدهتوانێت لهسنورداری تواناکانی خۆی و بێ سنوری نهمری تێبگات، بهڵام هێشتا دهتوانێ خهون ببینێت بهداهاتوێک کهباشتر بێت لهئێستا.  

     كلتوور ضيية؟ ثيَكهيَنةرةكانى كلتوور ضين و بة دريَذي باسي يةكيَكيان بكة؟

پێشهکی

     لهراستیدا، بوونی جیاوازی کلتووریلهنێوان گهلان بهشێوهیهکی گشتی شتێکی سهرنج راکێش و جێگای بایهخه، بگرهنهک تهنیا جیاوازیهکانی چێژوهرگرتن لهموزیک، جلوبهرگ پۆشین و پێشکهشکردنی خواردنی نهتهوهکاندا، بهڵکو لهچۆنیهتی پێکهێنانی خێزان و بیروباوهڕیشدا کهچی راستهو چی ههڵهیه. ههندێ نهتهوهبایهخ بهزۆربوونی ژمارهی منداڵ دهدهن، ههندێکیتر بهکهمی ژمارهی منداڵ؛ ههندێک شانازی بهپیرهکانیانهوهدهکهن، ههندێکیتر بهمنداڵهکانیان؛ ههندێ کۆمهڵگا ئاشتی خوازن و میانڕهون ههندێکیتر شهڕانی و شهرخوازن؛ بهم شێوهیهههر کۆمهڵگایهکی مرۆیی بهههزاران جیاوازی ئاینی و جیاوازی تری ههیه؛ کهچی جێگای شهرم و شهرمهزاریهو چی جێگای ڕێز و حورمهت، چی جوانهو چی ناشرین، چی دڵخۆشکهرو چی بێزارکهر. ئهم توانا سهرنج راکێشهی مرۆڤ بۆچهندین جۆر شێوازی ژیانکردن بریتیهلهبابهت و جێگای بایهخی کلتوور.





	کلتوور چی یه؟

     ''کلتوور بریتیهلهبههاکان، بیروباوهڕهکان، ڕهفتار و شتومهکی مادی کهههموو پێکهوهشێوهی ژیانی خهڵك پێکدێنێ.'' * کلتوور چۆنیهتی ڕهفتارکردن و چۆنیهتی بیرکردنهوهشمان دهگرێتهوه. کلتوور پردێکهبۆ ڕابردوو و ڕابهر و ڕێنیشاندهری ئایندهشمانه.

     بۆ تێگهیشتن لهکلتوور، دهبێت جیاوازی بکهین لهنێوان کلتووری مادی و کلتووری نامادی. کلتووری نامادی بریتیهلهههموو ئهو ئایدیا، نۆرم، بهها، باوهڕ و شتهنا مادیهکان(یاخود ئهو جیهانهههست پێنهکراوهی ئایدیاکان)کهبهرههمی  تاکهکانی کۆمهڵگایه، جا لهبچوکترین ئایدیاو بیروباوهڕ بگرهتا گهورهترینیان. بۆنموونه: ڕێوڕسمی تازیمانه، ڕێوڕهسمی شووکردن و ژنهێنان و شای و ههڵپهرکێ، ههرهوز......هتد. لهلایهکیترهوهکلتووری مادی ههموو شتهماتریاڵهکان دهگرێتهوهکهتاکهکانی کۆمهڵگا خۆیان دروستی دهکهن، وهک کهلوپهلی جهنگ، جلوبهرگ، کهلوپهلی کشتوکاڵی، خشڵ و زێڕ بۆ خۆڕازاندنهوه.......هتد.
     کلتوور تهنیا ئاراستهی ڕهفتاری تاکهکان ناکات، وهک کهدهبێت ئێمهئهوهبکهین و ئهوهنهکهین، بهڵکو یارمهتی داڕشتنی خودی کهسایهتیشمان دهدات بهوهی کهبهشێوهیهکی گشتی ههندێ سیفاتی هاوبهشمان تێدا دهروێنێت، چونکهکلتوورهبهها، نۆرم، بیروباوهڕ، ههتا ئاڕاستهو دونیابینیشمان دیاری دهکات. ههرچهندهڕاستیهکی حاشاههڵنهگرهکهههر تاکێکی کۆمهڵگا جیاواز و ئازادهلهبیرکردنهوهو رهفتارکردندا، بهڵام تهنانهت فێربوون و خهوبینینشی بهشێکهلهکلتوورهکهی. چۆنیهتی جلوبهرگ پۆشین، بهچی زمانێک قسهدهکهین، جۆر و چۆنیهتی خواردن، چۆنیهتی سڵاوکردن و جۆری بونیاد و دام و دهزگاکان ههمووی مۆرک و ڕونگهی کلتووری ئاشکرای پێوهدیاره. بهوردی بیربکهوهله ههر یهکهلهم دیاردانهی خوارهوهلهکۆمهڵگاکهمان بهئاشکرا کاریگهری کلتوور دهدۆزیتهوهلهسهر ههریهکهیان، بۆ نمونه:پێگهی ئافرهت بهبهراورد لهگهڵ پێگهی پیاو، پێگهی مامۆستایانی ئاینی بهبهراورد لهگهڵ پێگهی کهسێکی ئاسای، پێگهی تاک بهگوێرهی تهمهن، پێگهی دهوڵهمهندان و دهستهڵاتداران.....هتد

	پێکهێنهرهکانی کلتوور

سیمبول


     وهک ههر مهخلوقێکی تر مرۆڤیش بهبهکارهێنانی ههست و هۆشی خۆی ژیان دهکات و تهجروبهلهژیانکردنهکهی خۆی وهردهگرێت، بهڵام یهکێک لهجیاوازیهکان ئهوهیهئێمهی مرۆڤ مانا ئهبهخشین بهژیان لهڕێگای سیمبولدانانهوه. سیمبول، ههر شتێکهکهمانایهکی دیاریکراوی ههڵگرتبێت و بهئاسانی بناسرێتهوه لهلایهن ئهو خهلکهی کهخاوهنی ههمان کلتووره. بۆنمونه: وشه، فیکهلێدان، بهرزکردنهوهی مستێک، پهیکهری دروستکراو، رهنگی سوری لایهت....هتد. ههندێ جار تهنها جوڵهیهکی بچوکی وهک چاو نوقاندنێک لهکهسێک جۆرهها مانا دهدات بهدهستهوه. وهک بهکارهینانی بۆ مهبهستی گاڵتهپێکردن، دڵداری یان تێگهیشتن.
    ئێمهی مرۆڤ زۆر وابهستهین بهسیمبولهکانهوه، چونکهله ناوهرۆکی کلتوری ئێمهوهلهدایک بوون،بهڵام ئهبێ زۆر لهمهئاگاداربین ههندێ جار سیمبول ڕێک به پێچهوانهکهیهوهبهکاردێت بۆنمونهسوتاندنی پهرچهمی وڵاتهیهکگرتوهکانی ئهمریکا لهکاتی خۆپیشاندانهسیاسیهکاندا. کاتێک مرۆڤێک بۆ یهکهم جار دهچێتهوڵاتێک ئهوا سهرهتا توشی حهپهسانی کلتووری () دهبێت ئهگهر هیچ زانیاریهکی دهربارهی سیمبولهکانی ئهو نهتهوهیهنهبێت. لهبهرئهوه، ههبوونی هێزی خویندنهوهی سیمبولهکان شارهزایی و زانیاری زۆرت پێدهبهخشێت و لهنامۆی، مهترسی و گۆشهگیری رزگارت دهکات. 
      حهپهسانی کلتووری پرۆسهیهکی دووسهریه. لهلایهک،کاتێ گهشتیارێک بۆ یهکهم جار شێوهژیانێکی جیاوازتر دهبینێت لهشێوهژیانی خۆی کهبۆ ئهو جێگای سهر سورمان و تێڕامانهڕهنگهدوچاری حهپهسانی کلتوری ببێت. بۆنمونهلهباکوری ئهمهریکا سهگ وهکئهندامێکی زۆر خۆشهویستی ناو ماڵ سهیردهکرێت، له رۆژههڵاتی ئهفریقیا وهلاوهدهنرێت و تهنانهت خواردنیشی پێنادرێت، بهڵام لهههندێ شوێنی ئهندهنوسیا و باکوری کۆماری چین دهکرێت بهژهمهخۆراکێکی چهور بۆ نانی ئێواره. ئهگهر ئهو گهشتیاره خهڵکی باکوری ئهمریکا بێت و سهردانی چێشتخانهیهک بکات لهباکوری چین و گۆشتی سهگی لهبهردهم دانێن ئهوا بێشکتوشی بارێکی دهروونی زۆر ناخۆش دهبێتهوه.
      لهلایهکی ترهوه، ههر ڕهنگدانهوهیهکی نائاسای گهشتیارهکهئهوا وهک جۆرهبێڕێزیهک بهرامبهر خهڵکی ئهو ناوچهیهدهردهکهوێت. ئهوا ئهگهر ههمان گهشتیار بچێتههیندستان و داوای سهندهویجێکی بهپهنیر یاخود بهگۆشتی مانگا بکات لهچێشتخانهیهکی هیندۆسی ئهوا بێ ڕێزیهکی زۆر گهورهی بهرامبهر ئهو هیندۆسهکردووه، چونکهلای هیندۆسهکان مانگا پیرۆزهو چهندین مانای خوابوون لهخۆ دهگرێت، بۆیهناکرێت بههیچ شێوهیهک بێتهخواردن.  
     گهشتکردن بهجیهاندا توشی چهندین جۆر سودفهو روداوی نهخوازراو و لهیهترتێنهگهیشتنی سهیروسهمهرهمان دهکاتهوه. ههرچهندهشتهکان رهنگهلای ئێمهئاسای و نۆرماڵبن بهڵام بێ ڕێزی و جێگای شهرمهزاریهلای خهلکانیتر.
     مانای سیمبولهکان تهنانهت جیاواز دهبێت لهناو یهک کۆمهڵگاشدا، بۆ نمونهچاکهتی جڵد، ئهو چاکهتهی لهپێستی ئاژهڵان دروستکراوه، لهلای ههندێ کهس رهنگهبهشتێکی نا ئینسانی سهیر بکرێت. لهههندێ وڵاتانی باشور دانانی ئاڵایهکی دیاریکراو بۆ وڵاتێکی فهدرالی مشتومڕ و جهدهلی زۆری هێنا کایهوه، ههندێ شانازیان دهکرد لهبهرئهوهی ئهمهوهک کلتورێک وایهلهباب و باپیرانهوهبۆیان ماوهتهوه، ههندێکی تر بهزوڵم و زۆرداری  و داسهپاندنی بیری ڕهگهزی سهیریان دهکرد. لهههمان کاتدا لهکاتی گۆرینی ئاڵای عێراقیشدا ئهم جهدهلهدروست بوو و تا ئێستاش جهدهلهکهههر بهردهوامه.

زمان
     زمان کلیلی کلتوره، و سیستهمێکهلهسیمبول کهبههۆیهوهخهڵک ئاخافتنی پێدهکات. مرۆڤ بهسهدان ئهلف و بێی جیاوازی ههیه، ههتا شێوهی نوسینیشیان لهیهکتر جیاوازه. زۆربهی خهڵک لهڕۆژئاوا لهچهپهوهبۆ ڕاست دهنوسێ، بهڵام خهڵک لهباکوری ئهفریقیاو رۆژئاوای باشوری ئاسیا لهڕاستهوهبۆ چهپ دهنوسن، و خهڵک لهرؤژههڵاتی ئاسیا لهسهرهوهبۆ خوارهوهدهنوسن.
     زمان تهنها ئامرازی ئاخافتن و لێکتێگهیشتن نیهبهڵکو ئهرکی بهردهوامی و مانهوهی کلتوریشی لهسهره. زمان میراتی کلتورهو کلیلێکهبۆ گواستنهوهلهنهوهیهکهوهبۆ نهوهیهکیتر. واتهکلتوور وهک میراتێک لهرێگهی زمانهوهلهنهوهیهکهوهبۆ نهوهیهکیتر دهگوازرێتهوه. ڕێک وهک چۆن لاشهکانمان بۆهێڵهکانی (جین) ئهژدادمان دهگوازێتهوهئاواش کلتور بێشومارسیمبولی لهخهڵکانی پێش ئێمهوهی هێناوهبۆ ئێمه. زمان کلیلێکهلهتوانایدا ههیه کهڵهکهبوونی دانایی (حکمه) سهدان ساڵهبکاتهوه و بیخوێنێتهوه.
     ههموو کۆمهڵگایهک کلتوورهکهی خۆی لهڕێگای ئاخافتنهوهدهگوازێتهوه، کهپرۆسهیهکهکۆمهڵناسان پێی دهڵێن نهریتی کلتووری زارهکی(). نزیکهی 5000 ساڵ پێش ئێستا مرۆڤ نوسینی داهێنا، ههرچهندهلهو کاتهدا ، تهنها ههندێ کهس توانای نوسین و خوێندنهوهی ههبوو کهشمارهکهیان زۆر کهم بووه. تا سهدهی بیست ئهو وڵاتانهی کهداهاتیان زۆرهنهیانتوانی لافی خوێندهواری سهرتاپاگیری لێبدهن. ئێستاشی لهگهڵ بێت له10% ی مرۆڤی بالغ لهوڵاتهیهکگرتوهکانی ئهمریکا بهشێوهی وهزیفی نهخوێندهوارن، ناتوانن بنوسن و بخوێنهوهلهوڵاتێک کهبهبهردهوامی داوای زیادکردنی بههرهسیمبولیهکان دهدهن. لهوڵاتهداهات کهمهکان یهک لهسهر سێی پیاو و یهک و نیو ئافرهت نهخوێندهوارن.
     زمان ڕهنگهبهڕابردومانهوهببهستێتهوه، بهڵام لهههمان کاتدا دهرگای خهون و خهیاڵی مرڤیش واڵا دهکات. لهڕێگای بهیهکهوهگرێدانی سیمبولهکان بهشێوهیهکی نوێ مرۆڤ دهتوانێ پێشبینی بوارێکی تهواو بێ سنوور و هزری و ڕێتێچوو بکات. لهنێوان ههموو فۆرمهکانی ژیاندا تهنها مرۆڤهکهلهرێگای زمانهوهدهتوانێت لهسنورداری تواناکانی خۆی و بێ سنوری نهمری تێبگات، بهڵام هێشتا دهتوانێ خهون ببینێت بهداهاتوێک کهباشتر بێت لهئێستا.  

باوهڕ و بههاکان
      باوهڕ، بیروبۆچوونهیان خوێندنهوهیهکهدهربارهی واقع کهخهڵک وهک راستی مامهڵهی پێدهکات. کهرهنگهلهتهجروبهی رابردوو، بهڵگهی زانستی، باوهڕی ئاینی یان رای گشتی یهوههاتبێت. ههندێ باوهڕ زانستین و بهئاسانی دهتوانرێت تاقیبکرێنهوهو بکهونهژێر رکێفی لێکۆڵینهوه. ههرچهندهباوهڕ بهخودا، رۆح، بهههشت و رۆژی دوایی دهوهستێتهسهر ئیمان. ئێستاشی لهگهڵ دابێت زۆر خهڵک باوهڕی وایهبۆ پارێزگاریکردن لهمناڵی تازهلهدایک بوو و خانوی تازهدروستکراو دهبێت ههندێ ریگای جیاواز جیاواز بگرێتهبهر وهک ههڵواسینی بهردی شین و ههڵواسینی ههندێ دهقی ئاینی. لههیندستان زاوا کاتێ بۆ یهکهم جار دهچێتهماڵی نوێی خۆی ئهوا دهبێت بهقاچی راستی ههنگاو بنێتهناو ماڵهنوێیهکهی. لهپهرسگای لا لهش لهکوردستان و لهوڵاتی تایلهند نابێت پێ لهسهر کۆسپهی دهرگا دابنێت کاتی دهچیتهژوورهوه، چونکهباوهڕیان وایهکهرۆحی پاک و باش کهماڵ دهپارێزیت لهو شوێنهنیشتهجێیه. لهههموو وڵاتیک ئهم جۆرهبیرهباوهرانهههنهو خهڵکێکی زۆریش باوهری پێیهتی. لهئهمهریکا خهڵکێکی زۆر باوهری وایهکهشماره13 شمارهیهکی شوومهو خهڵک بهختی چاکی لهگهڵ نابێت. خهڵکی هۆنگ کۆنگ پارهیهکی زۆر دهدهن بۆ شمارهی ئۆتۆمۆبێلهکانیان بۆ ئهوهی شمارهیهکی شووم دهرنهچێت و دوای بهختێکی خراپیان بۆ بێنێت. پێشتر مسریهکۆنهکان باوهڕیان وابوو هۆی توشبوون بهنهخۆشی ئهقڵی ئهوا رۆحی ئههریمهنههاتۆتهناو کهلهسهری نهخۆشهکه، وهبۆ ڕزگاربوون لێی دهبێت کوونێک لهکهلهسهری ئهو مرۆڤهبکرێت تا رۆحهشهیتانیهکه بێتهدهرهوه.
     بههاکان، بهشێوهیهکی کلتووری پێناسهکراون،  دانراون بهپێی حهزو، باشیی و، جوانی لهلای خهڵک، کهئهمهش وهک  پلان و رابهرێکی بهرفراوان بهکاردێتبۆ خزمهتکردنی ژیانی کۆمهڵایهتی. بههاکان خوێندنهوهو دهرهاویشتهی کلتوورهکهپێمان دهڵێت چی باشهو پێویستهبکڕێت بۆ کۆمهڵگا. لهلایهکیتر بههاکان پرینسیپلن لهژێر کاریگهری باوهڕدان. بهمانایهکیتر، بههاکان ستانداردی رووتی چاکین()، وهباوهڕ گوزارشت لهڕاستی و ههڵهی تاکهکاندهکات. بۆ نموونهزۆربهی خهڵکی بالغی وڵاتهیهکگرتوهکانی ئهمریکا باوهڕیان وایهڕهخساندنی ههڵی یهکسان بۆ ههموان، دهبێتههۆی دروستبوونی باوهڕێک کهئافرهت شایستهیهههڵبژێردرێت بۆ سهرۆکی وڵاتهیهکگرتووهکانی ئهمهریکا. باوهڕ و بهها کلتووریهکان تهنها کاریگهری لهسهر چۆنیهتی تێڕوانینمان نیهبۆ دهوروبهرمان، بهڵکو یارمهتی دروستبوون و شکلگرتنی کهسایهتیشمان دهدات. ئێمهلهخێزان، برادهران، قوتابخانهو دامودهزگا ئاینیهکان فێردهبین کهچۆن بیربکهینهوهو رهفتار بکهین بهگوێرهی پرهنسیپهدیاریکراوهکان بۆ باوهڕهێنان بهحهقیقهتهکان و باوهڕهێنان بهئامانجهکان. ههرچهندهلهوڵاتهگهورهو فرهکلتورهکانی وهک وڵاتهیهکگرتوهکانی ئهمریکا کهم بههاو باوهڕی کلتوری ههیهکههاوبهشبێت لهلای ههموان. فرهکۆچکردن بهدرێژای مێژوو لهوڵاتهجیاجیاکانی دونیاوهوایکردووهکهکلتووری وڵاتهیهکگرتوهکانی ئهمریکا ههمهڕهنگبێت. لهم ڕوانگهیهوهئهم وڵاتهجیاوازهلهوڵاتهکانی وهک چین و یابان کهزۆر رۆحی وابهستهی کلتووری تیادهبینرێت.

نۆرمهکان  
     یاسا و پێشبینین کهلهلایان کۆمهڵگاوهبۆ تاکهکانی خۆی دانراوه،وهک رێبهرێک وان، کهپێماندهڵێت دهبێت تاک چۆن ڕهفتار بکات. ئهمهش دوو جۆر دهگرێتهوهیهکهمیان ئهو نۆرمانهن کهڕێگامان لێدهگرن لهکردنی ههندێ رهفتار بۆ نموونهلهکۆمهڵگای کوردیدا ئافرهتێکی بهساڵاچوو ناتوانێت ههمان مۆدێل و ههمان رهنگی جلو بهرگی کچێکی چواردهساڵان بپۆشێت، یا مامۆستایهکی ئاینی لهخۆی ناوهشینیتهوهکهبهههمان ستایلی گهنجێکی ههژدهساڵان قژی خۆی بتاشێت یا نهخش و نیگار لهسهر ریشی خۆی دهربێنێت. بهڵام دووهمیان ئهو نۆرمانهدهگرێتهوهکهئاساییهو لهلایان خهڵکهوهپهسهنده، کهپێویستهیاخود دهبێت ههمان ئافرهتی بهساڵاچووی نمونهی پێشوو کامهجلوبهرگ بپۆشێت، یا مامۆستای ئاینی پێویستهچۆن و بهکامهستایل سهری خۆی بتاشێ. 
    نۆرمهزۆر گرینگهکانی کلتوور بۆ ههموو شوێنێکو بۆ ههموو کاتێک راست و دروسته. بۆ نمونه، دایک و باوکان پێشبینیان بۆ مناڵی بچوکی گوێپێنهدراو دهبێت دهربارهی ملکهچی فرمانهکانیان. بهڵام نۆرمهکانیتر دهوهستێتهسهر بارودۆخهکه.

عورف و نهریت     
     ههندێ نۆرم ههن لهلای خهڵکهوهزۆر گرینگ و جێگای بایهخن، بۆیهخهڵک زۆر بهتوندی وابهستهپێیانهوه، ئهو نۆرمانهپێیان دهوترێت عورف()، کهلهناو خهڵکدا بهئاشکرا ههستی پێدهکرێت و لهرووی ئهخلاقیشهوهزیاتر گرینگی ههیه. بۆنمونهسێکس کردنی کهسێکی بالغ لهگهڵ مناڵێک ئهمهلهکۆمهڵگای کوردی وهک کارێکی حهرام و قهدهغهکراو سهیردهکرێت.
     بهڵام ههرچی نۆرمی ئاسای بۆ رۆتینو ژیانی ڕۆژانهیهپێی دهوترێت نهریت. بۆ نمونهچۆنیهتی جل پۆشین و چۆنیهتی نان خواردن و چونیهتی سڵاوکردن....هتد. بهکورتی عورف پێمان دهڵێت دهبێت ئهمهبکهین چونکهڕاستهو وهنابێت ئهمهبکهین چونکهههڵهیهوحهرامه، بهڵام ههرچی نهرێتهپێمان دهڵێت ئهمهراستهو ئهمهشهرمه. بۆ نمونه لهوڵاتێکی ڕۆژئاوایی،ئهگهر کهسێک بۆ ئاههنگیکی فهرمی داوهتکرا و کابرا جلو بهرگی رهسمی پۆشی بهڵام بۆینباخی نهبهستبوو ئهوا رهنگه خهڵکهکهتهنها ئهبرۆیکی لێ ههڵاوێن و کهگوایهبۆینباخی نهبهستووه،ئهمهلێرهدا دهکهوێتهچواچێوهی پێشێلکردنی نهرهیتهوهبهڵام ئهگهر کابرا تهنها بۆینباخێکی بهستوو ئیدی بهرووتی چووه ناو ئاههنگهکهوهئهوا لێرهدا دهکهوێتهچوارچێوهی پێشێلکردنی عورفهوه.      
                دياردةى كؤمةلاَيةتي لة ديدي ئيميل دؤركهايم ثيَناسة بكة؟ ثاشان طرنطترين خةسلةتةكانى دياردةى كؤمةلاَيةتي روونبكةرةوة؟
وەڵام : دیاردەی کۆمەڵایەتی لای دورکهایم :
دیاردەی کۆمەڵایەتی پێناسە دەکات: رێگایەکە لە هەڵسوکەوت و بیرکردنەوە و شعور لە دەرەوەی تاک، هێزێکی کاریگەری کە دەتوانێت خۆی  بە سەر تاک زاڵ بکات.
لەم پێناسەیە دەتوانین خەسلەتەکانی دیاردەی کۆمەڵایەتی دەستنیشان بکەین:
دیاردەی کۆمەڵایەتی دیاردەیەکی بابەتییە، واتا لە دەرەوەی شعوری ئەو تاکانە بوونی هەیە کە سەرنجی دەدەن و هەستی پێ دەکەن. چونکە بەرهەمی خودی ئەو تاکانە نییە بەڵکو لەو کۆمەڵگایە وەریانگرتووە کە تیایدا ژیاون .
	دیاردە کۆمەڵایەتییەکان بەرهەمی بیری خودی تاکەکان نییە.
	دیاردە کۆمەڵایەتییەکان دیاردەیەکی بەشتبووە ئەو تایبەتمەندییە کە دۆرکهایم لە دامەزراندنی کۆمەڵناسی پشتی پێ بەستووە .واتا نیمچە حەقائیقێکی جیهانی کۆمەڵایەتییە بە حەقائیقی جیهانی دەرەوە.
	دیاردە کۆمەڵایەتییەکان شتی دەرەکین سەبارەت بە شعوری تاک. تاک قبوولی ئەو دیاردەیە دەکات و دەکەوێتە ژێر کاریگەریی دیاردەکان و دەستەوەستان دەبێت لە ئاستیان وەکو هێزێکی دەرەکی.
	دیاردە کۆمەڵایەتییەکان خەسلەتی خۆ زاڵکردنیان هەیە. واتا خۆیان بە سەر هەڵسوکەوت و شعوری تاک زاڵ دەکەن.
	دیاردە کۆمەڵایەتییەکان دیاردەی مرۆیین . واتا لە ناو کۆمەڵگای مرۆڤایەتییەوە دروستبووە و نەشونمای کردووە.
	دیاردە کۆمەڵایەتییەکان بە دیاردەی لە خۆوەیی جیادەکرێنەوە، و کۆمەڵگا دروستی کردوون.
	دیاردە کۆمەڵایەتییەکان دیاردەی گشتین، چونکە خەسلەتی خۆزالکردنی هەیە.
	دیاردە کۆمەڵایەتییەکان خەسلەتی پێکبەستی و پيکەوەگرێدراویان هەیە، واتا دیاردەکان بە یەکەوە گرێدراون. دیاردەیەک بە دیاردەیەکی تر. 

_ دياردةى خؤكوشتن لة ديدي دؤركهايم ثيَناسة بكة؟ ثاشان جؤرةكانى خؤكوشتن ئاماذة ثيَ بكة و باسيان بكة؟
پێناسە : ئاماژەییە بە هەموو حاڵەتێکی مردن، راستەوخۆ لە ئەنجامی کردارێکی پۆزەتیڤ یان نێگەتیڤ، کەسی خۆکوژ پێی هەڵدەستێت و دەشزانێت بەو ئەنجامە دەگات.
جۆرەکانی خۆکوشتن :
١- خۆکوشتنی ویژدانی ، گۆشەگیریی کۆمەڵایەتی: ئەم جۆرە لە ئەنجامی پەراوێزی و گۆشەگیریی تاک لە کۆمەڵگاکەی سەرهەڵدەدات، هۆکارەکەشی هەم پەیوەندارە بە خودی تاک و هەم بەو کۆمەڵگایەی تاک لێی دەژیت و کارلێکی لەگەڵ دەکات، ئەم تاکە ناتوانێت پەیوەندییەکی ئاسایی لەگەڵ تاکەکانی ناو کۆمەڵگادا بنیات بنێت، چونکە چێژ لەو یاسا و عاداتە کۆمەڵایەتییانە نابینێت کە بەسەریدا سەپێنراون. کۆمەڵگا لە لایەن خۆیەوە رێگە بە تاک نادات کارلێک و گونجان لەگەڵ ئەو دامەزراوە ستراکتورییانە بکات لە مەیل و ئاراستە و بەرژەوەندیی و ئامانجیان جیاوازە و پەیوەست نابن بە بەهاکانی ئەو دامەزراوانە. بۆیە تاک هەست بە نامۆبوون لە ناو کۆمەڵگا دەکات و هەرەس دەهێنێت لە چێژ وەرگرتن لە بەرهەمی کار و ماندوو بونەکانی خۆی، ژیان لای ئەو مانا نابێت و خۆی و بەها و پێوانەی خۆی لە دەست دەدات و تووشی نەخۆشی دەروونی ترسناک دەبێتوە کە سەرئەنجام خۆی دەکوژێت. 
٢- خۆکووشتن، قوربانیدان لە پێناوی ئەوانیتر:
خۆکووشتن لە پێناوی ئەوانیتر پێچەوانە دێتەوە لەگەڵ هۆکارەکانی خۆکووشتنی ویژدانی، بە پێیەی ئەم جۆرە لە ئەنجامی توندی و پێبەستی تاکە لە ناو کۆمەڵدا و هێزی پەیوەندییە کۆمەڵایەتییەکانە لە نێوان تاک و کۆمەڵەکەدا، بە ئەندازەییەک تاک ناتوانێت بە بێ بوونی ئەوان بژیت، تاک زۆر کاریگەرە بە فەلسەفە و شێوازی رەفتاریان تا ئەو رادەیەی کە ئامادەییە خۆی لە پێناویان بکاتە قوربانی بە تایبەت لە پێناو مانەوە و بەردەوامی ئەو گرووپە و لە دژی ئەوانەی کە مایەی مەترسین بۆ سەر کۆمەڵەکەی. بۆیە شێوازی خۆکوشتن دەگرێتەبەر بۆ مانەوە و رزگارکردنی کۆمەڵەکەی. واتا ئەگەر  هەرەسی هێنا لە رزگارکردنی کۆمەڵەکەی ئەوا ئامادەییە خۆی بکوژێت و نەتوانێت دوای ئەوان بەردەوامی بە ژیان بدات. 
٣- خۆکوشتنی ترازانی کۆمەڵایەتی:
ئەم جۆرە کاتێک دێتە کایەوە کاتێک کۆمەڵگا هەرەس دەهێنێت لە کۆنترۆڵی هەڵسوکەوت و پەیوەندیی تاکەکان، کاتێک رەوشت و بەها و ئاداب لێکهەلەوەشێتەوە ،و ئادات و تەقالیدی کۆمەڵایەتی لاواز دەبێت ، پەشێوی و گەندەڵی بەرۆکی کۆمەڵگا دەگرێت، لیرەدا تاک خەون و ئارەزووەکانی لە دەست دەدات و تاقەت و مەیلی تێکەڵبوونی لەگەڵ کەس نامینێت ، هەست دەکات ئەو ناتوانێت هیچ سنورێک بۆ ئەو لێکترازانە دابنێت و گۆڕان لە کۆمەڵگا بکات، لێرەوە تاک هەست بە داروخان و بێ ئومێدی و بێ ئامانجی لە ژیان دەکات و توشی نەخۆسی دەروونی دەبێت و هانا بۆ خۆکوشتن دەبات . 
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