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 افايلؤلؤژي
 

 : پثشةكي
  كة بتوانث دؤخةكاين پثويست بثت، چاويلكةي نوث و ئامراز و پثوةري نوث   نوثيلگةميتودزانستثكي نوث،  پثضاژؤيةكي نوثهةر دةشث بؤ 

لؤژيا بؤ ئةوة داهات سؤسيؤ. ةكاين دةرووين تاك خبوثنثتةوةسايكؤلؤژيا بؤ ئةوة داهات پثكهاتةئاصؤز. ئةو قؤناغة خبوثنثتةوة
. دياردةكاين كؤمةصگة تاوتوث بكات و كاروكاردانةوةي فاكتةرة كؤمةأليةتييةكان لةسةر يةكتري و مرؤضي ئةو كؤمةصگةية لثكبداتةوة

. اتةكانثيتئةنترؤپؤلؤژيا ئاوثنةي كلتوور و پثكه. بيؤلؤژيا لة پثناوي ناسني و ناساندين ئؤرگانةكاين لةشي مرؤض و زيندةوةر هاتة ئاراوة
 . دؤخ و قؤناخ داهثنران و كاران باروزؤر زانست و لقةزانسيت تر لة بةر پثويسيت

 :پثضاژؤي فايل
 ئاصؤز و سةير و بة ذاي من پثويسيت بة داهثناين پثوةري نوثية بؤ هةصسةنگاندين دياردةقؤناغي پاش ذووخاندين هةر ديكتاتؤرثكيش 

لة دواي ذووخاندين ذژمثي بةعسي و ديكتاتؤرةكةي دؤخي فايل يةكثك . ؤ دةربذيين ذاستييةكانپثويسيت بة زمانثكي نوثية ب. كانسةمةرة
دؤزينةوةي فايل، ئاشكراكردين فايل، بةدرؤخستنةوةي فايل، ذسواكردين . بوو لةو دؤخانةي كة سةرجني گشتيان بةالي خؤياندا ذاكثشا

، هثنانةوةي فايلدار بؤ بةردةم كامريا  و حةشارداين لة پشت چاوان لةبةرچاوانة، دوورخستنةوةي فايلدارذووناكبريانةوفايلدار لة اليةن 
، "بة پراكتيك" ، پايةداركردنةوةي فايلدار لة ناو حيزبدا "بة تيؤري"و نيشانداين بة خةصك، پاككردنةوةي ذيزةكاين حيزب لة فايلدار 

دروستكردين فايل بؤ كةساين نةيار  و بألوكردنةوةي لة ي ذؤژنامةكان،  بثدةنگبوونةوة تةنگةئةستوور،وازهثنان لة فايلداري ملئةستوور و
ذؤژنامة، دةهريبووين فايلبؤكراو لة داخي ئةو ناذةوايةو هةوصدان بؤ سةملاندين پثچةوانةكةي، گةيشتين هةندث كثشةي فايل بة دادگا و 

ئةم مشتة بؤ ئةو خةروارة رث هةموويان ذيز بكرثن لثرة و لقلثبوونةوةي سةيرسةيري ئةو كثشةيةو دةيان و بگرة سةدان دؤخي تر كة ناك
 . منوونةي قايلكةرن
 :كؤمينتار و پثشنيار

، كة من ئةم قؤناغة نوثيةي دواي ذووخاندين  ديكتاتؤري عثراق و كثشةي فايل و دؤخةفايلئامثزةكان بة ذاي من پثويسيت بة زانستثكي نوثية
زانسيت فايلؤلؤژيا دةتوانثت بة زانستةكاين ترةوةگرث بدرثت و لقةزانسيت نوثتري لث پثكبهثندرث،  .وا پثشنيار دةكةم ناو بنرث فايلؤلؤژيا

 : بؤ منوونة
 .بؤ خوثندنةوةي باري دةرووين فايلدار، فايلكار، فايلبؤكراو، بثفايل، پةنادةري فايل، ذةخنةگري فايل و هتد: سايكؤفايلؤلؤژيا
 فايلبؤكراوثيت و بثفايلثيت كةسانثكي تةكؤمةأليةتييانةي كة زةمينةيان بؤ فايلدارثيت، فايلكارثيت، بؤ كؤصينةوة لةو فاك:سؤسيؤفايلؤلؤژيا

  .ناو ئةو كؤمةصگةية خؤش كردووة
بؤ كؤصينةوة لة بيؤلؤژياي فايلدار و فايلكار و دؤزينةوةي كةموكوذييةكاين دةماخ و دص و ئؤرگانةكاين تريان كة ذةنگة : بيؤفايلؤلؤژيا

 . بايةخدار  بن بؤ ئةو دؤخةي ئةواين تثدانفاكتةري
فايلؤلؤژياي جيؤپؤصيتيك فايلؤلؤژياي پؤصيتيك، فةلسةفةي فايل، : هةندث لق و پؤپي تريش دةتوانث بةشداري ئةم زانستة بث ، بؤ منوونة

ي سةردةمييانة پةيدابكرثت، بؤ دةكرث بؤ برةوي لثكؤصينةوةكاين هةر يةكثك لةو زانستانة ميتؤدي گوجناو بدؤزرثتةوة و پثوةر. و هتد
منوونة داهثناين زةذةبيين تايبةيت بؤ بينيين هنثنييةكاين مةرةكةيب فايلةكان و جياكردنةوةي فايلي ذةسةن و فايلي ناذةسةن، فايلي 

 .پذ و فايلي بةتاص، فايلي ذةش و فايلي ذةنگاو ذةنگ و فايلي سپي و هتد
 :كؤمپانياي فايل

ياي ياسامشان هةبثت، تا بذيارثكي بةپةلة و هةنووكةيي دةربكات بؤ چةككردين ئةو كةسانةي دواي ذوخاندين هةروةها دةكرث فايلؤلؤژ
چونكة "انة دةتوانن دةيان بثتاوان بكوژن )تةمغة(ئةو مؤر. بةعس و لة كايت تاألنيدا بة مؤري دامودةزگاكاين بةعس خةين بوون

 ".و كؤمةصگةدا و سووككردنييةيت، كة ئةمة لة دةروونةوة ئةو كةسة هةصدةوةشثنثتةوةبةفايلداركردين بثفايلثك بثبايةخكردنثيت لة نا
ذةفتار بكات و گوث بةو پؤشاكة نااليقة نةدات كة كؤمپانياي بةألم ئاخؤ هةموو كةسثك دةتوانث بةم داناييةوة . پاكم بثباكم: كورد دةصث

مةبةستيان  ةوة دةنثنك فيشةكةفايلثك بة كةسث هةر كةسث يان اليةنثك بة چةكي ئةو مؤرة نةگريسانةي بةعس .فايل بؤي دةدوورثت
 نيية بةصكة نغرؤكردين دةروونثيت، سذينةوةي ناسنامةيةيت لة ئةجنامي دروستكردين تةونثكي گومان لة سذينةوةي فيزيكي ئةو كةسة

 .ازييةكايندةوروبةري و تةمومژاويكردين ذابرودووي و شان



 :دؤخي فايلةكةي باسةذة
تاهرييش وةألمثكي زؤر تووند و تيژي . لة هةفتةنامةي باسةذةدا فايلثك بألوكرايةوة كة گواية بةصگةي بةعسيبووين تاهري ساصح شةريفة

لة . ي حيزبةكةدايةوة و لة وةألمةكةيدا تا ذادةي جنثودان بة سةرنوورسةر و خاوةن ئيمتيازي هةفتةنامةكة و حيزبةكة و سةرؤك
ئةو . كردباهةر واي ذةنگة وةألمةكاين تاهرييشدا ئةو نغرؤبوونة دةروونيية ديارة و، هةر كةسثكي تريش لة جثگةي ئةو بوواية 

. كاردانةوانةي مرؤض سةير نني لة كاتثكي وادا و ميكانيزمي بةرگرين لة خود، خودثك كة ذووبةذووي هةذةشةيةكي ذاستةقينةدةبثتةوة
نيزمانةي بةرگري لة خؤكردنة و كاردانةوةكاين ئةو دؤخة هةذةشةئامثزانة مرؤض بة بث ئةوةي ئاگاي لثبثت پيادةيان دةكات، ئةو ميكا

 . واتة ناخودئاگان و نائاسايي نني
 ثش ئةوةيتاهري ساصح پثش ئةوةي دةسيت قةصةمي گرتبث، پثش ئةوةي خؤي ناسيبث و باوةذ يا ئايدؤلؤژيا يان ئايينثكي هةصبژاردبثت، پ

هةر هةوصثك بؤ نغرؤكردين دةرووين . ، ئةو مرؤضثكة، خاوةين هةست و نةست و دص و دةروونة بوو بثت بة پثناسةيهةر ئاوةصناوثكي تر
ويژدان لة ئاسيت پثشثلكاريكردين مايف مرؤضدا دةبثت . ثك پثشثلكردين مايف ئةوة وةكو مرؤض بة پثي پثوةرثكي گةردووين و مرؤضانةئةو،
من شثوازي نووسني و ذةخنةكاين تاهري ساصحم پث تووندوتيژة و لةگةص ئةو شثوازي ذةخنةگرتنة و بةكارهثناين ئةو زمانة . "ر بثتدادوة

  بة چةكي فايلحيزب و ذثكخراوةكان، بةألم دژي ئةوةشم كة لة پاي ئةو شثوازي ذةخنةوزمانةياليةن و نيم بؤ ذةخنةگرتن لة كةس و 
داكؤكيكردن لة مايف مرؤض ئةوة نيية تةهنا داكؤكي لة هاوذاكامنان، هاوگروپةكامنان، " . رووين ئةو مرؤضة بدةن، يان ئازاري دةبيكوژن

كة پثچةوانةي ئثمةش بري  بكةين، داكؤكيكردن لة مايف مرؤض ئةوةية داكؤكي لة مايف ئةوانةش بكةين  و هاوذثكامنانهاوپارتةكامنان
 چةند مرؤضانةية بةو . بةم لؤژيكة دةوروبةر بپثويندروستة دوژمن نيية، چةند هةموو دژةذايةك. دةكةنةوة، بة مةرجث دوژمنمان نةبن

م ئامادةم ژياين خؤم بةخت بكةم لة پثناوي أل بةلةگةص ذايةكةتدا نيم: حيكمةتةي ضؤلتثر كار لة خؤمان و دةوروبةرمان بكةين كة دةصث
 . ئةوةدا كة مايف دةربذينييت بؤ دةستةبةر بكةم

بريا پارتةكاين كوردستان لةسةر ئةم . ةية كؤصةكةي ئازادي ذادةربذين كة پثويستة يةكثك بثت لة بنچينة پتةوةكاين دميوكراسيئةم
 .بنچينةية تةالري سيستةمي دميوكراسييان بنيات دةنا

 
 :پةيامثك و پثنج ئامؤژگاري
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يةكاندا بألويان كردةوة و گوزارةي لةو دؤخة  دا لة چاپةمةن1993ئةم ئامؤژگاريانة پةيامي ذووناكبرياين ذووسيا بوو، كة لة ساصي 
كوا دةكرث ناو لة ئةزموونثك بنثني دميوكراسي ئةگةر . ئاصؤزة دةكرد كة ذووناكبرياين ئةو وألتةي لة ناو جغزي گؤشةگرييدا مات دابوو

ر ئةگةةين، نةنووسني، بترسني،  نةكپثويست بكات ئثمةش ئةو ئامؤژگارييانةي ذووناكبرياين ذووس لة گوث بگرين و برينةكةينةوة، قسة
 . سةرسام نةبني بة ئةجنامةكةيئةواپثچةوانةكةميان ئةجنام دا، 
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