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ثيَيةكى
َة لة بواسى كتيَبدانةى طؼتيذا ئةةو ساطةتية ر
لة ئةدمام كاسكشدن دةيان طال
ضةطثيوة كة نةبوون ،يةان كةةميي طةسضةاوة صانظةتييةكان لةة بةواسى (كتيبدانةةو
صانياسييةكانذا) بة صمان كوسدى كاسى نةةسيَن كشدوةتةة طةةس خضمةتطوصاسييةةكان
كتيَبدانةكان كتيَبدانة طؼتييةكان بة ػيَوةيةك تايبة لةة ػةاسو ػاس ضةكةكان
كوسدطتانذا ثشاكتيضة نةكشدن ضةمكة صانظتييةكان لة كاسى س رانةى كتيَبدانةكانذا
جؤسة ثاػاطةسدانييةك هيَناوةتةوة ئاساوةو ئةمةؾ بووةتة يةةكيَ لةة كاكتةةسةكان
قةيشان نةخويَنذنةوة لة و تةكةمانذا.
لةبةس س ػنايي ئةو بؤضوونةدا طا نيَكة وة ئةسكيَك طةسةكيي خؤ بة ثيَويظتم
صانيوة ضةنذي كتيَب بؤ ئةة بةواسة طشنطةة بنووطةم وةسبطيَة ِش  ،كةة ئةة كتيَبةةى
َيَك ئةةسيَن ببينةل لةة بةصانظةتيكشدن
بةسدةطت دواهةمينيانة ،بةو هيوايةى س ل
ميتةؤدى كةاسى كتيَبدانةييةذاو ببيَتةةى مايةةى طةوودبينيي كاسمةنةذى كتيَبدانةةة
طؼتييةكان .بةرى منيؼةوة ،بؤ ئيَمةى خاوةن ئةصموون كة لة بواسى ئة صانظتةدا،
(صانظت كتيَبدانةو صانياسييةكان) ،وةسطيَشِان طةسضاوةكان بة صمانان تش ( بيَطومان
لة ثيَؼةوةيانذا صمان عةسةبي) كاسيَكي ثةطةنذة ،ضونكة لةة كتيَبدانةةى كوسديةذا
خاوةن رماسةيةك كةمني لة تويَزينةوة صانظتييةكان بة صمان خؤمان ،كة ببنة ريَذةس
بؤ ئةدمامذان تويَزينةوة صانظتييةكان.
نووطةسان ئة كتيَبة ،كة دوو مامؤطتاى ثظةثؤسِى بةػة صانظةت كتيَبدانةةو
صانياسييةكان صانكؤى قاهريةن ،لة هةػة بةػةذا كتيَبةكةةيان بةةئاكا طةيانةذووة،
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لةبةػ يةكةمذا ثيَناطةو ثةيام كتيَبدانةةى طؼةت ئامادمةةكان  ،كتيَبدانةةى
طؼتيي لةنيَو جؤسكان كتيَبدانةدا ،ػيَوةى كتيَبدانةكان ،باطكشاون.
لة بةػ دووةمذا تةرسى كتيَبدانةى طؼيت تيؼةك خشاوةتةة طةةس لةة سِووى:
جيَطةةا ،نةخؼةطةةاصيي نةخؼةطةةاصيي نةةاوةوةى ،ثاساطةةتن كتيَبدانةةة ،كةسةطةةتةو
كةلوثةلةكان.
بة بةػةي طةيَية تةسخانةة بةؤ ريةنةةكان سيَكدظةنت كةاسط َيشِيي كتيَبدانةة
طؼتييةكان.
بةػي ضواسةم كتيَبةكةؾ تايبةتة بة كاسة هونةسييةكان لةكتيَبدانةدا.
َبزاسدن طةسضاوةكانةوة بةؤ ث َيشِطة ثةؤل َي تةا دةطةا بةة بةةس
هةس لة هةل
تيَطشت .
لة بةػ ثيَنحةمذا خضمةتطوصاسييةكان كتيَبدانةى طؼتيي ساظةةكشاوة لةة سِووى
خواطةةنت ،خضمةةةتطوصاسيي ريَةةذةسو صانياسييةةةكان طةسضةةاوة بيظةةرتاوو بينشاوةكةةان
خضمةتطوصاسيي طشوثي دياسيكشاو لةطوودمةنذان.
دوا بةػ ئة كتيَبةؾ تايبةتة بة باطةكان خضمةتطوصاسي ضةاركييةكان تةشى
َةةى هاو ِسيَيةان كتيَبدانةة ،بشةوثيَةذان
كتيَبدانة وةكةو ليَةذوان كتيَبدانةة ،كؤمةل
خضمةتطوصاسييةكان بانطةػةو ئاطاداسى.
بة ئةو دووبةػةى كؤتايي كتيَبةكة ،كة بشيتيني لة (بةكاسهيَنان تةكنةةلؤجياى
صانياسييةكان كتيَبدانة طؼتييةكان ميظش) ،و تةسخانة بؤ ئةو دوو باطة بة تايبةة
لةو و تةدا .هةس بؤية نةخشانة ناو وةسطيَشِانةكةى ئيَمةوةو بةهيوا لةة دةسكةةت تةشدا
بيَمةوة طةسيان.
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طةسضاوةى وةسطيَشِانةكةى ئيَمة ضاثي دووةم ئةو كتيَبة عةسةبيية يةة (اككتبةا
العام٘) كة لة ئؤكتؤبةسى 2010دا لةريةن (الذاس املصرٓ٘ اللبيآ٘)ةوة لةضاثذساوة.
َييةكة
َيَم ،لة ص سبةى كاسى وةسطيَشِان ئة كتيَبةةدا هةةموو دةقةة ئةطةل
مايةوة بل
كشاونةتة كوسدى ،بة لة هةنذآ جيَطادا ،كة هةط بة ثةسةطشاف ػيكشدنةوةى صياد
لة ثيَويظ كشابيَ  ،كة خويَنةس يان كاسمةنذى كتيَبدانةكان ثيَويظةتيان ثيَة نابةل،
َذا كشاوة.
كشدةى كوستكشدنةوةيان لةطةل
هيواداس بة كاسة خضمةتيَ بة كتيَبدانةكان مامؤطتاو خويَنةذكاسان بواسةكةة
بطةيَنم.
يىشني قىدر بةرز ي
2013 /5/12
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بةشى يةكة:
ثةيامى كتيَبخانة طشتييةكانء ئاماجنيان
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-1ثيَهاضة:
طةليَ ثيَناطة بؤ كتيَبدانةة طؼةتييةكان كةشاوة ،لةوانةة "كتيَبدانةةى طؼةت
دامةةةصساويَك دةطةةة ت خةةؤجيَ ييةةة ،بةمةبةطةةت ثيَؼةةكةؾ كشدن ة طةسضةةاوةو
خضمةتطوصاسييةكان بؤ هةموو دانيؼتووان ئةو ناوضةية".
بةػةةيَوةيةك طؼةةت  ،ئةةة جةةؤسة كتيَبدانةيةةة دامةةةصساويَك س ػةةنبرييية
َطا
خضمةتطوصاسييةةة كتيَبدانةةةي صانياسييةةةكان ثيَؼةةكةؾ بةتاكةةةكان كؤمةةةل
لةناوضةيةك دياسيكشاودا دةكا كؤمةك طؼت تايبةت ثيَذةبةخؼشيَ .
ئة ثيَناطةية ئامارةن بؤ ضواس بنةماى بنضينةي :
أ-كتيَبدانةى طؼت خضمةتطوصاسييةكان خؤى ثيَؼةكةؾ بةهةةموو تويَةزةكان
َطا دةكا بةبل جياواصي سةطةص يان ئايني يان سةنط ..تاد ،هةسضؤن خضمةةت
كؤمةل
هةموو تةمةنيَك منذاأل طةنخ ئاطت س ػنبريي خويَنذن دةطشيَتةوة.
ب-بةػيَوةيةك طؼت  ،ئة جؤسة كتيَبدانةية خضمةتطوصاسييةكان بلبةسامبةسة.
د-كتيَبدانةى طؼت دةبةطشيَتةوة بةو ػةويَنةى تيايذايةة ،ئةيرت ػةاس بيَة يةان
ثاسيَضطا ،ياخود ػاس ضكة طونذ طةةسِةكيَ  ،ئةمةةؾ دةخواصيَة لةكتيَبدانةكانةذا
طةسجة طةسضاوةكان صانيةاسي مش ية لةبةسدةطةتذاب  ،لةطةةأل سةضةاوكشدن ئةةو
َ يان ثيؼةطاصي ..تاد.
رينطةيةى كة كتيَبدانةكةى تيادا دةبيَ  ،وةكو كؼتوكال
َك بةئاسةصووى خؤيان سووى تيَذةكةن.
د-كتيَبدانةى طؼت ئةو ػويَنةية كة خةل
-2ئاماجنى كتيَبخانة طشتييةكاىء ئةزكةكانياى:
َذةدا بؤ هيَنانةدي ضةنذ ئامادميَ  ،ئةوانيؽ:
كتيَبدانةى طؼت  ،هةول
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أ-س ػنبريكشدن :واتة دةطتةبةسكشدن طةسضاوة ثيَؼكةػكشدن خضمةتطوصاسى بؤ
طوودمةنذ كةببيَتة هؤكاسى طةػةكشدن ضيَزى هونةسى طتاتيكييان ،ئةمة بيَحطة لة
َطايةى تيايذا دةرى ،ويَشِاى ئةوةى كة كتيَبدانةةى طؼةت
طودمانذن لةطةأل ئةو كؤمةل
يةكيَكة لة ناوةنذة طةسةكييةكان ريان س ػنبريى.
ب-ساطةيانذن :واتةة طةيانةذن صانيةاسي وسد بةة تةا طةشوث؛ بةتايبةة لةةو
بابةتانةدا كة جيَبايةخ طؼتني ،تاوةكو ئاطةاداسب لةةو سووداوانةةى لةطةةس ئاطةت
ناوضةي نةتةوةي جيوان سوودةدةن.
د-كيَشكشدن :واتة هانذان طةوسة منذاأل بؤ خةؤكيَشكشدن ،ئةوانةةى لةة خويَنذنةذا
طةيؼةةةتوونةتة قؤناكيَة ة مةبةطةةةتيانة طةسضةةةاوةى خويَنذنةةةةوةى ثيَويظةةةتيان
دةطتبكةويَ ئاطت خؤيان ثيَؼبدةن.
د-طوودوةسطشت  :واتة طوودوةسطشت لة كاتة صيادةكان خويَنذنةوة تيايانذا.
َ كتيَبدانة دةكا لةة خضمةةت
د.ذؼم قاطم صياد لةو ئامادمانة ،ئامارة بةس ل
تويَزينةوةى صانظت بشِيادانذا ،هةسوةها لةسِيَنماي بؤ ثشغ ثةشِ رةو ئةةو ريانانةةى
َطان ،ئةمانةة بيَحطةة لةة كؤكشدنةةوةى د كيؤميَنتةةكان
جيَبايةخ تايبةت كؤمةل
َطاو سيَكدظتنيان ثاساطتنيان.
كؤمةل
َةى كتيَبدانةكانيان ،يان لةسيَ ئةدمومةةن
طةليَ لةو تان جيوان ،لةسيَ كؤمةل
نيؼةةةتماني كتيَبدانةةةة صانياسييةةةةكان ،مةبةطةةةتيانة كةةةة صانياسييةةةةكان
()statementsى ثةيوةط بةئامادم كتيَبدانة طؼتييةكانيان بآلوبكةنةوة ،لةطةأل
ثيَذاضوونةوةو تاصةكشدنةوةيان بةػيَوةيةك سيَكوثيَ .
ساطةيةنذساوى كةسمي كتيَبدانة طؼتييةكان لة(يؤنظكؤ)وة ئةمانةى تيادا هاتووة:
16

-1دسووطةةتكشدن بةةةهيَضكشدن ئةةاسةصووى خويَنذنةةةوة رى منةةذاأل لةةة قؤناكةةة
طةسةتاييةكان تةمةنةوة.
-2ثؼتطريي لة كيَشكشدن خودى تاكةكةط لةثاأل خويَنذن كةسم لةة هةةموو
ئاطتةكانذا.
-3ثيَؼكةػكشدن هةىل طةػةى تاكةكةطي ئةكشانذن.
-4هانذان ئةنذيَؼة داهيَنان لةرى منذاأل طةدمان.
-5نشخانذن هونةسةكان ناطين كلتوسى س ػنبريى داهيَنانة صانظتييةكان.
-6هانذان ديالؤر لةةنيَوان كلتوسةكانةذا ثؼةتطريى لةة هةمةةجؤسى كلتةوسى
ئيتنيك .
-7ثؼتيوان لةكلتوسى صاسةك .
-8جةةةخ لةةة طةيؼةةتن طةةةسجة هاوو تيةةان بةهةةةموو جؤسةكةةان صانياسييةةة
َاية تييةكان.
كؤمةل
َةة
-9ثيَؼكةػكشدن خضمةةتطوصاسي صانياسييةةكان بةؤ هةةموو ثةشِ رة كؤمةل
طشوث ناوضةي .
-10طةػةثيَذان تواناى قة ضؤى نةخويَنذةواسى بةػذاسي لة ضاركييةكانذا بةؤ
ئةو مةبةطتة.
ص سبةى ساطةيَنذساوة نويَيةكان باط كتيَبدانةى طؼةت دةكةةن كةة بةػةيَوةيةك
َة
َكشدنةوةى دميوكشاط ماك هاوو تيبوونذا ،هةسضؤن س ل
طةسةك بةػذاسة لة قوول
كاساى هةية لةنةهيَؼتن نةخويَنذةواسى بةسصكشدنةوةى بةسهةمذا.
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بةو ثيَية ،كتيَبدانةى طؼت دامةصساويَك س ػنبريي كؤمة يةةتي تةواوكةةسى
َطادا ،تةنانةة هةنةذيَ
خويَنذنة و سَليَك طةوسةى هةية لةة خضمةةتكشدن كؤمةةل
َطاى ناوديَش دةكةةن ،ضةونكة بةػةذاسة لةة ثش طةةى
بةطةنتةسى صانياسييةكان كؤمةل
ثةةةسوةسدةو كيَشكشدنةة بةةةسدةوا ياسمةةةتي منةةذاأل دةدا بةةؤ ثةةةسوةسدةبوون
كؤمة يةتييان بةػيَوةيةك ساط دسوط  ،هةسضؤن هاوكاسة لةثيَكواتةى طياطة
س ػنبريي هاوو تيانذا ،ئةمة بيَحطة لةوةى كاسدةكا بؤ دةسخظتن كلتوس بةةها
َطاى خؤجيَ يةت .
داب نةسيت كؤمةل
ئيَظتا لةطةس ئاطت جيوان كؤػؽ دةكشيَ بؤ نويَكشدنةوةى كتيَبدانةةى طؼةت
َطاى طةةةدةى بيظةةتويةكة
َطاى صانياسييةةةكان كؤمةةةل
تةةاوةكو داخةةواصي كؤمةةةل
بويَنيَتةدى ،لةوانةؾ ثشِ رةى ئةدمومةن ئةوسوثاى تايبة بةكتيَبدانةة طؼةتييةكان
َطاى صانياسييةكان لةو تان ئةوسوثادا.
كؤمةل
ديذى ئةوسوث بشيتيية لة :كتيَبدانةى طؼت ثاسيَضطاس لة نويَبوونةوةى لةطةةسجة
َطاى ئةوسوثادا ،بؤ طةيؼنت بة:
كؤمةل
َطرياو بةهةس ػيَوةية ب .
*تؤماسى مش ي ثاسيَضساو هةل
*خواطنت بةسيَطا جياواصةكان.
*تؤسِو كؤمةك هونةسى بؤ طةسِان د صينةوة.
*هةىل مةػل كيَشبوون كشاوة.
*جيَطايةك ماددى كة ئةكشانذن مةعشيف ثيَؼكةؾ بكا .
*طةيؼنت بة هةموو خضمةتطوصاسيية صانياسييةكان.
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*خضمةتطوصاسي وةسطشتن د كؤميَنتةة ئةليكرت نييةةكان ،ثيَويظةتة كتيَبدانةة
طؼتييةكان كة ئةو هةموو خضمةتطوصاسيية ثيَؼكةؾ دةكةن بةػيَ ب لة تؤسِةكةان
كتيَبدانةى تش بةكشاوان  ،هةسضؤن دةبيَ هاسيكاسي لةطةأل خويَنذنطا كؤليحةةكان
دامةصساوى تش بكةن.
طرتاتيح ثيَويظ ئةوةية كة كتيَبدانة بطاتةة طةسضةاوة ضةاثكشاوةكان ،لةطةةأل
طةسضاوة ئةليكرت نييةكان ،هةسوةها ثيَويظتة طوودمةنذان سابويَنيَ بؤ بةةكاسهيَنان
طةسضةةاوةكان ،بؤمةةاوةى دووسيةةؽ كتيَبدانةةةى طؼةةت دةبةةل بةسهةةةمويَنيبَ
صانياسييةكان بآلوبكاتةوة.
لةريةك تشةوة ،كتيَبدانةى طؼةت سوويةةك طةرتاتيح هةيةة كةة ثةيوةطةتة
بةخضمةتطوصاسييةكانيةوة ،ئةويؽ لة ضواس سووةوةية:
َبةنذى س ػنبرييية.
مةلكتيَبدانةى كيَشبوون كيَشكشدنة.طةنتةسى صانياسي طؼتيية.َبةنذيَك كؤمة يةتي بةنشخة.
مةللةريةك تشيؼةوة ،تيَشِوانينيَك ئةمشيك هةية بؤ ثةيوةنذي كتيَبدانةى طؼت
بةئينتةسنيَ بونيادى صانياسي نيؼتمانييةوة:
َ
*طةنتةسيَك تؤسِئاطاى نةهيَؼتن نةخويَنذةواسيية ،مةػل كيَشكشدن كؤمةةل
لةئةطتؤداية بؤ ضؤنيَت كيَشبوون ئينتةةسنيَ ثةيةذاكشدن طةسضةاوةكان صانيةاسي
ئةليكرت ن .
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*طةةةنتةسيَك طةةةسدوون صانياسييةةة ئةليكرت نييةكانةةةو لةةةكات ثيَويظةةتذا
َطا دةكةةا  ،ئةةةويؽ لةةةسيَ
خضمةةةتطوصاسي خةةؤى ثيَؼةةكةؾ بةئةنةةذامان كؤمةةةل
تؤسِةكان صانياسي جيوانييةوة.
*ثةيوةنذي بةصانياسيية ذكومييةكانةوة هةية بةمةبةطت طةيؼنت بةة صانياسييةة
َييةكان.
ئةليكرت نيية ناوضةي وياليةت كيذسال
َطا
*ناوةنةةذيَك ئةليكرت نييةةة بةدسيَةةزاي ريةةان هةةةىل كيَشكشدنةة كؤمةةةل
دةسِةخظيَنيَ .
*طةنتةسيَكة بؤ طوودى هةمووان.
*طةنتةسيَك ئابووسيية ،كتيَبدانةى طؼت صانياسي طةباسة ثلةى كاسو ثةشِ رة
بضةةووكةكان سادةطةةةيَنيَ هةةان بةػةةذاسي نيَةةوان خضمةتطوصاسييةةة ناوضةةةي
َطاييةكان دةسِةخظيَنيَ .
كؤمةل
ئيَظةةتا كتيَبدانةةة طؼةةتييةكان لةةة و تةةة يةكطشتووةكانةةذا طةسثةسػةةت تةةؤسِة
بلبةسامبةسةكان دةكةن ،بةؤ طةوودى ئةوانةةى لةةسِووى داساييةةوة لةتوانايانةذا نييةة
طةسضةةاوة صانياسييةةة ئةليكرت نييةةةكان لةةةسيَ تؤسِةكةةان بةتايبةةة ئينتةةةسنيَ
بةكاسبويَن .
بةسثشطياسي كتيَبدانةى طؼت لة ئةطتؤى دةطة تة ناوضةي نةتةوةييةكانذاية،
ثيَويظتة لةسيَ ياطاى دياسيكشاوةوة ثؼتطريي ىلَ بكشيَ  ،هةسوةها دةبيَة لةريةةن
ذكومةتة نةتةوةي ناوضةييةكانةوة كؤمةك ماددي بكشيَ  ،بةوػيَوةيةؾ دةبيَتةة
ثيَكواتةيةةةك طةةةسةكي لةةة طةةرتاتيح دسيَزخايةةةن بةةؤ س ػةةنبريى لةةةناوبشدن
نةخويَنذةواسى كيَشكشدنذا.
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َة خةؤى بةباػة
بؤ ئةوةى كتيَبدانةةى طؼةت ئامادمةةكان بويَنيَتةة دى س ل
ببين َي  ،ثيَويظةتة طةسضةاوةكان صانيةاسي بةهةةس ػةيَوةية بة دابينيةان بكةا ،
ثاػةةانيؽ كاسبكةةا بةةؤ سيَكدظةةتنيان ئامةةادةكشدن كةسةطةةتةكان هيَنانةةةوة
بةسدةطتيان بةهؤى تاصةتشي تةكنيكةة طودماوةكانةةوة ،هةسضةؤن ثيَويظةتة ضةاركي
جؤساوجؤسى ديكةؾ بنويَنيَ  ،هاوكا باصنةى خضمةتطوصاسييةةكان كةشاوان بكةا
هةموو و بطشيَتةوة ،ثيَويظتة بؤ ثةيوةنذي طؼةت خةاوةن بةسنامةةى كاسابيَة
بةػذاسي طةةنتةس دامةةصساوة س ػةنبريييةكان تةش ،بةمةبةطةت ثيَؼكةػةكشدن
َطا بكا .
خضمةتطوصاسي تةواو بؤ كؤمةل
-3كتيَبخانة طشتييةكاى لةنيَو جؤزةكانى كتيَبخانةكاندا:
دامةصساوى كتيَبدانة صانياسييةكان بةطةس طلبةػ طةسةكيذا دابةػذةب :
أ-دامةصساوة مةيذانييةكان ،ئةوانةن كة كاسكشدنيان لةبواسى ثظثؤسِيذاية ،ئيرت لةة
سيَكدظتن طةسضاوةى صانياسييةكانذا بيَ  ،يان خظتنةبةسدةطتيان لةةثيَناوى طةوودى
طؼتيذا.
بةػ يةكةم ئة دامةصساوة بة (سيَكدظةتن بيبليةؤطشاك ناودةبشيَة بةػة
دووةميؼة بةةة دامةةةصساوى دابينكةةشدن بةةةكاسهيَنان) ،كةةة كتيَبدانةةة طةةةنتةسى
صانياسييةكان بةهةموو جؤسةكانيانةوة لةخؤدةطشيَ .
ب-دامةصساوة ئةكادميييةكان ،كة بايةخ دةدا بة ئامادةكشدن ساهيَنان ثظثؤسِى
ثيَويظ بةمةبةطت كاسكشدنيان لةة كتيَبدانةة طةةنتةسةكان صانياسيةذا ،هةسضةؤن
تايبةمتةنذة بة ئةدمامذان تويَزينةوة لة بواسةكان كتيَبدانة صانياسييةكانذا.
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د-دامةصساوة ثيؼةييةكان ،ئةوانةن كة طةسجة ثظثؤسِان كتيَبدانة صانياسييةكان
َةة
كؤدةكةنةوةو بةسثشط لة ماف ئةسكةكانيان ،ئةمانةؾ هةميؼة لةػيَوةى كؤمةل
سيَكدشاوى ثيؼةييذا دةب .
كاسى كتيَبدانة طؼتييةكان لة لوتكةى دةطة ت با ى صانيةاسى كتيَبدانةة لةة
و تذا ،ئيرت ناويان هةسضيية بيَ  ،بةسثشط لة ثالنذانان سيَكدظةنت طةسثةسػةتي
كتيَبدانة طةنتةسى صانياسييةكان بةهةموو جؤسةكانيانةوة.
كتيَبدانةى طةسوو هةموو كتيَبدانةكان لةو تذا (كتيَبدانةةى نيؼةتمان )ية كةة
َة دةناطشيَ  ،كة بةسثشطة لة دابينكةشدن و ثاساطةتن بةسهةةم
بةكتيَبدانةى دةول
هضسي نيؼتمان ية طةسضاوة طشنطة جيوانييةةكان ،ئةة كتيَبدانةيةة بآلوكةشاوةى
بيبليؤطشاك دةسدةكا لةهةس و تيَكذا يةة كتيَبدانةةى نيؼةتمان هةيةة ،بةة
هةنذآ كتيَبدانةى تش لة ثظةثؤسِي تايبةتةذا بةػةذاسي دةكةةن ،وةكةو كتيَبدانةةى
َ .
نةتةوةي بؤ ثضيؼك  ،يان كؼتوكال
دواى ئةوانيؽ كتيَبدانةى تايبةمتةنذ ديَ كة بةسثشطة لةو طةسضاوانةى طةةباسة
بابةتيَك دياسيكشاون لة بواسةكان صانياسي مش ييذا.
بة كتيَبدانةى صانكؤ ثةميانطاكان لة خضمةت دامةصساوةكان خويَنذن با دان،
ئيرت صانكؤ ب يان كؤليخ يان ثةميانطا ،ئةوان طةسضاوةى ئةوتؤ دابني دةكةن كة تايبةت
بةخويَنذنيان تويَزينةوةى صانظت خويَنذكاسان دةطتةى مامؤطتايان.
َ باخضةةى طةاوايان تةا دةطةا
كتيَبدانةى خويَنةذنطاكانيؽ لةةثيَناوى منةذال
بةخويَنذكاسان قؤناك ئامادةي دةكشيَنةةوة ،لةطةةأل طةسضةاوةى تةش كةة خضمةةت
ضاركييةكان خويَنذكاس مامؤطتايان كاسمةنذان بكةن.
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َ هةية بةة كتيَبدانةةكان تةشةوة ،ضةونكة
كتيَبدانةى طؼت ثةيوةنذى تونذ تؤل
َة كتيَبدانةةى نيؼةتماني ديةوة ،بةؤ منوونةة
لةطةسةتادا هةس ئةة كتيَبدانةيةة س ل
َة هةةسدوو كتيَبدانةةى
كتيَبدانةى (خذيوى) لة ميظش هةس لةة دامةصسانذنيةةوة س ل
طؼت نيؼتمانيؼ بينيوة.
هةسضؤن بةػذاسي كتيَبدانةى تايبةمتةنذيؽ دةكا لة هةنةذآ ضةاركيذا ،بةة
كتيَبدانةية كة ص ستشي ثةيوةنذي هةبيَ بة كتيَبدانةى طؼتييةوة ئةوا كتيَبدانةى
خويَنذنطاكانة ،ضونكة دةبيَتة ثةيوةنذيةذاسى هةميؼةةي ثيَيانةةوة طةةس لةػةويَنيَ
خضمةتطوصاسي كتيَبدانةى طؼت نةبيَ ئةوا كتيَبدانةى خويَنذنطاكان ئةةو كةليَنةة
َ ئةوان دةبينيَة لةة خضمةةت
ثشِدةكةنةوة ،بةثيَضةوانةػةوة كتيَبدانةى طؼت س ل
خويَنةةذكاسان ئةةةو ناوضةةةيةدا دةبيَةة  ،هةسضةةؤن هةةةسدوو كتيَبدانةةةى طؼةةت
َيَ ضاركيذا ثيَكةوة بةػذاس دةب .
خويَنذنطاكان لة كؤمةل
-4شيَوةى كتيَبخانة طشتييةكاى:
كتيَبدانة طؼتييةكان ػيَوةيان ص سة ،بة بةسلةوة دةبل بةضانني كةة دووضةةمك
َيَ
طشنط هةية ثةيوةط ثيَييانةوة ،يةكةميان تؤسِى كتيَبدانة طؼتييةكان كة كؤمةل
كتيَبدانةى طؼتي لةيةكضوو دةطشيَتةةخؤى (،)Public Library Network
كةةة كتيَبدانةيةةةك ناوةنةةذي كؤمةةةَليَ كتيَبدانةةةى كةةةسع لةةة ضواسضةةيَوةى
جوطشاكيايةك دياسيكشاودا دةطشيَتةخؤى.
بةػيَوةيةك طؼت  ،كتيَبدانة طؼتييةكان لة ػيَوانةدا خؤدةنويَن :
-1كتيَبدانةى هةسيَم  ،يان كتيَبدانةى ثاسيَضطا :Regional Library
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كةةة خضمةتطوصاسييةةةكان لةةة ضواسضةةيَوةى ثاسيَضطايةكذايةةة ،وة كتيَبدانةةةى
ئةطكةنذةسيية.
-2كتيَبدانةى ناوةنذى :Central Library
كتيَبدانةيةك طةسةكيية لة رماسةية كتيَبدانة ثيَكواتووة.
 -3كتيَبدانة كةسعييةكان :Branch Libraies
لكة كتيَبدانةيةةةك طةةةسةك  ،يةةان ناوةنةةذي  ،وة كتيَبدانةةةكان دةوسوبةةةسى
قاهرية.
-4كتيَبدانةى ػاس :City Library
بةجؤسيَ دسووط دةكشيَ كة لة خضمةت خويَنةسان ػاسيَكذا ب .
بؤ دانيؼتووان طونذيَك دياسيكشاو.
-6كتيَبدانةى ماَل س ػنبريى:
كتيَبدانةى ريةنيَك دياسيكشاوة بؤ ثةخؼ خضمةتطوصاسي س ػنبريى.
-7كتيَبدانةى منذا ن :Children Libraies
بؤ منذا ن بةس لة تةمةن ضوونة قوتاخبانة تا تةمةن  16 15طا ن.
َبةنذةكان روان :Youth Centers Libraries
-8كتيَبدانةكان مةل
بؤ خضمةتطوصاسي روان لة ناوضةى دياسيكشاودا.
-9كتيَبدانةكان رنان :Women Libraries
بةتةنيا خضمةتطوصاسييان ثيَؼكةؾ بةرنان دةكةن.
-10كتيَبدانةى مضطةوتةكان :Mosque Libraries
كتيَب هةمةجؤس لةخؤدةطشآ لة مضطةوتةكانذا دادةنشيَ .
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-11كتيَبدانةى يانةكان :Club Libraries
بؤ خضمةت ئةنذامان يانة وةسصػ كؤمة يةتييةكان دةب .
-12كتيَبدانةى طةسِ :Mobil ibraries
ئةو كتيَبدانانةن كةة ثؼة بةة ئاميَشةكةان طواطةتنةوة ،بةتايبةة ئؤتؤمبية
َك طونذةكان ناوضةة دووس
دةبةطنت بؤ طةيانذن خضمةتطوصاسي كتيَبدانةي بةخةل
ضةثةكةكان ،ئة خضمةتطوصاسيية بؤ منذاأل طةوسةية.
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بةشى دووة:
تةالرى كتيَبخانةى طشتىء كةرةشتةكانى
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َيَكة
تةرسى هةس كتيَبدانةية ئةطةس بةباػ نةخؼةةى كيَؼةشا بيَة  ،ئةةوا س ل
طةوسةى دةبيَ لة ساكيَؼان خويَنةسان بةرى خؤيذا ،تةرس بشيتيية لة بةسجةطتةكشدن
بري كةى نةخؼةطاص لة طوصاسػ بؤ ماناى ثةيوةنذي  ،كةة يةكةة جةاس لةة كةؤسم
نةخؼة نيطاسدا دادةسِيَزسيَ ثاػان لة كؤسم طل مةوداي .
ضةمك كتيَبدانةى طؼةت لةةصةين ص سبةةى ئةنةذاصياسان تةرسطةاصيذا ،كةةوا
ثةيوةنذي بةهيَضيان نيية بةخضمةتطوصاسي كتيَدانةييةوة ،بةػيَوةيةك كؤنةو ئةةوان
َي
كتيَبدانة بة ثةسطتطاى مةعشيفة دةصان  ،ثيَييان واية دةبةل دووسبيَة لةة جةةدمال
ريان س رانةوة ،ضونكة ئةوان كتيَبدانة بة طةدمينةى كةسةطةتة بةنشخةةكان دةصانة
َبةنذى ثةخؼ مةعشيفةو صانياسييةكان بة ،
كاسمةنذان دةيثاسيَضن  ،صياتش لةوةى مةل
كة ئيَظتا ئة ضةمكةيان باوة.
ص سبةى تةرسة كؤنةكان طودماو نني بؤ خضمةتطوصاسي كتيَبدانةي  ،هاوكا ناكشآ
طؤسِانكاسييان بؤ بكشآ بؤ مةبةطت باػرت ،ضونكة بةهايةيةك ػةويَنةواسييان هةيةة،
ئةو تةرسانة بةجؤسيَ نةخؼةكيَؼشاون كة بةتةنيا هةس بؤ كتيَبدانة دةط دةدةن.
يةلومةزجى دزووضتكسدنى كتيَبخانة طشتييةكاى

-1جيَطا:
هةنذيَ لة كتيَبدانة طؼتييةنويَيةكان كة بةطةسكةوتوو دادةنةشيَ  ،جيَطايةان لةة
َذان ،وة باصاسِةناوةنذكان ػاسة طةوسةكان ،يةان
ػويَن ة طةسةكييةكان ضاركي كؤمةل
ػويَنةكان ديَوا بؤ باصاسِكشدن ،ئةو كتيَبدانانة خضمةتطوصاسييان بةػيَوةيةك بةاؾ
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لةطةةةةأل ضواسضةةةيَوةى دةسةوةيانةةةذا بةسِيَوةدةضةةةيَ  ،ئةةةةويؽ بةةةةهؤى ثةدمةةةةسة
ػووػةييةطةوسةكانيانةوة ،بةػيَك تشيان بةمةبةطت طوودوةسطشتن نةوةكان ئاينذة
وة تةرسى كشاوان لة ػويَنة دووسةدةطتةكان ػةاسدا دسووطة دةكةشيَ  ،تابتوانةل
َ خؤيان بةباػ ببيةن  ،بةة بةػةيَك تشيةان لةةجؤسة تةرسيَكةذان كةة
ئةس س ل
صةمحةتة لةدةسةوة وة كتيَبدانة بناطشيَنةوة ،ضةونكة ػةيَوةى تةةرسة باصسطانييةةكان
وةسدةطشن كة دةوسى كتيَبدانةكانيان داوة.
ئاسِاطتةى باو لة ئيَظتا ئةوةية كة هامؼؤكةسان كتيَبدانة لةطةأل طةةسدان تةشدا
طةةووديؽ لةةة كتيَبدانةةة وةسبطةةشن ،وة ضةةوونةباصاسِو ضوونةطةةةسكاسو هاتوضةةؤى
خويَنذنطادا ،كتيَبدانةة لةة تةةرسة نويَيةكانيةذا ،هةةسوةكو ػةويَنة باصسطانييةةكان
طةسػةقامةكان دسووط دةكشيَ  ،واتةة بةػةيَوةية لةطةةأل ئةوانةذا بطةودميَ  ،ئةيرت
لةسووى جيَطاوة بيَ يةان طشوػةت تةرسةكةة ،ئةمةةؾ وا دةكةا رى طةوودمةنذ
ثةطةنذتشبيَ لةضاو تةرسة كؤنة ػويَنةواسييةكانذا.
َطاكان لةيةةةكرتةوة ،دسووطةةتكشدن كتيَبدانةةةكان بةةةثيَ
لةبةةةسجياواصي كؤمةةةل
خواطت رينطةيان جياواص دةب لةيةكرت ،كتيَبدانةية كةة لةة ناوةسِاطةت ػةاسيَكذا
دسووط بكشيَ جياواصة لةيةكيَك تش كةوا بضوو بيَة لةة طةسِةكيَكةذا دسووطة
بكشيَ  ،هةسضؤن جياواصي هةية لةنيَوان كتيَبدانةى ردآ ػاسدا.
-2نةخشةضاشيى تةالزى كتيَبخانة:
ػيَوةى تةرس بةنذة بة رينطةى دةوسوبةسةوة ،لةكات نةخؼةطاصي كتيَبدانةيةك
َطاية بكشيَتةةوة كةة كتيَبدانةكةة
نويَذا ثيَويظتة جةخ لةطةس ثيَذاويظت ئةو كؤمةل
َنيابوون لةوةى كة ػةيَوةى كتيَبدانةكةة لةطةةأل ػةيَوةى
خضمةت دةكا  ،هةسوةها دل
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باوى رينطةكةيذا دةبنة تةواوكةسى يةكرت ،كة ئةةوةؾ دةبيَتةة كاسوبةاسى طةوهةةسي
لةثيَؼكةػكشدن خضمةتطوصاسي كتيَبدانةى طؼتيذا ،بة جيَ داخة ص سبةةى جةاس
ئةوانة دةدسيَنة دةطت تةرسطاصو ثظثؤسِى كتيَبدانة ب َ ئاطاية ليَ .
َك دةدا بةةؤ ضةةوونة نةةاو كتيَبدانةةةوة ،ثاػةةان
دميةةةن دةسةوة هةةان خةةةل
دسووطتكشدن نةخؼةطاصي نةاوةوةى وايةان ليَةذةكا تيايةذا نيَننةةوةو ػةاسةصاب
بةطةسضاوةكان  .دةبل لةطةةأل دةطةثيَكشدن بةة دسووطةتكشدن هةةس كتيَبدانةيةةك
طؼتي نويَذا ثظثؤسِى كتيَبدانة رماسةى دانيؼتووان ناوضةكة بضانيَ  ،لةطةأل بةوون
بري كةى سوون بؤ ػيَوةى تةرسةكةو ثاػان هةةموو ئةوانةة لةيةكةة ديذاسيانةذا خباتةة
بةسدةطت تةرسطاص.
َذسمةى بةسص بؤ طةيؼنت بةة
طيما بةسضاوةكان كةػ كتيَبدانةكة نيؼان دةدةن ،قال
دةسواصةى كتيَبدانةو دةسطا ثةان ثؤسِو ئةطةتووس ثةدمةةسةى بةةسص كةة توانةاى بيةنني
نةسِةخظيَن  ،هةموو هؤكاسى نةسيَن دةب بؤى ،هةسوةها طومةصو ثايةكان دةػةل رى
تةرسطاص طةسنخ ساكيَؽ ب  ،بة دةبنة سيَطش دميةن نةػياو رى طوودمةنذ.
هةسضةنذة كتيَبدانة بضووكةكان لةػاسو طونذدا كةمرت دميةنيان دةبنة ثيَوانة ،بة
دةسطاى نةػياو ػووػةى تةسصةي دابشِان كتيَبدانة لةػةقامةوة بةةهؤى باخضةةى
نيَوانيان دةبنة لةمثةس.
هةنذآ جاسى ديكةؾ طشكتةةكان دةطةتكشدى خؤمةان  ،جيَطةاى ضةاوديَشي بةةس
دةسواصةو دةسطاى ضوونة دةسةوةو قةتيظذان طةسضةاوةكان كتيَبدانةة لةة بةػةةكان
خواطنت ريَذةس منذا نذا بةتةنيا كةموكوسِي لة ئامارة ثيَويظتةكانذاو بايةخ نةدان
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ب ة هامؼؤو هاتوضؤى سيَ ثيَك طوودمةنذان لةة نةاو تةةرسى كتيَبدانةةدا هةةموو
هؤكاس دةب بؤ ػيَوانذن تةرس طاسدكشدنةوةى هامؼؤكةسان.
هةسضؤن دةبل ثظثؤسِى كتيَبدانة ضةنذ هةةنطاويَ بنيَة بةمةبةطةت صاأل بةوون
بةطةس طشكت كةةمي طةوودمةنذانذا ،ئةةويؽ لةةو سووانةةوة كةة بةنةذن بةػةويَن
كتيَبدانة نةخؼة دابةػكشدن ناوخؤييةوة ئةطةس كتيَبدانة لة سووكةاسى دةسةوةيةذا
ثيَوةى ديةاس نةةبل كةة كتيَبدانةيةة ئةةوا دةبيَة تةابلؤى بةؤ دانةشآ كةة لةطةةسى
نووطشابل(كتيَبدانة) ،هةسضةنذة ص س لة تةرسطاصان درى ئةةوةن بةنووطةني كتيَبدانةة
بناطشيَتةوة ،بة نةخؼةطاصي باؾ دانان تابلؤ بةػيَواصى هونةسييانة دةبنة مايةى
طةسدم هامؼؤكةسان.
كةطوودمةنذ دةطاتة دةسةوةى تةرسى كتيَبدانة ئةوا ثيَويظت بةوةيةة هانبةذسيَ
بؤضوونة رووسةوة ،ئةمةؾ خاَليَك طشنطة لة ثيَؼكةؾ كشدنة خضمةتطوصاسييةةكان
كتيَبدانةى طؼت  ،ضونكة ص سيان سانةهاتوون ثيَ  ،هةسضؤن بةػةويَنيَك باصسطةاني
نيَو باصاسِ ساهاتوون ،بة بةكاسهيَنان كتيَبدانة جياواصة.
َ بذسيَ بؤ ضوونة نةاو كتيَبدانةةوة ،ئةةويؽ بةة
باػرتي سيَطا ئةوةية هان خةل
بينين ناوةوةى كتيَبدانةة ضةؤنيت بةسِيَوةضةوون هةنةذآ لةة كاسوباسةكةان لةةسيَ
دسووطتكشدن ثةدمةسة جاخمانةى طةوسة طةوسة لة نوؤم طةس صةويذا ،لةطةأل دةسطةاى
ػووػةي  ،تابتوانشيَ ليَوةيانةوة تةماػاى ناوةوة بكشيَ  ،لةطةأل بةكاسهيَنان جةؤسة
َةميَتةوة ،هةسضةؤن ئةةو
ديكؤسيَ كةوا هانذةسبيَ بؤ ثيَؼواصى طوودمةنذ ليَ نةطل
جؤسة تةكنيكة لة ػويَنة باصسطانييةكانذا بةكاسديَ .
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َذسمةةو
هاوكا طةس كتيَبدانة كةوتة نوؤمةكان طةسةوة ،ئةوا بريكشدنةوة لةة قال
َ ثيَؼواصي ،
ئةطانظؤسكاسيَك ص س ثيَويظتة ،دةبيَ لة دةسواصةى كتيَبدانةوة بؤ هؤل
تابلؤ ئينحانةو طةوصاي دابنشيَ  ،لةطةأل سةنطة بؤيةةى طودمةاوو سونةاكي تةةواو،
ئةمانة بةس لة طةيؼنت بة ثشططة..
طةةسكةوتووتشي كتيَبدانةة ئةوةيةةة كةة طةوودمةنذ بةةةسوون هةةموو نةخؼةةةى
َ ثيَؼةواصييذا ،طةةس وانةةبوو ئةةوا
تةرسةكة ببينيَ بةتةنيا لة طوصةسكشدنيذا بة هؤل
ثيَويظتة سيَنماي طوودمةنذان بكشيَ بؤ بينينةوةى بةػة جياواصةكان ناو تةرسةكة.
بوون تابلؤكان سيَنماي كشدن ص س ثيَويظنت ،تا طوودمةنذ بةةديتنيان ػةاسةصاي
ثةيذا بكا  ،بة تا ئة طاتة ئةو سيَنماييانة لةػويَنة باصسطانييةكان ويظةتطةكان
َ خؤيان دةبين .
ػةمةنذةكةس نةخؤػدانة ػويَنةطؼتييةكان س ل
-3نةخشةضاشيى ناوةوةى:
بيَطومان نةخؼةطاصي ناوةوةى كتيَبدانة بايةخ تايبةةت هةيةة لةة ثيَؼةكةؾ
كشدن خضمةتطوصاسي كتيَبدانةييذا ،بةكاسهيَنان سةكةى كشاوة هةنطاويَك طةوسةيةة
تاوةكو كتيَبدانةكان ثيَؼواصيي صياتش بكةن لة طوودمةنذان .لةطةةأل بةةسدةوا بةوون
َةى طوودمةنذةكانذا ،هةسضؤن
بةكاسهيَنان دةسواصةكان دياسدةى ضاوديَشى كشدن جوول
بةكاسهيَنان ئاميَشةكان لة نةخؼةطاصي ناوةوةدا ،كة قةواسةيان بضووكةو سيَطشناب لة
هاتنة رووسةوةى طوودمةنذانذا.
بةػة تةقليذييةكان طؤسِان ئةوتؤيان بةطةسدا نةهاتووة ،ئةوانيؽ ئةو بةػانةن كة
لةطةأل بوون كتيَبدانةطؼتييةكانذا لةة كؤنةةوة هةةبوون ،واتةة بةػةةكان  :ريَةذةس،
خواطنت ،منذا ن ،بة بةػ تؤماسة دةنطييةكان كة تاسادةية لةبةػة نويَيةكانةةوة
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َةةةكان خويَنذنةةةوةى نةةاوخؤي بةةؤ تةةةسخانكشاوة ،ئةةةوةؾ
جيَطايةةةك لةةة هؤل
داخواصييةكاسطيَشِييةكان ديَنيَتة دى صياتش لة ثيَويظتي طوودمةنذان.
لةطةأل ئةوةدا كة داخواصي خويَنةسان بؤ صانياسييةكان لة طا نةى دواييذا صياديان
َؤصي لةريةنةة جياواصةكةان ريانةذا ،بةة
كشدوة ،بةتايبةة لةطةةأل ص سبةوون ئةال
دةسكةوتن كاسدانةوة لةريةن كتيَبدانةطؼتييةكانةوة بةػةيَوةيةك طظةتة ،ئةةوةؾ
لةطةأل ص سبوون نووطينطةكان صانياسييةذا دووس لةة كتيَبدانةةكان طةةكاوة ،ضةونكة
َك بةطؼت وا دةصان كة كتيَبدانةى طؼت بةتةنيا بؤ خواطتن كتيَبة.
خةل
َك بضان كةة كتيَبدانةة كاسئاطةان دةكةا بةؤ ئةدمامةذان
دةػيَ ص س لة خةل
َينةةةوةكان ،بةة كةةةميان دةصانة كةة جيَطايةكةةة بةةؤ
تويَزينةةوةى صانظةةت ليَكؤل
َبةة ئةةو جةؤسة ئاطةانكاسيية لةةص س كتيَبدانةةى
خضمةتطوصاسيي صانياسييةكان ،هةل
طةوسةو ما ناوةنذيذا ئةةدما دةدسيَة  ،بةة هيَؼةتا وة ثيَويظة نييةة ،هؤكةاسى
ئةوةػ تيَشِوانين تةقليذييانةى بةػةةكان طةسضةاوةكان ريَذةسةوةيةة كةة ص سجةاس
دةكةونة ناوةوة ،يةان بةػة ثؼةت كتيَبدانةة ،بةوثيَيةةى دووسة ضةاون هامؼةؤى
طوودمةنذانيان بةطةسةوة نابيَ !
ئيَظتا كات ئةوة هاتووة كةوا جياواصي لةةنيَوان خضمةةتطوصاسي طةسضةاوةكان
َةذا ،ضةونكة
صانياسييةكانذا بكشيَة  ،هةةسوةها لةةنيَوان طةسضةاوةكان طةةوسةو منذال
هةسية لةوانة داخواصيكاسى تايبةت خؤيانيان هةية.
كات ئةوة هاتووة بةػ خواطنت لةبةػ ثيَؼةوةى كتيَبدانةة طؼةتييةطةوسةكانذا
َشيَ  ،تةةاوةكو بتةةوان بايةةةخ صيةةاتش بذةنةةة ثيَؼةةكةكشدن صانيةةاسي طؼةةت
نةةةهيَل
طةػةةتوطوصاسى مةةةدةني لةةةسيَ طةةةنتةسةكان صانياسييةةةوة ،ئةطةةةس طةةةنتةسى
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صانياسييةةةكان لةةة بةػ ة ثيَؼةةةوةى كتيَبدانةةةدا بيَ ة ئةةةوا هامؼةةؤكةس هةةةس لةةة
ضوونةرووسةوةيذا دةيبنل طوودى ىلَ وةسدةطشيَ .
سيَكدظتن ناوةوةى كتيَبدانة ،ئةطةس لكيَك بضةووك كةشاوةو دابةػةنةكشاوبيَ
بةطةسبةػةةةكانذا ،يةةان كتيَبدانةيةةةك طةةةوسةى دابةػةةكشاو بيَ ة  ،دةبةةل تيايانةةذا
كةػةطؼتييةكة ببينشيَتةوة ،كةدياسة لة ناوضةيةكةوة بةؤ يةةكيَك تةش جيةاواصة .بةؤ
َةى
منوونة لةبةػ خواطتنذا كةوا ثيَويظت بةسووبةسيَك كشاوانرتة تاطوودمةنذان جوول
تةواوى تيايذا بكةن ،هةسضؤن ثيَويظت بةطيماكان ديكؤس سونةاك هةيةة .ئةةوةؾ
بةطةس بةػ منذا نذا جلبةجل دةبيَة كةةوا ثيَويظةت بةة سووبةةسى طودمةاوة بةؤ
داسِػتن خؼتةى ضري بؤخويَنذنةوةيان ،يان خويَنذنةةوةى ديكةةى خؤيةان ،لةطةةأل
بةكاسهيَنان بنميض نضمرتدا دانةان كوسطةييةكانيان بةػةيَوةى درةبةاو ،هةسضةؤن
لةبةػ طةسضاوةكانذا ثيَويظمان بة ديكةؤسى طةادةتش سونةاك نضمةة ،جيةاواص لةةو
َةكان خويَنذنةوةدا لةبةسصتشدا دادةنةشيَ ئاسِاطةتةى طةةسميَضةكان
سوناكييةى لة هؤل
دةكشيَ .
دةبل ئةوةمشان لةبريبيَ  ،كة ديكؤسى كتيَبدانة بةػيَوةيةك طةسنخ ساكيَؽ بيَ ،
ضةنذة طاكاسيؽ بيَ  ،ئةوا جياواصى صينةذووي دةبةخؼةيَتة نةاوةوةى تةرسةكةةى
هان طةوودمةنذ دةدا هةةسخؤى هةةموو بةػةةكان بةطةةسبكاتةوة ،لةوكاتانةةدا
هامؼؤكةس لة تواناكان كتيَبدانة ،لةسووى تةرس كةسةطتةو طةسضاوةو كاسمةنةذان
تيَذةطا دةصانيَ طةسضاوة بيَ يان صانياسييةكان ضؤن طوود وةسدةطشيَ .
كتيَبدانة دةتوانيَ سَليَك ديكةؾ ببينيَ  ،ئةويؽ هانذان كيَشبةوون خةودي
ناكةسميية ،كة ئةويؽ دابينكشدن كةسةطتةى دةوآ تا هان ئةوانة بذا كةة خؤيةان
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ثةسوةسدة دةكةن بةئاطان بةنيَو طةسضاوةكانذا بطةسِيَ  ،ئةويؽ بةو واتاية نييةة كةة
َكو بةضان ضةؤن بةةكاسيان ديَةن طيظةتم
طةسضاوةكان تيَكةأل بةيةة بكةةن ،بةةل
بةسِيَوةضوون كتيَبدانة بثاسيَضن.
ئةوةؾ ثيَويظت بة ثشاكتيضةكشدن طيظتم (سيَنماي ئاسِاطتةكشاو) هةية لةريةن
كاسمةنذانةةةوة ،لةطةةةأل ضةةؤنيَت منايؼ ة طةسضةةاوةكان ،بةسةضةةاوكشدن سيضبةنةةذى
سيَكدظتنيان دواى ئةدمامذان كاسة هونةسييةكان لة كتيَبدانةدا.
ثيَويظتة كاسمةنذى ػاسةصاو ثظثؤسِى كتيَبدانة هةس لةطةةسةتاوة بةػةذاسبيَ لةة
َ ئةو وة كةطيَك تايبةمتةنذى هاوكاسى ئةنذاصياسى
نةخؼةكيَؼان كتيَبدانةدا ،س ل
َ ئةو بةطشنط بضانةل ساويَةزى
تةرسطاص دةبيَ  ،لةبةسامبةسدا دةبل ئةنذاصياسيؽ س ل
ثل بكا بةيةكيَ لة طشوث نةخؼةطاصي بضانيَ  ،ضونكة ص س تةرسى جوان هةن كة
تةرسطاصان بةتوانايان لةثؼةتةوةية ،بةة وة كتيَبدانةة هةةسطيض طةةسكةوتوونني،
َ ئةو دوورية هاتوونةتة ئةدما  ،كاسمةنذيؽ
كتيَبدانة باػةكان بة هاوكاسي تونذوتؤل
دةبل ػاسةصاى تةواو بيَ لةثيؼةى خؤيذا لةكةطةان دى صيةاتش بضانيَة  ،بؤهيَنانةة
َك دةوسوبةسى طوودمةنذب ليَ .
ئاساى كتيَبدانةية كة خةل
 -4ثازاضتهى كتيَبخانة:
كاتيَ ثظثؤسِى كتيَبدانة لةطةأل تةرسطاصدا بؤ نةخؼةطاصي كتيَبدانةيةك نةوآ
كؤدةبيَتةوة ،يان بؤ ضاككشدن كتيَبدانةيةك كؤن ،ثيَويظتة ئةوة لةبةسضاو بطشن كةة
تةرسى كتيَبدانةكة بؤ طا نيَك ص س ددةميَنيَتةةوةو خضمةةتطوصاسي ثيَؼةكةؾ بةة
َطا دةكا .
كؤمةل
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َطا طةوودمةنذ دةبيَة لةةو
ئةطةس كاسةكةيان بةباػ مةيظةس كشد ،ئةةوا كؤمةةل
كتيَبدانةية كة دةبيَ منوونةي بيَ بؤ منايؼة خضمةتطوصاسييةة كتيَبدانةييةةكان ،
َيَ .
طةس وانةبوو ،ئةوا جوانييةكةى تةنيا لةسووة تةرسطاصييةكةيذا دةل
كوستبينيية طةس نةخؼةى كتيَبدانةية لةسووى كؤسمةوة جوان بيَ  ،بة توانةاى
مانةوةو ثاساطتن لةة هؤكةاسة دةسةكييةةكان وة كةؾ هةةوا رواصبيَة  ،هةسضةؤن
لةناوةوةؾ كةسةطتةو ديكؤسةكان بةةجؤسيَ بة بةسطةةى بةةكاسهيَنان ص س نةةطشن.
هاوكا ئةةو ماددانةةى لةةناوةوة ،وة بؤيةاخ سووثؤػة كةسةطةتةكان لةةناوةوةو
سووكاسةكان دةسةوةى نابيَ لةو جؤسانة ب كة لة هةنذيَ تةةرسى نويَةذا بةةكاسديَ
طودماونني بؤ كتيَبدانة.
هةسبؤيةةة ثيَويظةةتة لةطةةةس ثظةةثؤسِى كتيَبدانةةة لةةةثيَناوى ثيَؼةةكةؾ كشدن ة
خضمةتطوصاسييةكان بؤ ماوةى دووسودسيَز ،داوا لة ئةنةذاصياسى تةرسطةاص بكةا كةة
دميةن سووكاسى دةسةوةى كتيَبدانة بةجؤسيَ بيَ جوان خاويَ طةسنخ ساكيَؼب َ بةؤ
طارن داهاتوو ،هاوكا ثيَويظتة كاسمةنذ سيَنماي تةرسطاص بكا بة ئاط ثلةى
بةةةكاسهيَنان تةةةرسى كتيَبدانةةة ،تةةاوةكو هةةةس لةماوةيةةةك كةمةةذا سووبةةةسِووى
لةناوضوون داسِوخان كتيَبدانةو خشاثبوون كةسةطتةكان نةبنةوة.
دسووطتكشدن تةرسى كتيَبدانة ثش رةيةك هاوبةػة لةنيَوان ثظثؤسِى كتيَبدانةةو
تةرسطاصدا ،تا ئةوكاتةى تةرسةكة تةواو دةبيَ  ،لةطةةأل تةواوابوونيةذا بةسثشطةياسي
كتيَبدانةكة بةتةنيا دةكةويَتةة ئةطةتؤى كاسمةنةذةوة ،هةةس لةة ثاساطةتن س رانةةى
تةرسةكةوة تادةطا بة ثيَكواتةو كةسةطةتةكان  ،ضةونكة ص س كتيَبدانةةمان بينيةوة
لةكات كشدنةوةدا لةجوانرتي ػيَوةدا بوون ،بة بةهؤى بايةخ ثيَنةةدان ثيَويظةتةوة
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لةةة ريةنةةة كتيَبدانةييةكةةةوة وسدة وسدة ئةةةو جوانييةةة نةةةماوةو دواتةةشيؽ بةةةجؤسآ
كةسامؤػكشاوةو داسِصاوة كة بةتةواوي دميةنةكةى ناػشي بووة.
ضةةةنذ هؤكاسيَ ة دةبنةةة دياسيكةةةسى باػةةي  ،يةةاخود خشاثي ة خضمةةةتطوصاسي
كتيَبدانةةة ،لةوانةةة قةةةباسةى طةسضةةاوة كتيَبدانةييةةةكان سووبةةةسى طةدمينةةةكان
طةسضاوةكان ،هةسوةها رماسةو تواناى كاسمةنذةكان ،لةطةةأل جةوان ئاطةت بةاؾ
خشاث كتيَبدانةكة لة دسووطتكشدن كةسةطتةكانيذا.
لةطةأل كشدنةوةى هةس كتيَبدانةيةكذا ،نوآ بل يان نةؤرةنكشاوو ثؤػةتةكشاو ،هةةس
لةسِيَوة ضؤنيَت كتيَبدانةكة دةسدةكةويَ هانذةس دةبيَ بةؤ ساكيَؼةان طةوودمةنذان
بةرى خؤيذا ،هةسضةؤن طةسضةاوةكان كتيَبدانةةو كاسئاطةان خضمةتطوصاسييةةكان
َة طشنطيةان
دةبنةوة هؤكاسى طوودبينني ،هاوكا جوان خاويَني كتيَبدانةكةة س ل
هةية ،بةتايبة كة ص س لة دامةصساوة طؼةتييةكانذا ئاطةت خةاويَني لةة ثلةيةةك
نضمذاية.
مش ظ بةخيَشاي لةطةأل دةوسوبةسدا ساديَ  ،بة بةكاسكشدن س رانةة لةجيَطايةةك
وة كتيَبدانةدا صةمحةتة طةسدم هةموو تؤصو ثيظيية بذسيَ كة بةكةسةطتةكانةوة،
يان بةقاض كوسطييةكان ميَضةكان د ب كتيَبةكانةوة بيَ  ،يان بةساخةسةكانةةوة،
ياخود طةسدم جيَطا ثةدمةةى طةةس ديةواسو ػووػةةو كةسةطةتةكان بةذس َي  ،كةواتةة
ماوةيةك دةويَ بؤ ثاككشدنةوةى هةموو ئةوانة ،دةبل بؼضانني كة ثيظي طةس سةنطة
كشاوةكان صووتش دةسدةكةون وة سةنطة داخشاوو تاسيكةكان ،بةتايبةة لةطةةس بةػة
خواسةوةى ديواسةكان ،هةسبؤية دةبيَ (بؤ منوونة) لةساخظةتن كةةسؾ كومباسةكانةذا
ضةنذ ثةدمةية بةرى ديواسةكانذا بةسصبكشيَنةوة.
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هةسوةها لةكات هةلبزاسدن كةسةطتةو كةلوثةلذا سةضاوى ئةةوة بكشيَة كامانةة
دسةنط ثيع دةب صووؾ ثا دةكشيَنةوة.
دةبل كاسمةنذ لةوة ئاطاداس بيَ كة جوان ساطشت خاويَني كتيَبدانة كةمرت نيية
لةةة خضمةتطوصاسييةةة كتيَبدانةييةةةكان ،ئةةةو تةرسانةةةؾ كةةة ثاسيَضطاسييةةان ئاطةةانة
لةئاطتيَك بةا دا دةبة بةؤ ماوةيةةك دسيَةز طةةسدم هامؼةؤكةسان سادةكيَؼة ،
لةوكاتةػذا باػرت خضمةتطوصاسييةكان ثيَؼكةؾ دةكشيَ  ،هاوكا ثيَويظةتة كاسمةنةذ
جةخ لةطةس ئةوة بكاتةوة كة ئةوانةى كاسى ثاككشدنةوة دةكةن ليَضان ساهيَنشاو ب .
هةسضؤن ثةيوةنذي تونذوتؤأل هةية لةنيَوان ثا خاويَن جةوان سيَكدظةتنذا،
ضونكة هةموويان دةبنة جيَبايةخ ئةو ػويَنة ،دياسة كةاسى كاسمةنةذ ثةيوةطةتة بةة
َكة هامؼؤكةسةكةوة ،ئيرت طشوػتيية كة لةهةنذآ كاتذا كؼاسى ص س بكةويَتة طةس
خةل
كتيَبدانةو لةو كاتانةدا كاسيطةسي دةكةويَتة طةس طيظتم كاسو ضؤنيَت سيَكدظتن
خضمةتطوصاسييةكان.
ثيَويظتة لةو كاتانةدا كاسمةنذان ثاسيَضطاسي لة هيَمن بكةن بةميَؼك ئةاسا
كاسكشدن ص ستشةوة ئةسكةكانيان ئةدما بذةن ،ضونكة ثيؼةى كتيَبدانةي ثيَويظت بة
كةطان صيشة كاسصان ليَوةاتوو هةيةة ،ديةاسة هةةموو ئةوانةةؾ لةةريَش طةيَبةسى
طيظتمذا بةسِيَوة دةض ئةدما خضمةتطوصاسي طةوسةى ىلَ طةوص دةبيَ .
َبة ثاسيَضطاسي لة تةرسة نويَيةةكان ئاطةانرتة لةة تةةرسة كؤنةةكان ،ضةونكة
هةل
صةمحةتة نةسيت كاسكشدن جيَطا تةقليذييةكان هةسوا صوو بطؤسِيَ  ،بة لةنويَيةكانةذا
هةس لةطةسةتاوة كاسكشدن نوى دةطتثيَذةكا ئاسِاطتةى كاسى جياواصى كاسمةنذةكان
دةسدةكةويَ  ،لةوانيؼذا هةن بةطشوػت خؤيان سيَ ثيَك لةريانذا ثةيشِةوى ػيَواصى
39

باؾ دةكةن ،ئةوانة بةسهةم كاسكشدنيان صوو دةسدةكةويَ  ،بةة ئةوانةةى بةةوجؤسة
َظوكةوتيان لة كاسكشدن بةسدةوامذا بطؤسِيَ  ،هةسبؤيةة ثيَويظةتة لةة
نني ،دةكشآ هةل
كاسطيَشِي كتيَبدانةوة(بةسِيَوةبةسيَتييةوة) ثيَودانةكان كاسكشدنيةان ثةل سابطةةيَنشيَ ،
هاوكةةا دةبيَ (ليَثشطةةشاو) ،يةةان بةسِيَوةبةةةس صوو صوو بةػةةةكان بةطةةةسبكاتةوة بةةؤ
َنيابوون لة ثاسيَضطاسي تةرسو كةسةطتةو طيظتم لةخضمةت طوودمةنذا دةبيَ  ،طةس
دل
كاسمةنذ لةثؼت ميَضةكةيةوة دابنيؼيَ لةطةس ميَضةكةةى كتيَةب كاكةةص كؤمةة َ
َة لةطةأل طوودمةنذدا بكشيَة نةاتوان َ
بيَ  ،ئةوا صةمحة دةبل لةو جيَطايةدا مامةل
طؤساك ئةوان جلبةج َ بكا  ،هةسضؤن طوودمةنذيؽ ناتوان َ ثشطياسةكان ئاسِاطةتة
بكا بةباػ خيَشاي وة ميان ضنط بكةويَ .
دةبل لةنيَو كاسمةنذانذا طةسدم ئةوانة بةهةنةذ وةسبطرييَة كةةوا هةةموو ػةتة
وسدةكانيؽ دةبين  ،بؤ منوونة كة دةبين بةهؤى باوة تةثوتؤص جيَطاية ثيع دةكا ،
َواطين سيكالمةكان لةطةس ػووػةى دةسطاكان ئةةو نةاوة تاسية دةكةن(كةة
يان هةل
دةبيَ تةنيا بةتابلؤى سيكالمةكانةوةب )...
دواى بةطةسضوونيؼيان ىلَ بكشيَنةوة ،ثاػان دةبل طةسدم ص سػت تش بذسيَ  ،وة
سيَ ثيَك ثشططةو وة مذانةوةى هامؼؤكةسان ،كاستةكان ثيَشِط كاست طريكةان
كتيَبةكان ،تةثوتؤصى طةس ئاميَشةكان سوناك ػووػةو جاخمانةكان طةدمينةو...تاد.
َابةكانيانةذا
هةسوةها دةبيَ طةسدم سيَ ثيَك دانان كتيَبةكان لة تاخضةن د ل
بذسيَ بشِوانشيَنة رماسةى ثؤليَن طةةس ليَواسةكانيةان بضانشيَة بةةسوون ديةاسة يةان
داخوسا وة ،هةسوةها ثيَويظةتة طةةسدم ثةا خةاويَن كتيَبدانةةى طةة ِس بةذس َي
بضانشيَ كة ناو ئوتومبيلةكة خاويَنةو دواجاس كةى خاويَ كشاوةتةوة؟
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ئةوانة ضاسةطةسيان ئاطانة ،بة كةسامؤػيان ئةدمام باػ نابيَ ساي كشدنيان
بة كاسمةنذان ثظثؤسِو ئاطايؽ دةكشيَ ئةدماميؼ ويَنةةى كتيَبدانةة وةكةو خةؤى
لةميَؼك طوودمةنذانذا دةضةطثيَ .
طةس كتيَبدانةية بةةسدةوا ثاسيَضطةاسي بكشيَة ئةةوا دةبيَتةة هؤكةاسى طةةسنخ
ساكيَؼةةان طةةوودمةنذةكان و كاسمةنةةذيؽ دةتوانةةل خضمةةةت خةةؤى بةةةجوان
كاسيطةسييةوة تيادا بكا  ،هةس ئةوةؾ جياى دةكاتةةوة لةة كتيَبدانةةكان تةش طةةس
لةئاطةةت ثيَويظةةتذا نةةةب  ،طةةةس تةةةرسى كتيَبدانةةة خةةاويَ جةةوان بةةل ئةةةوا
طةسضاوةكانيؼ سيَ ثيَ دةثاسيَضسيَ  ،هاوكا كاسمةنذيؽ تيايةذا خضمةةت صيةاتش
ثيَؼكةؾ دةكا  .لةمةطةلةى بةباصاسِكشدنذا لة باصسطانيذا ضةؤنيَت منايؼة كا كةان
َ ة طةةةوسة دةنيَ ة  ،لةكتيَبدانةػةةذا كةةة ئامةةانخ طةةةسنخ ساكيَؼةةان خويَنةةةسو
سل
َةكانيانذا سَل طشنطة هةيةة،
طوودمةنذة ،ضؤنيَت منايؽ دانان طةسضاوةكان لةهؤل
دةػل خشاث دانشاب دةػيَ جوان لةجيَ خؤيان دانشاب لةو كاتانةػذا طوودمةنذ
بةباػ لةطةأل طةسضاوةكانذا كاسةكان ئةدما بذا .
هةنذآ جاس ،ريةن تش منايؼ كتيَب طاص دةكةن ،كة ثةيوةنذي ساطةتةوخؤى بةة
َكو منايؼةكانيان بؤ وةسطشتن صانياسيية لةطةس
خضمةتطوصاسي كتيَبدانةييةوة نيية ،بةل
َطا ،لةهةنذآ و تيؼذا ثةيوةنةذي تةةواو هةيةة لةة نيَةوان كتيَبدانةة
بايةخ كؤمةل
طؼتييةكان مؤصةخانةكانةذا ،مؤصةخانةةكان ثيَؼةانطاى هةميؼةةي دةكةنةةوة بةؤ
كتيَبدانةكان كاسمةنذانيان طةسثةسػت ثاسيَضطاسي دةكةن ،ئةوةؾ جيَبايةخ تةشة
بةةة كتيَبدانةةة ،هةسضةةؤن دسووطةةتكشدن طشنطيةة كتيَةةب كتيَبدانةيةةة لةةةناخ
هامؼؤكةسان مؤصةخانةدا كة بايةخ بةمؤصةخانةكان دةدةن.
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َنيةةابوون لةةةوةى
ريةةةنيَك تةةش لةةة ثاساطةةتن كتيَبدانةةة ثةيوةطةةتة بةةة دل
خضمةتطوصاسييةكان بةكؤك سيَك تواناوة دةض بةسِيَوة ،طشتنةبةسى سيَطاى ساطة
بؤ بة ِسيَوةضةوون كاسوبةاسة س تينييةةكان دابةػةكشدن كاسمةنةذان ثيَؼةواصي لةة
هامؼةةؤكةسان لةةة تةةةرسى كتيَبدانةةةدا هؤكةةاس دةبةة بةةؤ بةسصكشدنةةةوةى توانةةاى
َكشدن ثةيوةنةةذي كتيَبدانةةة بةةة
خضمةتطوصاسييةةة كتيَبدانةييةةةكان تونةةذوتؤل
هاوو تيانةوة.
ضةنذة كاسمةنذ خاوةن ئةصموون كشاوان بيَ لةة دةطةتةبةسكشدن طةسضةاوةكان
كتيَبدانةو ئامادةكشدنيانذاو نضيكي تةواوى لة خضمةتطوصاسي كتيَبدانةةو ساهةاتن
َيذا ،ئةوا ئةوةنذةى تةش تواناكةان صيةاد دةكةا بةؤ ديةاسيكشدن ميتؤدةكةان
لةطةل
كاسكشدن باػكشدن خضمةت س رانةى.
زيَكخطتهى جوولَةى ضوودمةنداى
كاتيَ طوودمةنذ بةمةبةطت جياواص ديَتة كتيَبدانة ،دةتوان لةية جاسدا طةةس
بةضةنذ بةػيَكذا بكا  ،بةوةؾ تيَشِوانين بؤ كتيَبدانة تيَشِوانينيَك باؾ بيَ  ،طةةس
توان بةخيَشاي بضيَتة نةاو كتيَبدانةةوةو ضة ويظة بةئاطةان دةطةت بكةةو َي ،
َيَ  ،ئةوا مةبةطتةكان هاتووةتةدى.
بةخيَشاييؽ كتيَبدانة جيَبويَل
دةبينني ضةنذة ناخؤػة كةطيَ لةسيضى طؤثةسماسكيَتيَكذا بوةطتل تا ثاسة بةذا ،
َ كاسةكانيةان بة ،
يان لةسيضى بانكةذاو كاسمةنةذان ص س لةةوديوةوة ببينةل طةةسقال
بةهةمان ػيَوة كة لة ثشططة ،يةان لةبةػة خواطةتنذا لةةسيضدا بيَة  ،هةطةتذةكا
كتيَبدانة تواناى ساي كشدن كاسةكان نيية.
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هةسضةنذة خضمةتطوصاسي كتيَبدانة ،لة كتيَبدانةيةكةةوة بةؤ يةةكيَك تةشو لةة
َطايةكةوة بؤ يةكيَك تش جياواصة ،بة دةتوانشآ طةعاتةكان كاس سيَكبدشيَ
كؤمةل
طةعات صيادة خبشيَتة طةس كاسكشدن لةكات ثيَويظتذا ،بة دةبل سةضاوى هةطتياسي
بةػ خواطنت بكشيَ  ،كةة دةكةويَتةة نضية دةسواصةى طةةسةكي كتيَبدانةةوة ،طةةس
َغ بوو ،ئةوا دةبيَ كاوةنتةسيَ تةسخان بيَ بؤ خواطنت يةكيَك تةش
كتيَبدانة قةسةبال
بؤ طيَشِانةوةيان.
ثاػانيؽ بةكاسهيَنان ئاميَش بووةتة كةاسيَك ثيَويظة  ،بةتايبةة كةة ئةاميَشة
َ طةوسةيان هةية لة جلبةةجلكشدن داخةواصي طةوودمةنذانذاو
ئةليكرت نييةكان س ل
َغ لةنيَو كتيَبدانةدا.
نةهيَؼتن قةسةبال
خصمةتطوشازيى كتيَبخانةى طةزِؤك
ثاسيَضطاسي لةكا لة خضمةتطوصاسي كتيَبدانةى طةسِ كذا بايةةخ خةؤى هةيةة،
ضونكة طشوػت بةسِيَوةبشدن كتيَبدانةى طةسِ بةجؤسيَكة طوودمةنذان لةناوضةيةك
كشاوةدا لةضاوةسِوانيذا بة  ،ئةيرت سةوػة ئةاوو هةةوا بةهةةس جؤسيَة بيَة  ،ئةطةةس
ئوتومبيل طةسِ جاسيَ دواكةو  ،يان هةس نةطةيؼتة ػويَن مةبةط طوودمةنذان
طشرو تةووسِة دةبة  .سيَكدظةتن ئةةو خضمةتطوصاسييةة و ساطشتنة وادةى طةيؼةتن
ئوتومبيلةكان ،ثةيوةطتة بة طل هؤكاسةوة ،ثاسيَضطاسي لة ئوتومبي ضةاككشدنةوةى
كةموكوستييةكان هؤكاسى يةكةم ضةونكة ثةككةةوتن بةةسدةوام دةبيَتةة هةؤى
َةةةكان هاتوضةةؤية كةةة دةبةةل
طةةسنةكةوتن خضمةتطوصاسييةكةةة ،دووة خؼةةتةى هيَل
دي اسيكشاوو بةثيَ كات دياسيكشاو بيَ  ،طيَيةميؽ بةخؼؼ كاسمةنذانة بؤ جيَبةجل
كشدن خضمةتطوصاسييةكة.
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لةةةكات طشكتةة ئوتومبيلةكانةةذا ،دةبةة َ بةةة تةلةةةكون طشوثةة طةةوودمةنذان
ئاطاداسبكشيَتةوة ،هةسضؤن دةبل لةسيَ ساديؤ ناوخؤييةكانةوة صانيةاسي طةةباسة بةة
َواطةين
ثةككةوتن ئوتومبيل كتيَبدانةو دواكةوتن سابطةيةنشيَ  ،هةسضةؤن بةهةل
ثؤطةةتة ،لةػةةويَنة طؼةةت باصسطانييةةةكان ئةةةو مةبةطةةتة دةطةيةةةنشيَ وادةى
ضاككشدنةوةو طةيؼتن ئوتومبي دياسى دةكشيَ  ،ثيَويظتة كتيَبدانةى طةسِ بةرى
كةمةوة دووئوتومبيل هةبيَ بؤ ساي كشدن كاسةكان .
ثيَويظتة نضي ػويَن كتيَبدانةى طةسِ تةابلؤى سيَنيؼةانذةس هةةبيَ  ،هاوكةا
ئامادةكشدن بآلوكشاوةى بضوو طةباسة بةكتيَبدانةكةو وادةى كاسةكةان ػةويَن
ساوةطتان ئوتومبيل طةسِ  ،طوودى باػ دةبيَ .
ثيَويظةةتة هةةةس طؤسِانةةل لةةة طةةةعاتةكان كةةاسكشدن كتيَبدانةكةةةدا سووبةةذا ،
سابطةيَنشيَ  ،ئةويؽ لةضةنذ س ريَ بةس لةطؤسِانةكان.
 -5كةلوثةلء كةزةضتةكاى:
ثةيوةنةةذى تةةةواويان هةيةةة بةةة تةةةرسى كتيَبدانةةةوة ،ضةةونكة بةةةبل كةسةطةةتة
كةلوثةلةكان كاسى كتيَبدانةي بةسِيَوة ناسِوا  ،لةوةبةس بايةخ ئةوتؤ نةدةدسا بةوانة،
وا دةصانشا بة بوون طةسضاوةو كتيَبةكان ػتيَ كةلوثة  ،كاسةكان ساي دةبة  ،ئةيرت
سةضاوى جؤسى كةلوثةلةكان نةدةكشا.
لة طةسدةمة نويَيةدا بايةخذان بة كةلوثةلةكان صيادى كشدوة ،ضونكة دةصانشيَة
َطادا ،هةةةسوةها بةةؤ بةسرةوةنةةذي
َيَك ة هةيةةة بةةؤ كةةاسى كتيَبدانةةة لةةة كؤمةةةل
سل
طوودمةنذان كتيَبدانةو طةوودوةسطشت لةة خضمةتطوصاسييةةكان  ،هةسبؤيةة ئةةمشِ

44

طةةل َي تايبةمتةنةذى ثيَوانةة دةبيةنني كةة ثيَويظةتة لةة كةات ثة ِش كةسةطةةتةكشدن
كتيَبدانةدا سةضاو بكشيَ .
كةلوثةىل كازمةنداى
ثيَويظتة هةس كتيَبدانةية كةلوثةةىل طودمةاو بةؤ كاسمةنةذةكان دابةني بكةا ،
ئةةةويؽ لةةةثيَناوى ساثةسِانةةذن كاسوبةةاسى كاسمةنةةذى بةػةةةكان وةكةةو :خواطةةنت،
طةسِانذنةوةى طةسضاوة كتيَبدانةييةكان ،سيَنماي خويَنةسان بةػةكان تش ،هةنذيَ لة
كتيَبدانةكان ئةوةيان لةرباػة كة خواطنت طيَشِانةةوةى طةسضةاوةكان ناوةنةذي بة
ئةدمامذانيان لة جيَطايةكةذا بيَة لةةدةسةوةى تةةرسى خةودى كتيَبدانةكةةدا ،بةة
ص سبةيان وايان بةروة ثةطةنذة ئةو كاسانة لةناو كتيَبدانةةدا ئةةدما بةذسيَ  ،ئةةوةؾ
ثيَويظت بة سووبةسيَك باػة تا كةلوثةىل تةواوى تيادا دابنشيَ  ،ئةيرت كةلوثةلةةكان
بشيت دةب لة د ب ميَض و جيَطاى دانان كتيَبةكان كة دةخواصسيَ تؤماس دةكشيَ ،
هةسوةها ئةوانةى دةهيَنشيَنةوة تا لة جيَطاى خؤيانذا دادةنشيَنةوة.
دةكشيَ بؤ كتيَبدانةى بضةووك منةذا ن جيَطةاى بضةووكرت كةلوثةةىل كةةمرت
تةسخان بكشيَ  ،بة لة كتيَبدانة طؼتييةكانذا ثيَويظة بةة جيَطايةة دةكةا بةة
َةة لةطةةأل ص ستةشي
تايبة بؤ خواطةنت نةخؼةكيَؼةشا بيَة  ،تةاوةكو بتةوانشآ مامةل
هامؼؤكةسدا بكشيَ  ،ئةو جؤسة نةخؼةطةاصيية وا دةكةا ضةاوديَشى هاتنةة رووسةوةو
ضوونة دةسةوةى طوودمةنذان طةسضاوة خواصساوةكان بكشيَ  ،كةواتة ثيَويظتة لة نضي
دةسطاى طةسةكييةوة بيَ كة طوودمةنذ هامؼؤى ليَوة دةكا .
باػرت واية ئةمينذاسى كتيَبدانة ئةو كاسة س تينيانةة بةؤ طشوثيَة لةة كاسمةنةذة
َيَ  ،تاوةكو خؤى بواسى هةبيَ بؤ طفتوطؤ لةطةةأل طةوودمةنذان
هاوكاسةكان جيَبويَل
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ياسمةتيذانيان ،هةسوةها بؤ تيَطةيؼنت لة كيَؼةكان ،ثيَويظ وايةة بةؤ ئةةو جيَطةاى
سيَنمةةاي كشدنةةة رووسيَة دووس لةةة دةسواصةى كتيَبدانةةةوة دسووطة بكشيَة  ،بةةة
لةبةسضاودا بيَ خويَنةس بةئاطان بيطاتل ،هةسضؤن ثيَويظتة كةلوثةىل ثيَويظ بةؤ
ئةو جيَطايةؾ دابني بكشيَ  ،هةسضؤن دةبل ئةو (نووطينطةية) نضي بيَ لةة ػةويَن
بابةتة بيبليؤطشاكياييةكان ليظ سيَبةسةكان كةوا خويَنةس كاسى ثيَيان دةبيَ .
كوزضييةكاى
ثيَويظتة طوودمةنذ بتوانيَ خؤى بةسصي كوسط ثؼتةكةى سيَكبدا  ،تابتوانل
بةباػ لةطةسى دابنيؼيَ خبويَنيَتةوة ،تاوةكو بةويظت خؤى ثؼتةكةى بؤ ثيَؼةوة
َيَنيَتةوةو ضةؤن ثيَة خؤػةة دابنيؼة َي  .هةسضةؤن ثيَويظةتة جو نذنةةكان
دواوة جبول
َك دانيؼتن بيَ  ،بةوةؾ كتيَبدانةة
بةئاطان بةدةطتيةوة بيَ كوسطييةكةى بةكةل
ضاركانةتش خضمةت خويَنةسان دةكا .
ذووزةكانى ضاالكيى مهداآلى
ثشِكشدنةةةوةى ثانتةةاي رووسةكةةان منةةذا ن ،لةهةةةس جيَطايةكةةذاب دةبيَةة
ضاركييةكان ئةوان تيادا بيَتة دى ،بةػيَوةيةك طؼةت  ،دةتوانشيَة كوسطةييةكان
َ طةوسةكان /وةسطيَشِ) دابنشيَ ،
بةػيَوةيةك ناكةسمي (وة دانان كوسطييةكان هؤل
َؼاد دةبة  ،بةتايبةةتيؽ طةةس كوسطةي منذا نةةيان لةةبشى
ضونكة منذا ن بةوة دل
ئةوانةى ثؼتيان سيَكة ،بؤ دابنشيَ .
هةسوةها ثيَويظتة جيَطاكان بةثيَ جؤسى ضاركييةكان بؤ تةةسخان بكشيَة  ،واتةة
هةس ضاركيية بةثيَ ثيَويظتي خؤى .طةس ضاركييةكان بةةكاسى دةطةت كاكةةصي
بوون ،ئةوا دةبل ميَضةكانيان لةوانة ب كة بةصووي خاويَ دةكشيَنةوة بة ثةةسِ ى تةةسِ
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بظ ةشِدسيَنةوة ،هةسضةةؤن دةبةةل طةسضةةاوةى ئاويةةان روة نضي ة بيَ ة بةةؤ دةطتؼةةتن
َةكان كاسمةنذةكان ،هاوكا ئةو جيَطايانةى منايؼة كيلميةان تيةادا دةكشيَة
منذال
َؤثةكانذا سونةاك نةيانطشيَتةةوة،
ثيَويظتة تاسي بكشيَ  ،واتة لةكات كورانذنةوةى طل
ثيَويظتيؽ دةكا لةو جيَطايانةدا ػويَن تةةسخان هةةبيَ بةؤ ثاساطةتن كةلوثةلةة
بةكاسهيَنشاوةكان ،وة ئاميَشةكان منايؼ كيلم.
ميَصةكاى
كاتيَ ميَضى كاسمةنذان دسووط دةكشيَ  ،ثيَويظتة سةضاوى بةسصييةكةى بكشيَ
لة  22تا  45ئينخ ب  ،هةسضؤن دانةان هةنةذآ ميَةضى بةةسصتش بةؤ كةاسكشدن ئةةو
كاسمةنذانةى ئاصاسى ثؼتيان هةية ،تا بةثيَوة كاسى لةطةس بكةن ،كاسيَك ثيَويظتة.
هةسوةها ثاني ميَضةكان دةبل لة  30ئينخ كةمرت نةب .
كةلوثةلةكانى بابةتة بيطرتاو ء بيهساوةكاى
بوون بابةت بيظرتاو و بينةشاو لةة كتيَبدانةةدا ئةةوة دةخةواصآ كةة كةلوثةةىل
ثيَويظ دابني بكشيَ بؤ بةكاسهيَنان لةو بةػةةدا ،لةوانةة ميَةضى طودمةاو بةؤ دانةان
ئاميَشةكان لةطةسيان ،هةسوةها ضةنذ ئاميَشيَك وةكو :تؤماسى كاطيَتة دةنطييةةكان
ئاميَشى منايؼ كيلمةكان ،ئةوانةؾ بةػيَكيان بة ثاتشى كاس دةكةن بةػة تشيؼةيان
بةوصةى كاسةبا ،هةسبؤية دةبل لة نةخؼةطاصي ئةو بةػةدا دانان جيَطاكان دانةان
َةكان كاسةبا بةهةنذ وةسبطرييَ وة ثيَويظ .
خال

47

زوناكى
َكو
سوناك سَليَك دياسى هةية ،نةة هةةس لةة نةخؼةطةاصي كتيَبدانةةدا ،بةةل
لةثيَؼكةؾ كشدن ئةسكةكانيؼيذا ،هةميؼةة ئةةو نةخؼةطةاصيية بةػةيَوةيةكة كةة
كاسمةنذان كتيَبدانة بةباػ بةكاسى بويَن طوودمةنذ ب ليَ .
َكو كاسيطةسيؼ دةبيَ بةؤ
سوناك بةتةنيا خضمةت تةرسى كتيَبدانة ناكا  ،بةل
طةس هامؼؤكةسان كتيَبدانةو وايان ليَذةكا هةطةتيَك باػةيان هةةبيَ بةسامبةةس
خودى كتيَبدانة.
لةدانان سوناكيذا ،لةكؤنةوة تا ئةمشِ طؤسِان بةطةةس سوناكيةذا هةاتووة ،دةبيةنني
ئةةةمشِ سونةةاك بةػ ةيَوةيةكة طةةوودمةنذان هانةةذةدا بةةؤ هامؼةةؤى كتيَبدانةةة
طوودوةسطشت لة طةسضاوةكان.
كتيَبدانةكان ،وة هةةس تةةرسيَك تةش ،لةةريَش كاسيطةةسي مؤديَلةة نويَيةةكان
َؤثةكان بةباػرتي ػيَوة سوناك دةبةخؼ هاوكا
دامةصسانذن دانان سوناكيذاية ،طل
َؤثةكان بة بنميض بةسصةوة جيَطري دةكشيَ
وصةى كاسةباى كةميؼيان دةويَ  ،ص سجاس طل
تةةاوةكو ص ستةةشي تيؼ ة دابةةةؾ بكةةةن ،لةطةةةأل ئةوانةةةدا سةضةةاوى نةخؼةطةةاصي
طيظتمةكان طةسمكشدنةوةو كيَن كشدنةوةى كتيَبدانة دةكشيَ .
َةةكان ثاساطةتن كتيَةب طشكتيةان لةبةسدةمةذا
لةسابشدوودا دانان سوناك بؤ هؤل
بووة ،بة ئيَظتا ئةنةذاصياسة تةرسطةاصةكان نةخؼةطةاصةكان نةاوةوةى كتيَبدانةةو
ئةنذاصياسان كاسةبا ثيَكةوة ثالن ئةوةيان داسِػةتووة كةة دابةػةكشدن سونةاك لةةو
هؤ نةدا بةػيَوةية بيَ كة طةسجة د ب سةكةةكان ثاساطةتن كتيَةب ديةاسب
سوناك بيانطشيَتةوة.
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هةسضؤن لةتةرسى كتيَبدانةكانذا ،بايةخ ص س دةدسيَتة ثةدمةسةكان ،نة هةس وةكو
َكو وة هؤكةاسآ بةؤ سونةا
طةسضاوةيةك بينني لةهةسدوو ديوى دةسةوة ناوةوة ،بةل
كشدنةوةى صياتش.
لةئيَظتادا ثانتاييةك ص س لة ديواسةكان كتيَبدانة بؤ ثةدمةةسةو ػووػةة تةةسخان
دةكشيَ  ،لةدانان جؤسى ػووػةػذا سةضاوى ئةوة دةكشيَ كةة ئةطةتووسب نةةهيََل
دةنط بطاتة ناو كتيَبدانة.
ئاميَسةكاى
بةكاسهيَنان ئاميَشةكان لةكتيَبدانةدا بووةتة كاسيَك يةكحاس ثيَويظ طةةسجة
ئةسكةةةكان كتيَبدانةةةو خضمةتطوصاسييةةةكان كتيَبدانةةة بةةةهؤى ئاميَشةكانةةةوة
سادةثةسِيَنشيَ  ،ئةمة بةةسوون لةة خضمةةتطوصاسي كتيَبدانةة طؼةتييةكانذا سةنطة
داوةتةوة ،ئيرت قةواسةى كتيَبدانة هةسضةنذة بيَ طةسةكي بيَ يان روةك .
كتيَبدانة ثيَويظت ص سى بةبوون ئاميَشةكان كؤمثيوتةةسة ،هاوكةا ثيَويظةت
بةوةية بةػذاسبيَ لة طيظتمة كؤمثيوتةسييةكانذا بؤ كاسى ثيَشِطة خواطةنت كةاسة
س تينيية س رانةكان تش.
ئاميَشةكان ثيَويظتيان بةجيَطاى طودماوى خؤيان هةية تا دابنشيَ كاسيةان لةطةةس
بكشيَ  ،هةسوةها دةبيَ لةو جيَطايانةدا كة دادةنشيَ كةػ طودماو دابني بكشيَة  ،لةة
َة
طةسضاوةكان طةسم طاسدي  ،هةسوةها لةبوون طةسضاوةكان وصةى كاسةباو هيَل
تةلةكؤن  ،دةبيَ ػاػةى كؤمثيوتةسةكان لة سوناكي ساطتةوخؤ بثاسيَضسيَ .
هةسضةةةنذة جيَطةةشةوة بةةؤ ثيَشِطةةت كاستةةةكان داهيَنةةشاوةو طةةوودمةنذ بةةةهؤى
كؤمثيوتةسةوة مةبةطتةكان ديَنيَتة دى ئةوةؾ ثانتاي بةؤ كتيَبدانةة طيَشِاوةتةةوة،
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بة ثاسيَضطةاسى لةةو جةؤسة ث َيشِطةتة دةكشيَة تةا بةيةةكحاسى دةطؤ ِسيَة بةػةيَوةى
كؤمثيوتةسى.
ئة طيظتمة نويَية هةىل باػرت دةسِةخظيَنل بؤ خويَنةسان كاسمةنذان لةية كاتذا
َبةةة طةةا ن ئاينةةذة طيظةةتمة
كاسةكانيةةان بةباػةةرتي ػ ةيَوة بةةةسن بةةةسِيَوة ،هةل
ساطتةوخؤكان دةبيَتة بنةماى كاسو كاسوباسةكان خيَشاتشو طودماوتش بةسِيَوة دةض .
بةكاسهيَنان طةسضاوةكان وة ريَذةسو سيَبةسى ئةليكرت ن لةكاسةكان تويَزينةةوةو
بيبليؤطشاكيادا ،وايانكشدوة سووبةسى طةوسةتش تةسخان بكشيَ بةؤ خضمةتطوصاسييةةكان
ريَذةسو سيَبةسةكان.
لةهةنذيَ لةكتيَبدانةكانةذا ضةاوديَشي طةسضةاوةكان صانيةاسي جةؤسة كةاسيَك
تايبةتة ،هةسبؤيةة ثيَويظةت بةة سووبةةسيَك جيةاو داخةشاو هةيةة ،ئةيرت لةػةويَن
ريَذةسةكانذا بيَة يةان لةػةويَن كةاسى كاسمةنذانةذا ،ديةاسة طةوودمةنذيؽ يةاخود
ساطتةوخؤ طوود لةجيَطاى طةسضاوةكان طةسضةاوةى مةبةطةت وةسدةطشيَة  ،يةاخود
لةسيَ كاسمةنذى كتيَبدانةوة.
هةنةةذيَ كتيَبدانةةةى طؼةةت ضةةةنذ كؤمثيوتةةةسيَ بةةةجيا تةةةسخان دةكةةةن بةةؤ
بةكاسهيَنان طوودمةنذان ،بةتايبة كة ئةةوة بووةتةة خضمةتطوصاسييةةك بةةسبآلوو
دةسكةوتووة طوودمةنذان ذةص بة بةةكاسهيَنان كؤمثيوتةةس دةكةةن لةة كتيَبدانةةدا،
دةتوانشآ كؤمثيوتةسةكان بةةو بةسنامانةة كاسبكةةن كةة لةريةةن كتيَبدانةةوة بؤيةان
دادةنشيَ  ،يان خودى طوودمةنذ بؤيان دادةنيَ .
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بة ئةو كتيَبدانانةى بةػذاسي دةكةن لةطةأل دامةةصساوى تةشدا لةةس َي ئةاميَشى
كؤمثيوتةسى طةسةكييةوة لةناو كتيَبدانةدا ،ئةوا دةكةويَتةة ريَةش ضةاوديَشي تةةواوى
كتيَبدانةكةوة.
َة تةلةةكؤن لةة كتيَبدانةة طؼةتييةكانذا كةاسيَك
هةسوةها بةوون ضةةنذي هيَل
ثيَويظةةتة ،هةسضةةؤن صيةةادبوون بةةةكاسهيَنان كؤمثيوتةس(ئينتةةةسنيَ ) كةةاكع لةةة
َةةكان تةلةةكؤن صيةاتش بكةش َي  ،ثيَويظةتة
كتيَبدانةدا ئةةوة دةخةواصآ رمةاسةى ه َيل
خضمةتطوصاسي تةلةكؤن لةضةنذ جيَطايةك جياواصى ناو كتيَبدانةدا بةسِيَوةبربيَ .
ثازيَصطازى لة ئاطس كةوتهةوة
بوون ئاميَشةكان ئاطاداسكشدنةةوةو ئةاطش كورانذنةةوة لةة كتيَبدانةةدا كةاسيَك
يةكحاس ثيَويظتة نابل ئة ريةنة كةسامؤؾ بكشيَ .
َةتةةو ثاساطةتن طةسضةاوةكان لةة
لةئيَظتادا طيظتمةكان كشياكةةوتن ئةةو ذال
طووتان لةناوضوون بةجؤسيَكة كة لة كؤنذا وا نةبووةو طيظتم ثيَؼكةوتوو دانشاوة بؤ
َ ئةوةدان لة ئاطشكةوتنةوةدا طيظتم
بةسطشت لةو مةتشطيية ،كتيَبدانةكان لة هةول
كورانذنةوة بة طاص بيَ نة بة ئةاو ،تةا طةسضةاوةكان خةشاث نةةب  ،هةسضةؤن رووسى
َةةيان
كؤمثيوتةسةكان جيَطاكان ثاساطتن كتيَبة دةطمةنةكان هةطتياسانة تةش مامةل
َذا دةكشيَ بؤ بةدووسبوون لةو مةتشطيية.
لةطةل
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بةشى شيَية:

ريَكخصتنى كتيَبخانة طشتييةكانء بةرِيَوةبردنيان
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سيَكدظتن كتيَبدانة طؼتييةكان بةةسِيَوةبشدنيان لةة كةاسة هةةسة طشنطةةكان ،
َظةوكةوت
ضونكة رينطةى كاسكشدن باؾ سيَكدشاو هؤكاسى كاسيطةسة بؤ ئاكةاسو هةل
كاسمةنذان ،ئةوةؾ بةثيادةكشدن طياطةت كاسطيَشِى بةسِيَوةبشدن كاسوباسةكان ئةدما
دةدسيَ .
ثيَويظةةتة بةسِيَوةبةةةسيَت كاسايانةةة صانياسييةةةكان خباتةةة بةسدةط ة بةةواس بذاتةةة
كاسمةنذان بةػذاسي لة بشِياسةكانذا بكةن بايةخ بذةنة نويَكشدنةوةو داهيَنان.
 -1زيَكخطتهى كازطيَسِى:
رماسةى كاسمةنذان ضةنذب توانايان هةسضؤنيَ بيَ  ،دةبل سيَطايةك ديةاسيكشاو
بطشيَتةبةس بؤ سيَكدظتن كاسوباسةكان ،ثيَويظتة بةرى كةمةوة ضواس كاسمةنذ ديةاسى
بكشيَ وة جيَطشةوة لةكات ثيَويظتذا كاسةكان سابثةسِيَن .
َبة سيَكدظتن كةاسطيَشي هةةس كتيَبدانةيةةك طؼةت بةةثيَ قةةواسةى
هةل
رمةةاسةى طةسضةةاوةكان دابةػةةكشدن بةةةؾ يةكةةةكان دةبيَة  ،ئةوةػةةة دةبيَتةةة
طةسضاوةى بةسِيَوةضوون كاسةكان ثةيوةنذييةكان كتيَبدانةكة ،ئةةو سيَكدظةتنة لةة
كتيَبدانةدا بةػيَوةيةك طل كوضكةي دةبيَ  ،لوتكةى ئةةو طةل كوضةكةية بشيتة
َة ساويَزكاسانةةة دةبينيَة بةةؤ بةةةسِيَوةبشدن طياطةةةت
دةبيَة لةةة ليزنةيةةة كةةة س ل
كتيَبدانةكة ،دواى ئةوان بةسِيَوةبةسى كتيَبدانة ديَ كة بةسثشطةة لةة جيَبةةجيَكشدن
طياطةةةت كتيَبدانةةةو بةةةسِيَوةبشدن بةػ ةيَوةيةك س رانةةة ،هةةةسوةها بةةةسِيَوةبشدن
خضمةتطوصاسييةكان ضاركييةكان كة لةكتيَبدانةدا ئةدما دةدسيَ  ،لةطةةأل كاسوبةاسى
كاسمةنذان ئاطاداسبوون لة طةسضاوةكان كةلوثةلةكان.
دةكشيَ جيَطشيَ بؤ بةسِيَوةبةس دابنشيَ لةطةأل طكشتاسية  ،دياسة سيَطاى بةاو بةؤ
سيَكدظتن كاسوباسةكان بةثيَ ئةسك هةسية لة كاسمةنذان دةبيَ  ،واتة:
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زيَكخطتهى كازطيَسِى لة ثيَكًاتةى كتيَبخانةى طشتيدا
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َبةةزاسدن طةسضةةاوةكان دابينكشدنيةةان ،ثيَشِطةة ثةةؤليَ  ،خضمةةةتطوصاسي
هةل
ريَذةسةكان صانياسييةكان ،خواطنت ...تاد ،بؤ هةس بةػةةؾ ليَثشطةشاويَ دادةنشيَة
دةكشيَ هةس بةػةؾ بةطةس ضةنذ لكيَكذا دابةةؾ بكشيَة  ،ئةةويؽ بةةثيَ طشوػةت
كتيَبدانةكة (بشِوانة ثةيكةسى سيَكدظتن كاسطيَشِي بؤ ثيَكواتةى كتيَبدانة).
لةطةأل طةوسةي كتيَبدانةدا ثيَويظ دةكا بةؾ يةكةى تش صياد بكشيَ  ،ئةويؽ
بؤ بةسرةوةنذي طوودمةنذان ،وةكو بةػ منذا ن ،يان بةػ طةسضةاوةكان بيظةنت
بةوػيَوةية.
هةسضؤن لةكات ثيَويظتذا لك ديكة بؤ كتيَبدانةى طؼت دةكشيَتةوةو ثةيكةةسى
كاسطيَشِي بؤ دادةسِيَزسيَ  ،بة ئةو كتيَبدانانة بضوو دةب ثةيكةسيان جياواص دةبل
لة كتيَبدانة طةوسةو طةسةكييةكان.
 -2كازمةنداى:
سةطةصى مش ي لةةطشنطرتي سةطةةصةكان بةؤ بةةسِيَوةبشدن كتيَبدانةةى طؼةت ،
طةةةسكةوتن كتيَبدانةةة بةنةةذة بةةة رمةةاسةى ثيَويظةةتي كاسمةنذانةةةوة كةةة توانةةاى
بةسِيَوةبشدن كاسوباسةكان كتيَبدانةيان هةبيَ .
رماسةى كاسمةنذان هةس كتيَبدانةيةك طؼت ثةيوةطتة بةطل هؤكاسةوة:
 -1كؤى دانيؼتووان ئةو ناوضةيةى كتيَبدانةكةى تيادا دةبيَ .
 -2قةواسةى بةثريةوةضوون بؤ بةكاسهيَنان طةسضاوةكان كتيَبدانة.
 -3كشاوان خضمةتطوصاسي كتيَبدانة بؤ خويَنةسان .
َةةو دامةةصساوة كتيَبدانةييةةكان يةة
َةتي كؤمةل
بةثيَ ثيَودان يةكيَت نيَودةول
كاسمةنذ بةػ خضمةتكشدن  2500هاوو ت دةكا  ،بة لةو تة دواكةوتووةكانةذا
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ئةو سيَزةيةة دةطؤسِدسيَة  ،ضةونكة دانيؼةتووان ص سةو رمةاسةى نةخويَنةذةواس صيةاتشةو
ضاركي وايؽ نانويَنشيَ كة هامؼؤكةس هانبةذسيَ بةؤ ضةوونة كتيَبدانةة ،هةسبؤيةة
ثيَؼنياص كشاوة ية كاسمةنذ بؤ خضمةت  10هةصاس هاوو ت دابنشيَ لة ػةاسةكانذاو
ية كاسمةنذيؽ بؤ  5هةصاس هاوو ت لة يةكة كاسطيَشِيية بضووكةكانذا.
كاسمةنذى كتيَبدانة طؼتييةكان بةطةس دوو جؤسدا دابةػذةب :
أ -ئةوانةى دةسضووى صانكؤن لةبواسى كتيَبدانةكانذا ،كة كاسوبةاسى هونةةسى
خضمةتطوصاسيية بنضةينةييةكان سادةثةةسِيَن  ،ئةةويؽ لةةريَش ضةاوديَشي بةسِيَوةبةةسى
َةت طةسكشدايةت بةسِيَوةبشدن بيَ  ،ئةمة بيَحطة
كتيَبدانةدا ،كة دةبيَ خاوةن خةطل
لة تواناى هونةسي .
ب -طشوث كاسمةنذة نائامادةكان كة ص سبةيان دةسضووى قؤناك ناوةنذي  ،ئةوانة
كاسى ياسيةذةدةسى سادةثةة ِسيَن  ..لةةو كتيَبدانانةةدا كةة بايةةخ بةة خضمةةتطوصاسي
كتيَبدانةى منذا ن دةدسيَ ثيَويظتة كاسمةنةذيَ هةةبيَ تايبةمتةنةذو ػةاسةصا لةةو
خضمةتطوصاسييةدا ،بةسِاى(ما كؤلفني) كاسمةنذى لةو جؤسة بةؤ منةذاأل طةشنطرتة لةة
كاسمةنذى كتيَبدانةى ئاطاي  ،ضونكة لة دووةميانذا ص سبةى خويَنةسان دةتوان خؤيان
َظوكةو بكةن ،بة منذا ن ثيَويظتيان بةكةطيَكة
خضمةت خؤيان بكةن بةباػ هةل
ياسمةتييان بذا بةسةو كتيَبدانةكة سايانبكيَؼيَ خؤػةويظت بكا ريان.
بؤضوونيَك تشيؽ هةية كة داوا دةكا كاسمةنذى ليَضان بؤ كاسى ديكةى ثظثؤسِي
لة كتيَبدانة طؼتييةكانذا دابني بكشيَ  ،وةكو كاسمةنذ بؤ بةػة ميَشدمنةذاأل روان،
ثظثؤسِى صانياسييةكان ،ثظثؤسِى بايةتي طةسضاوةكان ،ثظثؤسِى كتيَبدانةى طةسِ .
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َ ة كاسمةنةةذى كتيَبدانةةةكان دةكةةا لةةة
تويَزينةوةيةةةك نةةويَؽ ،بةةاغ لةةة س ل
َ ثيَويظةةتة كتيَبدانةةةكان طةسثةسػةةت ئةةةو
طؤسِانكاسييةكانةةذا ،كةةة طةةل خةةال
طؤسِانكاسييانة بكةن ،ئةوانيؽ:
 -1ثيَويظ بوون بة نةهيَؼتن نةخويَنذةواسي بواسى صانياسييةكان.
 -2طةػةكشدن خيَشا لة تةكنةلؤجيادا.
َةت بةسهةمويَنان صانياسيذا.
 -3طؤسِان لةخةطل
كةوا يةكةةميان خةؤى لةة كةاسصاني بةواسى سيَكدظةتن صانياسييةةكان طةةسِان
بةػةةويَنيانذا دةبينيَتةةةوة ،دووةميؼةةيان لةةة بةةةكاسهيَنان ليَضانانةةةى ئةةامشِاصة
ئةليكرت نييةكانذا دةبيَ  ،هةسوةها سيَكدظتن طيظةتم صانياسييةةكان ،طةيَيةميؽ
باؾ بةكاسهيَنان ئامشِاصةكان بآلوكشدنةوة كة لةنيَوان تيَكظة طةسضةاوة دةنطة
ويَنةييةكانذان.
ثيَويظتة كاسمةنذى كتيَبدانة ثظثؤسِِِبل لة بواسةكةيةذاو بشِوانامةةى ئةةو بةواسةى
هةب َي  ،بةةكالوسيؤغ ديبلةؤ  ،لةطةةأل ئةوةػةذا مةػةل كيَشبةوون بةةسدةوا
كاكتةسى طةسةكني بؤ ثيَطةيانذن كاسمةنذان.
كشدنةوةى خوىل تايبةمتةنذ ية لة سيَطاكانة بةؤ طةػةةى كاسمةنةذ ،بةة دةبةل
خولةكان بةباػ ئامادة بكشيَ بةسِيَوة بربيَ  ،تيايانذا نويَرتي صانياسي بة بةػةذاسان
بوتشيَتةوةو ئاطاداس بكشيَ لة كاسكشدن لةريَش طةايةى ئةامشِاصو ميتةؤدة تةكنةلؤجييةة
نويَيةكانذا.
َكةة س ػةنبريييةكان
هةسضؤن ثيَويظةتة كاسمةنةذى كتيَبدانةة بةػةذاسبل لةة ئةل
كؤنطشةو طيميناسو و س ػةؤثة تايبةتةةكان بةةبواسى كاسكشدنيةان .لةطةةأل طةةسدان
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كتيَبدانةكان و تة ثيَؼكةوتووةكان ،لةطةأل هانذانيان بؤ نووطني لة خوروةو بآلوكشاوة
َينةةةةوة لةةةةبواسى صانيةةةاسى
تايبةمتةنةةةذةكان ئامةةةادةكشدن تويَزينةةةةوةو ليَكؤل
كتيَبدانةكانذا.
 -3زيَطاكانى كازكسدى:
كاسكشدن ثيَوانةى خضمةتطوصاسي
بةضواس خاأل دةبةطتيَ :

بةخؼؽ لةة كتيَبدانةة طؼةتييةكانذا ثؼة

أ -ثيَوانةى كتيَبخانة طشتييةكاى :Standards
َظةةةنطيَنةسى خضمةتطوصاسييةةةكان كتيَبدانةةةو
هةةةس ثيَوانةيةكةةة دةبيَتةةة هةل
بةسِيَوةضوون بةسنامةكان  ،ئةو ثيَوانانةؾ لةريةن سيَكدشاوى ثيؼةةي كتيَبدانةةكان
يان دامةصساوة ذكوميية دياسيكشاوةكانةوة دادةسِيَزسيَ سةنطذانةوة دةب بؤ داخواصي
منوونةي لة بةسِيَوةضوون كاسوباسى كتيَبدانةكانذا.
لةو ثيَوانانةدا بايةخ بةريةن رماسةي دةدسيَ  ،ئةويؽ وة رماسةى كاسمةنةذان،
رماسةى كتيَب ،رماسةو قةواسةى بةػة خضمةتطوصاسييةكان ،هةسوةها ئاطت صانياسييةة
تؤماسكشاوةكان.
َةتي كتيَبدانةكان( )IFLAسيَنماي بؤ كتيَبدانةة
َ  1986يةكيَت نيَودةول
طال
َةى
َ  1993كؤمةل
طؼتييةكان ساطةيانذوة كة دةبل كاسى لةطةس بكشيَ  .هةسضؤن طال
َطةنامةى كتيَبدانة طؼةتييةكان ساطةيانةذوة كةة تيايةذا
كتيَبدانة بةسيتانييةكان بةل
سيَظاى كاسى كتيَبدانةكان داسيَزساوة.
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ب-ياضاكانى كتيَبخانة طشتييةكاى :Public Library
ئةليَكع بؤيذ لةوتاسيَكيذا طةباسة كتيَبدانة طؼتييةكان ئامارةى بةةوة كةشدوة
كة هةس وياليةتة لة ئةمشيكا ياطةاى كتيَبدانةةى طؼةتي خةؤى هةيةة ،كةة تيايةذا
بنةماى ياطاي دامةصسانذن كتيَبدانةكان بةسِيَوةبشدنيان باجةكانيان دياسيكشاوة.
َ  1956كؤنطشيَظةةةةة ئةةةةةةمشيك ياطةةةةةاى خضمةتطوصاسييةةةةةة
طةةةةةال
كةةةتيَبدانةةةةةةييةكان ساطةيانذوة كة تيايذا ثل لةطةس طةيانذن كتيَبدانة بةناوضة
طونذنؼينةكان داطرياوة.
ج-طةآللَةنامةى كتيَبخانة طشتييةكاى :Library Rules
ئةميان لةئاطت ياطادان كتيَبدانةكان بةسةو خةواستشة ،تيايةذا رماسةيةة خةاأل
دياسيكشاون كة دةبنة بنةماى كاسكشدن لة كتيَبدانةكانذا ،وة ئةس ثظةثؤسِييةكان،
َةنامةى كتيَبدانةى قاهرية ،كة تيايذا باغ لةة كاسةكةةى ئةدموومةةن
بؤ منوونة طة ل
بةسِيَوةبشدن كؤبوونةوةكان  ،بةسِيَوةبةةسو دةطةة تةكان  ،بودجةةى كتيَبدانةةو..تاد،
كشاوة.
د -زيَبةزى كازوبازى كتيَبخانة
:Policies and procedures
كة بشيتيية لة سيَبةسي كاسوباسةكان ئاسِاطتةو طياطةت بةةسِيَوةبشدن كتيَبدانةة،
لةطةأل ساهيَنان كاسمةنذة نويَيةكان.
ئة سيَبةسة وة طةسضاوةى كاسى كتيَبدانة وايةو وة م هةس ثشطياسيَك تيَذايةة
طةباسة كاسوباسةكان يةكةكان كتيَبدانةو ثظثؤسِييةكان.
دةبل لة سيَبةسةدا ئة صانياسييانة هةبيَ :
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َبزاسدن طةسضاوةكان.
* بةسنامةى هةل
* ماف ئةسك كاسمةنذان.
* وةسطشتن دياسي بؤ كتيَبدانة.
* ماوةى خواطنت طضاى دسةنط طةسِانذنةوةى كتيَبةكان.
* طكا كان.
* ئةدموومةن كتيَبدانة.
 -4بودجة:
ئةو بشِة ثاسةيةية بؤ كتيَبدانة دابني دةكشيَة  ،ئةةويؽ دواى سةصامةنةذي لةطةةس
داواكاسييةكان  ،لةبةسئةوةى خضمةةتطوصاسي كتيَبدانةة طؼةتييةكان بةل بةسامبةةس،
هةسضؤن لة بةياننامةى يؤنظكؤدا هةاتووة ،كةواتةة خضمةتطوصاسييةةكان بةؤ هةةموو
كةط َي دةبل بةةبل جيةاواصي تةمةةن سةطةةصو ئةايني سةطةصنامةةو صمةان بةاسى
كؤمة يةت .
د .اشام٘ الظيذ حممود لة تويَزينةوةيةكيذا طةسضةاوةكان داهةات كتيَبدانةة بةة
دابينكشدن داساي ذكومة هةس ثؼتيوانييةك تشو وةسطشتن دياسيية ضاثكشاوةكان
دياسى دةكا .
َةمةنذكشدن بودجة طوود لة ثاسةى دياسييةكان
هةسضؤن لة كتيَبدانةكانذا بؤ دةول
ئةةةةةةةدموومةنة ناوضةييةكةةةةةةةةان بييانييةةةةكان دةبينشيَة ة  ،لةطةةةةأل ثةةةاسةى
خضمةتطوصاسييةةةكان وة  :كشدنةةةوةى خةةوىل تايبةةة بةةة كؤمثيوتةةةسو ويَنةةةطشت
بةػذاسي طا نة بةكةةةةاسهيَنان تويَزينةوةكان لة تؤسِةكان ئينتةسنيَتذا.
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بةشى ضةارة:
كارة هونةرييةكان لة كتيَبخانة طشتييةكاندا
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لةةةسووى ضاسةطةةةسى طةسضةةاوة كتيَبدانةييةكانةةةوة ،دةتوانشيَة كةةاسة هونةسييةةة
طةةةسةكييةكان لةةة كتيَبدانةةة طؼةةتييةكانذا دابةػةةبكشيَ بةطةةةس ضةةةنذ بةػ ةيَك
طةةةسةكيذا ،ئةةةوانيؽ :طةسضةةاوة بةدةطةةتويَنشاوةكان ،ثيَشِط ة ثةةؤليَ  ،ضاسةطةةةسى
ئةليكرت ن  ،ثاسيَضطاسى بةس تيَطشت .
ثيَويظتة كتيَبدانة طؼتييةكان بةخيَشاي كاس لةطةأل كتيَةب طةسضةاوةكان تةشى
صانياسيذا بكا  ،ئةويؽ بؤ وة مذانةوةى خواطت طوودمةنذان ،هةسضةؤن صيةادبوون
بةسضاو و طةػةكشدن طيظةتم كتيَبدانةة طؼةتييةكان بةؤ بةةكاسهيَنان طةسضةاوة
َةة كتيَبدانةةةى طؼةةت وة طةسضةةاوةى
نويَيةةةكان كةةاسيَك كةةشدوة بةباػةة س ل
صانياسييةكان س ػنبريى كا بةطةسبشدن خؤػبةطةسبشدن دةسبكةويَ .
ػتيَك طشوػتيية كةوا كتيَبدانةى طؼةت لةة صيةادكشدن طةسضةاوةى نةوآ بةؤ
َة طةسضاوةكان تووػ طشكت تايبة ببيَ  ،هةسضؤن لةطةةأل دووسخظةتنةوةى
كؤمةل
طةسضاوة كؤن كة بةكاسهيَنشاوةكانذا تووػة هةةمان سةوؾ دةبيَة  ،كةة ثيَويظةتة
كتيَبدانةى طؼةت لةة سووةوة بةثيَضةةوانةى كتيَبدانةةى نةتةةوةي صانكؤكانةةوة
طياطة ثالن خؤى هةبيَ  .هاوكا ثيَويظةتة كتيَبدانةةى طؼةت بةػةيَوةيةك
تايبة بايةخ بةو ميتؤدانة بذا كة لة سيَيانةوة طوودمةنذ بةباػ ئاطان دةطةنةة
طةسضاوةكان  ،ئةويؽ بة بةكاسهيَنان ميتؤدة هونةسيية كاسيطةسةكان.
لةكات ثالنذانان طيظتم نةتةوةي بؤ صانياسييةكان ،ثيَويظةتة جةةخ لةطةةس
بوون هاوكاسي تونذوتؤأل بكشيَ لة بواسى خضمةتطوصاسييةة هونةسييةكانةذا لةةنيَوان
كتيَبدانةى طؼت لةرية كتيَبدانةى نةتةوةي كتيَبدانةى صانكؤكةان لةريةةك
تشةوة ،بةجؤسآ ميتؤدى كاسى بنضينةي لة طؼ كتيَبدانةكانذا يةةكبدشيَ  ،لةطةةأل
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َةت
سةضاوكشدن ثةساويَضيَ بؤ كاسى جودا لة هةسية لة كتيَبدانةكانذا بةةثيَ خةطةل
خؤيان.
دةكشيَ لة كات نةخؼةدانان بةةسِيَوةبشدن خضمةتطوصاسييةة هونةسييةكانةذا لةة
ضواسضيَوةى طيظتم كتيَبدانةى طؼةتيذا سةضةاوى هةنةذآ ثيَوانةة بكشيَة  ،لةوانةة
نةطثاسدن هةنذآ كاسى نووطينطةي نووطينكاسي بة كاسمةنذة ثظثؤسِةكان ،تاوةكو
بتوان كاس لة بواسى كاسة بيبليؤطشاكييةكان خضمةتطوصاسي طةسضةاوةكان خضمةةت
طوودمةنذانذا بكةن ،هةسضؤن ثيَويظتة هان كاسمةنذان بذسيَ بؤ طؤسِين هةسية لة
ميتؤدةكان تةكنةلؤجياى صانياسييةكان بؤ ميتؤدى تش ،بةتايبة لةكات دةسكةةوتن
ميتؤدى نويَ كاسيطةستشدا.
هةسضةةةؤن ثيَويظةةةتة لةطةةةةس كاسمةنةةةذان بةباػةة بةةةةكاسهيَنان صانياسييةةةة
َة كتيَبدانةييةكان بضان  ،ئةوانةى بؤ مةبةطت ديةاسيكشاو
بيبليؤطشاكييةكان بؤ كؤمةل
ئامةةادةكشاون ،وةكةةو بةةةكاسهيَنان (ثيَشِطةةت كتيَبدانةةة) لةمةبةطةةت تةةشدا ،وةكةةو
(سيَكدظتن خواطنت ،ئامادةكشدن ليظت كتيَب ...تاد).
هةسوةها ثيَويظةتة كاسمةنةذان ذةةصو دةطتثيَؼةدةسى دةطةة تيان هةةب َي بةؤ
باػكشدن خضمةتطوصاسيية هونةسييةكان لة كتيَبدانةدا ،ئةةويؽ لةةسيَ ئةدمامةذان
َوطؤسِى طةسضةاوة
ثشِ رةى هاوبةؾ لةطةأل دامةصساوةى تشدا ،وةكةو :ثشِ طشامةةكان ئةال
كتيَبدانةييةكان ،يان ئامادةكشدن ليظت هاوبةؾ بؤ خوروةكةان ،يةان ئةدمامةذان
بةدةطتدظتن ضاثكشاو بةػيَوةيةك هةسةوةصى بةػذاسيكشدن لة طةسضةاوةكانذاو...
َةى كتيَبدانةي كةمذةكا هةس هةةمووؾ
تاد ،بةوةؾ تيَضووى بةسِيَوةبشدن كؤمةل
بةػذاس دةب لة ضنينةوةى بةسوبووم كاسةكانذا.
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-1يةلَبرازدنى ضةزضاوةو كةزةضتةكاى:
َذةبزيَشيَ ػاسةصاي تةةواوى هةةبيَ لةةبواسى
ثيَويظتة ئةو كةطةى كة كتيَب هةل
كاسةكةةةى خؤيةةذا ،هةسضةةؤن دةبةةل صانيةةاسي هةةةبيَ لةطةةةس طةسضةةاوةكان نيَةةو
كتيَبدانةكةى ،هةسوةها ضؤنيَت ضةنذيَت بةكاسهيَنانيان لةريةن طوودمةنذانةوة.
َبةزاسدن ،ضةونكة كةطةيَ بةتةةنيا
ثيَويظتة لة كتيَبدانةدا طشوثيَ هةب بةؤ هةل
َبةزاسدن
ناتوانل رماسةيةك ص س طةسضاوة دةطتنيؼةان بكةا  .ثيَويظةتة طشوثة هةل
ناوبةناو كؤبيَتةوةو ثالن بؤ كاسةكانيان دابنيَ  .هةسضؤن ثيَويظتة يةكيَ لة طشوثةكةة
َبزيَشدساودا خبؼيَنيَتةوة بةس لة بشِياسدان كشِين .
بةوسدى ضاو بةكتيَب هةل
لةهةنذآ ػويَ ئةو هةلة ناسِةخظل تةماػاى تةواوى كتيَبةكان بكشيَ  ،هةسبؤيةة
ثةنا دةبشيَتة بةس كوستة منايؼ كتيَبةكان ،ئةوانةؾ يان بةطةةسبةخؤ يةان لةة طؤظةاسة
تايبةمتةنذةكانذا بآلودةبنةوة.
طةس جياواصييةكان نيَوان دوو سيَطا (ػويَن ريان كاسمةنذ لة و ت خؤى لةطةةأل
َبزيَشدسيَ ) ،دةبةل
و تان تش) ص سبوون ،واتة طةس ويظرتا (لة ػويَنان تش طةسضاوة هةل
َطاكان بكشيَة ئينحةا كتيَةب
سةضاوى هةسدووريةن جوطشاك كؤمة يةةت كؤمةةل
َبزيَشدسيَ .
هةل
َبةزاسدن طةسضةاوة صانظةتييةكانذا ،دةكةشآ ػةاسةصاية لةة دةسةوةى
لةكات هةل
َبزيَشدسيَ بؤ ساويَز ثيَكشدن ،بةتايبة كة لة ليزنةكةةدا كةطة
َبزاسدن هةل
ليزنةى هةل
ػاسةصاى تيا نةبوو لةو جؤسة صانظتةدا ،دةكشيَ ساى ئةو ػاسةصاية بةهةنذ وةسبطرييَ ،
نة بشِياسى كؤتاي بشِياس لةرى ليزنةكة بيَة  ،هةسضةؤن دةبيَة ساى ػةاسةصاكة بةة
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طةسضاوةكان كتيَبدانةكة بةساوسد بكشيَ  ،هةسوةها بة قةواسةى خواطت طوودمةنذان
لةوجؤسة طةسضاوانة.
لةو جيَطايانةى (دووس لة ثايتةختةكان ػاسة طةوسةكان) كتيَبدانةةى كتيَبفش ػة
طةوسةنني ،ئةوا ثيَويظتة ليزنةى ناوبشاو سوو لة كتيَبدانةى ػاسةكان بكةن ئاطةاداسب
جؤسة طةسضاوةيةكيان لةر دةطتذةكةويَ .
هةسوةها دةبل صمان ئاخاكنت نووطني لة هةس جيَطايةكذا بةهةنةذوةسبطرييَ  ،تةا
َبزاسدن طةسضاوةكان.
لةو جؤسة صمانة ببيَتة ثيَوةس بؤ هةل
َبزاسدن ،بل لةو بةهةنذ وةسطشتنانةى باطكشان بشيتيية لة بةكاسهيَنان
ئامشِاصى هةل
ليظت ناوى كتيَب ليظت بيبليؤطشاكياكان ،هةسوةها ثيَشِطت بآلوكةسةوةكان ،لةطةأل
بابةتةكان ثشِوثاطةنذةو سيكال كة لةريةن بةسهةمويَنةسان دةصطاكان بآلوكةةسةوةوة
ئةدما دةدسيَ .
ص سبةى بآلوكةسةوةكان ثةنا دةبةنة بةس ليظت خولةك  ،كة تيايذا صانياسي لةطةس
ضاثكشاوةكانيان دةخةنة بةسضاو ،واتة طةسضاوة نويَيةكانيان.
بة دةبل ئةوة بضانشيَ كة هةسض لة ليظتةكانذا هةن هةةس هةةموويان بابةةت
دي دةسخظتةى بانطةػةكاسانةيان تيَذاية بؤ كش ػتن طةسضةاوةكان ،بةة باػةرتي
ليظ ئةوانةن كة لة خوروة تايبةمتةنذةكانذا بآلودةكشيَنةوة ،ضونكة صانياسي وسديةان
لةمةسِ طةسضاوة ضاثكشاوةكان تيَذا دةخشيَنة سوو.
بة بيبليؤطشاكياو ليظتةكان تش كة لةػيَوةى جؤساوجؤسدا دةكةونة بةسضةاو وة
ثيَويظتي دياسيكشاون لةبواسى بابةتيذا ،يان بؤ تةمةن دياسيكشاو لة خويَنةسان ،يةان
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بؤ هةس مةبةطتيَك تش ،هةنذآ لةوانة لة ثيؼانطاكان كتيَبةذا دةخشيَنةة بةسدةطة ،
ضونكة بةكاسهيَنانيان ئاطانةو هامؼؤكةسى ئةو ثيؼانطايانة طووديان ىلَ وةسدةطشن.
َةةو
بيبليؤطشاكياى تش ،ص سبةيان لةريةن كتيَبدانةةى كتيَبفش ػةييةوة ،يةان كؤمةل
سيَكدشاوى كاسمةنذان كتيَبدانةكانةوة ئامادة دةكشيَ  ،ئةوانة بة ئاسِاطتةى دياسيكشاو
َبةزاسدنيان تيةادا
ئامادة كشاون ،كةواتة مةسد نيية هةموو خواطتيَك ليزنةةكان هةل
بيَتة دى.
لةسوويةك تشةوة ،دةكشآ باصسطانان كتيَب كة نةاتوان ضة لةة طةدمينةكانيانةذا
َبةزيَشي  ،ئةةوا دةتةوان لةةس َي
هةية بيدةنة بةسدةطة كتيَبدانةةكان ،تةا ليَة هةل
دسووطتكشدن ثيؼانطاى بضووكةوة بؤ منايؼ كتيَبةكانيان ئةةو ئامادمةة بيَننةة دى،
َة ثيؼانطايانة كتيَبدانةى
باػرتي جيَطاؾ بؤ دانان ئةو ثيؼانطايانة ،يان ئةو كؤمةل
نةتةوةي (نيؼتمان ) يان كاسطيَشِي ناوةنذى كتيَبدانة طؼتييةكان .
بة طةسضاوة بآلوكشاوة ناوضةييةكان طشكتيان كةمرتةو طةيؼةنت ثيَيةان ئاطةانرتةو
صانياسي لةطةس نووطةسانيان بآلوكةسةوةكانيان صانشاوتش دةبل ،هةس بؤيةة ئةمينةذاسى
َبزاسدن ثيَويظتة صانياسييان لةطةس كتيَبة ضاثكشاوة ناوخؤييةكان
كتيَبدانةو ليزنةى هةل
هةبيَ  ،كشِين ئةو طةسضاوانة هانذةس دةب بؤ ص سبةوون دانةشاو بةسهةةم نةوآ
طةسمكشدن باصاسِى ضاثةمةن طةةباسة بةة بةسهةةم ديكةةو طةسضةاوةى ديكةةى
بيَحطة لة كتيَةب ،كةة بةةهؤى طؤسِانكاسييةة نويَيةكانةةوة بةسهةمةذةهيَنش َي  ،وةكةو
كاطيَ ظيذ ويَنةى كؤتؤطشاك  ،كة خودى كتيَبدانة طؼتييةكان بةسهةمويَن ئةو
طةسضاوة بيظرتاوو بينشاوانةب  ،دياسة تؤماسكشدن ضري بابةت كؤلكلؤسى كةاسيَك
ئاطانة بؤ كتيَبدانة طؼتييةكان كتيَبدانةى خويَنذنطاكان منذا ن ،ئةوانة هةةموو
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دةبنةوة طةسضاوة بةؤ ث ِش طشامةةكان كتيَبدانةة لةطةةس ئاطةت ناوضةةي خؤيانةذاو
خضمةتكشدن طوودمةنذان.
 -2ثيَوانةى ضةنديَتيي كؤمةلَة ضةزضاوةكاى:
َةى كتيَبدانةكان جيوان) ساطثاسدةى خؤى بؤ كتيَبدانة
ثيَوانةى ( IFLAكؤمةل
طؼتييةكان طةباسة كؤى طةسضاوةكانيان (بةطةسضاوةى منذا نيؼةوة) بةة ػةيَوةية
طةيانذووة:
َطا بضووكةكانذا ،دةبل هةس كةطة لةناوضةكةى خؤيذا طل بةس كتيَب
" لةكؤمةل
بةسبكةو َي  ،بة ضةنذة سيَةزةى دانيؼةتووان صيةاد بكةا ئةةوا ئةةو رماسةيةة كةة
دةبيَتةوة.
ثيَوانةى ثةطةنذ دوو بةسطة بؤ هةس كةطيَ  ،بة دوو لةطةةس طةيَ ئةةو سيَزةيةة
َ رووس  14طا َ لةطةدا  25تا  30دانيؼتووان
دةبيَ بؤ منذاأل تةخان بكشيَ  ،منذال
ثيَكذيَن  ،كاتيَ طةسرميَشى منذاأل لة  %30تيَثةسِى كةشد دةبةل دابينكشدنة كتيَةب
بؤيان صياتش بل ،بةة لةو تةة تةاصة ثيَطةيؼةتووةكانذا تةا ئيَظةتا خضمةةتطوصاسيي
كتيَبدانةيي لةقؤناك طةػةكشدنذاية ،هةس بؤية ناتوانشآ سيَزةى دابينكشدن كتيَب بؤ
َطاى بضووكذا سيَزةى كتيَب كةةمرت
هاوو تيان دياسي بكشيَ  ،بة بيَطومان لة كؤمةل
َطا طةوسةكان..
دةبل لةكؤمةل
بة طةباسة طةسضاوة بيظرتاوو بينشاوةكان ،ثيَوانةكان ئامارةيان بؤ طةػةكشدنة
نويَيةةةكان ئةةةو جةةؤسة طةسضةةاوانة كةةشدوة ،واتةةة دةطةةتةبةسكشدنيان لةكتيَبدانةةة
طؼتييةكانذا لةطةػةكشدنذاية.
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بة لة و تة تاصةثيَطةيؼةتووةكانذا بةةو جةؤسة نييةةو ئةةو طةسضةاوانة ص س لةة
بةسدةطتذا نني ،بة كاس بؤ طةػةثيَذانيان دةكشيَ بؤ ئاينذةى كتيَبدانةكانيان.
لةكتيَبدانة طؼتييةكانذا كةوا ئةو جؤسة طةسضاوانة بةػةيَك لةة ثيَكواتةةكان ،
دةبل كتيَبدانةى منذا ن بةػي ػيَشى لةو طةسضاوانة بةسكةويَ .
بةثيَ ساطثاسدةكان (:)IFLA
"ثيَويظتة هةس كتيَبدانةيةك طؼيت ،خضمةتطوصاسيي ئةو جةؤسة طةسضةاوانة لةة
بةػةكان طةوسةو منذا نةذا بةة ِسيَوة ببةا  ،هةةس بؤيةة ثيَويظةت بةة ئاميَشةكةان
كاسثيَكشدن تؤماسكشاوةكان سيكؤسدى تؤماسكشدن منايؼ كيلم ػاػةةى طةويَضساوة،
ئاميَشةكان ساديؤو تةلةكضيؤن دةبيَ ."..
هةسوةها وتشاوة "دةبل بةرى كةمةوة  2000طةسضاوةى لةو جؤسانة بؤ كةؤى 20
هةصاس كةغ دابني بكشيَ  ،ئةوانةؾ جطة لة كيلم مؤصي  ،تؤماسى طوتاسو كيَشبةوون
صمان بؤ بضوو طةوسة دةطشنة خؤيان.
-3ثةزةثيَدانى ثيَكًاتةكانى و طةشةثيَدانى ضياضةتى كتيَبخانة:
ثيَويظةةتة كتيَبدانةةةى طؼةةت جةةةخ لةطةةةس ئةةةوة بكاتةةةوة كةةة داخةةواصي
طوودمةنذان بيَنيَتةدى ،طياطةت ثةسةثيَذان بةةثيَ بشِيةاسى دةطةة ت كتيَبدانةة
دةطؤسِيَ  ،ئاخؤ خواطت ص سينة ديَنيَتة دى يان كةمينة ،لةو ناوضةانةدا كةة ص سبةةى
دانيؼتووان لة ديَواتذان و خويَنذةواس سيَزةيان كةمة جياواصة لة ناوضةة ثيؼةطةاصى و
باصسطانييةكان كة سيَزةى خويَنذةواس تيايانذا ص سة.
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بة ئامادم طؼيت بؤ خضمةتطوصاسييةكان كتيَبدانةى طؼت بةػيَوةيةكة هةةس
تاكيَ و لةهةس كوآ بيَ دةسكةت وةدةطتكةوتن ثيَويظتييةكان بةؤ بشِةخظةيَنشيَ ،
َبزاسدن طةسضاوة كتيَبدانةييةكان بةثيَ داخواصى ئةو كةطانة بيَ .
هةسوةها دةبل هةل
ثيَويظتة كتيَبدانةى طؼةت ثةيوةنةذي بةةهيَض لةطةةأل هةةموو ئةةو ريةنانةةدا
ببةطتيَ كة طةسضاوة ضاثكشاوةكان و كةسةطتة كتيَبدانةييةةكان دةخةنةة بةسدةطة ،
سةنطة ئةو ريةنانة صياتش ثةيوةط ب بة كتيَبدانةى نةتةوةييةةوة ،كةة بةسثشطةة لةة
تؤماسكشدن و ثاساطتن بةسهةم هضسي نةتةوةي كة لة و تذا بآلودةبنةوة ،هةسوةها
كتيَبدانة صانكؤي و تايبةمتةنذةكان كة بةسثشطان لة دابينكشدن طةسضاوةى كشاوان لة
بابةتة تايبةمتةنذةكانذا.
دةبل سيَكدظتن ثةيوةنذى و ثالنذانان لةة نيَةوان هةةموو ئةةو كتيَبدانانةة (بةة
كتيَبدانةى قوتاخبانةكانيؼةوة) بةة ػةيَوةيةك كةاسا بةةسِيَوةبربيَ  ،تةاوةكو وة مة
داخواصي طوودمةنذان بؤ هةس صانياسيية لة جيَ خؤيذا بذسيَتةوة.
لةطةأل ئةوةدا كة بةػيَ لة خويَنذةواسان و نةخويَنذةواس و هةةراس و طونذنيؼةنيان
ص سينةةةى دانيؼةةتووان و تةةة تةةاصة طةػةةةكشدووةكان ثيَكةةذيَن  ،كةض ة كةةةمرتي
خضمةتطوصاسي كتيَبدانة طؼتييةكانيان ثل دةطا  ،ضونكة ئةوةى دةيانةوآ ضةنطيان
ناكةويَ يان ئةوانةى هةراسن كاتيان نيية بؤ طةسدان كتيَبدانة ،يان نايطةنل يةاخود
تواناى بةػذاسي كشدنيان نيية لة كتيَبدانةدا ،بةتايبة كة طةليَ لة كتيَبدانةةكان
ثؼ بة بةػذاسي ئةنذامان و دياسي بضةووك ناوضةةكانيان دةبةطةنت ،ئةمةة جطةة
لةوةى طونذنؼينان لة ػويَن دابشِاودا لة نضي سووباسو ضةياو داسطةتانةكانذا دةرية و
ص س دووسن لة كتيَبدانة طؼتيية بضووكةكان ناوضةكانيانةوة.
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ثيَويظةتة طياطةةةت ثةسةثيَةذان طةسضةةاوة كتيَبدانةييةةكان بةةةجؤسيَ بةل كةةة
طةسض ةاوةى خويَنذنةةةوةى هةمةةةجؤسو طةسضةةاوة بيظةةرتاو و بينشاوةكةةان بةةؤ ئاطةةت
خويَنذةواسان جياواص كةساهة بكشيَ  ،هةسضؤن ثيَويظتة كتيَبدانة كاسبكا بؤ دابةني
كشدن طةسضاوة بيظرتاو و بينشاوةكان بة ػيَوةية:
*تؤماسة دةنطييةكان موصيك كؤلكلؤسى ميللة و موصية و طةؤساني كةؤن و
نوآ ،طوتاس و ئاخاكتن طؼت  ،خويَنذنةوةكان بؤ ئةدةبيات نةتةوةي  ،بةسنامةةكان
كيَشكشدن صمان.
*كيلم سةنطاوسةنط ،كة باط جوطشاكيةاى و و ػةويَنةواسةكان و ميَةزووى
طشوػت و ميَزووى كؤمة يةت بكةن.
*كيلم د كيؤميَنت و كيَشكاسي .
*بةسنامةكان ساديؤ و تةلةكضيؤن.
ثيَويظتة صمانة جياواصةكان لة كتيَبدانةدا خبشيَنة بةسضاو ،بة لةثيَؼةوة بايةخ بة
صمان نةتةوةي ئةو و تة بذسيَ  ،هاوكا واص لةو صمانانة بويَنشيَ كة كةغ تيَيةان
ناطا  ،ثيَويظتة هةمة ضةػن لة طةسضاوةدا هةبل و هاوكةا ضةاثكشاوان و تةان
ديكة ثةيذا بكشيَ  ،لةطةأل ئةوانةػذا بضانشآ ض لةة بةاصاسِدا هةيةةو ئاطةاداسي نةشخ
َ خؤيان كتيَب بكشِن ،دةبل كتيَبدانة طؼ كتيَبة
بكشيَ بؤ ئةوانةى كة ناتوان بة دل
طشانةكان بكشِيَ .
ثيَويظتة كتيَبدانة ئةو طةسضاوانة دابني بكةن كة جيَبايةخ طؼتني و خويَنةةسيان
لة هةموو ئاطت ةكانذا دةب َي  ،لةطةةأل ئةوانةػةذا دةبةل صيةاتش بايةةخ بةة ضةاثكشاوة
ناوخؤييةكان بذسيَ كة مةبةطت طوودمةنذان دةب  ،لةطةأل دابني كشدنة بابةتةةكان
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كا بةطةسبشدن خؤػبةطةسبشدن ،هةس كتيَبدانةية بةو جؤسة ثةةسة بةةخؤى بةذا ،
َكيَك ص س سوو لةة
َةةوة نابةل ،ضةونكة خةةل
طشكت ثؼتطريي داساي لةريةةن كؤمةل
كتيَبدانة دةكةن و بةػذاسي تيَذا دةكةن.
-4بةشدازيى لة ضةزضاوةكاندا:
طيظتم كتيَبدانة ضةنذ طاَليَكة لة و تانذا ػيَوةى جؤساوجؤسى لة هاوكاسي بةة
مةبةطت خواطنت لةة نيَةوان كتيَبدانةكانةذا لةة خؤطشتةووة ،ئةةوةؾ بةؤ ص سبةوون
طةسضاوةكان و وة مذانةوةى خواطت خويَنةةسان ،بةواسى خضمةةتطوصاسي طةسضةاوةو
صانياسييةةةكان طةةشنطرتي بةةواسى هاوكةةاسي نيَةةوان كتيَبدانةكانةةة ،ضةةونكة هةةي
كتيَبدانةية توانةاى نييةة بةتةةنيا خواطةت هامؼةؤكةسان بويَنيَتةة دى ،هةةموو
كتيَبدانةكانيؽ ػيَواصى جياواص ثةيشِةو دةكةن بؤ بةػذاسي لةطةسضاوةكانذا.
ئةصموونةكان طةكانذوويانة كة ئاطتةنطي داساي لة هؤكةاسة طةةسةكييةكانة بةؤ
هانذان هاوكاسي نيَوان كتيَبدانةكان ،بةتايبة بؤ طةسضاوةكان صانظتة طشوػت و
كيضيكييةكان كة طشانرتن لة طةسضاوةكان صانظتة مش ييةكان.
َة بؤ ثةيذاكشدن طةسضاوةكان بؤ كتيَبدانة طؼةتييةكان بةػةيَوةى
ثيَويظتة دةول
هاسيكاسي ئة خا نةى سةضاو بكا :
*ػيَواصي منوونةةي ئةةو هاسيكاسييةة لةةو كاتانةةدا ديَتةة دى كةة لةة و تةذا
َةةةى كتيَبدانةةةكان ،خويَنةةذنطاى كتيَبدانةةة و تةةؤسِى
كتيَبدانةةةى نةتةةةوةي  ،كؤمةل
كتيَبدانةكان هةب  ،هةسوةها رماسةية لة كاسمةنذى ليَواتووى بواسى كتيَبدانة هةب
بؤ ساهيَنان كاسمةنذان ،بةس لة دةطثيَكشدن بة بةسنامةى هاوكةاسى و هاسيكةاسي لةة
طةسضاوةكانذا.
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*ئامادةكشدن ئاماس طةباسة هةسية لة:
ئةو ريةنانة كة ثشِ طةى خويَنذن دةسِةخظيَن .ػويَن كاسثيَكشدن و ثاساطتن طةسضاوةكان.َبزاسدن ػيَواص و كاسثيَكشدن لةطةس بةػذاسي كشدن لة طةسضاوةكانذا.
هةل*دابينكشدن صانياسي لةطةس طةسضاوةكان لةطةةس ئاطةت جيوةان ،دابينكشدنة
رماسةية لة ثيَشِط و بيبليؤطشاكياو سيَبةسةكان و نويَكشدنةوةيان بةػيَوةيةك دةوسي
بةسدةوا .
دةكةةشآ كتيَبدانةةة هاوكاسةكةةان ثيَكواتةيةةةك كتيَبدانةةةي دسووط ة بكةةةن و
كتيَبدانةى طؼت يان كتيَبدانةى نةتةةوةي طةسثةسػةتي كاسةكةة بكةا  ،تيايةذا
كتيَبدانة بةػذاسةكان دياسى بكشيَ لةطةأل دةطتنيؼانكشدن بةسثشطياسي هةسية لة
كتيَبدانةكان.
َ  1976سيَكدةةشاوى  IFLAبةةةثيَ بةسنامةيةةة ئةةةوةى ديةةاسى كةةشد
طةةال
َوطؤسِ
"بةخيَشاي وة م ثشطياسةكان بذسيَتةوة ،هاوكا بة خيَشاية ضةاثكشاوةكان ئةال
بكشيَ  ،دةبل طؤساك ضاثكشاوةكان لة كتيَبدانة ناوخؤييةةكان لةة طةةسةتادا بكشيَة
َةتييةكانذا ،ثيَويظتة لةهةةس و تيَكيؼةذا طةةنتةسآ بةؤ
ئينحا لة كتيَبدانة نيَو دةول
خواطنت دياسى بكشيَ ".
كتيَبدانة بضووكةكان كةمرت داواى ناونيؼان و طةسضاوة دةكةن لةضةاو كتيَبدانةة
طةوسةكانةةذا ،دةتةةوانشآ هاسيكةةاسي لةةةنيَوان كتيَبدانةةة طؼةةتييةكان و كتيَبدانةةة
َوطؤسِى طةسضةاوةكان س ػةنبريي
قوتاخبانةييةكانذا بويَنشيَتة دى" بةتايبةة بةؤ ئةال
طؼةةيت و طةسضةةاوةكان ثشِ طشامةةةكان خويَنةةذن ،هاوكةةا ئةةةو هاوكاسييةةة لةطةةةأل
75

كتيَبدانة تايبةمتةنذةكانذا بيَتة دى ،دةبل كتيَبدانةيةك ناوةنذي ئةسك ثيَشِطةتةكان
بطشيَتة ئةطتؤ ،بةثيَ ئةو ثيَشِطةتة ناوةنذييةة خواطةتةكان دةسدةكةةون .ثيَشِطةتةكان
بةضاثكشاوى دةخشيَنة سوو ،هةسوةها لةػيَوةى بضووككشاوة لةطةس مايكش كيؽ.
هةسوةها ليظتةى خوروةكان ػيَوةيةك لة ثيَشِطت يةكطشتوو ،ضونكة خوروةكةان
لة ثيَؼةوةى ضاثكشاوة داواكشاوةكان دةب طل ثيَويظتي صينذوو هةن بؤ بةػذاسي لةة
هاوكاسي طةسضاوةكانذا:
-1طةسضاوةى صانياسي طوودبةخؽ بؤ بةػذاسي ثيَكشدن.
-2خواطت تةواو بؤ ئيلتيضا لة بةػذاسي و هاوكاسي كاسا.
َطادا.
-3ميكانيضم بةكاسهيَنان طةسضاوةكان لة كؤمةل
دةبل ئةو ميكانيضمة لة دامةصسانذن تؤسِى صانياسييةكانةذا خبشيَنةة كةاس ،بةةوةؾ
صانياسي بيبليؤطشاك دةخشيَنة بةسدةطت هةموو رية .
-5ثيَسِضت و ثؤليَو:
َبزيَشدساوةكان ثيَذةطا .
دواى ئةوةى كتيَبدانة كةسةطتة هةل
وا ثيَويظ دةكا ئامادةكةاسي هونةسييانةة بةؤ طةسضةاوةكان بكشيَة و كةاسى
ثيَشِطت ثيَويظتيان بؤ ئةدما بذسيَ  ،تاوةكو خويَنةسان ئاػناب ثيَيان و بة باػ ثيَيان
بطةن.
دياسة ئةو ئامادةكاسيية طةةسةتا بةة ثيَشِطةت وةطةف دةطةثيَذةكا و ثاػةانيؽ
ثؤليَ ثيَشِطت بابةت .
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ئاطت وةطف طةسضاوةكان بةثيَ جؤسى كتيَبدانةكان دةب  ،طةوسة يةان نةاوةدم
يان بضةوو  ،هةسضةؤن دةبةل لةطةةأل جةؤسى كتيَبدانةكانيؼةذا يةة بطشنةةوة ،وة
كتيَبدانةى نةتةوةي  ،يان صانكؤي  ،يان تايبةمتةنذ ،يان طؼت و ...تاد.
َذةبةزيَشآ ،كةة لةة
دياسة هةس كتيَبدانةية بةثيَ ويظت خؤى جةؤسى ثيَشِطة هةل
خضمةت طوودمةنذانيذا بيَ .
بةةؤ ياسيةةذةدان كتيَبدانةةة طؼةةتيية بضةةووكةكان ،يةةان كتيَبدانةةةى منةةذا ن و
كتيَبدانةى قوتاخبانةي  ،كة ية ئةمينذاسى كتيَبدانةيان هةية ،ضةاثكشاويَ بةةناوى
(كوستةى بنةماكان ئةنطلؤة ئةمشيك بؤ ثيَشِط كشدن) خشاوةتةة بةسدةطة كةة بةة
َك ئةو جؤسة كتيَبدانانةو ئاطت طاكاسى ثيَشِط كشدنيان ديَ .
كةل
طةباسة بةة ثةؤل َي كةشدن ،بةةكاسهيَنان ثةؤليَن ديةوى دةية لةة كتيَبدانةة
طؼتييةكان ص سبةى و تان جيوانذا باوة ،بةتايبةة و تةة عةسةبييةةكان ،طةةليَ
وةسطيَشِان لة ثؤليَن ديوى دةي بؤ عةسةب كشاون ،كة تاصةتشينيان ئةةوةى سيَكدةشاوى
يؤنظكؤية لةة  1997دا .هةسضةؤن طةةل َي ليظةتةى طةةباسة بةة صمةان عةةسةب
ضاثكشاون ،كة طودماوتشينيان بةؤ كتيَبدانةة طؼةتييةكان ئيَمةة ئةةوةى (د .ػة بان
عبذال ضيض خليفة)ية.
َ تاكة كةط لةة هةةس
جاسان ئةسك خضمةتطوصاسيية هونةسييةكان بةػيَوةى هةول
كتيَبدانةيةك طؼتيذا ئةدما دةدسا ،بة ئيَظتا لة ص سبةى و تانةذا بووةتةة ئةةسك
دةطتةى ناوةنذي .
كاسمةنذى كتيَبدانةكان و ثظثؤسِان ئة خضمةتطوصاسييةة بةػةيَوةيةك ناوةنةذي
ئةدما دةدةن ،بةػيَوةية كاسةكةيان ،واتة ئامادةكشدن ثيَشِط و ثؤليَ لة خضمةةت
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طةسجة ئةو كتيَبدانانةداية كةة بةػةذاسان لةة طيظةتمةكةدا ،ئامةادةكشدن كاستةة
ضاثكشاوةكان يةكيَكة لة بةػةكان كاسة هونةسييةةكان ،تةنانةة دواى بةةكاسهيَنان
كؤمثيوتةسة لة تؤماسكشدن و ضاث كاستةكانذا ،تا ئيَظتا ص سينةى كتيَبدانةةكان ئةةو
كاستانة بةكاسديَن  ،بة تايبة لة كتيَبدانة طؼةتيية بضةووكةكانذا ،طةةنتةسى كةاسة
هونةسييةكان لة كتيَبدانة طؼتييةكانذا ،ئةس و خضمةةتطوصاسي تايبةة ثيَؼةكةؾ
دةكةن ،لةوانة:
*ضاسةطةسى ناوةنذي بؤ طةسضاوةكان بة ثيَودان يةكطشتووةوة.
*ثيَؼكةؾ كشدن ليظتةى طةسضاوة ضاثكشاوةكان نويَيةكان.
*ثيَؼكةؾ كشدن صانياسي طةسةبا ئةةو كتيَبانةةى لةة دةسةوةى طيظةتمةكةدا
دةطتذةكةون.
*ئامادةكشدن ساثؤست دةوسى بةؤ هةسيةة لةة كتيَبدانةة هاوكاسةكةان ،تيايةذا
تيَضووةكان دياسى دةكشيَ و بةطةس طةسضاوة بةدةط طةيؼتووةكانذا دابةؾ دةكشيَ .
*ئامةةادةكشدن ئامةةاسى طةةا نة طةةةباسة تيَضةةووى كتيَبةةةكان و كةسةطةةتة
كتيَبدانةييةكان تش ،لةطةأل رماسةى طؤظاسةكان و رماسةى ناونيؼةانة كشسِاوةكةان لةة
هةس جؤسيَ لةجؤسى ضاثكشاوةكان.
بةثيَ هةموو ئةوانة ،تؤماس ئامادة دةكشآ بؤ ئاطانكاسي كة هةس كتيَبدانةيةة
بتوانل:
كتيَب و طةسضاوة كتيَبدانةية دابينكشاوةكان دياسى بكا .طةسلةنوآ سيَكدظتنةوةو سيضبةنذي جيَطاى كتيَبةكان بةثيَ طيظةتم تايبةةبةو كتيَبدانةية .
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َطرياوةكان بؤ طةدمينةى ناوةنذي  ،يان بؤ كتيَبدانةى تش.
طواطتنةوةى كتيَبة هةلبةث َي طيظتم هةةس كتيَبدانةيةةك طؼةت  ،لةهةةس و تيَكةذا بة َ ،دةتةوانشآ
ئامادةكشدن ليظت بيبليةؤطشاك نةتةةوةي بةؤ طةسضةاوةكان هةةس و تةة ئامةادة
بكشيَ  ،كة دةبل ئةو ئةسكة كتيَبدانةى نةتةوةي سايثةسِيَنل ،بة لةة نةةبوون ئةةو
كتيَبدانةيةدا ،ئةوا كتيَبدانةى طؼت ئةو ئةسكة دةطشيَتة ئةطتؤ.
طةباسة بة ئامادةكشدن دةسواصةى وةطف يان بابةةت  ،ئةةوا طةوودى دةبةل بةؤ
كتيَبدانةى و تان ديكة تا دةسواصة بة ناوى كةطان و دةطتةكان ئامادة بكةةن ،هةةس
بةو هؤيةػةوة ثيَذاويظت ناوضةي و نةتةوةي بؤ طةسضاوةكان دةسدةكةةويَ  ،لةطةةأل
دياسيكشدن بةسهةم هضسية تايبةة بةهةةس و تيَة  ،طةةس لةة دةسةوةى خؤػةيذا
بةكاسنةية .
 -6بة ئةليكرتؤنى كــــسدنى كـــازة يونةزييةكاى:
بة ئةةليكرت ن كةشدن ئاسِاطةتةيةك طؼةتيية لةة طةةسجة كتيَبدانةكانةذا ،بةة
كتيَبدانة طؼتييةكانيؼةوة ،ئةة ئاسِاطةتةية بةة ثيَة قةةواسةى كتيَبدانةةو ئةسكةة
تايبةتةكان ػيَوةى جيا لةخؤدةطشيَ  ،بيَطومةان ئةة ثش طةةية لةة كتيَبدانةيةةك
بضووك ناوضةيةك طونذنؼينذا جلبةةجل ناكشيَة  ،بةة بةؤ كتيَبدانةةى طةةوسةى
ناوضةيةك ثيؼةطاصي دةطودميَ  ،بة ئةةليكرت ن كشدنة لةة كةاسة هونةسييةةكان :
خواطنت ،خضمةتطوصاسيية هونةسييةكان و تةنانة لة كاسى ريَذةسةكانذا بةكاسديَ .
كتيَبدانة ،بة ثيَ طيظتميَ لةنيَو خودى كتيَبدانةدا ئة ثش طةية دةبا بةسِيَوة،
ياخود بة بةطتنةوةى بة طيظتميَكةوة كةة لةة دةسةوةى كتيَبدانةة ريةةنيَك ديكةة
َةت يةكةمذا كتيَبدانة بةسثشطياسي تةواو لة ئةطتؤ دةطشيَ بؤ
ب يبا بةسِيَوة .لة ذال
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ثشاكتيضةكشدن طيظتمةكة (نةخؼةطاصي  ،دابينكشدن طةسجة ئاميَش و ثشِ طشامةكان،
ضاككشدنةوة ،بةكاسهيَنان) ،ئةمة لة كاتيَكذا ديَتة دي كة كتيَبدانةكة طةوسة بيَة و
بتوانل بةثيَ تو انا داساي و مش ييةكان ئةو ئةسكانةة ببةا بةةسِيَوة ،لةة كاتةػةذا
طيظتم خواطتن ئامادة بة هؤى كؤمثيوتةسةكانةوة ثيادة دةكشيَ .
َةت دووةمذا كتيَبدانة دةبةطةرتيَتةوة بةة كؤمثيوتةسيَكةةوة كةة لةة
بة لة ذال
َةةكان ثةيوةنذييةةوة دةضة بةةسِيََوة،
جيَطايةك تشداية ،لةويَذا كاسةكةان لةةسيَ هيَل
َةتة لة و تة يةكطشتووةكان ئةمشيكا لة كتيَبدانة طؼتييةكانذا ص سة
منوونةى ئة ذال
كة بةطرتاونةتةوة بة طيظةتم  OCLCلةة ثيَنةاوى ضاسةطةةسى هونةسيةذا ،لةةوآ
بةسلةوةى ثيَشِطتكاس ثيَشِطت كتيَبيَ بكا  ،تةماػا دةكا  ،طةةس لةوةوبةةس ثيَشِطة
كشابوو  ،داواى كاستةكان ثيَشِط دةكا لةطةأل كاست ليَةواسى كتيَةب و ئةةوا لةةسيَ
ثؤطت ئاطاييةوة ثيَ دةطا  ،بة طةس نةكشابوو ئةوا دةبيَة كةاست ثيَشِطةت ئةةو
كتيَبة ئامادة بكا و صانياسي تةواو خباتة نيَو طيظةتمةكةوة ،بةةو جةؤسة صانيةاسي
تةواو دةخاتة بةسدةطت هةموو ئةو كتيَبدانانةى لة طيظتمةكةدان.
هةسضؤن طيظتم ديكةة هةةن كةة كتيَبدانةة دةتوانةل بةةكاسيان بويَنيَة  ،وة
هيَنانةوة بةسدةطت صانياسي و بةدةطةتويَنان وة بةؤ هةةس ثشطةياسآ كةة لةطةةس
سوانطةى صانياسييةكان نيَو كؤمثيوتةسةكانذا هةةب  ،ئةة طيظةتمة بةة تايبةة لةة
خضمةت ئةو طوودمةنذانةدا دةبل كة خةسيك تويَزينةوةن.
بة ئةليكرت ن كشدن تيَضووى ص سةو ثيَويظةت بةة ئامةادةكشدن و ثشاكتيضةكشدنة
وسدة ،هةسبؤيةةة كاسمةنةةذى كتيَبدانةةة دةبةةل يةكةةةةاس جةةةخ لةةةوة بكاتةةةوة كةةة
صانياسييةكان بؤ طوودمةنذان ثيَويظنت و بة ص سبوون كؼةاس لةطةةس كتيَبدانةكةةةةةى
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ئةو ػيَواصة دةبيَتة ثيَذاويظتي طشنط ،دةبل ئةوةؾ لةبةسضاو بطرييَ كةة لةة كةات
ئةو ثش طةيةدا ئاطتةنط ديَتة سيَطاى كةاسكشدن ،هةةةةسضؤن دةبةل ئةةوةؾ بضانشيَة
لةطةأل تيَثةسِين كاتذا بة ئةليكرت ن كشدن تيَضوون كة دةبيَتةوة ،لةطةأل صيةادبوون
توانةةاداو ئاطةةان بةةوون هةنطاوةكةةةةةان كةةاسثيَكشدن ،بةةة ص سبةةوون سيَطاكةةان
بةكاسهيَنان كؤمثيوتةسةكانيؼةوة.
-7ثوختةكسدى و البسدى:
َ نةاميَن  ،ئةيرت طةسضةاوةى خويَنةةسى
طةسضاوةكان كتيَبدانة هةميؼة بةكةةل
طةوسة يان منذا ن ب  ،ثيَذاضوونةوةى طةسضاوةكان بؤ ربشدن ئةوانةى طودماون ناميَن
َبزاسدن طةسضاوةى نوآ و صياد خظتنةطةس كتيَبدانة ،دةبةل
بةسامبةس بة طشنطي هةل
لة كات ربشدن طةسضاوةكانذا طل ػ لةبةسضاو بطرييَ  ،دسوطةتي صانياسييةةكان و
َةت داساي .
بةسدةوامي بةكاسهيَنان و ذال
بيَحطة لةة كتيَةب ،طةسضةاوةكان تةش بةةثيَ طؤسِانكةاسي بةسدةوامةة ئةطةةسى
دووسخظتنةوةيان صياتشة ،كتيَبيؽ لةطةأل تيَثةسِبوون كاتذا بايةخ كات بآلوكشدنةوةى
لة دةطتذةدا  ،هةسبؤية ثؼكنين ناوبةناو بة كتيَب ناو تاخضنةكانذا ثيَويظتة ،بةؤ
دووسخظتنةوةى كؤنةكان و دابينكشدن طةسضاوةى نوآ لة جيَطايانذا ،ئيرت بةة ضةاث
نويَيانةوة بل يان بة ناونيؼان ديكةى جيَطشةوةيان.
هةنذآ كتيَب دواى ماوةية بةهاى خةؤى لةة دةطةتذةدا  ،ئةةويؽ لةبةةس كةة
بوونةوةى بايةخ بابةتةكةى ،هةسضؤن ئاسِاطتةكان نووطين ئةو بابةتانة ػت نويَيان
تيَذةكةويَ  ،ئةطةس كتيَبدانةؾ طشكت جيَطاى هةبوو ،ئةوا ئةو جؤسة كتيَبانة جيَطاى
َك تيادا بيَ .
ىلَ دةطشن ،ئةطةس جيَطاػ ص س بوو ثيَويظ ناكا طةسضاوةى بل كةل
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ئةو طةسضاوة ربشاوانة يان بة يةكحاسى دووسدةخةةةةشيَنةوة ،يةان لةطةةس تاخضةنةكان
ردةبةةشيَ و دةخشيَنةةة طةدمينةةةى داخةةشاوةوة ،دووسخظةةتنةوةى يةةةكحاسى بةةؤ ئةةةو
طةسضاوانةية كة هةسطيض بةكاس ناهيَنشيَنةوة ،هةس بؤية كتيَبدانة خؤى سصطةاس دةكةا
ليَيان ،بة ربشدنيان لةطةس تاخضنةكان (سةكة كشاوةكان) لةبةس ئةوةية كة بة هةةمان
سيَزةى جاسان بةكاس ناهيَنشيَ  ،جيَطاى تاخضنةكانيؽ دياسيكشاوةو بؤ ئةوةى طةسضاوةى
نوآ بيَتة جيَطايان ،دةخشيَنة طةدمينةوة ،بة دةبل طةدمينة داخشاوةكانيؽ طةةسم و
طاسدييان و تيؼكيان طودماو بل ،هةسوةها تاخضينان تيَذا بل بؤ ثاساطتن كتيَبةكان.
بوكالنذ  Bucklandئامارة بة هةنذآ لة هؤكاسةكان ربشدن كتيَب دةكةا ،
لةوانة تيَضووى دانان كتيَب ص س لة تاخض و د بةكانذا.
كاسمةنذى كتيَبدانة بةهؤى طةل هؤكةاسةوة ثشِ طةةى ربةشدن و دووسخظةتنةوةى
كتيَبةكان ئةدما دةدا :
-1طنووسداسي خضمةتطوصاسي خواطنت لةنيَو كتيَبدانةدا.
-2سووبةسى تاخضنة كشاوةو بةسدةطتةكانة.
-3ئامادمةكان كتيَبدانة.
يةكةميان طشنطية ثاسطةةنط ساطةشت لةة نيَةو كةشِي و خواطةتنذا ،دةبةل ئةةو
طةسضاوانة بثاسيَضيَ كة ئةطةسى طوود ىلَ وةسطشتنةوةيان دةبيَ  ،بة ئةوانةى تش كة
طووديان نةميَنيَ ئةوا بة كتيَب نوآ جيَطايان دةطرييَتةوة.
دووةميةةان قةةةواسةى كةةاسى دووسخظةةتنةوة بةنةةذ دةبةةل بةةة سووبةةةسى تاخضةةنة
بةسدةطتةكانةوة ،ئةو كتيَبدانةيةى تاخضنةكان دياسيكشاو بل دةبل هاتن طةسضاوةى
نوآ لةبةسضاو بطشيَ .
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طيَيةميؼيان كة ثةيوةطتة بة ئامادم كتيَبدانةوة ،كة ئةوانيؽ ثةيوةنةذييان بةة
جؤسى كتيَبدانةكانةوة هةية ،بةؤ منوونةة كتيَبدانةة طؼةتييةكان بةة بةةسدةوامي لةة
نويَبوونةوةدان ،كؤى دووسخشاوةكان ثةيوةنذي بة طةسضاوة نويَيةكانةوة هةية ،ئةوانةى
دووسيؽ دةخشيَنةوة دووباسة لة خضمةت كتيَبدانة طؼةتييةكان تةشدا دةبة لةةكات
داواكشدنيانذا.
ثيَويظتة ئةو طةسضاوانةى بة ص سى بةكاسديَ بطؤسِيَ بة ضاث نويَرت ،يان بةةسطيان
تل بطرييَ  ،يان كتيَب جيَطريةوة (ئةلتةسناتيف) يان بؤ دابنشيَ .
-8ضاككسدنةوةو بةزط تيَطستو:
كتيَب و طةسضاوةى كتيَبدانةييةكان تش ئةطةةسى دسِان و ثوانيةان هةيةة ،ئةطةةس
كتيَبدانة بة ػيَوةيةك بةسدةوا ثيايانذا نةضيَتةوة ،ئةةوا ئةةو طةسضةاوانة وسدة وسدة
كةسامؤؾ دةكشيَ و لةبةسضاو دةكةون و ئةبيَضسيَ  ،طوودمةنذيؽ هي بايةخيَكيان بةؤ
دانانيَ  ،هةس بةو ضاوةػةوة دةسِواننة تةواوى طةسضاوةكان كتيَبدانة.
ئاسِاطتةية لة كةةاسكشدنذا هةية بؤ ضاككشدنةوةى ئةةو جةؤسة طةسضةاوانة ،ئةيرت
ضةنذيؼ تلبض َي طشنط نيية ،ديةاسة ئةةو ئاسِاطةتةية طودمةاو نييةة ،بةة ئةطةةس
ثؼكنين ناوة ناوة بؤ طةسضاوةكان بكشيَ ئةوا بة ضةاككشدنةوةى كةة طةسضةاوةكان
لةباس دةبنةوة بؤ بةكاسهيَنان ،ئةطةس خةوػة كتيَبةةكان كةةةةة بةوون ،وة دسِانة
رثةسِةية  ،يةةان ليَبوونةوةى ئةوا دةتةةةوانشآ لةنةةاو كتيَبدانةدا ضا بكةةشيَتةوة،
يةةان ليَبوونةةةوةى بةسطةةةكان ،ئةةةوانيؽ ضاسةطةةةسيان هةيةةة ،بةةة طةةةس كتيَبيَ ة
َوةػابل ،ئةوا دةبل طةس لة نوآ بةسط تيَبطرييَتةوة ،بة دةبل تيَضووى ئةةو
هةةةةةل
بةس تيَطشتنةوة بةساوسد بكشيَ لةطةأل ضةنذيَت بةكاسهيَنان ئةو طةسضاوةيةدا ،طةةس
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تيَضووى ص سب َ ئةوا باػرت واية كتيَبيَك تش لة هةمان ناونيؼان ،يان ضاثيَك تاصةتشى
دابني بكشيَ .
َك بةكاسهيَنان
بةسط كتيَبة ضاثكشاوةكان بةو ػيَوةية دسووط نةكشاوة كة بة كةل
بيَ لة كتيَبدانةكانذا ،ية دوو طاأل دواى كشِينيان دةثةويَ و كةاأل دةبنةةوةو خةشاث
َبزيَشدسيَ كةوا لة بةس طةرياون ،هةسضةةنذة
دةب  ،هةس بؤية ثيَويظتة ئةو كتيَبانة هةل
ػيَوةيان وة بةسط ئاطاي طةسنخ ساكيَؽ نني.
خضمةتطوصاسي بةس تيَطشت لة دياستشي ضاركييةكان كتيَبدانة طؼتييةكانة لة
ص سبةى و تانذا ،دةبةل جةؤسى طةسضةاوةكةو بةةكاسهيَنان لةة كتيَبدانةةدا بةهةنةذ
وةسبطرييَ بؤ بشِياسى بةس تيَطشتنيان.
دةبل كتيَبدانة ليظتيَك بيبليؤطشاك بة دوو نوطةدة بةؤ ئةةو كتيَبانةة ئامةادة
بكا كة دةنيَشدسيَ بؤ بةس تيَطشت  ،نوطدةيةكيان لةطةةةةأل كتيَبةكانذا دةنيَشدسيَ
و ئةوةى تشيان دادةنش َي بةؤ بةةةةساوسد لةةةةةةةة كةات طةسِانذنةةوةى كتيَبةة بةةس
تيَطرياوةكانذا ،هةسوةها ثيَويظتة بةة ضةةنذ جاسيَة كتيَبةةكان بنيَةشدسيَ بةؤ بةةس
تيَطشت  ،تا تاخضنةكان ضؤأل نةب لة كتيَب ،ضونكة طوودمةنذان داوايان دةكةن.
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بةشى ثيَنجة:
خسمةتطوزارييةكانى كتيَبخانة طشتييةكان
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ئاػكشاية خضمةةتطوصاسى و ضةاركييةكان دوا ويَنةةى كتيَبدانةةن ،واتةة سةوػة
بةسِيَوةضوون كتيَبدانة نيؼانذةدةن ،بةواتايةك تش بةسهةم ساطتةقينةى كتيَبدانةن
كة لة دواى هةوَليَك ص س دةضنشيَنةوة.
كتيَبدانةى طؼت طةس خاوةن تةرسيَك جوان بيَ لة ػويَنيَك دياسداو طودمةاو
َةة طةسضةاوة
َطادا ،هاوكةا باػةرتي كؤمةل
َة خةؤى لةة كؤمةةل
بل بؤ بينينة س ل
طشنطةكان لةسووى ضةنذيَت و ضؤنيَتييةوة لةخؤطشتبيَ و ثشِيؼ بل لة ضاثكشاوةكان
و لةسووى هونةسكاسيؼةوة ئةو طةسضاوانة بة باػرتي ػيَوة ئامادةكشاب  ،هةس هةةموو
ئةوانةةة مةبةطة نةةاثيَك ئةطةةةس كتيَبدانةةة لةةة ثيَؼكةػةةكشدن خضمةةةتطوصاسى و
َ بةسضاو نةبينيَ  ،بةة دةبةل ئةةو ضةاركييانة بةػةيَوةية بة
ضاركييةكانذا س ل
َكة طوودمةنذةكة بويَننةدى.
خواطت خةل
َك لةة دانيؼةتووان ئةةو
ثيَويظتة كتيَبدانةى طؼت داخواصى هةموو جؤسة خةل
ناوضةةةية بويَنيَتةةة دى كةةة كتيَبدانةكةةةى تيَةةذا دةبيَةة  ،كشاوانبةةوون باصنةةةى
خضمةتطوصاسييةةةكان كتيَبدانةةةؾ بةنةةذة بةةة بةةوون طةسضةةاوةى داسايةة و ئةةةو
ثؼتيوانييةى كة مريى لة كتيَبدانةكان دةكا  ،لةطةأل هةس كؤمةكل كةة دةطةة تة
ناوضةييةكان لة كتيَبدانةى طنووسى خؤيةان دةكةةن ،لةةو كاتانةػةذا كةة رمةاسةى
َطادا سوو لةة صيةادبوون دةبة  ،ثيَويظةتة بةري لةة
طو ودمةنذان كتيَبدانة لةة كؤمةةل
خضمةتطوصاسي نويَ بكشيَتةوة بؤ كتيَبدانةكان.
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-1خواضنت:
خضمةةةتطوصاسي خواطةةتن دةسةكة  ،بةةة طةةشنطرتي كةةؤنرتي خضمةتطوصاسييةةة
دادةنشيَة كةةة لةريةةةن كتيَبدانةةة طؼةةتييةكانةوة ثيَؼكةػةةكشاوة .خضمةةةتطوصاسي
خواطتن دةسةك لةبةس ضةنذ هؤكاسيَ هاتووةتة ئاسا ،لةوانة بةستةطكي جيَطا لةناو
كتيَبدانةدا كة بواس ناسِةخظل بؤ هةموو طوودمةنذان تا خويَنذنةوةى نةاوخؤي لةةنيَو
خودى كتيَبدانةكةدا ئةدما بذةن ،بةة تايبةة لةة كاتةة هةطةتياسو ثيَويظةتةكانذا،
سووبةسى كتيَبدانة هةسضةنذ بيَ كاسيطةةسي سووبةةسى ديةاسيكشاو بةؤ خويَنذنةةوةى
ناوخؤي لةطةس دةبيَة  ،ئةمةةؾ كةاس دةكاتةة طةةس طةةسجة ضةاركييةكان تةشى
كتيَبدانة ،بة تايبة لةو كتيَبدانانةدا كة رماسةى هامؼؤكةسو طوودمةنذان سوو لة
صيادبوون دةب .
هةةةسوةها هةنةةذيَ لةةة طةةوودمةنذان دةيانةةةوآ ،طةسضةةاوةكان ببةنةةة دةسةوةى
كتيَبدانة ،ئيرت لةبةس نةطودمان كاتةكان كشدنةوةى كتيَبدانةة بيَة لةطةةأل سةوػة
خؤيانذا ،يان لةبةس ثيَويظتي بةكاسهيَنان طةسضاوةكان لة ػويَن كاسةكانيذا ،لةطةأل
هؤكاسى تشى ثةيوةط بة خودى طوودمةنذانةوة وة خويَنذنةوة لة سةوػيَك ئةاسا و
َةوة.
هيَمنذا لة مال
بؤ ئةوةى كتيَبدانةى طؼت بتوانل بة باػرتي ػيَوة ئة خضمةتطوصاسيية جيَبةجيَ
بكا  ،دةبةل رمةاسةى ثيَويظة لةطةسضةاوةكان دابةني بكةا تةاوةكو داواكةاسي و
ثيَويظةةتي طةةوودمةنذان بويَنيَتةةة دى ،ثيَويظةةتة كاسمةنةةذان بةػةة طةسضةةاوة
بةدةطتواتووةكان (التضويذ) بة باػ بضان ئةو طةسضاوانة كامانةن كة داواى خواطتن
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دةسةكييان لةطةسة ،تاوةكو كتيَبدانة رمةاسةو دانةةى ثيَويظة دابةني بكةا  ،بةة
كتيَبدانة ناتوانل لةو طةسضاوانةى كة نشخيان طشانة صياتش لة دانةيةة دابةني بكةا ،
َةى ريَذةسو خوروةكان ،هةس بؤيةة ئةةو جةؤسة طةسضةاوانة ناخشيَتةة
هة سوةها لة كؤمةل
خضمة خواطتن دةسةك و تةنيا بةهؤى ويَنةطشتنةوةى رثةسِة داوا لةطةةسةكانيانةوة
طوودمةنذ دةتوانل كاسى خؤى مةيظةس بكا .
هةنذآ لة كتيَبدانةكان ريان باػةة ئةةو طةسضةاوانةى دةخشيَنةة خضمةةتطوصاسي
َة طةسضةاوةى خواطةنت جيةا دةكاتةةوة بةؤ
خواطتنةوة بةجيا دابنشيَ  ،هةػيانة كؤمةل
خضمةةةتطوصاسي خواطةةنت لةطةةةأل كتيَبدانةةةكان تةةشدا ،نةةةوة طةةوودمةنذانذا بةةة
ساطتةوخؤي  ،لة كاتيَكذا طةوودمةنذان لةة سيَة كتيَبدانةةى دووةمةةوة داخةواصي
خواطنت بؤ طةسضاوةية ثيَؼكةؾ بكا  ،ئةوا لةة كتيَبدانةةى يةكةة داوا دةكةشآ،
ئةميؽ ئةطةس طةسضاوةكة رثةسِةكان ص سبيَ ئةةوا وة خواطةنت بؤيةان دةنيَةشآ بةؤ
ماوةى دياسيكشاو و ئةطةس رثةسِةكانيؼ كة بيَ ئةوا بة ويَنة لةبةسطرياوى دةينيَةشآ
َةتةذا طةوودمةنذان كشيَة طواطةتنةوةو
بؤ كتيَبدانةى دووة  ،بة لةة هةةس دوو ذال
لةبةسطشتنةوةى دةكةويَتة ئةطتؤ.
جاسان خواطتن دةسةك تةنيا بؤ كتيَب بوو ،بة تيَشِوانني بؤ ئة خضمةتطوصاسيية
تةةةواو طةةؤسِسِاوة ،دةبيةةنني لةةة ئيَظةةتادا كتيَبدانةةة طؼةةتييةكان ص سبةةةى طةسضةةاوة
كتيَبدانةييةكان دةخاتة خضمةت خواطتن دةسةكييةوة ،ئيَظةتا خواطةتن طةسضةاوة
دةنط و سةنطييةكان لة خضمةت طوودمةنذان ،بةتايبة طوودمةنذة بة تةمةنةةكان
كة ناتوان ػويَن نيؼتةجلبوونيان جيَبويََل و صوو صوو طةةسدان كتيَبدانةة بكةةن،
هةسضؤن هةنةذآ كتيَبدانةة لةة و تةة ثيَؼةكةوتووةكانذا وانةةى لةبةةسطرياوى تةابلؤ
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َييةكان بةةؤ مةةاوةى ديةةاسيكشاو دةخةنةةة خضمةةةتطوصاسي خواطةةتن
هونةسييةةة ئةط ةل
دةسةكييةوة.
َكو بةؤ دةطةتةو
هاوكا ئة جؤسة خواطةتنة بةة تةةنيا بةؤ تاكةةكان نييةةو بةةل
سيَكدشاوةكانيؼة ،ئيَظتا بووةتة دياسدةو كتيَبدانة بةػيَ لة طةسضاوةكان بة خواطنت
دةداتة خويَنذنطاو يانةكان و خانةى طةسثةسػتي ثةريان ،ئةمةة بيَحطةة لةة هةنةذآ
دامةصساوى ديكةى خضمةتطوصاسي طؼت .
َة طةسضاوةكان كة بؤ خضمةتطوصاسي خواطتن دةسةك دادةنشيَ نةاوة نةاوة
كؤمةل
دةطؤسِدسيَ بة بابةت تش ،ئةويؽ بة ثيَ خواط و داواكاسي طوودمةنذان.
هةسوةها لة و تةان ثيَؼةكةوتوودا هاوكةاسي لةة نيَةوان كتيَبدانةةى طؼةت و
خويَنذنطاكانذا بة باػرتي ػيَوة دةكشيَ ئةويؽ بة خواطتن دةسةك بؤ طةسضاوةكان
و ئةو كةسةطتانةى كة مامؤطتايان وة بابةت كيَشكشدن بؤ بةسرةوةنذي خويَنةذكاسان
َيَ دةبل و بة ثيَ ثيَويظ
بةكاسى ديَن  ،خواطتن ئةو طةسضاوانة بؤ وةسصيَ يان طال
و طيظتم وانة و ثشِ طشام ثةيوةط بة بةكاسهيَنان طةسضاوةكانةوة.
-2خصمةتطوشازيى ذيَدةزو شانيازييةكاى:
ثيَويظتة لة كتيَبدانة طؼتييةكانذا خضمةتطوصاسييةكان ريَةذةس (اكشاجة ) لةطةةأل
ئةو طةػةكشدنة ص سةدا بشِوا بةسِيَوة كة لةة بةسهةةمويَنان طةسضةاوةكان صانياسيةذا
هاتووةتةةة دى ،ئةةيرت لةةة سووى ضةةةنذايةتييةوة بيَ ة يةةاخود لةةة سووى ضةةؤنايةت و
بابةتييةوة ،ضونكة ػيَواصة تةقليذييةكان لة خضمةتطوصاسي ريَذةسدا لة توانايذا نةماوة
خواطةةت طةةوودمةنذان جلبةةةجل بكةةا و هاوطةةةنطي نيَةةوان خضمةتطوصاسييةةة
بةسدةطةتةكةو داواكاسييةةكان لةطةةةس ئةةو خضمةتطوصاسييةة سابطشيَة  ،هةسضةؤن لةةة
91

َطاى نويَذا و بة ثيَ خواطت طوودمةنذان طةػةة بةةخؤى
تواناػيذا نةماوة لة كؤمةل
بذا .
لة كاسة طةسةكييةكان بؤ ثيَؼكةكشدن ئة خضمةتطوصاسيية لة كتيَبدانةى طؼتيذا
كشدنةوةى بةػ طةسبةخؤية بةخؤى ،هةسوةها دانان بةسثشطيَ بؤ ئةو بةػة كةة لةة
توانايذا بل بةباػ و تةواوي خضمةتطوصاسي ريَذةس و خضمةةتطوصاسي صانياسييةةكان
ثيَؼكةؾ بكا  .دةبل ئةو بةسثشطة ثظثؤسِة ريَةذةسو طةسضةاوةكان بةػةةكةى خباتةة
بةسدةطت طوودمةنذان و هاوكا هةس ػةتيَك تةش كةة لةة كتيَبدانةكةيةذا دةطة
نةكةوآ ئةوا بؤ دابينكشدنيان ثةنا بةسيَتة بةس كتيَبدانةكان تش ،هةسضؤن بةؤى هةيةة
هةنذآ طةسضاوةى كتيَبدانةي تش لة كةاسطيَشِي ناوةنةذي خبةواصآ ،ئةةو كاسطيَشِييةة
طةسةكييةى كتيَبدانةكةى بةطرتاوة ثيَيةوة ،يان لة كتيَبدانةى ناوةنذي ػاسةكةيان و
تةنانة لة كتيَبدانةى نةتةوةي و تةكةةيان ،ئةةويؽ لةةسيَ كةاسطيَشِي ناوةنةذى و
كتيَبدانةى ناوةنذييةوة.
َةى ريَذةسو صانياسييةكان لة كتيَبدانةى طؼتيذا ،كةتةلؤك باصسطان و
دةبل كؤمةل
ساثؤست كؤمثانياكانيؽ بطشيَتةخؤ ،هةسوةها دةبل لةو بةػةةدا ليظةت يةةكطشتووى
طةسضاوةكان كتيَبدانة طؼتييةكان تش لة بةسدةطتذا بل ،لةطةأل صانيةاسي طةةباسة
ضؤنيَت بةدةطتدظتنيان ،ئيرت لةسيَ خواطتن نيَوان كتيَبدانةكانةوة بيَ  ،يان لةسيَ
لة بةسطشتنةوةى ئةو ريَذةسو طةسضاوانةوة كة تواناى خواطتنيان نيية.
ثيَويظتة كتيَبدانة جةخ لةطةس دانان ئةو طةسضاوانة بكاتةةوة كةة صانياسييةان
تياية لةمةسِ خضمةتطوصاسي ريَذةسي لة كتيَبدانة طؼتييةكانذا ،ئةوانيؽ بشيتيني لةة
َةت ة
ضاثكشاوة ذكومةتييةكان كة طيماى ناوضةي و هةسيَم و نةتةوةي و نيَو دةول
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يان هةية ،هةسوةها ئةو طةسضاوانةى صانياسييان تيَذاية لةطةس ميَزووى ناوضةةكة ،كةة
بشيتيني لة ويَنة و نةخؼة و دياسيكشدن جيَطايةكان ئةو ناوضةية.
هةسضؤن دةبل خضمةتطوصاسييةكان ويَنةطشت و لةبةسطشتنةوة لةبةس دةطتذا ب  ،تا
تويَزةسان بتوان بة خيَشاي دانةية بؤ خؤيان لةو طةسضاوانة دابةني بكةةن كةة كةة و
دةطمةن  ،هةسضؤن لةبةسطشتنةوةى خيَشاي طةسضاوةكان كا دةطيَشِيَتةوة بؤ تويَةزةسان،
ئةمة جطة لةوةى دةكشآ لةسِيَ تةلةكؤنةوة و بةخيَشاي هةنذآ صانياسي لةو بةػة بة
تةلةكؤن وةسبطرييَ  ،ئةوةؾ كة بةو ػةيَوةية نةةدسآ ئةةوا دةكةشآ لةةسِيَ ثؤطةتةوة
بطةيَنشيَ  ،يان داوا لة طوودمةنذ بكشيَ خؤى طةسدان كتيَبدانة بكا بؤ وةسطشتن
طةسضاوةو صانياسييةكان لة كات ثيَويظتذا.
-3خصمةتطوشازيي ضةزضاوة بيطرتاو و بيهساوةكاى:
طةسضاوة بيظرتاو و بينشاوةكان ،هةس وة طةسضاوةى صانياسييةكان تش ،تؤماسن بؤ
صانياسيية مش ي و دةطتكةوتة كؤمة يةت و صانظت و هونةسييةكان ،ئةو طةسضاوانة
تةواوى صانياسييةكان بة سيَطاية دةخةنة بةسضاو كة لةطةأل خؤيانذا ضيَز بةةخؽ دةبة
بة طوودمةنذ و ص سجاس كاسيطةستشيؽ دةب لةة طةسضةاوة ضةاثكشاوةكان ،هةةس بؤيةة
دةبينني بةكاسهيَنان ئة جؤسة طةسضاوانة بةػيَوةيةك بةسدةوا داخواصييان لةطةةسة،
َةى تؤماسة دةنطييةكان و كيلمةكان س ر لة دواى س ر رماسةيان لةنيَو
بةو ثيَيةؾ كؤمةل
طةسضاوةكانذا بةسةو صيادبوون دةسِوا و بةة طةسضةاوةى بنضةينةي نةاوديَش دةكةشيَ ،
كةواتة دةبل وة خضمةتطوصاسيية لة خضمةت طةوسةو رو و منذا نذا ب .
ثيَ ويظتة لة كات داسِػتن طيظتم كتيَبدانةى طؼتيذا جيَطاية بةؤ طةسضةاوة
بيظرتاو و بينشاوةكان دابني بكشيَ و ثاسيَضطاسييان ىلَ بكشيَ  ،هةةسوة طةسضةاوةكان
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خويَنذنةوةى تةقليذى (كتيَب كاكةصي ) ،ئةو طةسضاوانة ثيَويظةتيان بةة ئةاميَشة بةؤ
بةكاسهيَنانيان ،ئاميَشةكانيؽ ثيَويظتيان بة ثاسيَضطةاسى و ضةاوديَشى و ضةاككشدنةوةية
بةػيَوةيةك بةسدةوا  ،ئةوانة ثيَويظتيان بة ضاككشدنةوة هةية بة ثيَضةوانةى طةسضاوة
َةة
َبةزاسدن كؤمةل
تةقليذييةكان كة كتيَب و طؤظةاس و س رنامةةكان  ،هةةس ضةؤن هةل
طةسضاوةكان بيظرتاو و بينشاو تةا سادةيةةك ص س لةة و تةة تةاصة ثيَؼةكةوتووةكانذا
َؤصة ،ئةةويؽ بةة هةؤى نةةبوون توانةاى ناطةين طةسضةاوةكان بةةس لةة
كاسيَك ئال
كشِينيانةوةية ،بة لة و تان ثيَؼكةوتوودا ئة جؤسة طةسضاوانة بة بشِى يةكحاس ص س
َبزاسدن كشاوان دةكا  ،بة ثيَضةوانةى و تة تاصة
بةسهة دةهيَنشيَ  ،ئةوةؾ دةسكةت هةل
ثيَؼكةوتووةكانةوة كةوا طةسضاوةى لةو جؤسة تةنيا لة ضواسضيَوةى بابةتة صمانةوان و
َؤص!
َبزاسدن دةبيَتة كاسيَك قوسغ و ئال
س ػنبرييية طنووسداسةكانذا ،هةسبؤية هةل
دةكشآ هةس كتيَبدانةية بؤ كشِين طةسضةاوة بيظةرتاو و بينشاوةكةان ثؼة بةةو
َبزاسدن و كشِين كتيَبذا ثةةيشِةوى دةكةا  ،ثيَويظةتة
ثيَودانة ببةطتل كة لة كات هةل
َبزاسدن ئةو طةسضاوانة بةو ثةسِى بايةخةوة بيَ  ،ضونكة تيَضووى ص سيان دةوآ،
هةل
لة كشِينيانذا يان لة ضاككشدنةوةى ئاميَشةكةان كاسثيَكشدنيانةذا ،دةبةل بةؤ كشِينيةان
َبزاسدن بةكاسبويَنشآ ،هةسوةها منايؼة بآلوكشاوةكان و سيَبةةسةكان
ليظت طةسةكي هةل
لة س رنامةكانذا ،كة تايبة دةب بةو طةسضاوانة.
موصيكة تؤماسكشاوةكان و منايؼة دسامييةكان و جؤسةكان تشى هونةسة جوانةةكان،
لة بابةتة هةسة ثيَويظتةكان وة كةسةطتةية بؤ ناو هةس كتيَبدانةية  ،بة تايبةة
ئةطةس رماسةى منايؼةكان و بابةتة هونةسييةكان كة ب و طنووسى ضاركييةكانيؼةيان
َبة بة تةنيا منايؼيان لة تةلةكضيؤن و ساديؤكانةوة مةبةطت تةواو
دياسيكشاو ب  ،هةل
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ناثيَكل ،هةس بؤية ثيَويظةتة كتيَبدانةة ئةةو منايؼةة مةوصيك و هونةسييانةة خباتةة
بةسدةط  ،بةو ثيَيةةى كتيَبدانةة ناوةنةذيَك كلتوسييةة و دةبةل هةةموو ػةيَوةكان
ضاركي س ػنبريي تيادا كؤبيَتةوة.
ثيَويظتة لة كتيَبدانةى طؼتيذا توماسيَ هةبيَ بؤ تيانووط موصيك كالطيك
و تان س رئةاوا ،يةان عةةسةب و ئةةكشيك  ،ئةةويؽ بةة بةةساودسد بةةو رينطةيةةى
كتيَبدانةكةى تيةادا دةبةل ،هةةسوةها ثيَويظةتة ئةةو طةسضةاوة بيظةرتاو ،بينشاوانةة
طوصاسػ لة ماوةى صةمةن جياواص بكةن ،هةسوةها لةة جيةاواصي كةؤس و و تةان و
ئاميَشو هونةسمةنذو ئاواص دانةسةكان ،هاوكا دةبل جةخ لةطةس ئةوة بكشيَتةوة كةوا
موصيكة تؤماسكشاوةكان جيَبايةخ ناوضةي و هةسيَمني.
-4خصمةتطوشازيى الواى و طةوزةكاى:
لة طيظتم كتيَبدانةييذا ،خواطتن كتيَب و طةسضاوة كتيَبدانةييةكان تةش بةؤ
َةوة ،ئةسك طةسةكي هةس كتيَبدانةيةك طؼتيية ،بةة
طوود ليَوةسطشتنييان لة مال
َةةكان سيَطةش دةبة لةة
ئةمة لة خشاث نيؼتةجلبوون ،ضونكة بضووك و تةةنط مال
َةوةدا ،لةو كاتانةدا ثيَويظةتة كتيَبدانةة
سةخظانذن هةىل لةباس بؤ خويَنذنةوة لة مال
جيَطاى ػياو لةطةس سووبةسى طودماو بؤ روان و طةوسةكان دابني بكا تا بةباػ تيايذا
خبويَننةوةو ػويَنةكة وةها بل ضاركي جؤساوجؤسى بة مةبةطت (كيَشكشدن بةسدةوا )
تيا بنويَنشيَ وةكو طفتوطؤ و ديذاس و منايؼ كيلم و...تاد.
مةبةطت طةسةكي لة ثؼة خضمةةتطوصاسي كتيَبدانةةي بةؤ طةةوسة و روان،
سةخظانذن دةسكةتة بؤ طةيؼنت بةو طةسضاوانةى بة سيَطاى تش ثيَيان ناطةن ،هةس بؤيةة
دةبل جةخ لةطةس خظتنة بةسدةطت بل بةسامبةسى طةسضاوةكان بكشيَ بة بل هةي
94

تيَضووى ثاسةية لةريةن طوودمةنذانةوة ،لةطةأل كاسكشدن بؤ دةسكةتذان بة طوودمةنذ
َبزيَشيَ  ،لة ئيَظتادا لة ص س
َدواصى خؤى هةل
كة بةنيَو طةسضاوةكانذا بطةسِآ و بابةت دل
و ذكومة هةةىل لةةباسى سةخظةانذوة بةؤ خظةتنة بةسدةطةت بةل بةسامبةةسى
طةسضاوةكان بؤ هةمووان ،بة لةو و تانةدا كة طيظتم كتيَبدانةى خويَنةذنطاكان
تيادا دامةصساوة ،ئةوا ثةيشِةوكشدن ئةو طيظتمانة بؤ كتيَبدانة طؼتييةكانيان ئاطةان
دةبل ،ضونكة منذا ن دةبنة خاوةن ئةصموون و هةنذآ ػاسةصا بؤ خواطتن كتيَةب بةة
َةوة ،تةنانة دةتوان ئةوانة ثيَؼرت بطيَشِنةوةو لة بةشى
مةبةطت خويَنذنةوةيان لة مال
ئةوان طةسضاوةى تش بؤ طوود وةسطشت خبواصن ،هةس ئةو منذا نةن كة دةبنةة بةػةيَك
ص س لةوانةى داهاتوو هامؼؤى كتيَبدانةى طؼت دةكةن ،بطشة لة تةمةن رويَتييةوة
تا طةوسةبوونيان هةميؼة كتيَبدانة بةكاسديَن .
ثيَويظتة ثالن هةبل بؤ روان و طةةوسةكان لةة كتيَبدانةةى طؼةتيذا ،ئةةوةؾ بةة
َطا ،بةة تايبةة ئةوانةةى لةة بةواسة
هاوكاسي لةطةةأل دامةةصساوةكان تةشى كؤمةةل
خضمةتطوصاسى و س ػنبريييةكانذا كاس دةكةن.
دةبل بةػ خويَنةسة طةةوسةكان لةة كتيَبدانةةدا طةسضةاوةى ص سى بةؤ خواطةتن
دةسةك و كاسة ريَذةسييةكان و ضاثكشاوة ذكومةتييةكان و خوروةكةان دابةني بكةا ،
هةسضؤن دةبل كتيَبدانةى طؼيت ثشِ طشام ثيَؼكةػةكشدن بابةتةة بةصمةطةاتةكان
هةبل ،لةطةأل بةسنامةى صانياسييةكان لة بابةت جياواصدا ،ئةمةة بيَحطةة لةة منايؼة
موصي و ديالؤر و طفتوطؤ طةةباسة بابةتةةكان وةكةو بةةسِيَوةبشدن مةاأل و طةػةة
بةخؤدا ن و ريان خيَضان و كؼتوكاأل و هونةسة جوانةكان و ثيؼةةى دةطة و...تةاد،
َ كؤبوونةةوة و طةيميناسةكان هةةبل بةؤ
هةسضؤن ثيَويظتيؼةة لةة كتيَبدانةةدا هةؤل
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بة ِسيَوةبشدن بةسنامةى تايبةة بةة طةةوسةكان ،هاوكةا دةبةل ثيَؼةواصي لةة هةةس
ثيَؼنياصيَ بكشآ كة هةس كةطيَ طةباسة بةساي كشدن ئةو بةسنامانةة ثيَؼكةػة
بكةن.
خضمةتطوصاسييةك طشنط ديكةى كتيَبدانة هةية بؤ تةمةنة طةةوسةكان ،ئةةويؽ
تايبةتة بة طوودمةنذان لة كةمينة ئيتيكييةكان و صمانةكان تش كةة لةةو ناوضةةيةدا
َداواييان لة رينطةةى خؤيةان كةشدوة و
دةري كةوا كتيَبدانةكةى تيَذاية ،ئةوانةى مال
َطايةك نامؤ و ريانيَك نويَوة ،دةبل كتيَبدانة طةسضاوةى بةاؾ
هاتوونةتة نيَو كؤمةل
بة صمانةكان ئةوان دابني بكا  ،هةسوةها بةسنامة سيَزى بكا بةؤ ثيَؼكةػةكشدنيان
َك .
َطا نويَيةى تيايذا دةري  ،لةطةأل ناطانذن ضاركييان بة خةل
بةو كؤمةل
ص س ثيَويظةةتة بةػةة روان لةةة كتيَبدانةةةى طؼةةتييذا داخةةواصي خويَنةةةسة
َةكان دابني بكا لة كتيَب و طةسضاوة كتيَبدانةييةكان تش كة طةسنخ ساكيَؽ
ميَشمنذال
ب ريان ،وةكو طةػةدان بة خود و ثيؼةمةنذى و وةسصؾ و ئاسةصووةكان و طةسضةاوةى
َةةكان
تشى ثةيوةط بة ريان طةدمان بضووكرت لة 20طةا ن ،هةةس لةةويَوة ميَشمنذال
ئاػنا دةكشيَ بة طةسضاوةكان بةػ طةوسةكان.
هةسوةها دةبل بةػ روان بةسنامةى خؤػبةطةسبشدن هةبل وة ديذاس و ديةالؤر،
منايؼ كيلم ،طةسدان بؤ ئةو جيَطايانةى جيَبايةخيانة ،ئةوةؾ بة ثيَكويَنةان ليزنةةى
تايبة بؤ طةسثةسػتي ضاركييةكان ،لة كات بةسنامة سِيزيذا بؤ خويَنةةسة روةكةان،
دةبل سةضاوى ضةنذ ئامادميَ بكشآ ،لةوانة:
-كتيَبدانة بة جؤسيَ ىلَ بكشيَ كة ثيَؼواصي باؾ لة خويَنةسان بكا .
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ساكيَؼان كةطان ديكة ،كة تا ئةو كاتة طوودمةنذ نةةبوون لةة كتيَبدانةة بةؤطةسدان كتيَبدانة.
صيةةةادكشدن بةةةةكاسهيَنان طةسضةةةاوةكان كتيَبدانةةةة لةةةةسيَ ضةةةاركييةكتيَبدانةييةكان وة  :ثيَؼانطاكان كتيَب ،ئامادةكشدن ليظتة بيبليؤطشاكياكانةوة،
ليَذوان لةطةس كتيَب.
هانذان طةػةكشدن صيشةك و داهيَنان و طوصاسػ لةخود لةنيَو ميَشدمنذا نةذالةسيَ بةػذاسي ثيَكشدنيان لة بةسنامة هةمةسةنطةكانةوة.
بايةخةةذان صيةةاتش بةةة كتيَبدانةةة و ص ستةةش بةةةكاسهيَنان وة دامةةةصساويَكثةسوةسدةي و س ػنبريى.
ثةيوةنذي طشت لة نيَةوان كتيَبدانةة و طشوثةة روةكةان و سيَكدشاوةكةان نيَةوَطا و هانذان بةسنامةى هاوبةؾ لة نيَوانيانذا.
كؤمةل
 -5خصمةتطوشازيى مهداآلى:
كتيَبدانةى طؼت ميَزوويةك دووس و دسيَزى هةية لةة بةواسى طؼةتييةوة منةذاأل
َ هاوبةػة هةةبووة لةطةةأل ئةةو
َطا ،هةس بؤيةة هةةول
بةػيَك طةسةكيية لة كؤمةل
َذا لة ثيَناوى منذا نذا كاسدةكةن.
سيَكدشاوة طشنطانةى لة كؤمةل
بةػ منذا ن لة كتيَبدانةى طؼتييذا لةة ثيَؼةةوةى ئةةو بةػةانةية كةة تيايةذا
دادةمةصسآ ،بةس لة بةػةكان طوودمةنذة طةوسةو روةكان دادةمةةصسآ ،لةة جيوانةذا
و نيية كة ئةو بايةخةى لةر نةةبيَ و كتيَبدانةةى منةذا ن دسووطة نةةكا ،
َك كاس دةكةن بؤ ئةوةى خويَنذنةوة بكةنة كلتوسيَ لة نيَو روان
طةدان هةصاس لة خةل
دواس ردا.
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ثيَويظتة ثةيوةنذي لة نيَوان قوتاخبانة و طيظةتم خضمةةتطوصاسي منةذا ن لةة
كتيَبدانةى طؼتييذا تونذوتؤ بيَ  ،ئةةو خضمةتطوصاسييةة ثيَويظةت بةة كةطةانيَكة
لةسووى ثيؼةمةنذييةوة ساهيَنشاوب و لة ضاركييةكان تايبة بة منذا نةذا ػةاسةصا
َة كةمدةنذامةكانةذا،
ب  ،وةكو خويَنذنةوةى ضري بؤ منذا ن ،كاسكشدن لةطةأل منذال
طاصكشدن ثيَؼربِكل بؤ خويَنذنةوةى ػةي ش و نيطةاس كيَؼةان ،طةػةةثيَذان بةةهشةى
منذا ن لة كاسة دةطتييةكانذا ،كيَشبوون بةكاسهيَنان كؤمثيوتةس ،منايؼ ػانؤطةسي
َةدا...تاد.
و بةػذاسي لة ػانؤى بووكةل
َة
َة ثيَؼربِكل بؤ منذال
بؤ هانذان منذا ن تاوةكو سووبكةنة نووطني ،دةكشآ دةول
بة تواناكان طاص بكا و لة بةسهةةم خؤيةان بةة كوستةة ضةري بةػةذاسي بكةةن،
دةكشيَ بةسهةمة خة تكشاوةكان لة طؤظةاسى تايبةة بةة منذا نةذا بآلوبكشيَتةةوة،
طشوػت ناكةسمي بةػ منذا ن لة كتيَبدانةى طؼتييذا سيَطا خؤػةكةس دةبةيَ بةؤ
ئةدمامذان ئةو جةؤسة ضةاركييانة كةة كاسيطةةسييان دةبةل بةؤ باػةكشدن ئاكةاس و
َظةةوكةوت منةةذا ن و بةةةهيَض بةةوون ويظةةتةكانيان و داهيَنةةان و كشاوانبةةوون
هةل
ئةنذيَؼةيان.
دةبل هاوكاسى هةبل لة نيَوان كتيَبدانةى طؼةتي و ثظةثؤسِانذا و طةةباسة بةة
َةمةنةذ كشدنة طةسضةاوةكان
ضاركي منذاأل ثشطياسيان ثل بكشيَ  ،لةوانةؾ بؤ دةول
منذا ن لة كتيَبدانةدا ديظانةوة ثشغ بةوان بكشيَة  ،هاوكةا دةبيَة مةػةل بةةو
كاسمةنذانة بكشيَ كة لة كتيَبدانةى منذا ن و ضاركييةكان ئةوانةذا كةاس دةكةةن،
هةسضؤن دةب َ بةوسدى بودجة بؤ دابينكشدن طةسضاوةكان منذا ن دابني بكشيَ و ئةو
بودجةية بة باػ خةسد بكشيَ .
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هةسضةنذة طيظتم خويَنذن و كيَشكشدن منذا ن بةػيَوةيةك طؼتطرية و منذا ن
َةوة كتيَبيةان
دةخويَن و كتيَب منذ نيؽ يةكحاس ص سن ،بة ص س لة منذا ن لة مال
نيية ،هةس بؤية دةبةل كتيَبدانةةى طؼةيت سيَطةا خؤػةبكا بؤيةان تةا خبويَننةةوةو
َطا
صانياسييةكانيان كشاوان بكةن ،طةس ئةوة هاتة دى ،ئةوا خضمةتيَك مةصن بة كؤمةةل
دةطةيةنشيَ و واػذةكشيَ بةسدةوا و بؤ طا ن داهاتووؾ ئةو منذا نة خبويَننةوة.
هةنذيَ لة ئةمينذاسى كتيَبدانةكان ثيَيان وايةة كةة منةذا ن نابةل لةة طةا ن
يةكةةميان ،بةةس لةة ضةوونة قوتاخبانةة هامؼةؤى كتيَبدانةة بكةةن و طةسضةاوةكان
َةيةة ،ضةونكة بايةةخ منةذا ن لةة تةمةةن
بةكاسبويَن  ،بة ئةة بةؤ ضةوونة هةل
بضووكيانةوة دةطتثيَذةكا و كيَشبوون بةكاسهيَنان كتيَبدانةؾ لةريةن ئةوانةوة بةس
لة ضوونة قوتاخبانة بيَ  ،كاسيَك باػة و هةس كة تةماػاى وػة نووطشاوةكان دةكةا
َ بةص س ليَ تيَطةيؼتنييان دةدا .
بةختةوةس دةبيَ و هةول
َبةذسيَ
ئةو منذا نةى كة تواناى بةكاسهيَنان كتيَبدانةيان هةية ،ئةوا دةبل هةول
ئةو بةكاسهيَنانةةيان لةةر صيةاد بكشيَة  ،بةة تايبةة ئةةوةى كةةص سيان ر ثةطةنذة
خويَنذنةوةى ضري كةكة بؤيان ،هةس بؤية دةبل طةعاتةكان ضةري خويَنذنةةوةيان بةؤ
صياد بكشيَ  ،ثيَويظتة ئةو كةطةى كة ضري دةخويَنيَتةوةو دةطيَشِيَتةوة خاوةن تواناو
ريشى بيَ و لةطةأل ئةو ضري كةدا بزى كة بؤيان دةطيَشِيَتةةوة ،هةةس ضةؤن دةبةل ثةلةة
َةةكان بكةا و ثشطةياسيان لةطةةس
نةكا و لة كات ثيَويظةتيذا بةػةذاسى بةة منذال
ضري كةكة ىلَ بكا  ،ئةمينذاسى كتيَبدانةى منذا ن دةتوانل ضري كةكانيان بؤ كوس
بكاتةوة و جاسى تش خؤى بؤيان بطيَشِيَتةوة ،لةو كاتةػذا دةتوانشآ طوصاسػةت صيةاتش و
َذا نيؼةانبذسيَ ،
َةى صياتشى لةطةل
جؤسة نوانذنيَ لة كات طيَشِانةوةكةدا بكشيَ و جوول
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طةس ئةمينذاسى كتيَبدانة ئةو توانايانةى تيةا نةةبوو ئةةوة دةكةشآ كاسمةنةذى تةشى
بةػةكة بة بةهشةمةنذي خؤيانةوة ئةو ئةسكة جلبةجل بكةن .هةس لة بةػةدا طوتةاس
َي صياتشةوة سوو لة خويَنذنةوة بكةةن،
و وانةو منايؼ كيلم وا لة منذاأل دةكةن بة قوول
هةةةس ضةةؤن ثيَؼ ةربِكل و بةسنامةةةكان خويَنذنةةةوة هةةان صيةةاتشى منةةذاأل دةدةن بةةؤ
خويَنذنةوةى ئامادمذاس.
لة ثؼووةكانيؼذا دةتوانشآ كتيَبدانةى طةسِ و ئوتةومبيل طةواصةسةوةى كتيَةب
بةكاسبويَنشيَ .
كاسيَك صةمحةتة بؤ كاسمةنةذى كتيَبدانةة بطاتةة ئةةو منذا نةةى كةة هةةسطيض
هامؼؤى كتيَبدانةييان نةكشدووة ،ئةويؽ بة هؤى بلبايةخ خيَضانةكانيةنةوة بووبيَ
َةكان خؤيان بؤ بةةكاسهيَنان كتيَةب و كتيَبدانةة ،ضةونكة تةا ئةةمشِ
صياتش لة منذال
بةػيَ لةو باوكان ريا ن واية كة منةذاأل نابةل كتيَةب بةةكاسبويَن َي تةا ئةةو كاتةةى
دةوام قوتاخبانة دةكشيَتةوة!
َةكانيان
َك منذال
تةنانة ريان واية كتيَبدانة ػتيَك ئةوتؤى تيا نيية تا بة كةل
بيَ !!
بةس لة ضوونة قوتاخبانة و دواى ئةوةؾ ،هةةس ضةةنذة توانةاى ثيَؼةوةخ رى
منذاأل و ناطي ن ثيتةكان نووطني لة نيَو كتيَبة ضاثكشاوةكانذا بةس لة كيَشبوون منذاأل
لة قوتاخبانةدا بة ماوةيةك ص س ،دةبيَتة هانذان منةذاأل بةؤ طشنطيةذان بةة رثةةسِةى
ضاثكشاوى نيَو كتيَبةكان قوتاخبانة و لة ناخيانذا ذةصى خويَنذنةوة دةضةيَنشيَ  ،هةةس
ضؤن دةصان ثةيوةنذي نيَوان ويَنةى نيَو كتيَبةكان و ػتةكان دةوسو بةسيان بذ صنةوة.
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َبذةنةةوةو بةة باػة
هةسضؤن بةكاسهيَنان كتيَب كيَشيان دةكا ضةؤن رثةةسِة هةل
طةسنخ بذةن .ليَشةوة دةثشطني ،ئاخؤ كتيَبدانةى طؼت ضؤن دةتوانل ئةو ثةيامةة بةةو
باوكانة بطةيَنل كة بايةخ ئةوتؤيان نيية؟!
يةكيَ لةو سيَطايانة بةةهؤى ثؤطةتةس و بآلوكةشاوةوة دةبيَة كةة لةة كلينية و
َذةواطشيَ  ،يان لةةسيَ ئةةو
َبةنذى تةنذسوطت و دايةنطاو باخضةكان طاوايان هةل
مةل
دامةصساو و سيَكدشاوانةوة كةة ثةيوةنةذي نضيكيةان بةة منذا نةةوة هةيةة ،هةنةذ َي
َة كتيَب بة خواطنت دةدةنة باخضةى طاوايان و دايةنطاكان ،لةطةأل
كتيَبدانة هةن كؤمةل
َةكانيانذا بؤيان بةكاسبويَن  ،لةطةةأل ئةوةػةذا دةكةشآ
رماسةى صياتشدا بؤيان تا لة مال
كاسمةنذى كتيَبدانة ثةنا بباتةة بةةس دايكةان و باوكةان و كاسمةنةذى تةنذسوطةت و
طةسثةػتياسى كؤمة يةتي باخضةكان و قوتاخبانةةكان تةا خويَنذنةةوة لةةرى منةذاأل
ػريي بكةةن ،هةسضةؤن كتيَبدانةةى منةذا ن ثيَويظةتة ئاطةاداسى هةةموو ميتةؤدة
نويَيةكان بيَ كة تايبة دةب بة طؤسِانكاسي لةو بواسانةدا.
 -6خصمةتطوشازيى لةطةأل قوتاخبانةكاى:
َة كتيَبدانةةى قوتاخبانةةكان لةة نيَةو قوتاخبانةةو خويَنذنطاكانةذا
لة كؤنةةوة س ل
دةسكةوتووةو بة ص سي ئة جؤسة كتيَبدانةية لةريةن بةسِيَوةبشدن ناوةنذي دامةصساوة
َنيةةابوون لةةة هاوػ ةيَوةي ئةةةو
ثةسوةسدةييةكةةةوة بةةةسِيَوة دةبشيَةة  ،ئةةةويؽ بةةؤ دل
خضمةتطوصاسيية لة طةسجة قوتاخبانةكانذا بؤ مامؤطتاكان ياخود بؤ قوتابيةكان.
كتيَبدانةةةى قوتاخبانةةة بةػ ةيَك طشنطةةة لةةة ثيَكواتةةةى طةةةسةكي طيظةةتم
كتيَبدانةكان لة هةس و تيَكذا و ثيَويظةتة بةة ثةالن و بةةسِيَوةبشدن كاسامةة بكشيَتةة
ئامادميَك بايةخذاس لة طياطةت نةتةوةي ثةسوةسدةدا ،هةسبؤيةة دةبةل كتيَبدانةةى
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طؼت سةضاوى ثةيوةنذي تونذوتؤأل بكةا لةطةةأل كتيَبدانةةى قوتاخبانةكانةذا و ص س
ضاركي هاوبةؾ ثيَكةوة بنويَن .
لة ص س و تذا كتيَبدانةى طؼت خضمةت قوتاخبانةكان بؤ طا نيَك ص س كةشدوة،
وة و ت دانيماس  ،كة طةسثةسػتي كتيَبدانةى قوتاخبانةكان لة ريةن كتيَبدانةةى
طؼتييةوة كشاوة ،بة دواى طؤسِانكاسييةكان لة ميتؤد و ػةيَواصة ثةسوةسدةييةكانةذا،
كتيَبدانةى قوتاخبانةكان لة طيظةتم كتيَبدانةةى طؼةت دووسخشاونةتةةوةو لةطةةس
َؤص بةووة ،لةة هةنةذآ
بنةمايةك طةسبةخؤ خشاونةتة طةسِ ،بة ص سجاس كاسوباسيان ئال
و ت تشدا كتيَبدانةى نةتةوةي ئةسك دابينكشدن كتيَب بةؤ هةةسدوو كتيَبدانةةى
قوتاخبانةي و كتيَبدانةى طؼتي لة ئةطتؤ طشتووة.
ثيَويظتة هاسيكةاسي لةة نيَةوان هةةسدوو كتيَبدانةةى طؼةت و قوتاخبانةةي لةة
كؤمةَليَ بواسدا هةبيَ  ،لةوانة:
ئامادةكاسي بؤ كشدنةوةى خوىل كوس بؤ مامؤطتا و وانةبيَزان بواسى كتيَبدانة،
ثيَؼكةػكشدن سيَنمةاي و ساويَةز بةؤ مامؤطةتا و كاسمةنةذان بةواسى كتيَبدانةةى
قوتاخبانةي  ،ثيَشِط و ثةؤليَ و ضةاككشدنةوةى طةسضةاوةكان( كتيَبةةكان) ،هةسضةؤن
ثيَويظتة كاسمةنذى بةػة منةذا ن لةة كتيَبدانةةى طؼةت هاوكةاسي كتيَبدانةةى
َة طةسضةاوة بةدةطةتواتووةكان و
قوتاخبانةي بكا لة سووى خظتنة بةسدةطت كؤمةل
طةسدانكشدن هةسدوو ر بؤ رى يةكرت.
َةة طةسضةاوةى خويَنذنةةوة وة ثؼةتطرييية
ص س لة كتيَبدانة طؼتييةكان كؤمةل
دةخةنة خضمة كتيَبدانةى قوتاخبانةكان و ثيَؼكةػةػةيان دةكةةن ،هاوكةا طةةىلَ
طةسضاوةى تش وة خواطنت دةدةن ثيَيان ،بؤ ماوةى ديةاسيكشاو ،ئةةوةؾ كةةموكوسِي
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ن ةبوون طةسضاوةكان لةريان ثشِ دةكاتةوة ،طةسكةوتن ئةو جؤسة هاوكاسيية ثةيوةطتة
بة ئامادم مامؤطتاكان و تواناي بةسِيَوةبةسى قوتاخبانةةو كاسمةنةذان و بةةسِيَوةبشدن
ناوضةي قوتاخبانةكانةوة.
كاسمةنذى كتيَبدانة لة قوتاخبانةكانذا دةبنة هانذةس بؤ بةشةودان بةة خويَنذنةةوةى
َةكانيانذا هانذان باػةيان نييةة بةؤ خويَنذنةةوة،
قوتابيان ،بة تايبة ئةوانةى لة مال
هةسضؤن قوتاخبانة سيَطايةكة بؤ طةيؼنت بة هةةموو قوتابييةة  ،لةة نةةرادو نةتةةوةى
جياواص.
ئةو جؤسة ئاصادييةى كتيَبدانةى منذا ن دةيبةخؼل ،لة كتيَبدانةةى قوتاخبانةةدا
بةو جؤسة نيية ،ئةويؽ لةبةس وابةطتةبوون بة طيظتم خويَنذن كةسمييةوة ،هةس ئةو
ئاصادييةػةةة وا دةكةةا منةةذا ن صيةةاتش سووبكةنةةة بةػ ة منةةذا ن لةةة كتيَبدانةةة
طؼتييةكان ،كةواتة ثيَويظتة كاسمةنذان كتيَبدانةى قوتاخبانةي جؤسة ثةيوةنذييةة
لة نيَوان قوتاخبانةو كتيَبدانةى طؼةتي ناوضةةى خةؤجيَ دسووطة بكةةن ،بةةوةؾ
ثةيوةنةذي لةة نيَةوان ئةمينةذاسى كتيَبدانةةى منةذا ن و قوتةاب و مامؤطةةتايانذا
دسووط دةبل ،بةوةؾ ضةةنذي هةةنطاو لةة نيَةوان ئةوانةةى لةوةبةةس كتيَبدانةةيان
بةكاسهيَناوة بؤ كتيَبدانةكان نضي بوونةوة سوودةدا .
 -7خصمةتطوشازيى تاشة خويَهةزةكاى و ناوضةى طوندنشيهةكاى:
َة صينةذوو ببينيَة لةة ثؼةتيوان و
ئةسك كتيَبدانةةى طؼةتيية بةةسدةوا س ل
بآلوكشدنةوةى ثةسوةسدةى بةسدةوامذا ،بة تايبة لةطةةأل تةاصة خويَنةةسة طةوسةكانةذا،
هةسبؤية دةبل كتيَبدانة ثيَويظتي ئةو تويَزة بةس لةوان تش لةة بةسضةاو بطشيَة  ،بةة
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تايبة لةو و تانةدا كة بةسنامةى خويَنذن طةوسةكان لة ثيَنةاوى كيَشبةوون ثيؼةةى
نويَذا ،ثيادة دةكةن.
لةطةةةأل طةةاصان ػةةيَواصى ريةةان نةةوآ و طودمةةان لةطةةةأل سةوػةةة س ػةةنبريى و
َ طةةوسة دةبينةل
كؤمة يةتيية نويَيةكانذا ،هةسضؤن طيظتم كتيَبدانةى طؼت س ل
َ بةسصكشدنةةةوةى ئاطةةت كيَشبوونةةذان لةةة نيَةةو
لةةةو و تانةةةدا كةةة لةةة هةةةول
هاوو تييةكانيانذا.
يةكيَ لة خضمةتطوصاسييةكان كتيَبدانةى طؼت بؤ خويَنةسة نويَييةكان  ،ػاسةصا كشدنيانة
بة ضاركي ثشاكتيك و كاسصاني ثةيوةط بة ريان س رانةيانةة ،هةسضةؤن ثيَؼكةػةكشدن
خضمةتطوصاسي كتيَبدانةي بة تاصة خويَنةسةكان ناوضة طونذنؼينةكان بايةخ طةوسةى خةؤى
َكيَك ص س لة طونذة تةسي و دووسة دةطتةكانذا دةري  ،ئةوةؾ بةػيَكة لة
هةية ،ضونكة خةل
طياطة و ثالن دسيَزخايةن ذكومةتةكان ،بة مةبةطت طةػةثيَذان ،هاوكا قة ضؤكشدن
نةخويَنذةواسى جيَبايةخ و تة تاصةثيَطةيؼتووةكانة و طةوسةتشي كؤطث لة بةسدة بةسثشطان
نةهيَؼتن نةخويَنذةواسيذا دةطتةبةسكشدن ئةو طةسضاوانةن كة طودماون بؤ خويَنذنةوةى ئةوانةى
َة بة تةةنيا خضمةةتطوصاسي خةؤى لةة
َمةتةكانذا بةػذاس دةب  ،كةواتة ثيَويظتة دةول
لة هةل
َكو طيظتم كتيَبدانةي تةةواو لةة
ػاسةكان و ناوضة طونذنؼينة طةوسةكانذا نةخاتة كاس ،بةل
َطا
ناوضة طونذنؼينة دووسةدةطتةكانيؼذا جلبةجلبكا  ،ضونكة لةة هةنةذآ و تةذا كؤمةةل
َكو لة هةنذيَكيانذا دةكةونة ناوضة
طونذنؼينةكان لة ناوضةى جياواص و دووس لة ػاسةكانذان ،بةل
ػاخاوييةكان و طشكت سيَطاوبان ثةيوةنذيؼيان هةية.
بة كيَؼةى دةطتةبةسكشدن كتيَب بؤ ناوضة طونذنؼينةكان ،بة ضةةنذ سيَطايةة
ضاسةطةسكشاوة ،يةكيَ لةو سيَطايانة كتيَبدانةى طةسِ كة كة بةػةيَوةيةك ساطةتةوخؤ
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خضمةتطوصاسي خؤى دةطةيَنل بةو طوودمةنذانةى كة لة ناوضة تةسي و دووسةكانذا لة
َةكانيانذا دةري  ،كةوا قةواسةيان سيَطا نادا كة كتيَبدانةةى
طونذة بضكؤلةكانيان مال
َةة كتيَةب
جيَطري ،يان طةنتةسى كتيَبيةان تيةادا بكشيَتةةوة ،هةةسوةها دةكةشآ كؤمةل
بظثيَشيَ ثيَيان تا لة يةكيَ لة خانووةكانةذا دابنشيَة و بةؤ خويَنذنةةوة و خويَنةذن
طووديان ىلَ وةسبطرييَ و ئةوانة وة كتيَبدانةى طونذيان ليَذيَ .
لةطةأل ئةوانةػذا ئةو طشكتانةى سووبةسِووى خويَنذنةوة لة طونذةكان دةبنةةوة كةة نةني،
دياستشينيان ئوتومبيل طةسِ بؤ طةيانذن كتيَب رماسةيان ص س نييةة و نةاتوان طةةسجة
ناوضةكان بةطةس بكةنةوة ،هةسضةؤن صوو صوو ئةةو ئوتومبيالنةة لةة كةاس دةكةةون و ضةا
كشدنةوةيان تيَضووى ص سى دةوآ ،كةواتة خضمةتطوصاسييان طةنووسداسة ،طشكتيَكة تةش كةة
سووبةسِووى خضمةتطوصاسي كتيَبدانةى طؼةت دةبيَتةةوة لةة طونةذةكان كةةمي كتيَةب و
طةسضاوةكان تشى خويَنذنةوةية بة صمان نةتةوةي يان كةسمي ئةو و تة ،ئةمةؾ دةبيَتة
سيَطةةش لةةة سيَة خواطةةتن هةنةةذآ لةةة طةسضةةاوةكان بةػةيَوةيةك دةوسى لةةة طةةةنتةسى
طونذةكانذا ،ئةمانة بيَحطة لةوةى كةة دةبةل لةة طةةنتةسى ئةةو طونذانةةدا ثيَويظة بةة
كاسمةنذى خؤبةخؽ دةكا كة لة هةنذآ بؤنةدا ئةو خضمةتطوصاسيية ببةن بةسِيَوة.
َ كاسمةنذى كتيَبدانةكان دةبيةن  ،كةة بةة بةل
لة ساطتييذا ئةو خؤبةخؼانة س ل
بةسامبةس يان بة ثاداػتيَك ص س كة ئةو كاسة بةسِيَوة دةبةن ،كةواتة ثةيذا كشدن ئةو
َ ئةوان دةبين لةةو ػةويَنانةدا
كةطانة صةمحةتة ،لةبةس ئةوة ص سجاس مامؤطتايان س ل
كة دةبنة طةنتةسى كتيَبدانةى طونذةكان.
لة هةنذآ جيَطادا دانان طةسثةسػتياسى طةس بؤ ئةو مةبةطتة ئامانخ دةثيَكل،
ئةوانيؽ رى خؤيانةوة لة ناوضةكانيانذا ياسيذةدةسى ئةو كةاسة بةؤ خؤيةان دادةنةيَ و
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سيَنماي ثيَويظتيان دةكةن ،هةسوةها كتيَبدانةى نةتةوةي دةتوانل بؤ خضمةت صياتش،
ثةيوةنذى لةطةأل كتيَبدانة طؼتييةكان و كتيَبدانةى بضووك طونذةكانيؼةوة ببةطةنت
بؤ طوودمةنذبوون لة خضمةتطوصاسيية طشنطةكان كتيَبدانةى نةتةوةي  ،بة تايبة بؤ
وةسطشتن صانياسى و بةػذاسي كشدن لة خو و مةػكةكانيانذا و وةسطشتنة صانياسييةة
َظوسِاوان ئةو كتيَبدانانة ثيَويظتييان ثيَييةت .
هونةسيية نويَيةكان ،كة كاسمةنذو هةل
-8خصمةتطوشازيي كةمئةندام و نةخؤشةكاى:
َك
ماوةيةةةك ص سة خضمةتطوصاسييةةةكان كتيَبدانةةة طؼةةتييةكان بةةؤ هةةةموو خةةةل
ثيَؼكةوتن بةخؤوة ديوة ،بؤ ئةوانةؾ كة هامؼؤكشدنيان بؤ كتيَبدانة ئةسكيَك قوسطة و
بةصةمحة دةيطةةنل ،ئةوانةة بةشيتيني لةة كةمدةنةذا و ثريةكةان ،يةان ئةوانةةى طشكتة
هؤػذاسييان هةية يان نةخؤػ طةسجيَطايان ،لةو جؤسة خضمةتطوصاسيية لة ئيَظتادا دةطاتة
َ ثريان و كةمدةنذامان و ئةوانةةؾ كةة طشكتة بيةنني و بيظةتنيان
نةخؤػدانةكان و مال
َةيان هةية ،ئيرت طةوسة ب يان منذاأل.
هةية ،يان ئةوانةى كيَؼةى ميؼ و جوول
لة ص س و تذا خضمةتطوصاسي كتيَبدانةةي طةيؼةتووةتة نةخؤػةدانةكان ،بةػة
َةةة و دامةةةصساوة
َةةةتي كؤمةل
كتيَبدانةةةى نةخؤػةةدانةكان لةةة (يةةةكيَت نيَةةو دةول
كتيَبدانةييةكان  )IFLAضةنذي ساثؤست بآلوكشد تةوة طةباسة بايةخ ئةو بةػةة
َيَ ناميلكة و سيَبةسى
لة جؤسةكان كتيَبدانةكانذا ،هةسضؤن لة كتيَبدانةيةدا كؤمةل
طوودبةخؽ طةباسة بةةو صانياسييانةةى بةؤ نةخؤػةةكان ثيَويظةنت ضةنط دةكةةون،
هةسوةها لة ضةنذ و تيَكذا ثيَودانةى ثيَويظ بؤ ضؤنيَت خضمةتطوصاسي كتيَبدانةي
لة نةخؤػدانةكانذا داسِيَزساوة ،ئةمة بيَحطة لة ئامادةكشدن ليظت بيبليةؤطشاك بةؤ
بةسدةطت نةخؤػةكان تا ببيَتة جيَبايةخيان بؤ خويَنذنةوةو كات باػبةطةسبشدن.
116

لةطةس ثيَؼكةػكشدن خضمةتطوصاسي كتيَبدانةي بةؤ نةخؤػة نةخؤػةدانةكان
مؼتومشِيَ هةية ،ئايا كتيَبدانةى نةخؤػدانة لة ثاأل طةيانذن ئةو خضمةتطوصاسييةة
بؤ ثضيؼ و كاسمةنذةكان دةبل بة هةمان ػيَوة لة خضمةت نةخؤػةكانيؼذا بيَ ؟ يان
ئةو ئةسكة هةس لة ئةطتؤى كتيَبدانةى طؼتيذا دةبيَ .
بةثيَ طيظتم بةسيتان  ،كتيَبدانةى نةخؤػدانة بةسثشط طةسةكيية لةة طؼة
ريةنةكان ئةو خضمةتطوصاسيية لة دامةةصساوةكان ضةاوديَشي تةنذسووطةتيذا ،بةة
َبزاسدن طةسضاوةكان هاوكاسي لة نيَوان كتيَبدانةى طؼت و كتيَبدانةةى
دةبل بؤ هةل
نةخؤػدانةدا بكشيَ  ،ئةوةؾ ئةطةسى دووباسة بوونةوةى طةسضاوةكان كة دةكاتةةوة و
هةس دوو ر ئاطاداسى كتيَبةكان يةكرت دةب .
كتيَبدانةى نةخؤػدانةكان بة تايبة وة م داواكاسي ئةو نةخؤػةانة نادةنةةوة
َةةكان خؤيانةذا
َكو بةتةنط ئةوانةػةوة ديَ كةة لةة مال
كة لة نةخؤػدانةكانذا ،بةل
ميوان طةسجيَطان و ناتوان بؤ وةسطشتن كتيَب سوو لة كتيَبدانة طؼتييةكان بكةةن،
لةو كاتانةدا دةبيَ ئوتومبي بةكاس بويَنشيَ بؤ دابةػكشدن كتيَب و وةسطشتنةوةيان،
هةسضؤن دةتوانشآ بة ثؤطتةدا كتيَب بنيَشدسيَ بؤ نةخؤػ ناوضة دووسةكان ،هاوكةا
كتيَب بةػيَوةى خواطنت دةدسيَتة ئةوانةى ضاويان كضة.
بة خضمةتطوصاسي كتيَبدانةى طؼتي بؤ نابينايان ،لةطةسةتادا لة ص س ػويَ بةػيَوةيةك
خؤبةخؼانةبووة و دواتش بووةتة بةػيَ لة ئةسكة ئاطاييةكان كتيَبدانة ،هةميؼة بةؤ نابيناكةان
كةسةطتةى تايبة دادةنشآ ،وة كتيَب ضاثكشاو بة ثيت دياس و طةوسة ،يان كتيَب بيظرتاو.
ثيَويظتة ياطاكان كتيَبدانة لة هةةس و تيَكةذا جةةخ لةطةةس خضمةةتطوصاسي
نابينايان بكاتةوة لةريةن كتيَبدانةى طؼتييةوة ،كاسيؽ بة ساطةثاسدةكان IFLA
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َةتييةة بةؤ خضمةةت
بكشيَ  ،كة بةػيَكيان خظتنة بةسدةطةت طة نامةةى نيَةو دةول
نابينايان ،هاوكا ثيَناطةى طةسضاوةكانيان دةكا و طةػة بة ميكانيضم خواطةنت
َةةةت  ،لةطةةةأل سيَكدظةةتن طةةوودوةسطشت لةةة
دةدا لةطةةةس ئاطةةت نيَةةو دةول
تةكنةلؤجياكان كة لة ثيَناوى نابينايان لة ئيَظتاداو بؤ داهاتوو داهيَنشاون.
َفامةةكان
لة ص س و تيؼذا كتيَبدانةى طؼت خضمةةتطوصاسي ثيَؼةكةؾ بةة مش ظةة كال
دةكا  ،ئةوانةى لة سووى هؤػذاسييةوة دواكةوتوون و ناتوان بطةنة كتيَبدانة ،بةؤ خضمةةت
ئةوان لةسيَ ثؤطتةوة طةسضاوةكانيان ثيَذةطةيَنشيَ  ،يان بة هةؤى ئوتةومبيل تايبةتةةوة كةة
َةةكانيان ،بةؤ
دةطاتة ئةو جيَطايانةى ئةو مش ظانةى تيادا دةرية  ،تةنانةة دةيطةيَننةة مال
كةمدةنذامان ناوبةناو جؤسى طةسضاوةكان دةطؤسِدسيَ بة ه تش تا ص ستشي طوودى ىلَ وةسطشن،
خويَنذنةوة بؤ ئةوان دةبيَتة دةسكةت دةسكةةوتن توانايةان و بايةةخيان ،هةسضةؤن طةػةة بةة
كاسةكانيان دةدا لة سووى ثيؼةطةسي و ليَواتووييةوة ،ديظانةوة ئة كؤمةكةى كةمدةنذامان
دةبيَتة كاكتةسى ئةوةى بة جؤسيَ طوودمةنذ ب لة خويَنذنةةوة كةة طةةسبةخؤيانة خةؤ ببةةن
بةسِيَوةو كةمرت ثيَويظتيان بة ثؼتبةطنت بل بة كةطان تش.
َطا،
دةبل بة تةنيا طةسضاوةكان خويَنذنةوة نةخشيَنة بةسدةط ئة تويِِزةى كؤمةةل
َكو دةبةةل كةةيلم و تؤمةةاس و نيطةةاس و طةسضةةاوةكان طةةل سةهةنةةذى (واتةةة ئةةةو
بةةةل
َذا بل لةنيَو خيَضانةةكانيان
طةسضاوانةى ثةيوةطنت بةو مةػكانةى دةيكةن ،ئيذى لة مال
يان لة دامةصساوةكان ضاوديَشي تايبة بة خؤيان).
دةبل لة كتيَبدانةى طؼتيذا كةطيَ بةسثشطياس بل لةو جؤسة طةسضاوانة ،ئةةويؽ
لة ثيَناوى باػرت خضمةتكشدن ئةو تويَزةى كة ثيَويظتيان بة بايةخ تايبة هةية.
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بةشى شةشة:
ضاالكييةكانى ترى كتيَبخانة طشييةكان
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هةسضةنذة بايةخ طوودمةنذان ،ئةوانةى بةة ػةيَوةيةك سيَة وثيَة و بةةسدةوا
هامؼؤى كتيَبدانة طؼتييةكان بكةةن ،بةػةيَوةيةك بةسضةاو كةمبووةتةةوة ،لةطةةأل
ئةوةػذا هيَؼتا طوودمةنذان لة خضمةتطوصاسييةكان كتيَبدانة طؼتييةكان هةس ص سن،
ئةوانةى طةسةتاى هامؼةؤيانة بةؤ كتيَبدانةة ،كاتيَة دةبيةنني كتيَةب و طةسضةاوةى
كتيَبدانةي تشيان بل بةسامبةس ثيَذةدسيَ  ،تووػ سامان دةب  ،هةسضؤن ئةوانةةى بةؤ
يةكةةاس طةس دةكةن بةكتيَبدانةدا هي لةو ئاطانكاسيية ناصان كة كتيَبدانة بؤيةان
دةكا  ،ئيرت لة وة م ثشطةياسة دياسيكشاوةكانةذا بةل ،يةان ضةؤنيَت بينينة ئةةو
طةسضاوانةى كة دةطمةن و لة كتيَبدانةدا لةبةس دةط دانانشيَ  ،تةنيا كةميَكيؽ لةو
هامؼؤكةسانة ئاطاداسى ئةو خضمةتطوصاسييةة تايبةتانةةن كةة لةريةةن بةسِيَوةبةةسيَت
كتيَبدانةوة ثيَؼكةؾ دةكشيَ  ،وةكو خضمةتطوصاسي ئةوانةى ناتوان لة ماأل بيَنةدةس،
يان ئةو انةى ثيَؼكةؾ بة كةمدةنذامان دةكشيَ لة دامةصساوة كؤمة يةتييةكانذا ،يان
خضمةةةتطوصاسي كتيَبدانةةةي تايبةةة بةةة صينذانةةةكان ،يةةان قوتاخبانةةةكان ،يةةاخود
دةطتةبةسكشدن طةسضاوة بؤ طشوثة ئيتنيك و نةتةوايةتييةكان.
ضاركييةكان تشى كتيَبدانة طؼتييةكان ،بشيتيني لة:
 -1بسةو ثيَدانى خصمةتطوشازييةكانى كتيَبخانة :
باصاسِانذن ،يان باصاسِطةسمكشدن هؤكاسى طشنطة بؤ بشةودان بة خضمةتطوصاسييةةكان
كتيَبدانة طؼتييةكان ،بة دةبل ئةوة لةبةسضاو بطرييَ كة هةنذآ جاسئةو بشةودانةة
بة ئةدمام ثيَضةوانة دةػةكيَتةوة ،ئةةويؽ لةةو كاتانةةدا كةة كتيَبدانةة نةةتوانيَ
ئامادم خؤى بثيَكيَ  ،بة تايبة كاتيَ كتيَبدانة نةيتوانيبل ئامادةباػة بةؤ ئةةو
َك دسووطة
مةطةلةية بكا  ،يان بانطةػة بؤ ئةوة ثيَؼةبين صيةاتشى لةةرى خةةل
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كشدب َي لةضاو ئةوةى كة دةبينيني ،كةواتةة دةبةل بانطةػةة بةؤ ئةةو بشةوثيَذانةة لةة
كاتيَكذا بل كة خضمةتطوصاسيية ساطةيانذساوةكة طةيؼتبيَتة ئاطةتيَك طودمةاو ،ئةيرت
لةسووى ضؤنايةتييةوة بيَ يان ضةنذايةتييةوة.
ئة باصاسِطةسمكشدنةى كتيَبدانة جياواصة لةوةى لة ضاركي باصسطانيذا دةنويَنشيَ ،
ضونكة بانطةػةو سيكالم باصسطان طشوػتيَك ثيَؼةربِكيَ هةيةة و بةسهةةميَ لةة
َك ػريي تش دةكا .
يةكيَك تش لةرى خةل
بة وة دةصانني بواسى كتيبدانة بواسيَ نيية بةؤ ثيَؼةربِكل و ملمالنةيَ ،بةة
مةبةط لة سيكال كشدن بؤى ئاطاداسكشدنةوةى طوودمةنذانة لة خضمةتطوصاسييةكان ،
َك لة ئاطانكاسييةكان كتيَبدانة ئاطاداس دةكشيَنةوة ،بيَطومان ضاركي
لةوانةدا خةل
كتيَبدانةية بؤ يةكيَك تش جياواصة ،ئةويؽ بةنذة بة تواناى هةسيةكةيانةوة لة سووى
َكةوتةى تةرس ،ئاميَش و كةسةطتة ،كاسمةنذان ،بودجة ،طةسضاوةكان و...تاد" ،
"هةل
َطايةة دةطؤسِدسيَة كةة لةة ثيَناويةذا
هةسضؤن هةس كتيَبدانةيةة بةةث َي ئةةو كؤمةل
َبة ثالن و طياطةت كاسطيَشِي خؤجيةت
خضمةتطوصاسييةكان ثيَؼكةؾ دةكا  ،هةل
َ دةبل لةطةس ضةػن كتيَبدانةى طؼتي كة دةكةويَتة طنووسى ئةو
هةس ػويَنيَ س ل
كاسطيَشِييةوة.
َ ئةمينذاسى كتيَبدانة لةبةسضاو بطشي  ،بة تايبة لةة كتيَبدانةة
ص س طشنطة س ل
بضووكةكانذ ا كة ية ئةمينذاسيان هةية ،ئةويؽ لةةسووى بانطةػةةو بةة بةاصاسِكشدن
خضمةتطوصاسييةكان كتيَبدانةكةى.
ئةمينةةذاس و كاسمةنةةذى كتيَبدانةةة دةبةةل نيؼةةتةجيَ ئةةةو ناوضةةةية بةة كةةة
َك ناوضةةةكة ناطةةشاو بةةل و ثةيوةنةةذي
كتيَبدانةكةةةى تيَذايةةة و دةبةةل لةةةرى خةةةل
112

هةبلثيَيانةوة لة ثيَذاويظتيةكانيان ئاطاداس بيَ  ،بةوةؾ كتيَبدانة دةبيَتة بةػيَ لةة
َيَكة
َطاو ليَ جودا نابيَتةةوة ،هةةسوةها ثيَويظةتة ئةمينةذاسى كتيَبدانةة س ل
كؤمةل
َة طةةوسةى
بةسضاوى هةبل لة ضاركييةكان ناوضةكةيانذا ،ثةيوةنذييةةكان ئةةو س ل
َطاى دةوسوبةسى ،بة طشنطة ئةو ئةمينذاسة لةة
دةبيَ لة دانةبشِان كتيَبدانة و كؤمةل
َ دةبل لة بةشةودان
َطاكةى ػاسةصا بيَ و ئةوةؾ س ل
َةتيية بنةسِةتييةكان كؤمةل
خةطل
َينةةوة بكلة لةة جةؤسى دانيؼةتووان
بة ضاركييةكان  ،هةةسوةها ثيَويظةتة ليَكؤل
َك ئةةو
ناوضةكةى ،باصاسِةكان ،هاتوضؤ ،بونيادى كؤمة يةت  ،ناوةنذى تةمةن خةةل
ناوضةية و بؤ هةموو ئةوانةؾ ثيَويظت بة طةسضاوةى صانياسي دةبل بةؤ ئاطةاداسبوون
لة هةموو ئةو ثشطانة.
-2بةشدازيى لة تةالزى كتيَبخانةدا
هةنذآ ػت تش هةية كة دةبيَتةهؤكاسى ثةيوةنةذي ثتةةو لةة نيَةوان كتيَبدانةةو
رينطةو دةوسوبةسى ،وة سيَطادان بة نووطينطةيةك ساويَزكاسي بؤ هاوو تيان لة نةاو
كتيَبدانةدا ،يان طةنتةسيَ بؤ صانياسي طةػتوطوصاس ،يان نووطةينطةى دامةصسانةذن و
لةو جؤسانة ،ئةمة هةسضؤن دةبيَتةة هاوكةاسي كتيَبدانةة بةؤ ئةةو نووطةينطةو ئةةو
مةبةطتانة هاوكا ئةوانةؾ كاسيطةسييان دةبيَ لةطةس بةهيَضكشدن ريةن ساطةيان،
يان ميذياي كتيبدانة ،هةسضؤن كتيَبدانة طوودمةنذ دةبيَة لةة بةػةذاسي كشدنة
طةسضاوةكان هةنذيَ صانياسي طؼتيذا.
طةس ئةوانة نةلوا ،ئةوا بوون كتيَبدانة لة جيَطايةك طشنط و دياسدا و تةرسيَك
هاوبةػذا لةطةةأل (بةؤ منوونةة) نووطةينطةيةك خضمةةتطوصاسي كؤمة يةةت  ،يةان
كلينيكيَك ثضيؼك  ،يان نووطينطةيةك تؤمةاسكشدن ،يةان مؤصةخانةيةكةذا ،ئةةوا
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َطاو
ياسمةتي دةدا لة ػويَنيَكذا دةطتبةكاسبيَ كة بة طشنط دةصانشيَ رى كؤمةةل
هاوكا طوودى هاوبةؾ دةطةيَن بة طؼ ئةو دا و دةصطايانةةى جيَبايةةخ  ،واتةة
كتيَبدانةكةةةو نووطةةينطة هاوطةةيَكان دةبنةةة مايةةةى طةةوودبينني لةةةو ػةةويَ
َبزاسدنةيان.
هةل
َبةنةذى ثاساطةتن ئةةو
َ كتيَبدانة بةسدةوا لةة ثيَؼةكةوتنذاية ،ضةونكة مةل
سل
صانياسييانةية كة تاكةكان كؤمةأل طوودى ىلَ دةبين  ،كتيَبدانة جيَدامادم هةنةذيَ
لة سيَكدشاو دامةصساوة ذكومةت و ناوضةييةكانةو مةبةطتيانةبةهؤيةوة بةػةيَ لةةو
َك  ،بؤ منوونة ضاثكشاوةكان وةصاسة و دامةصساوةكان بةهؤى
صانياسييانة بطةيَننة خةل
كتيَبدانةوة دةطاتة طوودمةنذانيان ،كةواتة بةسرةوةنذي هاوبةؾ لةة نيَةوان ئةةوان و
َل
كتيَبدانةى طؼتيذا هةية ،مةسام ئةوان ديَتةدى و كتيَبدانةؾ بلبةسامبةس كؤمةل
طةسضةةاوةى ضةةنط دةكةةةويَ  ،ليَةةشةوة كتيَبدانةةة دةتوانةةل بانطةػةةةى ضةةا بةةؤ
خضمةتطوصاسييةةةكان خةةؤى بكةةا و هاوكةةا تؤسِةكةةان ثةيوةنةةذي خةةؤى لةطةةةأل
َطا ثتةوتش بكا .
دامةصساوةكان نيَو كؤمةل
هةسضؤن كتيَبدانة لة سيَطاى تشى جؤساوجؤسيؼةةوة دةتوانةل ثةيوةنةذى خةؤى بةة
َطاوة طشيَبةةذا  ،لةوانةةة :هانةةذان دامةةةصساوة نةتةةةوةي و ناوضةةةييةكان بةةؤ
كؤمةةةل
كشدنةةوةى ثيَؼةةانطا لةة تةةةرسى كتيَبدانةةدا ،س أل بيةةنني وة طةةنتةسى باصنةةةكان
َبزاسدن ،ئامادةكشدن س رميَشى تايبة بة سووداوةكةان ػةاسو ناوضةةكة ،بةةوةؾ
هةل
َةة بةةكاسناهيَنش َي  ،بةةهؤى ئةوانيؼةةوة
ميَزووى بؤنةةكان جةيَطري دةبيَة و بةة هةل
ثةيوةنذي هةمووان بة كتيَبدانةوة بةسدةوا دةبيَ .
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 -3ليَدوانى كتيَبخانة:
َةكةى خؤيذا ناطشاو بوو ،ئةوا دةبيَ ناوبةناو
ئةطةس كاسمةنذى كتيَبدانة لة كؤمةل
َك بةهشةمةنةذن وبةة كاسامةةي
باطيَ لة كتيَبدانةكةى بكا  ،دياسة هةنةذآ خةةل
دةدويَ  ،ضونكة طشوػت خؤيان وةهاية و قظةكةسى باػ  ،بة هةنذيَك تش وةها نني
و ثيَويظتة خؤيان سابويَن  ،بةسِيَوةبةسايةتي طةةسكةوتووة كتيَبدانةة دةصانيَة كامةة
َكيَك ص س ،وة بةػيَ لة
كاسمةنذ بة توانان بؤ ئاخاكنت و كل دةتوانل بةسامبةس خةل
كاسةكةى ليَذوان بذا .
َيَ خاأل لةبةسضاو بطرييَ  ،دياسة ئةمينذاسى كتيَبدانة،
دةبل بؤ ئة ريةنة كؤمةل
َكيَك ئاطاي بةباػ بذويَ  ،بة بؤ رماسةيةة
يان هةس كاسمةنذيَ دةتوان بؤ خةل
ثظثؤسِ و ػاسةصا و كاسمةنذى بواسى كتيَبدانةكان بةو جؤسة نةاب  ،ضةونكة جؤسةكةةى
يةكةميان لة ضةنذ صانياسييةك ئاطاي بةوروة ػت ئةةوتؤ طةةباسة بةة كتيَبدانةة
ناصان  ،كةواتة واباػة ليَذوان بؤ ئةوان ناكةسم و بةػيَواصيَك د طتانة بيَة واباػةة
قظةكةس بة تةنيا ضةنذ خاَليَك طؼت لةبةسدةطتذا بل بؤ ليَذوان ،نةوة خويَنذنةوةى
تيَكظتيَك لةوةوبةس ئامادةكشاوى ،ضونكة ليَذوان لةة باطةيَك بضةووكذا وا دةكةا
خاوةنةكةى بة ػيَوةيةك طشوػت دةسبكةويَ  ،هةسضؤن ياسيذةدةس دةبل كة بة باػة
وة م ثشطياس بذاتةوة ،بة ثيَويظةتة بري كةةى س ػةن هةةبل بةؤ ليَذوانةكةةى و
لةطةسخؤ و بة سوون قظةكان بذسكيَنيَ  ،ضونكة قظةكشدن بة ثةلة بة تايبةة بةؤ
َك طؼت وا دةكا بة تيَكةأل و ثيَكةأل لة دة بيَنة دةسآ و ئةوةى ليَذوان دةدا
خةل
ػثشصةي ثيَوة دياس دةبيَ  ،بة تايبةة طةةس سطةتةكان بةة خيَشاييةةك ص س بةوتشيَ ،
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باػرتيؽ واية بة صمانيَك دووس لة ثيَؼةمةنذي قظةبكشيَ  ،ضونكة ئةةو صمانةة بةة
َك ئةو كاتة ديَ كة قظة لةطةأل كاسمةنذى كتيَبدانةكانذا بكشيَ .
كةل
طودماويؽ وةهاية بؤ ليَذوان ئاطت تةمةةن و خويَنةذن و هؤػةياسى بيظةتةسةكان
لةبةسضاو بطرييَ  ،ثيَويظتة ئةمينذاسى كتيَبدانة ثةيَؽ وةخة ئةةو بابةتانةة ديةاسى
بكا كة قظةةيان لةطةةس دةكةا و ئةوانةة بة كةة دةضةنة نيَةو باصنةةى بايةةخ
طويَطشةكانةوة ،هةسضؤن ثاسيَضطاسي لة ئاطت دةنط و تؤن و دةسبشِي و دةمو دوو بةة
بنةماى ليَذوان ئةو كةطة دادةنشيَ .
دةبل ئةو كةطةى دةدوآ ليَضان بل و ئةمانةة جلبةةجل بكةا  :ئاطةت دةنةط و
َةى هةسدوو دةط  ،باػرتيؽ
طوصاسػ  ،صمانة جةطتة وة طوصاسػت دةموضاو و جوول
واية ئةوةى قظة دةكا هةنذآ كتيَب يان طةسضاوة بيظرتاو و بينشاوةكان ،يان نةخؼة
و نيطاس لةطةأل خؤيذا بويَنل و بةكاسيانبويَنل ،ضونكة ئةوانةة ػةت بةري دةخةنةةوة و
بةسامبةسةكانيؽ باػرت ليَ تيَذةطةن ،هةسضؤن دةيانذاتل تا تةماػاى بكةن و جةةخ
َتةيةة  ،يةان
لة طويَطشتنةكةػيان بكةنةوة ،ص سجاسيؽ قظةكةس بةس لة ليَذوان بةة طال
قظةيةك خؤؾ دةط ثيَبكا باػرتة تا طشري نيَوان خؤى و ئةوان خاوبيَتةوة ،ئةوة
َظؤصى و خةخمؤسييةةوة
طةسةتايةك باؾ دةبيَ  ،ثيَويظ دةكا بةوثةسِى دةسبشِين دل
قظة بكا تا بةسامبةسةكان قاي بكا  ،ئةطةس هةطت كةشد بةسامبةسةكةةى وةسِغ
دةبيَ ئةواى دةبل ػيَواصى خؤى بطؤسِيَ.
ثةيوةنذى لة نيوان دووردا ديَتة دى ئةطةس قظةةكةس طةووس بةيَ لةطةةس هانةذان
طويَطشان بؤ قظة كشدن و ثشطياس ،ئةوا ئةدمام ديذاسةكة باؾ دةبيَ  ،ئةمان ويَشاي
ػاسةصاي كاسمةنذ لة بابةت ليَذوانةكةى.
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ئامانخ لةوةؾ باصاسِانذن خضمةتطوصاسي كتيَبدانةية ،ئةوةؾ بةة وة دانةةوةى
هةس ثشطياسيَ ديَتةدى كة لة طنووسى ئةو باطةدا بيَ  ،باػرت وايةة دواى قظةةكان ،
ئةو كاسمةنذة هةنةذآ بآلوكةشاوة بةطةةس ئامادةبووانةذا دابةةؾ بكةا  ،ئةةوةؾ بةؤ
طةةةكانذن قظةةةكان بةةة كةةةَل ديَةة و كةةة ئةويَؼةةيان بةجيَويَؼةة  ،هةميؼةةة
خضمةتطوصاسيي كتيَبدانةكةيان لةياد دةبل.
َك ثةيشِةو بكا  ،ئةويؽ
دةبل ئةمينذاسى كتيَبدانة ػيَواصيَك تش طةيؼنت بة خةل
لة سيَ ساديؤوة ديَتة دى ،ئةو دةتوانل ضةنذ بةسنامةية بةطةسكةوتووى لةسيَ ساديَوى
ناوخؤييةوة بةسِيَوة ببا  ،ئةمةؾ سيَطايةك باػة بؤ طةيؼنت بةو كةطانةى كة لةوةبةس
لة كتيَبدانة طوودمةنذ نةبوون ،دةبل ليَذوانةكةةى ساديَةو طةةسنخ ساكةيَؽ بة و بةة
خولة و ضشكة ذظابيان بؤ بكشيَ  ،هةس ضؤن دةبل كوس ب و ػةيَواصيَك وةطةفيان
َ بيظتةسدا ويَنةية دسوط بكةن ،بيَحطة لةوانة دةبل ػيَوةى
هةبل تاوةكو لة خةيال
ثيَؼكةؾ كشدنيان بة ثلةيةك ص س طشوػت بة و ئةةوةى دةيايويَنيَتةةوة وة ئةةوة
َكةكة بكا كة لة بةسدةميذا وةطتا ب .
وابل قظة بؤ خةل
هةنذآ طةسدان هةية تايبة بؤ ئاػنا بوون بة كتيَبدانة ،طةسدان ديكةؾ هةية
وة ثيَؼانطاى كتيَب ،يان كؤسِو كؤبوونةوة ،ئةمانةى دووة ديظانةوة دةبنة هؤكةاسى
بشةودان بة كتيَبدانة.
جؤسيَك تش لة ضاركييةكان ليَذوان نووطةسان يان ػيَوةكاسان ،يان كتيَب د طةتان
لة كتيَبدانةدا ،هةسوةها ليَذاوان بةاؾ منايؼة كةيلم و بابةتةة هونةسييةةكان ،ئةةو
ليَذوانانة بةجؤسيَ لة جؤسةكان يان ثةيوةنةذى هةيةة بةة كتيَبدانةةوة ،يةان ئةوانةةى
دةدويَ باط ئةو ػتانة دةكةن كة لة طةسضاوةكان كتيَبدانةوة وةسيةان كةشدوة ،وة
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ميَزووى ئةو ناوضةيةى كتيَبدانةكة دةكةويَتة ناويةةوة ،ئةمانةة هةةموويان هؤكةاسى
َطاوة .ئةمانة باػةرتي سيَطاػة
باػ بؤ نضيكرتكشدنةوةو طشيَذان كتيَبدانة بة كؤمةل
بؤ ريةن ساطةيانذن و ميذياى كتيَبدانة ،دةسكةتيؼة بؤ طةػت ميوانان و بةػذاسان
ضاركييةكان بة بةػةكان كتيَبدانةدا .
-4ثةيوةنديى زاضتةوخؤ بة طسوث و دةضتةكانةوة:
نامةنةوآ دووثات بايةخ ثةيوةنذي ساطةتةوخؤ بةة طةوودمةنذان كتيَبدانةةوة
بكةينةوة ،بة تايبة ئةوانةى لةبشى طةسدان كتيَبدانة ثةيوةنذى تةلةكؤن دةكةةن،
بة هةنذآ ثةيوةنذي بة طشوث دياسيكشاوةوة مةبةط دةثيَكل ،بؤ منوونة بة وانةةى
لة باصسطان و ثيؼةطاصيذا كاسدةكةةن ،هةةسوةها بةطةتن كةؤسِو كؤبوونةةوة لةطةةأل
طوودمةنذان بؤ ئاػنابوون بة هؤكاسةكان باػرت بةكاسهيَنان طةسضاوةكان كتيَبدانة،
لةو كؤسِانةدا طةليَ بابة باطذةكشيَ  ،وةكو :بةكاسهيَنان ثيَشِطتةكان ،ثالن ثؤليَ ،
طةسضةةةاوة بةسدةطةةةتةكان و دابةػةةةكشدنيان بةطةةةةس كتيَبدانةةةةدا ،بةةةةكاسهيَنان
كتيَبدانةكان تش وة كتيَبدانةى كؤليحةةكان و كتيَبدانةةى دامةةصساوى كيَشكشدنة
َبةنذة س ػنبريى و ثةميانطا هونةسييةكان ،ويَةشِاى ئةوانةة ،بابةةت تةش
طةوسةكان و مةل
لةطةأل ئةو طشوثانة باطذةكشيَ  ،وةكو ثالنةكان خواطةنت لةة نيَةوان كتيَبدانةكانةذا و
ثةيوةنذي بة تؤسِةكان صانياسي ناوخؤ و دةسةكييةوة.
َك لةة ضةاركييانةدا بةة طةوودى هةةسدوور دةطة ِسيَتةةوة ،واتةة
بةػذاسي خةل
َ  ،بة بةس لة دةطتكشدن بةو ثشِ رانة ،دةبل كاسمةنذان
كتيَبدانة و طشوثةكان خةل
كتيَبدانة ػاسةصاي تةواويان هةبل لةو بةسنامانةى لة كؤسِو كؤبوونةوةكانةذا دةةةنةة
سوو.
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-5كؤمةلَةى ياوزِيَيانى كتيَبخانة:
يةكيَ لة ضاركيية طشنطةطان كتيَبدانةى طؼت  ،ثيَكويَنان طشوث هاوسِييةان
كتيَبدانةية ،ئة طشوثةة لةة رماسةيةة كاسمةنةذى كتيَبدانةةو ضةةنذ كةطة َي لةةو
طوودمةنذانة ثيَكذيَ كة ئاسةصوو و كا و تواناى خضمةت كتيَبدانةيان هةية.
َك بة كتيَب
َةية كاس دةكا لة ثيَناوى ئاػنابوون خةل
بة ثلةى يةكة  ،ئة كؤمةل
َة
و طةسضاوة جؤس بة جؤسةكان و خضمةةتطوصاسي كتيَبدانةةى طؼةت  ،هةسضةؤن س ل
َطاو دامةةةصساوة بةةؤ
دةبيَتةةة ثةيةةذاكشدن طةسضةةاوةى داساي ة لةةة تاكةةةكان كؤمةةةل
دابينكشدن ئةو كةسةطةتانةى ثيَويظةنت بةؤ كتيَبدانةة ،ئةيرت طةسضةاوةو كتيَةب يةان
كةلوثةىل كتيَبدانة ،بؤ منوونة بؤ كشِين دةطتنووطيَك دةطمةن كةلة بودجةدا ثاسة بؤ
ئةوانة تةسخان ناكشيَ .
-6بانطةشةو ئاطادازى:
لة طا ن سابشدوودا ثيَؼكةوتن بةسضةاو لةة منايؼة كةا و خضمةتطوصاسييةةكان
بةديواتووة ،ئةويؽ لة سيَة نيؼةانذان و بانطةػةة بؤكشدنةةوة ،هةنةذآ لةةو لةةس َي
نيؼانذان و بانطةػة بؤ كشدنةوة ،هةنذآ لةو ثيَؼكةوتنة بةنذة بة ئاطت ضاثةمةني و
سيكالمةكانةةةوة ،وة لةةة باصسطةةان و ثيؼةطةةاصيذا بةةةديواتووة ،هاوكةةا لةةة
كتيَبدانةكانيؼةةذا بةةة هةةةمان ػ ةيَوةيةو ئاطةةت بةةا ى طةسضةةاوة ضةةاثكشاوةكان و
خضمةتطوصاسي كتيَبدانةة بووةتةة هةؤى ص س سوونكشدنةةوة كتيَبدانةةو خويَنذنةةوة و
َظةنطانذنيان.
هةل
لة كتيَبدانةى طؼتيذا ،بانطةػةو ئاطاداسى نامةكان ومنةايؽ كتيَبةةكان بوونةتةة
هؤكاسى كشاوانبوون خضمةتطوصاسييةكان  ،بةو ثيَييةؾ كة كؤمةك داساي كتيَبدانة
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لةريةن دةطة ت بةسثشطةوةية ،دةبل ئةو دةطة تة قاي بل بة خضمةتطوصاسييةةكان
كتيَبدانة تا كؤمةك صياتشى بكا .
ليَشةوة ،دةبينني لة هةنذآ كتيَبدانةدا بةػ تايبة بةة ساطةيانةذن و بانطةػةةى
تيَذا كشاوةتةوة ،ػيَوةيةك ئةو بانطةػةية لة منايؼ طةسضاوةكانذاية كةهةنذآ كةط
هونةسمةنذ ئةو كاسة دةكةن ،هاوكا هةنةذآ كتيَبدانةةى تةش لةطةةأل نةخؼةطةاصيذا
سيَذةكةةةون بةةؤ ساصانذنةةةوةى ناونيؼ ةانةكان بةةةسط ليظةةت كتيَبةةةكان و هيَماكةةان
كتيَبدانة ،دياسة ئةو طةػةكشدنةى لة ضاث و ديضاينذا هاتووةتة دى كاسيطةسي هةيةة
لةطةس منايؽ و جوانرتكشدن خضمةتطوصاسييةكان كتيَبدانة.
لةو كاتانةػذا كة كتيَبدانة خاوةن بودجةيةةك كةة بةل ئةةوا بةة ثيَة ئةةو
َذةطرييَ  ،دةبةل بةة وسدى كةاسة
بودجةية هةنطاوةكان بانطةػةو ئاطاداسييةكان هةل
هونةسييةكان لةو ثيَناوةدا ئةدما دةدسيَ .
-7زاثؤزت:
طا نيَك دووس و دسيَز ساثؤستة طا نةكان بؤ خضمةتطوصاسي كتيَبدانةة بةة هةنةذ
وةسطيَشاوة و تا ئيَظتاؾ هةنذيَ كتيَبدانة ئةو ساثؤستانةة بآلودةكاتةةوة ،بةة جؤسيَة
دةخشيَنة بةسضاو ،كة ريةن هونةةسييان نةاواصة بيَة و ببيَتةة ضةاركي ضةاثةمةني
طةسةكي خضمةتطوصاسي كتيَبدانة ،بة لة ئيَظةتادا بةةهاى ئةةو ساثؤستانةة لةةريَش
ثشطةياسداية ،ضةةونكة جةةاسان كةةةموكوسِي لةةة هؤكاسةكةةان بانطةػةةةدا هةةةبووة بةةؤ
دةطتكةوتةكان كتيَبدانة .دةبل لةة ضةاثكشدن ئةةو ساثؤستانةةدا تيَضةووى ضةاثيان
لةبةسضاو بطري َي  ،ضونكة بيَحطة لةة بةةهاى ميَةزوويان ئةةو طةوودة نابةخؼة  ،لةة
ئيَظتادا بآلوكشاوةى طاكاس طشنكة كة لةسووى كواليت ضاثةوة باؾ بيَة طةةسةكيرتي
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ئاماسى خضمةتطوصاسييةكان كتيَبدانة لةةخؤبطشيَ  ،كةة تيايةذا ويَنةة بةةكاسبيَ و
ثةسةطشاك ثيَؼةكيؼ بؤ دابنشيَ  ،ئةطةس بةو جؤسة بوو ئةوا كتيَبدانةة دةتوانةل بةة
تريارى ص س ضاث و بآلوى بكاتةوة ،دةبل بة جؤسيَ بل ،بضوو تا لة طريكان ضاكةتذا
جيَطاى بيَتةوة ،بؤ تةماػاكشدن هةس كاتل بويظرتيَ  ،هةسضؤن دةبل ناوةس كةكةى بة
طادةي دابشِيَزسيَ  ،تا كاسمةنذان كتيَبدانة طوودى ىلَ وةسبطشن و بةكاسى بويَننةةوة
هةس كاتل ثيَويظتييان ثيَ بيَ .
-8بآلوكساوةكاى:
هةس كتيَبدانةية ثيَويظت بة بآلوكشاوةكةية كة طةادة بيَة و هاوكةا طةةسنخ
ساكيَؽ بيَ  ،تيايذا بواسى خضمةتطوصاسي كتيَبدانةكة خبشيَتة بةسضةاو ،دةبةل تيايةذا
ناوى طؼ كتيَبدانةكان تش كة طةس بةو كتيَبدانةيةن ،يان لة طيظةتميَكذا ثيَكةةوة
كاسدةكةن بنووطشيَ  ،لةطةأل ناونيؼان و رماسةى تةلةكؤنيان ،هةسوةها دةبل سيَنماييةة
طةسةكييةكان بةكاسهيَنان كتيَبدانة لة بآلوكشاوةكةدا خبشيَنة بةسضاو و دةبل ئةمة لة
طؼ ة بةػةةةكان خضمةةةتطوصاسيي كتيَبدانةةةدا دابنشيَ ة  ،تةةا بةباػ ة ببينشيَ ة و
بةكاسبويَنشييَ .
ثيَويظتة ئةو بآلوكشاوةية لة دامةصساوة ثةسوةسدةيي و س ػنبريييةكانيؽ دابنشيَة ،
َك لة خضمةتطوصاسييةكان كتيَبدانةةى طؼةت تيَبطةةن و هامؼةؤى بكةةن،
تا خةل
هةسوةها لة هةنذآ باصاسِ و ػويَنة طؼتييةكان تشو كلينك ثضيؼكان.
َيَ كتيبدانةةى تةش بةطةرتابوونةوة
ئةطةس طيظتم كتيَبدانة كشاوان بوو و كؤمةل
ثيَيةوة ،دةكشآ وة ثاػكؤ بؤ بآلوكشاوة طةسةكييةكة ،بآلوكشاوةى تش ئامادة بكةشيَ ،
َةذا سوون بكشيَتةةوة ،لةطةةأل باطةكشدن ئةةو
تيايانذا ثيَطةى هةسيةكةةيان لةة كؤمةل
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ئاطانكاسييةى لة خضمةتطوصاسييانذا بةسجةطتة دةكشيَة  ،ثيَويظةتة ئةةو بآلوكشاوانةة
هةموويان ية كؤسميان هةبيَ  ،هةسوةها ثيَويظتة تيايانةذا بةاغ لةة طةسضةاوةكان
كتيَبدانة و بابةتةكان تايبةة بةة ميَةزووى ناوضةةكةو خضمةةتطوصاسي بةػةةكان
منذا ن و قوتابيان و خةاوةن ثيَذاويظةتية تايبةتةةكان و طةسضةاوة ئيتنيكييةةكان و
طةسضاوة بيظرتاو بينشاوةكان و طةسضاوةكان موصي و ػانؤ و ػيَوةكاسى خبشيَنةسوو.
-9ضاثكساوةكانى ميَرووى ناوضةكة:
ضاثكشاوةكان خضمةتطوصاسي كتيَبدانةي ياسمةتيذةس دةب لة باػرتكشدن ويَنةى
َطادا دةبة بةػةيَوةيةك
ك تيَبدانةدا ،بة تايبة ئةوانةى لة خضمةت هةموو كؤمةةل
ساطتةوخؤ ،بآلوكشدنةوةى كاتيَ لةطةس ميَزوو ،يان ػويَنةواسى ناوضةية بؤػاي ثةشِ
َبزاسدبيَ ،
دةكةنةوة ،ئةطةس ئةمينذاسى كتيَبدانة بابةت ئةو ضاثكشاوانةى بةباػ هةل
َكيَك ص س .مةسجيؽ نيية بآلوكشدنةةوةى ضةاثكشاوةكان
ئةوا دةبيَتة جيَ بايةخ خةل
َكو بةؤ ئةوانةةى ثيَؼةووؾ ثيَويظةنت كةة بةة باػة
تةنيا بؤ بةسهةم تاصة ب  ،بةةل
بآلونةبووتةنةةةوة ،يةةان صيةةادة و ويَنةةة و نةخؼةةةى نويَيةةان خشاوةتةطةةةس ،يةةاخود
سوونكشنةوةو ثاػكؤى صيادةيان بؤ دانشاوة .هةنذيَ لةة كتيَبدانةةكان كةاسيَك بةاؾ
َ ويَنةةة و نةخؼةةة و سوونكشدنةةةوةو
دةكةةةن كةةة لةةة نيَةةو طةسضةةاوةكانيانذا كؤمةةةل
دةد صنةوةو لة ػيَوةى ناميلكةو كتيَبذا يةكيان دةخةةن و طةةس لةة نةوآ لةة ضةاثيان
دةدةن ،هةسضةةؤن هةنةةذآ كتيَبدانةةةى تةةش صيشةكانةةة طةةوود لةةة طةةامان كتيَبدانةةةو
طةسضاوةكانيان وةسدةطش و وة سيَبةس و ضاثكشاوى كيَشكاسى و صانياسييةكان دةيايةنة
بةسضاو.
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-11ثيَسِضتة ضاثكساوةكاى:
ثيَشِطت ضاثكشاو بةهايةك ساطتةوخؤى هةيةو كؤكشدنةوةى ليظت ثيَشِطتةكان لة
كؤمثيوتةسدا كاسئاطان كشدوة بؤ بةسهةمويَنان كؤى ليظت طةسضاوةكان.
لة جؤسة ضاسةطةسةدا ،ئةةو طةسضةاوانة كؤدةبنةةوة كةة لةة تاخضةين جيةاواصدا
دانشاون ،وة نؤتةى موصي و ػانؤنامةو كتيَب ميَزووي ناوضةيةك دياسيكشاو.
ديةةاسة كتيَةةب ،بةةةسكشاواني بآلوبوونةةةوةى بةنةةذة بةةة ثيَودانةةة جيوانييةةةكان
نةخؼةطاصى و ضاث و طةسنخ ساكيَؼييانةوة ،بة ثيَشِط بة ناوةس كييةوة ،كة يةكة
َ طةسنخ دةبل رى طوودمةنذان ،بة مةسجل بةسط جوانيان بؤ بكشآ.
خال
بة ليظت تاصة بؤ كتيَبة نويَيةةكان دةبةل يةة لةة دواى يةة ئامةادةبكشيَ ،
َة طةسضاوةكان دووسخشاونةتةوة.
هةسوةها ليظت ثيَشِطت ئةو كتيَبانةى لة كؤمةل
َبزاسدةية لة طةسضةاوةكان بةؤ دةصطةا
هةسضؤن كتيَبدانة دةتوانل ثيَشِط بؤ هةل
سةمسييةكان ،يان باصسطانييةكان ئامادة بكا كة بؤ بؤنة و كاسى تايبةة طةوودمةنذ
ب ليَ .
-11ثؤضتةز و زيكالم:
َة طةةوسةيان هةيةة،
َواطةني س ل
لة طؼ كتيَبدانةيةكةذا ثؤطةتةس و سيكةال هةل
ثيَويظتة طشنط تةواو بذسيَ بة نةخؼةطاصي ئةو ثؤطتةسانة ،ضةونكة بةػةيَوةيةك
َكيذا دةب  ،هةسضؤن ثةيام طشنط خؤػةيان دةطةةيَن  ،لةة
بةسدةوا لةبةسضاوى خةل
ئيَظتادا كتيَبدانةكان طةػةيان كشدوة هةس بؤية ئةوانة ضاث دةكشيَ بةة جةوان و بةة
َذةواطةشيَ  ،دةبةل سطةتةى
قةواسةى طةوسة و ثيَويظ و لة ػةويَنة بةسضةاوةكانذا هةل
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نووطشاوى طةس ثؤطتةسةكان بؤ خويَنذنةوة كوس و ئاطان بيَ  ،دةكشآ كتيَبدانة يةة
طتاي و ػيَواص بؤ ثؤطتةسةكان بةكاسبويَنيَ  ،تا بةباػ بناطشيَنةوة.
ئة ثؤطتةس و ئاطاداسينامانةة تايبةةت بةة ضةاركييةكان كتيَبدانةةى طؼةت ،
هةسبؤية بؤ مانةوةيان و بةسطةطشتنيان بة سةونةةق جوانةةوة دةبةل لةطةةس كاكةةصى
ئةطتوس و بةػيَوةى هونةسي بنةخؼيَنشيَ  ،منوونةةى ئةوانةة بةؤ ئاطاداسكشدنةةوةكان
كتيَبدانة تةسخان دةب  ،وةكو :كاتةكان خويَنذنةوةى ضري بؤ منةذا ن ،ثيَؼةانطا،
لةطةأل ضاركي تش و دياسيكشدن س ران ثؼوو.
-12منايش:
منايؼةكان دةسكةةت بةؤ كتيَبدانةة و بةةهؤى بةسهةةم دامةةصساوة نةتةةوةي و
خؤجيَيةتييةكانةوة كاسيطةسي لةطةس بينةسة بةػذاسةكان جيَذةهيََل  ،ئةوانة ثاسةيةك
َك بودجةكةةةةى و باػةةةرتكشدن
بةةةاؾ بةةةؤ كتيَبدانةةةة دةطيَشِنةةةةوة كةةةة بةكةةةةل
َكيَك ص ستةش
خضمةتطوصاسييةكان ديَ  .ئةمة ويَشِى ئةوةى بةهؤى ئةو منايؼةنةوة خةل
سوو لة كتيَبدانة دةكةن ،بة تايبة ئةطةس سيكالميان بة ػيَوةيةك ثيَويظ و بةاؾ
بؤ كشابيَ  ،باػرتي منايؼيؽ بؤ بينةسان كتيَبدانة منايؼة هونةسييةةكان منةذا ن
قوتاخبانةكانة ،ضونكة ئةوانة ئاطان و طةسنخ سادةكيَؼ و هانذةسن بؤ منذا ن و داي
و باوكيان تا طةسدان كتيَبدانة بكةن.
ئةطةس لة كاسمةنذان كتيَبدانة كةط هونةسمةنذيان تيا نةبيَ ئةوا دةتوانشآ لة
كؤليةةزى هونةةةسة جوانةةةكان هونةسمةنةةذ داوا بكشيَةة بةةؤ طةسثةسػةةت ضةةاركيية
هونةسييةكان ،دةكشآ دواتشيؽ ئةو منايؼة لة ػةويَن تةش و كتيَبدانةةى تةش دووبةاسة
بكشيَنةوة.
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ثيَويظتة ئةو منايؼةانةى لةة كتيَبدانةةى طؼةت دةخشيَنةة بةسضةاو نةاوةس كيَك
نةتةوةييان هةبيَ  ،هةسوةها ثةةسوةسدةي بة  ،تيايانةذا كةسةطةتة سوونكةةسةوةكان و
نيطاس ثانتاي باػيان ثل بةذسيَ  ،هةةسوةها تيَكظةتةكانيان ضةشِوثشِ بيَة  ،هةسضةؤن
ثيَويظتة منايؼةةكة تؤماسبكشيَة و ويَنةةى كؤتؤطشاكيؼة بطرييَة و لةة ئةسػةيف
كتيَبدانةدا دابنشيَ و طوود ىلَ وةسبطرييَ .
-13ئامسِاشةكانى زاطةياندى:
ئاطاداسي ساطتةوخؤ رى كتيَبدانةى طؼت ثةطةنذييةك واى نيية ،بيَحطةة لةة
َكو
ئاطاداسييةكان بؤنةكان لة س رنامةكان ناوخؤ و ثاػكؤى سيَبةسى تةلةكؤنةذا ،بةةل
دةبل ثيَؼوةختة دةبل ئامادةكةاسي بةؤ بكشيَة  ،ئةةويؽ بةة تيَضةووى ديةاسيكشاو و
نةخؼظةطاصي طادة و ضاث و دابةػةكشدن طودمةاوةوة ،ئةة سيكالمانةة دةبةل بةة
سطتةى كوس و كاسيطةس بنووطشيَ  ،لةطةأل سةنط و ديضاين طةةسنخ ساكةيَؽ ،بةة
ثؤطتةس بؤ ضاك و بانطةػةى خضمةتطوصاسييةكان كتيَبدانة دةبةل ديةاسيكشاو بةل و
َبةنةذة تةنذسووطةتييةكان
لةطةىلَ ػويَن وة قوتاخبانة و كؤليحةكان و كليني و مةل
َةكان منايؽ لة ػاسةكةداو يان وةسصػ و كؤمة يةتييةكان...
َبواطشيَ  ،لةطةأل هؤل
هةل
دةبل ئةوانة لة ثيَنةاوى جةوانرتكشدن خضمةةتطوصاسي كتيَبدانةكانةذا بة و بةؤ
هانذان ثؼتيوان كشدن بل لة كتيَبدانةكان.
دةكشآ طوود لة كاسمةنذى ثةيوةنذييةكان لة كاسطيَشِيَ خؤجيَيةت وةسبطرييَة بةؤ
ثةيوةنذى كشدن لةطةأل س رنامة و ساديؤ و تةلةكضيَؤن و ئامشِاصةكةان تةشى ساطةيانةذن،
ضونكة خودى ئةو كاسمةنذة ثةيوةنةذي بةةسدةوام لةطةةأل ئةةو كةنا نةةدا هةيةة و
دةتوانل طوود بة بةسنامةكان كتيَبدانة بطةيَنيَ .
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بة بؤ هةس بابةتيَ كة لة ساطةيانذنةكانةةوة ثةةخؽ بكةشآ دةبةل ئةمينةذاس و
كاسمةنذى ػاسةصاى كتيَبدانة ئاطاداسى ب و بة تيَكظتةكةيذا بضنةوة.
هةسوةها دةبةل كاسمةنةذى ثةيوةنذييةة طؼةتييةكان لةة كتيَبدانةة لةة ديةذاسى
َك باغ بكا  ،هةةس
س رنامةنووطيذا بة باػ خضمةتطوصاسييةكان كتيَبدانة بؤ خةل
خؤيؼ كاسمةنذةكان كتيَبدانة سابويَنيَ لةطةس ئاخةاكنت و ديةذاسى س رنامةةوان ،
دةبل بؤ ئةو بؤنانة ئةمينذاسى كتيَبدانةة خةؤى ئامةادة بكةا و لةوةبةةس كوستةةى
قظةكان بنووطيَتةوة ،هةسوةها ثيَويظتة طةةسجة كاسمةنةذى بةػةةكان كتيَبدانةة
بتوان طوصاسػ لة ئةس و ضةارك و خضمةةتطوصاسى بةػةةكانيان بكةةن ،لةة هةةس
ديذاسيَك ساطةيانذنذا بيَ  ،بةوةؾ كتيَبدانة طوودمةنذ دةبيَ و ويَنةيةةك سونةاك
َك ئةو ناوضانةى كة كتيَبدانةى طؼتييان تيَذاية.
دةكةويَتة بةسضاوى خةل
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 -6دْٖٓ ،ملرل .تصئف دْٖٓ العشرٖ ،العبع٘ الجاىٔ٘ عشرٗ املختصرٗ /تعرٓـب
ادارٗ التْثٔل ّاملعلْمات بامليظن٘ العربٔ٘ للرتبٔ٘ ّالجكاف٘ ّالعلْو ،حترٓر ذلنْد
امحد اتٔه-.ط عربٔ٘ -.2تْىض امليظن٘ 2-1911،مج.

127

 ترمج٘ حشنت/ مراكس املعلْمات تيظٔنَا ّادارتَا ّ خدماتَا. بْلني،ٌْ اثرت-1
.1991 ، ٓ الكاٍرِ دار غرٓب للعباعُ ّاليشر ّالتْز-قاشه
، املْشْع٘ العربٔ٘ ملصعلحات علْو املكتبـات ّاملعلْمـات.ٕ امحد ذلند الشام-1
.2001 ،ٗ الكاٍر،ٕ عرب-ٖالجنلٔس
ٗ املكتبات العام٘ احملصب٘ يف ذلـافظ الكـاٍرٗ ّاجلـري. حصاو الدًٓ ذلند رفعت-9
.1999 ٗ الكاٍر.ًّٓدّرٍا يف خدم٘ املصترٔد
 الكـاٍرٗ العربـٕ لليشـر-. ادارٗ العـاملني يف املكتبـات.ّٖ ذلند امني البيَـا-10
.1914، ّٓالتْز
بةشمانى ئيهطميصي

1- Soper Mary Ellen. The Librarian’s Thesaurus /by Mary
Ellen Soper, Laary N. Osborne, Douglas L. Zweizig.- Chicago:
American Library Association, 1990-p. 5.
2- Usherwood, Bob. Public Libraries. P. 380 In International
encyclopedia of information and Library Science.- London:
Routlege, 1997.
3- Boyd, Alex. Public Libraries.- p. 676 In World
ecyclopedia of Library and Information Services.- 3rd ed.Chicago:
4- Unesco Public Library Manifesto, prepared in cooperation
with IFLA, 1995.
5- Office of Arts and Libraries. Setting objectives for public
library servicess, Library and Information Series, no. 19,
128

HMSO, 1991. Thorhauge, Jens. A basic vision of the public
Library in the information Society.- p. 9, 10, 12, 13. In: Public
Libraries and the Information Society / by J. Thorhauge… [et
al].- European Commission, 1997.
6- Stoalkey, Roger, Presenting the library Service.- london:
Clive Bingley, 1982.- P. 41.
Bell, C.R. Men at work.- London: Allen and Unwin, 1974.P. 25.
7- Tyckoson, David A. “Of the people, for the people: Public
Library serve democracy”.
American Libraries.- Vol. 31, Issue 4 (Apr. 2000).- P. 40.
8-White, Herbert S.A. “Authority, respencilibility, and
delegation in public Libraries”. Library Journal.- Vol. 124, Issue
15 (Sep. 15, 1999).- P. 59.
9-Lushington, Nolan. The design and evaluation of public
library building.- humden, Connecticyt: Library professional
publication, 199.- P. 58.
10-Broome, E. M. Do Developing countries need processing
centers? Paper presented at the IFLA/ Unesco pre – session
seminar for Librarians from developing countries.- Antwerp,
August, 1977.
11-Stoalkey, Roger, Presenting the library Service.- london:
Clive Bingley, 1982.- P. 73.
129

131

بةرهة ة ضىثكراوةكى ى يىشني قىدر بةرز ي
 شانطتى كتيَبخانةو شانيازييةكاى:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

بيبليؤطشاكياى هةسدوو طؤظاسى نووطةسى كوسدو نووطةسى كوسدطتان،
بةهاوكاسي نةوصاد عةىل ئةمحةد ،طليَمان .1988 ،
بيبليؤطشاكياى  24رماسةى طؤظاسى طةسدة  ،طليَمان .2002 ،
دةسواصةية لةسِووى كتيَبدانةو صانياسييةكان ،طليَمان .2010،
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ضاثي طيَية  ،هةوليَش.2013،
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َةت كوسدى ،وةسطيَشِان ،طليَمان .1998 ،
 -24دسوطتبوون دةول
 -25مةسط وةنةوػة ،ضري كة هةواأل:
ضاث يةكة  ،طليَمان  .2000 ،ضاث دووة  ،طليَمان .2002 ،
ضاث طيَية  ،طليَمان  .2010 ،ضاث ضواسة  ،هةوليَش.2012 ،
 -26كة ئاطش دةسياى خامؤػكشد ،بةسهةم س رنامةنووطي  ،طليَمان .2001 ،
 -27ضاوةكان تابان ،ضري ك س رنامةنووطي :
ضاث يةكة  ،طليَمان .2002 ،
ضاث دووة  ،طليَمان .2007 ،
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 -28طةوسةبوون س ح ،بةسهةم س رنامةنووطي  ،طليَمان .2010 ،
 -29ئيتيك كاسى ساطةيانذن ذةمتيةت تةكنولوجيا ،وةسطيَشِان ،طليَمان .2010 ،
 -30ري  ..يةكةمني س رنامةى تايبةمتةنذى ئةدةبيي ،طليَمان .2010 ،
 -31بريةوةسييةكان مامؤطتا خاليذ دليَش ،ئامادةكشدن ،طليَمان .2012،

 ضريؤكى مهداآلى

 -32كؤ بؤ داسطتان ،ضري ك منذا ن وةسطيَشِساو:
ضاث يةكة  ،بةكذا.1988 ،
ضاث دووة  ،طليَمان .2008 ،
 -33قةكةصى صيَشِي  ،ضري ك منذا ن وةسطيَشِساو:
ضاث يةكة  ،طويذ.1994 ،
ضاث دووة  ،طليَمان .2000 ،
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