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ثوختة
ئاماجنى سةرةكى ئةم ليَكؤلينةوةية خويَندنةوةيةكى شيكارى بةراوردكاريانةية ،هةولَيَكة بؤ ناساندنى

طرنطى و

كاريطةرييةكانى دامةزراندنى ناوةنديَكى ئةرشيفى مؤديَرن لة ناوضةى طةرميان (كةالر ) .تيايدا تيشك دةخةينة سةر رِؤلَى
ناوةندى ئةرشيفى لة ثرؤفيشنالكردن و بةرةو ثيَش بردنى كارى ميَذوونووسى و بونيادنانى ذيَرخانى مةعريفى-ميَذوويى لة نيَو
كؤمةلَطادا .لة سةرةتادا هةولَى ناساندنى بنةرةتى كارى ئةرشيفكردن دةدريَت و بارودؤخى كارى ميَذوونوووسى لة ثيَش بة
دامةزراوةييكردنى ناوةندى ئةرشيفى دةخريَتة رِوو ،ثاشان ئةزموونى دوو ووالَتي ثيَشكةوتوو (بةريتانيا و ميسر) لة
ئةرشيفكردندا هةلَدةسةنطيَنني .هةولَ دةدةين فاكتةرة ثيَويستةكانى دامةزراندنى ئةم ناوةندة لة ناوضةى طةرميان خبةينة رِوو
كة دةورى طرنط دةطيَرِيَت لة يارمةتيدانى ميَذوونووسان بؤ دةستطةيشنت بةو سةرضاوانةى كة طرنطييةكى ميَذوويى و نةتةوةييان
هةية .بايةخ و كاريطةرييةكانى ناوةندى ئةرشيفى لة سةر ميَذووى نةتةوةيى و ناساندن و بةرةو ثيَشربدنى ناسنامةى
نةتةوةيى بابةتى سةرةكى بة دواداضونةكةمانة.
كليلي ووشةكان :ناوةندى ئةرشيفى  ،سيستمى زانيارى نةتةوةييدا  ،ناوةندى ئةرشيفى  ،طةرميان
 -1ثيَشةكى
ثرؤسةى ئةرشيفكردن بريتية لة تؤماركردن و ثاراستنى ئةو بةلَطة و دؤكيؤميَنتانةى كة بايةخيَكى طرنطى ميَذوويي و سياسى و
فةرهةنطى و بةرِيَوةبردن و نةتةوةيي هةية و دةبيَتة يادةوةرى طشتى كؤمةلَطة ،لة هةناوى ئةواندا بةشيَك لة ثرسةكان و
رِووداوةكان رِةنطى داوةتةوة وةكو كاروكردةوةكان ،بةياننامةكان ،نوسراوةكان ،بةرنامةكان ،سياسةت و برِياردان و طفتوطؤ و
ديدار و كؤبونةوةكان .لة رِيَطةى تؤماركردنى ميَذوو و ئةم يادةوةرييانةى رِابردووةوة دةتوانريَت شيكردنةوة بؤ رِاستية
ميَذووييةكانى كؤمةلَطة فةراهةم بيَت ،1هةروةها نةوةكانى داهاتوو بة ميَذوو و فةرهةنطى ثيَشينانيان ئاشنا دةكريَن و بة
1سيما شارقى .أيندة أرشيو و حتقيقات تارخيى ,فصلنامة طنجينة اسناد.مشارة ,76زمستان  . 1395ص 96

)Vol.5, No.3 (July, 2018

acadj@garmian.edu.krd

|1

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

تيَرِامان لةو داتا و زانيارى و تؤمارة ميَذووييانةوة دةتوانريَت خويَندنةوةيةكى زانستيانة و واقيعيانةيان بؤ ئةمرِؤ و ئايندةى
ووالَت هةبيَت .بةو ثيَيةى لة ئاماجنة سةرةكيةكانى ميَذوو بريتية لة ثيَكةوة بةستنةوةى رِابردوو و ئيَستا و ئايندة و يةكيَك
لة ئامرازة يارمةتيدةرةكان بريتية لة بةلَطة و تؤمارى رِووداوةكانى رِابردوو كة هؤكاريَكن بؤ دركردنى ميَذوو ،لةم ريَطةيةوة
دةتوانريَت خويَندنةوةيةكى زيندووانة بؤ ميَذوو ئةجنام بدريَت و ثةى بة ناوةكى رِووداوةكان و باروطوزةرانى كؤمةلَايةتى و
فةرهةنطى كؤمةلَطة بربيَت ،بة سود وةرطرتن لة رِابردوو ،ئيَستا و ئايندةى ثيَ بونياد بنريَت ،ضونكة ميَذوو بة برِواى شبنطلةر
بريتية لة ئةرشيف و ويَنةى رِابردووى نةتةوةيى و جيهانى و وةك ئيَستايةكى بةردةوام دةثاريَزريَت و رِؤلَى سةرةكى دةبينيَت لة
بةرةوثيَشربدنى كؤمةلَطة .2هةروةها ساندةرسؤن ()Sandersonيش ثيَى واية كة لة هةرة دياترين سودةكانى طرنطيدان بة
ثرؤسةى ئةرشيفسازى ،دةبيَتة سةرضاوةيةكى كاريطةر بؤ ليَكؤلَينةوة ميَذوويةكان لة داهاتوودا و تيَطةيشتنيَكى بة بةها
ئةبةخشيَت لةسةر كارو ضاالكيةكانى ثيَشينامنان و ناسنامة و رِةسةنيةتى نةتةوةييمان .3بيَطومان تؤمارةكانيش جؤراوجؤرن و
هةموو ئةو بةلَطةنامانة دةطريَتةوة كة بةهاى ميَذوويان هةية ،لةوانة بةلَطةنامة كاغةزيةكان ،تؤمارة دةنطى و ظيديؤييةكان،
ويَنة و نةخشة و هةر تؤماريَكى تر كة زانيارى لةسةر كاروضاالكى دامودةزطا حكومى و حيزبى و رِيَكخراو و كؤمثانياكان
ببةخشيَت.
كوردستان بة طشتى و ناوضةى طةرميان بة تايبةتى لة ديَر زةمانةوة جيَطايةكى طرنطى ذيارى بووة و خاوةنى فةرهةنطيَكى
دةولَمةند و ميَذوويةكى ثرِ لة رووداوة ،بةلَام بةهؤى هةذارى كارى ئةرشيفكردن ،تويَذةران ناضار دةبن كة ثشت بةو تؤمار و
دؤكيؤميَنتانة ببةسنت كة لة ناوةندة ئةرشيفيةكان و مؤزةخانةكانى دةرةوة هةلَطرياون  .هةروةها ،بةهؤى نةبونى ناوةنديَكى
ئةرشيفى بؤ كؤكردنةوة و ثاراستنى بةلَطةنامة و شويَنةوارةكان لة ناوضةكةدا ،نةتوانراوة وةكو ثيَويست ثةى بة طرنطى و
بايةخى ميَذوويي و فةرهةنطيى ثرِ لة بةلَطةنامة و تؤمارى ناوضةكة بربدريَت ،ئةمة جطة لةوةى كة بةشيَكى زؤرى تؤمار و
بةلَطةنامةكان لة ناو ضوون .لةم ليَكؤلَينةوةيةدا هةولَ دةدريَت طرنطى و ثيَويستى دامةزراندنى ناوةنديَكى ئةرشيفى لة ناوضةى
طةرميان بكةينة بنةماى كاكردمنان ،ئةوةى كة دةبيَتة جيَطاى سةرنج و طرنطى ثيَدان دوو ئاماجنى سةرةكية يةكةميان بريتية
لة ناساندنى ثرؤسةى ئةرشيفسازى و ميكانيزمةكانى دروستكردنى ناوةنديَكى ئةرشيفى و ضؤنيةتى دؤكيؤميَنتكردن لة ناوضةى
طةرمياندا ،تيايدا سةرنج دةخةينة سةر طرنطى تؤمار و بةلَطةنامةكانى حكومةت و دامودةزطاكانى لة رِووى ميَذووييةوة و هةولَى
ناساندنى ثرؤطرام و ثرؤسيجةرة ثيَويستةكان دةدةين لة رِيَكخسنت و تؤماركردنى بةلَطةنامة جؤراوجؤرةكان .دووةم بريتية لة
بايةخى دامةزراندنى ناوةنديَكى ئةرشيفى لة ناوضةكةدا و رؤلَ و طرنطى لة يارمةتيدانى ميَذونوسان و ليَكؤلَةرةوان و
كاريطةريةكانى لة ثةرةسةندن و بةرةوثيَشضوونى بارودؤخى كؤمةلَطة.
 2مةريوان ,عبدول .فةلسةى ميَذوو الى شبنطلةر (ميَكؤلَنةوةيةكى شيكارى-رِخنةيية)  .ضاثخانةى خانى ,دهؤك .2008 .ل.53
3
Sanderson, K. A. "Private archives." Informing New Zealand: Libraries, archives and
records= Hei puna whakamohio mo Aotearoa: Whare pukapuka, puranga korero, whare
taonga.
)Open Polytechnic of New Zealand, 2007. (p. 183
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 -2ئةرشيفسازى و دامةزراندنى ناوةندى ئةرشيفى لة ميَذوودا:
كارى ئةرشيفكردن و طرنطيدان بة ثرؤسةى دؤكيؤميَنتكردن بنةرِةتيَكى ميَذوويي دورودريَذى هةية و دياريدةيةكى نويَ نية.
سةرةتاكةى دةطةرِيَتةوة بؤ سةردةمى ثاشاى دةولَةتى ئاشورى نويَ (ئاشوربانيثالَ  627-668 Ashurbanipalبةر لة
زينى) ،لة ئةجنامى كنةوثشكنينةكانى نةينةوا ( )25000دةقى نوسراو دؤزرايةوة لةو شويَنةى كة بة كتيَبخانةى
ئاشو ربانيثالَ ناسراوة ،ثيَكهاتةى دةقةكان بةسةر دوو بةشدا دابةشكراون ،يةكةميان :بريتيية لة ذمارةيةك لة بةلَطةنامة
ئةرشيفيةكان كة نوسراوةكانى شاهانة و نامة و دةقى بةريَوةبردن و كؤثيكردنةوةى دةقةكانى سةردةمى سؤمةرى و بابلى لةسةر
داواى ثاشا لةخؤدةطريَت .دووةم :بةلَطةنامةكانى كتيَبخانة لةخؤدةطريَت كة ثيَكهاتووة لة دةقة ئةدةبى و زانستيةكان.4
يةكيَكى تر لة هةولَةكانى ثاراسنت و هةلَطرتنى دؤكيؤميَنتةكان لة كؤندا لة اليةن يؤنانية كؤنةكانةوة بوو .لة سةدةى (سيَ و
ضوار بةر لة زاينى) ئةسيناييةكان هةولَى هةلَطرتن و ثاراستنى بةلَطةنامة بةنرخةكانيان داوة لة ثةرستطى خواوةندى دايك
(ميَرتؤن  ) Metronلة طرنطرتين ئةو بةلَطةنامانةى كة لة ثةرستطاكةدا كؤكراونةتةوة و ثاريَزراون بريتني لة ثةمياننامة و
ياسا شةرعيةكان و بةلَطةنامة سياسيةكانى دةولَةت ،هةروةها ستةيتميَنتةكانى سوقرات كة لة ثيَناو بةرطريكردن لة خؤى
ئامادةى كردبوون ثاريَزراوبوون ,هةروةها دةستنوسةكانى (ئيَسكلةس  ,Aeschylusسؤفؤكليس  Sopholesو يوريثيديز
 )Euripidesو ليستى ناوى سةركةوتوانى ياريةكانى ئؤلَؤمثياد بةشيَك بوون لة بةلَطةنامة هةلَطرياوةكان ,ئةم بةلَطةنامة
نوسراوانة لة كؤنرتين كاتةكانيانةوة تاكو سةدةى سيَى زاينى ثاريَزان كة لةسةر ثةرِةى ثاثريؤس ( )papyrusنوسرابوون.5
هاوكات ,رِؤمانيةكانيش طرنطيان بة ئةرشيفكردن داوة و ئةرشيفى دةولَةتى و كةسيان بة ناوى (تبوالريوم) هةبووة لة سةدةى
(ضوارى بةر لة زاينى) ,لة ذيَرزةمينى ثةرستطاكانياندا خواوةندى ئةرشيفيان هةبووة و لة هةنديَك شاردا كؤطاى بةلَطةنامةكان
هةبووة و بةشيَك لة بنةمالَة و دةولَةمةند و دةسةالَتدارةكان و ئةشرافةكان ئةرشيفى ثاشايةتيان هةبووة.6
كارى ئةرشيفسازى بةردةوام لة سرتاتيج و بةرنامةى كارى نةتةوة نويَخوازةكان بووة و ثةرةيان ثيَدراوة .سةدةكانى ناوةرِاست لة
ئةوروثا وةرضةرخانيَكى نويَ بوو لة كارى ئةرشيفسازيدا و ضةندين بنكة بؤ مةبةستى ثاراستنى تؤمارة ميَذووييةكان كرانةوة
وةك بنكةى ئةرشيفى دادطاكان و دام و دةزطا جؤراوجؤرةكان ,ئةرشيفى خيَزان و بنةمالَةكان ,بةلَام دامةزراندنى ناوةندى
ئةرشيفى و بة دامةزراوةيي كردنى ثرؤسةى دؤكيؤميَنتكردن دةطةرِيَتةوة بؤ سةرةتاكانى سةدةى حةظدة ,كاتيَك ثاولَى ثيَنجةم

4

Roux, G. Ancient Iraq. Penguin UK, 1992. P. 355
Schellenberg, T. R. "Modern archives. Principles and techniques." Society of American
Archivists. U.S.A (2003). P. 3.
6حممد حقى خوانسارى .تارخيضة سند و مراكز اسناد در جهان و ايران .فصلنامة أينة ثذوهش ,مشارة  .158خرداد و تري .1395
ص 39
5

)Vol.5, No.3 (July, 2018

acadj@garmian.edu.krd

|3

طؤظاري زانكؤي طةرميان

Journal of Garmian University

جملة جامعة كرميان

( )Paul vلة (1610ز) ناوةنديَكى تايبةتى بة كارى ئةرشيفكردن دامةزراند و هةولَيدا جيَطةيةكى طوجناو و لةبار بؤ
هةلَطرتن و ثاراستنى دةسنوس و بةلَطةنامةكان دابني بكات.7
سةدةى هةذدة ماهيةت و طرنطيدان بة ثرؤسةى ئةرشيفكرن ثيَى ناوة نيَو قؤناغيَكى نويَوة و ئاماذةكانى ثيَويستى دامةزراندنى
ناوةندى ئةرشيفى نةتةوةيي دةركةوت ,لة ئيتاليا داخوازيةكان بؤ دامةزراندنى ناوةنديَكى ئةرشيفى كة تةواوى تؤمارة
ميَذووييةكانى دةولَةت لةخؤ بطريَت بوو بة بنةماى كاركردن تيايدا بؤ يةكةم جار هةولَدرا كة طرنطى بة رِيَكخسنت و كؤدكردنى
بةلَطةنامة ئةرشيفكراوةكان درا و رِةضاوى رِيَكخستنى بةلَطةنامةكان بة ثيَى زجنرية و ذمارة كراوة ,ئةرشيفسازى ناسراو
(جؤسيَثى كارامثى  )Giuseppe Garampiسةرؤكى بنكة ئةرشيفيةكان لة ئيتاليا لة ماوةى (1772-1751ز) دةستى
كرد بة بةكارهيَنانى كارتى ثيَرِست ( )card indexبؤ تؤمارة ئةرشيفكراوةكان بةمةش تؤمارةكان بة ثيَى تةمةن و بةها و
جؤرييةتيةكةى ديارى دةكرا لة شويَنى تايبةت بة خؤيدا هةلَدةطريا.8
درككردن بة طرنطية بنضينةييةكانى ناوةندى ئةرشيفى و طرنطيدان بة ئةرشيفكردن لة كؤمةلَطاى ثيَشكةوتوو و خاوةن
مةعريفةى زيندوودا كاتيَك دةبيَت كة ضؤن مامةلَة لةطةلَ بةلَطةنامة و تؤمارة ميَذووييةكانيان دةكةن كة وولَات رِووبةرِوى
دابةشكارى و بارودؤخى سياسي ناجيَطري دةبيَتةوة .لة ماوةى شؤرِشى فةرةنسى و كؤتايى هاتن بة سيستمى فيودالَيزم لةو وولَاتة
تةواوى دامودةزطا حكومى و ئاينى و ئابوريةكان لةناوضوون و هةولَ دةدرا كة تةواوى شويَن ثيَكانى رِذيَمى ثيَشوو لةناو بربيَت.9
بةالَم ,لة ئامانج و باوةرِة ديارةكانى شؤرِش بريتى بوو لة هةلَطرتن و ثاراستنى تؤمارةكانى فةرةنساى تازة و دةسةالَتى
ثيَشوو ,لة كؤبونةوةى نةتةوةيى لة سالَى (1789ز) برِيار لةسةر دامةزراندنى ناوةنديَكى ئةرشيفى درا بة مةبةستى
تؤماركردن و ثاراستنى هةموو هةنطاوةكانى شؤرِش بؤ ئةوةى نةوةى تازة ئاطادار بكريَتةوة لة رِووداوةكان ,لة سالَى دواتر
(1890ز) ئةم ناوةندة ئةرشيفة برِيارى دامةزراندنى (ناوةندى ئةرشيفى نةتةوةيي ثاريس National Archives of
) Parisى دةركرد بة ئاماجنى ثاراستنى تةواوى تؤمارةكان كة طرنطى نةتةوةييان هةية لة ئيَستا و رِابردوودا .هةرضةندة
شؤرِشطيَرِة رِاديكالَيةكان بة تةواوى دذايةتى طرنطيدانيان بة تؤمارةكانى رِذيَمى ثيَشوو دةكرد و جةختيان لةسةر ثيَويستى لة
ناوبردنيان دةكردةوة ,بةالَم لة بةرامبةردا كؤنزيَرظاتيظةكان (كؤنةثاريَزةكان) لةو برِوايةدا بوون كة تةواوى ميَذووى رِابردوو
و شويَنةوارةكان مولَكى طشتني و دةبيَت بثاريَزريَن ,كؤمةلَطة دةبيَت مافى بةكارهيَنانى هةبيَت و بوار بدريَت بة رِاى طشتى بة
طةرِان بة نيَو تؤمارة فةرميةكاندا لة ثيَناو ثاراستى بةرذةوةندي و مومتةلةكاتة ياساييةكانى لة ماوةى دةسةالَتى رِذيَمى
ثيَشوودا.10

7

72.

Berger, S. "The role of national archives in constructing national master narratives in
Europe." Archival Science 13, no. 1 (2013): P. 3
8
Berger, S. Ibid. p. 5
9
Singh, A. R. Information Management in Archives and Libraries. Aakar Books, 2001. P.
10
Schellenberg, T. R. Ibid. p. 4
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لة ميانةى شؤرِشى فةرةنسيدا كة بة سةرةتايةك بؤ دامةزراندنى ناوةندى ئةرشيفى مؤديَرن دادةنريَت ,تؤمارة ميَذووييةكان و
كةرةستة شويَنةوارى و فةرهنطيةكان وةك بنضينة و بنةرِةتيَك بؤ ئةجنامدانى ضاكسازى و رِيفؤرم لة ثيَكهاتةى كؤمةلَطاى كؤن و
بونيادنانى كؤمةلَطةيةكى ثيَشكةتوو و نويَخواز ليَى دةرِوانرا ,لةبةر ئةوة لة دةرةجنامة طرنط و كاريطةرةكانى شؤرِشى
فةرةنسى طرنطيدان بوو بة تؤمارة ميَذووييةكان و وةك سةرةكيرتين ئيَلةميَنتى ثيَشخستنى كؤمةلَطة سةيرى دةكرا ,11ئةم
تيَطةيشنت و دونيا بينية بؤ ئةرشيفسازى سيَ رِاسثاردةى طرنطى بة دواي خؤيدا هيَنا:
 -1دامةزراندنى بةرِيَوةبةرايةتيةكى ئةرشيفى نةتةوةيي سةربةخؤ.
 -2دانانى ياسا و رِيَسايةكى تايبةت بة ضؤنيةتى بةكارهيَنانى تؤمارة ئةرشيفيةكان ,لة هةمان كاتدا جةختكردنةوة
لةسةر بةكارهيَنانى و دةستطةيشنت بة تؤمارةكان لة اليةن هةموو تاكيَكةوة.
 -3دةولَةت بةرثرسيار بوو لة تةواوى تؤمارةكان و طرنطيدان بة بةلَطةنامة طرنطةكانى رِابردوو بوو بة ئةولةويةتى
كارةكانى.12
لة سةدةى نؤزدةدا ،ثرسى ئةرشيفسازى ثيَشكةوتنيَكى باشى بةخؤوة بينى و هةلومةرجيَكى نويَ بؤ ضؤنيةتى مامةلَةكردن لةطةلَ
تؤمارةكاندا هاتة كايةوة ,تةكنؤلؤجياى تازة بؤ خستنة رِووى خزمةتطوزارى و رِيَكخسنت و ثاراستنى تؤمارة ميَذووييةكان
بةكاردةهيَنرا .بؤية لةم قؤناغةدا ثيَويستى دروستبوونى ثسثؤرِ و رِاهيَنراوى ئةرشيفسازى هاتة كايةوة كة رِؤلَيان بريتى بوو
ضاوديَريكردن و كؤنرتؤلَكردنى هةردوو اليةنة فيزيكى و مةعريفيةكةى بةلَطةنامةكان و هةلَسةطاندنى نرخ و بةها
هةميشةييةكةى ئةو تؤمارانةى ئةرشيف دةكران .لةم ماوةيةدا ,بةهؤى جولَة و ضاالكى حكومةت و ناوةندةكانى بةرِيَوةبردن و
رِيَكخراوةكانةوة ذمارةيةكى زؤر لة تؤمار و بةلَطةنامة ئةرشيفيةكان دةركةوتن كة دةبوو لة اليةن كةسانى شارةزا و
تايبةمتةندةوة هةلَسةنطانيان بؤ بكريَت .بؤ ئةم مةبةستة دوو قوتاخبانة تايبةت بة رِاهيَنانكردن بة ئةرشيفسازان لة سالَى
( )1821دامةزرا ,قوتاخبانةى يةكةميان لة ثاريس بوو بة ناوى ( ,)Ecole Nationale des Chartsقوتاخبانةى
دووةميش لة شارى ميوشنى ئةلَمانيا بوو بة ناوى ( ,)Byerische Archivshuleئاماجنى سةرةكى هةردوو فيَرطةكة
بريتى بوو لة ثةروةردةكردن و ثيَطةياندنى نوخبةيةك ئةكادميى شارةزا لة بةرِيَوةبردن و مامةلَةكردن لةطةلَ تؤمارة
ئةرشيفيةكان ,درككردن بة بةهاى سروشتة ئؤرطانيةكةى ئةو بةلَطةنامة زؤر و كةلَكةبوانةى كة دةهاتة بةردةستيان .13هةر
بؤية ئةم طؤرِانكاريانة ثيَويستى بة دووبارة ثيَناسةكردنةوة و ناساندنى ثرؤسةى ئةرشيفسازى هيَناية بةر باس ,ماهيةت و
هيَزة سروشتية شاراوةكةى بريتى بوو لة رِيَكخستنى زانياريةكان و دياريكردنى بةها ثةروةردةييةكةى و ناساندنى وةك
ئايكؤنيَكى طرنطى فةرهةنطى ،لة ضوارضيَوةى كارى ستانداردى سةردةميانةى ئةرشيفسازة ثرؤفيشنالَةكان بوو.
Hohmann, J.P. An introduction to private sector fund raising for archives. Eds, Finch E. F.

11

Advocating archives: an introduction to public relations for archivists. Scarecrow Press, 1994. P. 25

Schellenberg, T. R. Ibid. p. 5

12
13

Feather, J, and Paul S, eds. International encyclopedia of information and library science. Routledge, 2003. P.
24.
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سةبارةت بة كوردستان ميَذووييةكى دوورو دريَذى نيية لة ئةرشيفكردندا ,لة سةدةى بيستةمدا والَتة ثيَشكةوتووةكانى
جيهان طرنطييةكى زؤريان بة ئةرشيف داوة و سةرقالَى كردنةوةى ناوةندى ئةرشيفى بوون ,بةالَم بؤ كوردستان بارودؤخةكة
جياواز بووة ,ضونكة لة دواى جةنطى جيهانى يةكةم كوردستان دابةشكرا بةسةر ضوار والَتى عيَراق و ئيَران و توركيا و سوريادا,
تاوةكو ئةمرؤش خاوةنى قةوارةى سةربةخؤ نيية ،بؤية ئةمةش هؤكاريَكى ديار بووة كة وايكردووة كورد نةتوانيَت ثرؤسةى
ئةرشيفكردن و دامةزراندنى دةزطا و ناوةندى هةبيَت ,سةرةرِاى ئةوةش ئةو دةولَةتانةى كة كورديان بةسةردا دابةشبووة بةردةوام
لة هةولَى سرِينةوةى ناسنامةى نةتةوايةتى كورددا بوون ,هةموو ريَطةيةكى توندوتيذى و ناياساييان بةرامبةر بة كورد طرتؤتة
بةر ,ئةمةش وايكردووة كة كةسانى رؤشنبري و ضاالكيش لة ترسى رِاوةدونان و كوشنت و ئةشكةجنةدان هةرضى نامة و دةستنووس
و بةلَطةنامة هةبوو لة بةينيان بردووة ,بةالَم لةطةلَ ئةوةشدا هةولَى تاكةكةسى لةو بوارةدا هةر هةبووة ,عةبدولرِةقيب
يوسف يةكيَكة لةو كةسانةى كة ضةندين هةولَى طةورةى داوة بؤ كؤكردنةوةى بةلَطة و دؤكيؤمينتةكان و ثاراستنيان ،لةو
بوارةشدا لة سالَى  1985دا كتيَبيَكى دةركرد بة ناوى (بانطةوازيَك بؤ رووناكبريانى كورد) ،نووسةر لةم كتيَبةدا زؤر ثيَداطرى
كردووة لةسةر طرنطييةكانى ئةرشيف لةرِووى فةرهةنطىء ميَذووىءثيَشكةوتنى نةتةوايةتييةوة ،ليَرةوة هةولَدةدات سةرجةم
رووناكبريان و نووسةران لة طرنطى و بايةخة طةورةكانى ئةرشيف ئاطادار بكاتةوة بؤ ئةوةى طرنطى بة ثاراستنى بدةن،
هةروةها منوونةى ضةندين نامة و دةستنووسى طرنطى تايبةت بة كوردستان ديَنيتةوة كة بة هؤى ناهؤشيارييةوة فةوتيَنراون،
ضونكة كةسيَك نةبووة بة بايةخةوة ليَى بروانيَت و خةمى هةلَطرتنى خبوات ،14هةروةها نووسةر لةو كتيَبةدا ئاماذة بةو هةولَة
زؤرانةى خؤى دةدات كةلة كؤكردنةوةى بةلَطةنامة و دؤكيؤميَنتةكاندا داوييةتى و بةشيَك لةو بةلَطانةشى لة كتيَبةكةيدا ضاث
كردووة ،دةكريَت ئةم كارانةى ناوبراو بة هةولَى يةكةم دابنيَن لة رِووى كارى ئةرشيف و طرنطى دان بة ئةرشيفكردن لة
كوردستاندا ،دواتر لة ساالَنى نةوةدةكانى سةدةى رابردوو باردؤخةكة طؤرا لة كوردستاندا و راثةرينى ئادارى سالَى 1991
خالَيَكى وةرضةرخان بوو لة ميَذووى كوردا و كوردةكان دةست كراوةتر بوون بؤ طرنطى دان بة ئةرشيفى نةتةوةيى و كة دةكرا كارى
لة ثيَشينةى ثةرلةمان بوواية لة رِووى ياساوة ،ئةو ساتةوةختة ساتيَكى زيَرين بوو ،ضونكة بة سةدان و هةزاران بةلَطةنامة و
دؤكيؤميَنت لة دام و دةزطاكانى حكومةتى عيَراقدا بة جيَمابوون كة بةشيَكى هةرة طةورةيان تايبةت بوون بة كوردستان ،كاريَكى
زؤر طةورة دةبوو ئةطةر ئةو بةلَطانة كؤبكرايانةتةوة و بثاريَزراناية ،ئةوا خزمةتيَكى طةورةى بة ميَذووى كورد دةكرد ،بةالَم
ئةو بةلَطانة هةمووى لةاليةن خةلَكى داخ لة دلَ و كةسانى ئاساييةوة لة نيَو بران و تاالَنكران 15،حكومةت و ثةرلةمانى
 14عبدالرقيب يوسف ،بانطةوازيَك بؤ روناكبريانى كورد لة ثيَناوى كؤكردنةو و زيندوو كردنةوةى كةلةثوورى كورديدا ،ضاثخانةى كامةرانى ،سليَمانى.1985 ،
 15ضاوثيَكةوتن لة طةلَ (رةفيق سالَح) ،سليَمانى .2018/3/18 ،رةفيق سالَح لة  1955/9/11لة شارى سليَمانى لة دايك بووة ،دةرضووى كؤليَذى ئابوورى و
كاطيَرى ،لة  6ى مارتى  1978وةكو معيد لة كؤليَذى تةكنيكى موصل دامةزراوة ،لة سالَى  1982بةكالؤريؤسى تةواو كردووة و بووة بة مامؤستاى ياريدةدةر لة
ثةميانطاى تةكنيكى نةجةف ،كة دواتر لة سالَى  1989طويَزراوةتةوة بؤ سليَمانى ،تاكو سالَى  2014مامؤستا بووة .سىَ تويذينةوةى لة بوارى ثسثؤرى خؤيدا
بالَو كردؤتةوة و ثرت لة سى وتارى لة بوارى ئةرشيف و ثةيوةنديية طشتى و كارطيَرييةكاندا لة طؤظارة زانستيية جياوازةكاندا بالَو كردؤتةوة ،لة ضةندين كؤنطرة
و كؤنفرانسى زانستيدا لة بوارى بوذانةوةى رؤذنامةى كورديدا بةشدار بووة ،هةروةها بة دةيان كتيبى بالَو كردؤتةوة لة بوارى رؤذنامةطةرى كورديدا .لة سةرةتاى
دامةزراندنى بنكةى ذينةوة لة سالَى  2004ةوة تا ئةمرؤ بةريَوةبةرى بنكةي ذينة.
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كوردستانيش هيَندةى سةرقالَى كيَشةى سياسيى بوون هيَندة ئاورِيان لة اليةنى فةرهةنطيي و رؤشنبرييي و ميذوويي نةداوة،
بؤية هةموو هةولَةكان لة بوارى ئةرشيفكردندا هةر لة ئاستى تاكةكةسيدا مانةوة ،هةولَى دووةميش لة اليةن كؤمةلَيَك كةسةوة
بوو بة دةس ت ثيَشخةرى مةمحودى مةال عزةت داواى لة مام جةالل و كؤسرةت رِةسول كردبوو كة ئةو كات بةرثرسى ئيدارةى
سليَمانى بوو بؤ كردنةوةى ناوةنديَكى ئةرشيفى لة شارى سليَمانى ،مام جةالليش رةزامةندى دةربريبوو وة هةموو هاوكارييةكى
بؤ تةرخان كردبوون ،دواتر بة هاوكارى كؤمةلَيَك كةس كة بريتى بوون لة( رةفيق سالَح و فةريد ئةسةسةرد و نةوزاد عةىل
ئةمحةد و كةمال رةئوف و جةمال عبدول و عبدالرقيب يوسف و صديق سالَح) ناوةنديَك بة ناوى (ئةرشيفى نةتةوةى
كوردستان)لة سالَى  1998لةشارى سليَمانى كرايةوة كة سةر بة وةزارةتى رؤشنبريى بوو ،ذمارةيةكى زؤر بةلَطةنامة و
نوسراوةكانى فةرمانطةكانى سليَمانى و كؤية و كفرى كؤكرانةوة و هةولَيَكى زؤر درا بؤ كؤكردنةوةى بةلَطةنامة و دةستنووسةكان،
بةالَم تةمةنى ئةم ناوةندة زؤر كورت بوو هةر لة قؤناغى كؤكردنةوةى بةلَطةكاندا بوو كة بةرةو شكست هيَنان ئةضوو ضونكة
وةزارةتى رؤشنبريى توانايةكى دارايى ئةوتؤى نةبوو بؤ ثشتطريى كردنى ثرؤذةكة و هةروةها نةبوونى كةسانى شارةزا و ثسثؤر
لة بوارى ئةرشيفدا هؤكاريَكى تر بوو ،بؤية دةزطاكة وردة وردة بةرةو ثوكانةوة و لة ناوضوون ضوو 16،لة دواى ئةوة ضةندين
هةولَى ترى تاكةكةسى درا ،بةالَم هيضيان سةركةوتوو نةبوون ،دواين جاريش بةدةست ثيَشخةرى نةوشريوان مستةفا و سرتان
عةبدوالَ كة بةرثرسى ثةيوةنديية طشتييةكانى هةريَم بوو ،هةولَياندا دةزطايةك بؤ ئةرشيف دامبةزريَنن ،دواتر لة طةلَ
كؤمةلَيَك كةسدا بنكةى ذين دامةزرا ،ئةم بنكةية لة سالَى  2004لة اليةن وةزارةتى ناوخؤ و وةزارةتى رؤشنبريييةوة مؤلَةتى
دامةزراندنى ثيَ درا ،لة مارتى  2009بنكةكة بة فةرمى كرايةوة 17،ئةم بنكةية ضةندين بةشى جياواز لة خؤدةطريَت ,لةوانة
ضةند كتيَبخانةيةكى طةورةى تيَداية كة ذمارةى كتيَبةكانى تا كؤتاى سالَى  2017ضوارهةزار و سةد و ضل و ضوار كتيَب بووة،
ناوةنديَكى تايبةت بة دةستنووسى تيَداية كة ذمارةي دةستنووسةكانى  487بةرط بة  705نامة دةبيَت و زؤربةيان بة زمانى
عةرةبني ،هةروةها يةكةيةكى تايبةت بة بةلَطةنامة هةية ذمارةيةكى زؤر بةلَطةنامةى حكومى و ريَكخراو و طروثة سياسية
جياوازةكان و ثوول و مؤرى تيادا كؤكراوةتةوة و سةرةرِاى ئةوةش يةكةيةكى تايبةت بة ويَنة و دةنط و رِةنط لةم بنكةيةدا هةية
كة تةنها ذمارةى ويَنةكان سيَ سةد بؤ ضوار سةد هةزار دةبن ،بة ثيَى كةسايةتى و شويَنةكان ثؤلَيَن كراون و لة طةلَ بوونى
يةكةيةكى تايبةت بؤ ضاوثيَكةوتن 18،هةروةها بنكةكة طؤظاريَكى ساالَنةى هةية كة ضةندين ليَكؤلينةوةى زانستى و بابةتى
ميذووى لة خؤ دةطريَت و تا ئيَستاش هةشت ذمارةى ليَدةرضووة ،كةواتة دةتوانني بلَيَن بنكةى ذين تاكة بنكةية لة كوردستاندا
كة رؤلَى ناوةنديَكى ئةرشيفى بطيَريَت ،بةلَام سةرةرِاى طرنطيية طةورةكةى ناتوانني بلَيَن ئةم بنكةية ناوةنديَكى ئةرشيفى
نةتةوةيية.
 -3ئةزموونى والَتانى بةريتانيا و ميسر لة رِووى كارى ئةرشيفةوة
 16ضاوثيَكةوتن لة طةلَ (رةفيق سالَح)
 17ضاوثيَكةوتن لة طةلَ (رةفيق سالَح)
 18ضاوثيَكةوتن لة طةلَ (رةفيق سالَح)
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ووالَتى بةريتانيا يةكيَكة لةو والَتانةى كة طرنطييةكى طةورة بة ميَذوو و شارستانيةت دةدات .ثاراستنى شويَنةوارةكان و
هةلَطرتن و كؤكردنةوةى دةستنووس و دؤكيؤميَنت و بةلَطة و ئامرازة ميَذووييةكان لةم والَتةدا بايةخيَكى زؤرى ثيَدراوة ،بؤية
والَتى بةريتانيا ثيَش زؤريَك لة والَتان كةوت لة كؤكردنةوةى بةلَطةكان و دامةزراندنى ناوةنديَكى ئةرشيفى دةولَةمةند.
ضةندين ناوةند و سةنتةرى طةورةى ئةرشيفى لة سةرجةم شارو شارؤضكةكانى بةريتانيادا دروستكراون و دةرطايان كراوةية بة
رِووى شارةزا و نووسةر و تويَذةراندا ،لةالى حكومةت و هاوالَتيانيش بة ضاويَكى ثرِ بايةخةوة تةماشا دةكريَت.
سةرةتاى ميذووى دروست بوونى ناوةندى ئةرشيفى لة بةريتانيا ئةطةريَتةوة بؤ سالَى ( ،)1838ئةوةش دواى ئةوة ديَت كة
حكومةتى بةريتانيا ياسايةكى دةركرد تيايدا برِيار درا بة كؤكردنةوةى سةرجةم بةلَطة و دؤكيؤمينتةكانى والَتةكةى و
ثاراستنى لة شويَنيَكى دياريكراودا كة ناونرا (فةرمانطةى فايلة طشتييةكان  ،)Public Record Office-دواتر ناوةكةى
طؤرا بؤ (ئةرشيفى نيشتمانى .19(The National Archives -لةو كاتةدا ئةو بةلَطة و دؤكيؤمينتانةى كة كؤ دةكرانةوة
دابةش كرابوو بة سةر دوو بةشدا:
يةكةم.ئةرشيفى شارةكان و بةلَطةنامةكانى دةولَةت.
دووةم.ئةوراق و دؤكيؤميَنتةكانى وةزارةت و دامةزراوة ئيدارييةكان.

20

هةر بؤية ئةرشيف لة والَتى بةريتانيادا ثايةيةكى تايبةتى خؤى هةيةو لة سةدةى نؤزدةوة تاكو ئةمرؤ سةدان ناوةندى
هةمةجؤر دروستكراون و سةرجةم بةلَطة و دؤكيؤمينتةكان ثاريَزراون ،ئةم ئةرشيفانة تةنها شةرِ و كاروبارة سياسييةكان لة خؤ
ناطريَت ،بةلَكو ضةندين داتا و نامة و ئةوراقى طرنط هةية دةربارةى كاروبارى بازرطانى و كؤمةالَيةتيى و تةنانةت وردةكارى
تةواو لةم ئةرشيفانةدا دةدؤزريتةوة دةربارةى جؤر و برِي ئةو خواردنانةى لةو والَتةدا بة كارهيَنراوة لة ماوةى دوو سةد سالَدا.
بة ثيَى ليستيَكى بالَوكراوةى ئةرشيفةكانى بةريتانيا لة سالَى (  )2009سةدو بيستء دوو ناوةندى ئةرشيفى نةتةوةييى و
شةش سةدو ثةجناو ضوار ناوةندى ئةرشيفى ناوخؤيى و سيَ سةدو بيستء هةشت ناوةندى ئةرشيفى زانكؤيى و هةزارو دووسةد و
بيستء ضوار ناوةندى ئةرشيفى تايبةت و شةست و يةك ناوةندى ئةرشيفى بازرطانى لة سةرجةم شارو شارؤضكةكانى
بةريتانيادا تؤمار كراون .21بؤ دةولَةمةندكردنى ئةرشيفى والَتةكةيان زؤربةى دامةزراوة حكومى و تايبةتييةكان بةلَطة و
دؤكيؤمينتةكانيان دةخةنة ناوةندةكانى ئةرشيفةوة ،بة ثيَى ئاماريَكى سالَى(  )1982لةو ماوةيةدا هةزارو دووسةدو سى و
يةك دامةزراوةى هةمةجؤر ثةيوةندييان بة ناوةندةكانى ئةرشيفةوة كردووة بؤ ئةوةى دؤكيؤمينتةكانيان ثيَشكةش بكةن.

22

 19األرشيف مفهومه تارخيه أصنافه و إدارته ،مدونة احباث ،مارس 2014/03/blog-post.html http://ab7aath.blogspot.com,06
 20األرشيف مفهومه تارخيه أصنافه و إدارته ،م.س.

21

Kitching, Christopher . “Archives and history in England since 1850.” Making History, 2008,
www.history.ac.uk/makinghistory/resources/articles/history_and_archives.html#resources.
22

Foster, J, Julia, S and Richard, S. British Archives: A Guide to Archive Resources in the United
Kingdom. , ( London: Palgrave Macmillan, 2002).pp.3&4.
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يةكيَك لة طرنطرتين ناوةندة ئةرشيفيةكان لة ولَاتى بةريتانيا ،بريتية لة ئةرشيفى نةتةوةيى لةندةن ( The National
 .)Archives of Londonئةم ناوةندة يةكيَكة لة طرنطرتين و طةورةترين و يةكةمني ناوةندةكانى ئةرشيفى بةريتانيا,
رؤذانة هةزاران تويذةر و شارةزا و خويَنةر رِوو لةم شويَنة دةكات بؤ كؤكردنةوة و ليَكؤلينةوة لة بةلَطة و دؤكيؤمينتةكانى نيَو ئةم
ناوةندة ،كة تةنها لة سالَى (  ) 2010-2009بيست مليؤن سةردانى ئؤنالين و نةوةد هةزار سةردان بؤ ذوورةكانى ئةرشيف
هةبووة.23
ئةرشيفى نةتةوةيى لةندةن ثيَكديَت لة بينايةكى طةورةى دلَطري كة كةوتؤتة باشوورى رِؤذئاواى شارى لةندةنةوة لة ناوضةى
( ،(Kew, Richmond, Great Londonلةو سةردانانةى كة هةردوو تويَذةر بؤ ئةم ناوةندة ئةجناميان داوة تيَبينى
ئةوة كراوة كة ناوةندةكة دةكةويَتة شويَنيَكى ئارام و دوور لة ذاوةذاوى ناوةراستى شارةوة ،ئةو شويَنة هيَندة بيَ دةنطة كة بة
كؤالَنةكاندا تيَدةثةرِيت هةست بة ئارامى دةكريَت ،بيناى ئةرشيفى نةتةوةيى لةندةن هةموو مةرجةكانى سةالمةتى بؤ
هاوالَتيان تيٍََداية ،وةك (سكويريتى و ئةليَرت و ئاطر كوذيَنةوة) ،بةدةر لةوةش سكويريتى تةواو بؤ ئةرشيفةكان دابينكراوة بؤ
رِووبةرِوبونةوةى هةر حالَةتيَكى لةناكاو ،لة سةرةتاى بالَةخانةكة باخضةيةكى دلَرِفيَن و رِازاوة دابينكراوة بؤ حةوانةوةى ئةو
كةسانةى ديَن بؤ ديدةنى شويَنةكة،هةبوونى حةوزيَكى سةرجنراكيَشى ثرِ لةبالَندةى ئاوى هةمةجؤر لةثيَش بالَةخانةكة ،وا
دةكات مرؤظ هةست بة ئارامى بكات ،هةروةها لة نهؤمى زةمينى بالَةخانةكة كافرتيايةكى طةورة بؤ خواردن و خواردنةوة
تةرخانكراوة ،لةطةلَ ئةوةشدا هةر لةو نهؤمةدا فرؤشطايةكى ثةرتووك تايبةت بة ئامرازة تايبةتييةكانى ئةرشيف
دابينكراوة ،كةسيَك ئارةزووى كرِينى ئةو جؤرة بابةتانةى هةبيَت.
هةموو كةسيَك دةتوانيَت سةردانى ئةرشيفى نةتةوةيى لةندةن بكات ،هةموو ئاسانكارييةكى تةواو كراوة ،ضوونة ذوورةوة لة
ريَطةى دروستكردنى كارتيَكةوةية كة ويَنةيةكى خؤتى لي دةدريت و تةنها بة (ثيَنج ثاوةن) بؤت دروستدةكريَت و ماوةى سيَ سالَ
كاردةكات ،ثاشان ئةطةر ويستت بؤت نويَ دةكريَتةوة ،لةم ناوةندةدا هةزاران بةلَطةنامة و دؤكيؤميَنت و نامةى ديبلؤماسى و
كتيَبى دةطمةن و نةخشةى والَتان و راثؤرت و دةستنووس و برِيارى دادطاكان و ويَنةى ميَذوويي بة شيَوةيةكى زؤر باش ثاريَزراون
و تويَذةران دةتوانن سوودى ليَ وةربطرن .ذمارةى فايل و ئةو سندوقانةى بةلَطةكانيان تيَيدا ثاريَزراوة خؤى دةدات لة دة مليؤن
و ذمارةى دةستنووس و طؤظارة كؤن و كتيَبةكان نزيكة شةست و ثيَنج هةزار دةبيَت ،لة طةلَ بوونى نزيكةى سةدو ثةجناهةزار
مايكرؤفيلم،

24

لةم ناوةندةدا شةش سةد و حةفتا و نؤ كارمةند كار دةكةن ،كة بودجةى تةنها سالَى()2010-2009ى

ضوارسةدو سىءنؤ مليؤن ثاوةن بووة.

25

23

UK Stationery Office. Annual Report and Resource Accounts of the National Archives 2009-10: Including the Annual
Report of the Advisory Council on National Records and Archives 2009-2010. Vol. 95. Stationery Office/Tso, 2010.
)https://www.gov.uk/government/publications/the-national-archives-annual-report-and-resource-accounts-2009-to-2010

24كةمال مةزهةر ،كورد و كورستان لة بةلَطةنامة نهيَنييةكانى بةريتانيادا ،ب ،2ض ،2ئا ،عةبدولَالَ زةنطةنة ،شةهال تاهري حةيدةرى ،لوبنان،
طرين طلؤرى  ،2009.ل.39
UK Stationery Office. Ibid
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دةرطاى ئةم ئةرشيفة هةموو رؤذيَك لة كاتذميَر نؤى بةيانييةوة تاكو ثيَنج بؤ شةشى ئيَوارة كراوةية ،جطة لةرؤذانى يةكشةمة و
رؤذانى ثشووى فةرمى ،ثسثؤر و تويَذةران بة ويستى خؤيان دةتوانن سةردان بكةن بةبيَ دياريكردنى كاتى ثيَش وةخت .ئةو
كةسانةى كة دةرِؤن بؤ سةيركردنى بةلَطة و دؤكيؤمينتةكان دةتوانن زياتر لة فايليَك داوا بكةن ،لة بؤكسيكى شووشةى تايبةت
بةخؤيان بؤ دادةنريَت ،ئةطةر ويستيان دةتوانن كؤثيةك لةو نووسراوة بطرنةوة كة دةيانةوىَ ياخود بة كاميَراى خؤت ويَنةى
دؤكيَمينتةكان دةطريت ،هةروةها بؤ ئاسانكارى بؤ كةسانى بيَطانة لةم ناوةندةدا ضوارسةدو ضل فةرهةنطى جياوازى هةموو
والَتانى جيهانى تيَداية بؤ ئاسانكردنى كارى وةرطيَرِان لة كاتى ثيَويستدا ،26جطة لةوةى كة ذمارةيةكى زؤر كارمةند لةو
شويَنةدان ئامادةن بؤ هةر هاوكارييةكى ثيَويست.
سةبارةت بة رِؤذهةالَتى ناوةراست و بة تايبةت كوردستان ،لةو ناوةندةدا نزيكةى ثيَنج هةزار و شةش سةد فايل كة دةكاتة
نزيكةى سىَ مليؤن الثةرِة تايبةتة بة رؤذهةالتى ناوةرِاست بة طشتى ،27لةو ذمارةية بةشيَكى طةورةى تايبةتة بة كوردستان و
ثةيوةندييةكانى كورد و بةريتانياية ،بةسةدان دؤكيؤميَنت دةبينريَت كة وردةكارى زؤر وردى تيَيداية دةربارةى ناوضةكانى
كوردستان و خودى ذيانى كورد ،رؤذانةى زؤربةى طةشتيارة بيانييةكان بؤ كوردستان لةو ئةرشيفانةدا دةستدةكةويَت ،بة
شيَوةيةكى زؤر وردتريش رِووداوةكانى جةنطى جيهانى يةكةم و دواى جةنط و بارودؤخى كوردستان لةو كاتةدا لة نيَو ئةم
بةلَطانةداية ،طرنطيية طةورةكةى ئةم دؤكيؤميَنت و بةلَطةنامانة لةوةداية كة زؤربةى ئةم ئةرشيفانة نامةى دةستنووسن و لة
اليةن دةسةالَتدار و ليَثسراوانى ئةو كاتى بةريتانياوة نووسراون لة ناوضةكةدا .بؤية بؤ ليَكؤلَينةوة لة كوردستان و بارودؤخى
كورد لةسةدةى نؤزدة و بيستةم ئةرشيفى نةتةوةيي لةندةن باشرتين شويَنة بؤ كؤكردنةوةى سةرضاوة يةكةمينةكان كة بة دةيان
و سةدان نامةو نووسرا و و دةستنووس لةو بارةيةوة دةستدةكةويَت كة بة دةستى سةرثةرشتيار و نيَردراوانى خودى بةريتاني
نووسراون لةو كاتةدا ،تةنانةت زانيارى ئةوةندة وردى تيَداية كة لة هيض شوينيَكى كوردستاندا دةست ناكةويَت ،بؤ منوونة لة
ضةندين نووسراودا ناوى ضوارى ئةندام و سةرؤك عةشريةت و ذمارةي كوردانى ناوضة جياوازةكانى كوردستان بة وردى نوسراون.
بؤية ئةرشيفةكانى نيَو ئةم ناوةندة سةرضاوةى زؤر دةولَةمةندن بؤ ئةو تويَذةرانةى كة لة دةرةوة دةخويَنن و دةرفةتى
سةردانيكردنى ئةم شويَنةيان دةبيَت.
يةكيَكى تر لة كؤنرتين و دةولَةمةندترين ئةرشيفةكانى جيهان ،ئةرشيفى نةتةوةيى والَتى ميسرة كة لة دواى ئةرشيفى والَتى
فةرةنساوة ديَت و بة يةكيَك لة كؤنرتين ئةرشيف دادةنريَت لة جيهاندا .كة ميَذووةكةى ئةطةريَتةوة بؤ سةردةمى دةسةالَتى
(موحةمةد عةىل ثاشا) لة قاهرية سالَى(  )1828كاتيَك برِياريدا ناوةنديَك بة ناوى ((house of )Daftarkhana
)( Documentationالدفرت خانة املصرية  -دار احملفوظات بالقلعة( بكاتةوة ،كة مةبةست ليَى كؤكردنةوة و ثاراستنى
 26كةمال مةزهةر ،س.ث ،ل.40
الوطين للوثائق :األرشيف الربيطاني باملركز مصدر ثري للمهتمني بدراسة اخلليج ،جريدة االحتاد ،تاريخ النشر :الثالثاء  30أبريل .2013

27

http://www.alittihad.ae/details.php?id=42225&y=2013
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سةرجةم دؤكيؤميَنت و بةلَطةكانى ئةو كاتة بوون .28بةالَم ئةم شويَنة وةكو خؤى نةماوةتةوة ،بةلَكو لة دواى هاتنى هةر
دةسةالَتيَك كؤمةلَيَك طؤرِانكارى بة سةردا هاتووة ،بؤ منوونة كاتيَك (خديَوى امساعيل) لة ماوةى ()1879-1863
دةسةالَتى طرتة دةست برِيارى دا بة داخستنى سةرجةم لقةكانى ئةرشيفةكة و هةموو بةلَطة و دؤكيؤمينتةكانى طواستةوة بؤ
قةالَيةكى قاهرية بىَ ئةوةى كةس بتوانيَت سوودى لي ببينيَت ,29هةموو ئةو نوسرا و دؤكيؤميَنتانةى لة ئةرشيفةكةدا هةبوون
ن ووسةران و تويَذةران و ميَذوونووسان نةيان دةتوانى بة كارى بيَنن وةكو سةرضاوة سووديان ليَ وةرنةدةطرت ،بةالَم كاتيَك
(فوئاد ثاشا) لة سالَى(  )1917دةسةالَتى طرتة دةست يةكيَك لة كارةكانى ئةوة بوو كة ريَطةى بة تويَذةرو ميَذوونووسان دا كة
بةشيَك لةو دؤكيؤمينتانة بة كار بيَنن و خستية خزمةتى ئةوانةوة ,30دواتر لة دواى سالَى( ) 1952ئةرشيفى نةتةوةى ميسر
دامةزرا لةتةنيشت مؤزةخانةى جةنطى قةالَى قاهريةوة .31كة تا ئةمرؤش يةكيَكة لة ئةرشيفة دةولَةمةندةكانى جيهان ،ئةم
ناوةندى ئةرشيفة بة هةزاران دؤكيؤميَنت و نووسراوى ميَذووى تيَداية دةربارةى ميَذووى والَتى ميسر و ناوضةكة ،هةروةها
ضةندين نامة و دةستنووس و برِيارى خةليفةكانى عومسانى و مريةكانى ناوضةكةى تيَداية ،نووسراوةكانى نيَو ئةم ئةرشيفة
ضةندين زمانى هةمةضةشن لة خؤدةطرن ،وةك زمانى توركى و عةرةبى و ئينطليزى و ئةلَمانى و ئيتالَى 32،لةم ئةرشيفةدا
ميَذووى هةزاران سالَى رِؤذهةالَتى ناوةرِاست دةدؤزريَتةوة ،بؤية ليَكؤلينةوة لة هةر بابةتيَكى ميَذووى و شارستانى دةربارةى
رِؤذهةالَتى ناوةراست ,بة سةردانيكردن و بينني و بةكارهيَنانى ئةرشيفي ئةم وآلتة ليَكؤلَينةوةيةكى دةولَةمةند و بة بةها
دةبيَت.
مةبةست لة باسكردنى ئةزموونى ئةم دوو والَتة لةم تويَذينةوةيةدا ئةوةية كة رِوونى بكةينةوة ئةرشيف لة والَتيَكى
ثيَشكةوتووى وةكو بةريتانيا ضؤنة و لة هةمان كاتدا لة والَتيَكى ديَرين و خاوةن شارستانيةتى وةكو ميسر ضؤنة ،ئيَمة ضؤن
دةتوانني سوود لةئةزموونى ضةند سالَةى ئةوان وةربطرين ,ئةزموون و ميَذووى ئةوان بكةين بة سةرةتايةك بؤ بنياتنانى
ناوةندى ئةرشيفى لة طةرميان ،لة كؤمةلَيَك اليةنةوة ئيَمة ئةتوانني سوود لة ئةزموونى ئةم والَتانة وةربطرين:
يةكةم :دةتوانريَت سوود لة شيَوازةكانى ئةرشيف كردنى ئةو والَتانة وةربطرييَت و لةو ريَطةيةوة وردتر و زانستيانة تر مامةلَة
لة طةلَ دؤكيؤميَنت و بةلَطةكةكاندا بكريَت ،بؤ منوونة دةكريَت ستافيَكى ضةند كةسى سةردانى هةردوو وولَات بكةن بؤ بينني و
فيَر بوونى ئةزموونى ئةوان.
28

Hoskins, H. L. "Some Recent Works on Mohamed Ali and Modern Egypt." Journal of Modern
History. Vol. IV (March 1932): pp. 93-95.
29

The Writing of History in Nineteenth-Century Egypt. Cairo: American University in Cairo Press,
1984.
30

Marsot, A. L. "Egyptian Historical Research and Writing on Egypt in the Twentieth
Century," Middle East Studies Association Bulletin. Vol. VII/ No. 2 (May 1973): p.4.
 31األرشيف مفهومه تارخيه أصنافه و إدارته ،م.س
Marsot, A. L., Ibid. p.6.
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دووةم :دةكريَت لة ريَطةى ناردنى ضةند كةسيَكى شارةزا و ثسثؤرةوة كؤثييةك لة ئةرشيف و بةلَطةكانى تايبةت بة مةسةلةى
كورد لةبةريتانيا بطةريَنريَتةوةو خبريَتة بةر ديدى تويَذةران و ليَكؤلَةرةوان ،بؤ ئةو كةسانةى كة دةستيان بةم دؤكيؤمينتانة
ناطات لة نيَو ئةرشيفى بةريتانيادا ئةتوانن ليَرةوة سوود لة بةلَطةكان وةربطرن و بيكةن بة سةرضاوةى يةكةمي
تويَذينةوةكانيان ،بؤية هيَنانةوةى ئةرشيفةكانى تايبةت بة كورد خزمةتيَكى طةورة دةبيَت بة تويذةران و ثةرةثيَدانى ئاستى
زانستى تويَذينةوةكان.
 -4ثيَويستيةكان و ضؤنيةتى دامةزراندنى ناوةندى ئةرشيفى:
ئةرشيفسازى و دامةزراندنى ناوةندى ئةرشيفى ثيَويستيةكى سةردةميانةية و طةورةترة لةوةى كة تةنها وةك ميَتافؤريَكى سادة
بريى ليَبكريَتةوة .ئةو بةلَطةنامة و ثامشاوة شويَنةواريانةى كة كؤدةكريَنةوة و دةثاريَزريَن سةرضاوةيةكى شارستانى طرنطن و
سودى طشتى بة تاكةكانى كؤمةلَطة دةطةيةنيَت .هةر بؤية ,بةرةوثيَشربدن و طرنطيدان بة كارى ئةرشيفكردن و ثاريَزطاريكردن
لة مؤنؤميَنت و يادةوةريةكانى رِابردووثيَوةريَكة بؤ ديارى كردنى ئاستى شارستانى بوون الى هةر نةتةوةيةك .ثاريَزطارى كردن
لةم كةلةثورة نةتةوةيية لة هةر كؤمةلَطةيةكى نويَخواز و خاوةن شارستانيةتدا ,ئةركى سروشتى و لة ثيَشينةى حكومةت و
دامودةزطاكانيةتى.33
لةبةر ئةو بةها ميَذوويية طرنطةى كة هةيةتى دةبيَت بة وورياييةوة مامةلَة لةطةلَ رِيَكارةكانى دامةزراندنى ناوةندى
ئةرشييفيدا بكريَت و بة برِواى (ليَالند  )Lelandلة سةرةكيرتين ثيَداويستيةكانى دامةزراندنى ناوةندى ئةرشيفى نةتةوةيي,
هةلَبذاردنى باشرتين بينا و شويَنى طوجناوة ,دةبيَت لة نيَو بيناكةدا رِةضاوى نةخشةسازيةكى لةبار بكريَت كة بطوجنيَت لةطةلَ
ثيَداويستيةكانى ئةرشيفسازيدا و تةنها بؤ مةبةستى ئةرشيفكردن دروستكرابيَت ,لةطةلَ هيض دامودةزطايةكى تردا هاوبةشى
ثيَنةكريَت .هةروة ها ثيَداويستية سةرةتاييةكان لة ناو بيناكةدا جيَكرابيَتةوة وةك ذوورى تايبةت بة كارى تويَذينةوة و هؤلَى
سيمينار و كؤنفرانس و هؤلَى جياواز بؤ هةلَطرتن و ثيشاندانى بةلَطةنامة و ثامشاوة ئةرشيفية جؤراوجؤرةكان ,هةروةها بوارى
فراوانكردن و زيادكردنى بيناى نويَ هةبيَت لة ئايندةدا .34لةبةر ئةوة ,ئةوانةى بةرثرسياريَتى ثاراستنى ميَذوو و كةلةثورى
نةتةوةييان لة ئةستؤداية بؤ ئةوةى بة باشى بيطةيةننة دةستى نةوةكانى داهاتوو دةبيَت بةلَطةنامةكان لة باشرتين جيَطادا
ئةرشيف بكةن و ثيَوةرة ستاندارديةكان بؤ ثاراسنت و ئاسايشى بةلَطةنامة ميَذووييةكان جيَبةجيَ بكةن بؤ دلَنيا بوون لة بة
زيندوو هيَشتنةوةيان .ئةطةر بينا و سرتاكضةريَكى هاوشيَوةى سةرةوة نةتوانرا دابني بكريَت ,ئةوا دةتوانريَت لةطةلَ ئةو
دامودةزطايانةى تردا هاوبةشي ثيَبكريَت و كارةكانيان لة بينايةكى هابةشدا ئةجنام بدةن كا ئامانج و مةبةستى هاوبةشيان

33

Foote, K. "To remember and forget: Archives, memory, and culture." The American Archivist 53, no.
3 (1990): P. 392
34
Leland, W. G. "The National Archives: A Programme." The American Historical Review 18, no. 1
(1912): 1-28.
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هةية وةكو مؤزةخانة و كتيَبخانة .لةم حالَةتةدا ,سوديَكى زؤر بة تويَذةران و ليَكؤلَةرةوان دةطةيةنيَت ئةطةر ثةيوةندى لة
نيَوان هةرسيَ دةزطاكةدا دروست بكريَت و كارى ثيَكةوةيى و هاوبةش ئةجنام بدةن.35
بة برِواى (رِؤودس  )Rhoadsهةرضةندة ئةطةر بيناكة بة مةبةستى ئةرشيفكردن دروستكرابيَت ياخود هةر بينايةكى تر بيَت و
ئةرشيفى تيَدا بكريَت دةبيَت ثيَداويستية سةرةتاييةكانى تيَدا فةراهةم كرابيَت بة مةبةستى دلَنيابوون لة سةالمةتى بوون و
ثاراستنى كةرةستة ئةرشيفكراوةكان لةوانة:
 -1دةبيَت بيناكة بةهيَز بيَت و بةرطةى لةرزين و هةر جؤرة رِووداويَكى سروشتى بطريَت.
 -2سيستميَكى ئاسايشى تؤكمة جيَطري بكريَت بؤ ثاراستنى تؤمارة ئةرشيفيةكان لة دزين و هةر زةرةر و زيانيَك :دةبيَت
دةرطاى سةرةكى لة كانزاى بةهيَزى ئيستيلى دروست بكريَت كة بة ئاسانى نةشكيَت ,ذوورةكان بة كاميَراى ضاوديَرى
بثاريَزريَت و سيستميَكى زةنطى ورياكردنةوة جيَطري بكريَت.
 -3دةبيَت ثلةى طةرمى ذوورةكان جيَطري بكريَت ,ضونكة هةر بةرزيى و نزميةك لة ثلةكانى طةرمى كاريطةرى لةسةر تؤمارة
ئةرشيفيةكان دةبيَت و تةمةنى مانةوةيان كورترت دةبيَتةوة ,هاوكات ,دةبيَت ثاريَزطارى بكريَت لة ثيسبوونى ذينطةى
ناو ذوورةكان و رِيَطرى بكريَت لة هاتنة ذوورةوةى تةثوتؤز ,هةروةها باشرتة ئةطةر مادةى كانزايي ئيستيل بةكار
بهيَنريَت لة دروست كردنى رِةفةى هةلَطرتنى تؤمارةكان.
 -4سيستميَكى زةنطى ورياكردنةوة ( )Fire alarmجيَطري بكريَت بؤ ئاطاداركردنةوة لة بوونى دووكةلَ و رِووداوى
ئاطركةوتنةوة لة بيناكةدا.36
لة ثيَويستية هةنوكةيي و طرنطةكانى كارى ئةرشيفكردن بريتية لة ئامادةكردنى ستافيَكى شارةزا و رِاهيَنراو لةسةر ضؤنيةتى
بةرةنطاربونةوةى رِووداوة لة ناكاوةكانى وةك ئاطركةوتنةوة و هةر رِووداويَكى سروشتى كة زةرةر و زيان بة بةلَطةنامةكان
دةطةيةنيَت .لة هةمان كاتدا ,ئةرشيفسازةكان دةبيَ رِاهيَنانيان ثيَكرابيَت و بة تةواوى شارةزاييان لةسةر تايبةمتةندية
فيزيكى و كيمياييةكانى بةلَطةنامة كاغةزى و تؤمارة ظيديؤيى و دةنطيةكان و ويَنةكان هةبيَت بة مةبةستى ثاراستنيان لة
لةناوضوون بةهؤى كاريطةريية ذينطةييةكان لةسةريان .بؤ منونة ,هةنديَك لة تؤماركراوةكانى وةك تؤمارة ظيديؤيي و
دةنطييةكانى سةر ديسك و ئاميَرةكانى تؤماركردن بةهؤى ساردى شويَنى هةلَطرتن و بةرزى رِادةى شيَ و تةزووى موطناتيسيةوة
تيَكدةضن و خراث دةبن ,دةبيَت لة ذينطةيةكى طوجناو و جيَطريدا هةلَبطرييَن .37تؤمارة كاغةزيةكانيش رِيَذةيةك لة مادةى
ئةسيدى ()Acidsيان تيَداية بةهؤى بةرزى رِادةى شيَ و تةرِبوونةوة تيَك دةضن و لةناو دةضن ,بؤ ثاراسنت و دريَذكردنةوةى
35

Duff, W. M., and Verne, H. "Stories and names: archival description as narrating records and
constructing meanings." Archival Science 2, no. 3-4 (2002): P. 279.
36
Rhoads, J. B. "The Role of Archives and Records Management in National Information Systems: A
RAMP Study." Paris (1983). P. 13.
37

Conway, Paul. "Archival quality and long-term preservation: a research framework for validating the usefulness
of digital surrogates." Archival Science 11.3-4 (2011): 297-299.
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تةمةنى تؤمارةكان دةتوانريَت يةكيَك لة رِيَطة ديار و بةسودةكان بةكاربهيَنريَت ئةويش رِيَطةى ()Laminationة كة
تؤمارةكان لة دووتويَى مادةيةكى تةنكى ثالستيكى (نايلؤن) دادةنريَت و ثةستانى دةخريَتة سةر تاكو كاغةز و نايلؤنةكة
ثيَكةوة دةنوسيَن و ثاشان لة نيَو فؤلَدةريَكى دؤسية كة بة تةواوى خالَى بيَت لة مادةى ئةسيدى ,ثاشان ثرؤسةى ئنديكسكردن و
كؤدكردنى فايلةكان دةست ثيَدةكات و كةتةلؤط و رِيفريَنسيان بؤ دادةنريَت تاكو بة ئاسانى لة كاتى ثيَويستدا بةكار بهيَنريَن,
ثاشان لةسةر رِةفة تايبةمتةندةكان هةلَدةطرييَن.38
 -5بايةخ و طرنطى دامةزراندنى ناوةندى ئةرشيفى لة ناوضةى طةرميان:
دامةزراندنى ناوةندى ئةرشيفى لة ناوضةى طةرمياندا رِيَطايةكة بؤ ثاراستنى تةواوى بةلَطةنامة و ضاالكيةكانى حكومةت و دام
و دةزطا ئيدارى و رِيَكخراوة نا حكوميةكان لة رِابردوو و ئيَستا و داهاتوودا ,كة رِؤلَى سةرةكى دةبينيَت لة ئةجنامدانى
تويَذينةوة لة ناوضةكةدا .ئةم بةلَطةنامانة دةبنة سةرضاوةى زانيارى بةسود بؤ تويَذةران لة بوارة جؤراوجؤرةكانى وةكو ئابورى
و سياسى و كؤمةالَيةتى و فةرهةنطى و شوناسى نةتةوةيي .هةروةها ,بة ثشت بةسنت بة تؤمارةكان ,دةتوانريَت لة ئةزمون و
سيستمى حكومرِانى لة رِابردوودا بكؤلَينةوة و سةركةوتن و خالَة بةهيَزةكان و نشوست و خالَة الوازةكانى حكومرِانى ديارى
بكةين و ضارةسةر بؤ طرفت و ئاستةنطيةكانى ئيَستا بدؤزريَتةوة كة ليَكضونيان لةطةلَ رِووداوةكانى رِابردوودا هةية و لةبةر
رِؤشنايي ئةو زانياريانةوة سرتاتيجى كارى ئايندة دابرِيَذريَت.
ئةرشيف و كؤكردنةوةى يادةوةرييةكانى رِابردوو بةشداريةكى كارا و زيندووى هةية لة ثيَشخستنى بارودؤخى ئابورى و
كؤمةالَيةتى و ناسنامةى نةتةوةيي .لةبةر ئةوة دامةزراندنى ناوةنديَكى ئةرشيفى مؤديَرن لة طةرمياندا ثيَويستيةكى
سةردةميانةية ,ضونكة ناوضةكة خاوةنى ميَذوويةكى ديَرينة لة دامودةزطاى ئيدارى و بزاوتى سياسى و كؤمةالَيةتى ,بةالَم
بةهؤى نةبوونى ناوةنديَكى ئةرشيفيةوة لة ناوضةكة بةشيَكى زؤر لة بةلَطةنامة و دؤكيؤميَنتى بةنرخ لة ناوضوون و ئةوانةشى
كة ماونةتةوة لة دةستى خيَزان و كةسانيَكدان كة ناطات بة دةستى تويَذةران و طرنطيةكانيان بة شاراوةيي ماوةتةوة .لة
خوارةوة ضةند سود و كاريطةريةكى دامةزراندنى ناوةندى ئةرشيفى لة ناوضةى طةرميان دةخةينة رِوو كة سودى طشتى بة
كؤمةلَطة دةطةيةنيَت:
 -5.1رِؤلَى ئةرشيفسازى لة بةرةوثيَشربدنى فةرهةنط و ناسنامةى نةتةوةييدا:
ميَذووى رِاستةقينةى هةر دةولَةت و نةتةوةيةك ثةيوةستة بة ئاستى رِؤشنبريى تاك و نةتةوةكةيةوة لة طرنطيدان بة ثاراستنى
تؤمارة ميَذووييةكانى دامودةزطا ئيدارى و ئابورى و رِؤشنبريى و كؤمةلَايةتيةكانيةوة ,هيض نةتةوةيةك ناتوانيَت ببيَتة خاوةنى
ميَذوويةكى تؤكمة و بةرةو ثيَشى ببات تاكو بةلَطةنامة ميَذووويي و داتا طشتيةكان كؤ نةكاتةوة و نةيان ثاريَزيَت و
38

Evans, F. B., et al. "A basic glossary for archivists, manuscript curators, and records managers." The
American Archivist 37.3 (1974): 415-433.
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بةشيَوةيةكى سيستماتيكى ليَكؤلَينةوةيان لةسةر نةكات .لةبةر ئةوة هيَز و ثيَطةى سياسى و ميَذوويي و شوناسى هةر
نةتةوةيةك بةندة بة تواناى بةكارهيَنان و شيكردنةوةى ئةرشيف و بةلَطةنامة كؤمةالَيةتى و فيكرى و ئابورى و رِؤشنبريى و و
ميَذووييةكانيةوة ,كة رِؤلَى سةرةكى دةبينيَت لة نوسينةوةى ميَذووي نةتةوةيي و فؤرمؤلةكردنى ناسنامةى نةتةوةيي.39
بةلَطةنامةى ميَذوويى و سةنةدى ئةرشيفى بة ئامرازيَكى سةرةكى و بنةرِةتى تويَذينةوةكانى ميَذوونوسان دادةنريَت و لة ديدى
ميَذوونوسةوة نةك تةنها دةرخةرى طةشة و ضاالكيةكانى دةولَةتة ,بةلَكو ثةرةسةندن و كاملَبونى نةتةوةيش نيشان دةدات,
بؤية بةلَطةنامة ميَذووييةكان رِوَلَيَكى زؤر طرنط دةطيَرِيَت لة بةها بةخشني بة ليَكؤلَينةوة و تويَذينةوةكان .40رِووداوة
ميَذووييةكانى كوردستان بة طشتى و ناوضةى طةرميان بة تايبةتى لة ماوةى حكومرِانى دةسةالَتة يةك لة دواى يةكةكانى
عيَراق و ملمالنيَى زهليَزةكان لة ناوضةكةدا طةجنينةيةك لة تؤمار و بةلَطةنامةى ميَذووييان بةجيَهيَشتووة .بةالَم بةهؤى ئةوةى
كة بةشيَكى زؤر لةو خةباتةى ميَذوونوسانى كورد بؤ نوسينةوةى ميَذوو كردويانة ئاورِدانةوة بووة لة ميَذووى سياسى و سةربازى و
رِؤلَ و ذيانى سةركردةكان ,ميَذووى دورودريَذى كؤمةالَيةتى و فةرهةنطى و بارودؤخى ئابورى و رِؤشنبريى ثةراويَزخراوة و طرنطى
بة اليةنى فكرى و كلتورى و ئةدةبى نةدراوة كة بةشيَكى طرنط و دانةبرِاون لة ناسنامةى نةتةوةييمان .ئةطةر ئةم تؤمارانة
كؤبكريَنةوة و رِيَكبخريَن دةبنة سةرضاوةى سةرةكى لةسةر ئاشنابوون بة رِةسةنيةت و ميَذووى ناوضةكة ,سةركةوتن و شكستى
فةرمانرِواكان ,بارودؤخى ئابورى و كؤمةلَايةتى و رِؤشنبريى و فكرى و ئاينى ناوضةكة ,رِيَكةوتننامة و ثةيوةندية
نةتةوةييةكان و نةهامةتى و ئازارةكانى خةلَكى بةدةست رِذيَمة جؤراوجؤرةكانةوة كة رِؤلَى سةرةكى دةبينن لة ناساندن و
بةرةوثيَشربدنى شوناسى نةتةوةيي ,ئةطةر لة ضوارضيَوةى ثرؤذةيةكى نيشتيمانيدا مامةلَةيان لةطةلَدا بكريَت.
لة دونياى مؤديَرندا ,يةكيَك لة رِةطةزة ديارةكانى كارى ميَذوونوسى بريتية لة ميَذووى زارةكى ,كة بةشداريةكى كاراى هةية لة
نوسينةوةى ميَذوودا و جيَطةى بايةخى ميَذوونوسانة .هةروةها يةكيَك لة ئامانج و هةولَة ديارةكانى ئةرشيفى نةتةوةيى
مؤديَرن ,ثاراسنت و بة زيندوو هيَشتنةوةى ئةم رِةطةزةى ميَذوونوسيية .41ئةو طفتوطؤ و ضاوثيَكةوتن و ديدارة مةيدانيانة كة
ئةجنام دةدريَت رِؤلَى كارا دةبينيَت لة بةزيندوو هيَشتنةوة و ثاراستنى يادةوةريةكانى كؤمةلَطة ,بةالَم ئةم جؤرة لة طرنطيدان
بة زيندووكردنةوةى رِاستية ميَذووييةكان الى ميَذوونوسانى كورد فةرامؤشكراوة ,ض لة ناوةندة ئةكادمييةكان و ض لة رِةوتة
طشتيةكةى ميَذوونوسيندا طرنطى ثيَنةدراوة .هةر بؤية بةشيَكى زؤر لة كارةكتةر و بةشداربوةكانى نيَو رِووداوةكان (جينؤسايد,
ئةنفال و ثرسى بة عةرةبكردن بؤ منونة) بةهؤى هةلَكشانى تةمةنيان و نةخؤشينةوة مردوون و بةشيَك لة ديوة رِاستةقينةكةى
رِووداوةكانيان لةطةلَ خؤياندا بردووة ,ثيَدةضيَت لة ضةند دةيةى داهاتوودا ئةو نةوةيةى كة رِووداوةكانيان بينيوة و
ئازارةكانيان ضةشتووة بة تةواوى لة ناوبضن و نةوةكانى داهاتوو بة رِادةى ثيَويست ئاطادارى ئةم ثرسة نيشتيمانى و
39

Karabinos, M. "The Role of National Archives in the Creation of National Master Narratives in
Southeast Asia." Journal of Contemporary Archival Studies 2.1 (2015): 4-5.
40سيما ,شارقى .م.ص .ص 96
41
Berger, S. Ibid. p. 7.
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نةتةوةييانة نةبن .لة فاكتةرة ديارةكانى ثيَويستى دامةزراندنى ناوةندى ئةرشيفى لة ناوضةكةدا ,طرنطيدانة بة تؤماركردن و
بة زيندوو هيَشتنةوةى ئةم ميَذووة لة رِيَطةى تؤمارى دةنطى و ظيديؤييةوة بة دواندنى رِاستةوخؤى بةشداربوان و زيان ليَكةتوانى
ثرسة جياوازةكان .سةرةجنام ,يادةوةريةكان ئةرشيف دةكريَن بؤ نةوةكانى داهاتوو و دةبنة سةرضاوةيةكى كاريطةر و بةنرخى
فةرهةنطى و ثةروةردةيي و ميَذوويي ,دةتوانريَت لة ثرؤسيَسكردن و ثيَشخستنى ثرسى ناسنامةى نةتةوايةتيدا بةكار بهيَنريَت
لة داهاتوودا ,ئةمة جطة لةوةش ,يارمةتيدةريَكى طرنط و بة بةهاية بؤ كؤمةلَطة و نةوةكانى داهاتوو بؤ تيَطةيشنت لة
ناسنامةى خؤى و ثيَطة و ميَذووكةى لة نيَو نةتةوةكانى جيهاندا.42
 -5. 2ثرسى ئةرشيفسازى و ثةيوةندى بة بارودؤخى ئابورى و كؤمةالَيتى كؤمةلَطةوة:
رِوانطةى ميَذوو بؤ رِابردوو يةكيَكة لة ثيَويستيةكانى ئةو كؤمةلَطايانةى كة لة حالَةتى طةشةكردندان ,تا لة رِيَى ناسينى
كةلةثور و دةستكةوتةكانى ثيَشينانةوة رِيَطة بؤ طؤرِانكارى و ثيَشكةوتنى كؤمةلَايةتى بكةنةوة ,لةم رِوانطةيةوة بةلَطةنامة و
دؤكيؤميَنتى ميَذوويي هةر تةنها ئامرازى تيَطةيشنت لة ميَذوو و ناسينى طؤرِانكارية كؤمةلَايةتى و ئابورى و ئيدارى و
زانستيةكانى نةتةوة نية ,هةروةها ئامرازى ئاسانكارى و ثيَشكةوتنة لة بوارةكانى كؤمةلَايةتى و ئابورى .43لة سودة ديار و
هةنوكوييةكانى طرنطيدان بة ئةرشيفكردنى بةلَطةنامة و تؤمارة ميَذووييةكان بريتية لة كؤكردنةوةى ئةو سةرضاوانةى كة رِؤلَ
دةبينن لة ثيَشخستنى ذيَرخانى ئابورى و كؤمةالَيةتى و كلتورى كؤمةلَطة ,ضونكة ناوةرِؤك و ثيَكهاتةى تؤمارةكانى رِابردوو
يارمةتيدةرة بؤ درككردن و ئاشنابوون بة سياسةت و سرتاتيجى حكومرِانى لة رِابردوودا ,بةمةش دةبيَتة ثردى ثةيوةندى لة
نيَوان رِابردوو و ئيَستا و بة يةكطةياندنى ئاراستةكانى سياسةتى بةرِيَوةبردن لة ئيَستا و رِابردوودا ,سةرةجنام ,كاريطةرى
طةورةيان دةبيَت لة دارِشتنى ثالن و طرتنةبةرى رِيَطاى طوجناو بة مةبةستى بةرةو ثيَشربدنى بارودؤخى ئابورى و كؤمةالَيةتى

44

.
بيَطومان ,ئةجيَنداى كارى هةموو دةسةالَتيَكى بةرِيَوةبردن هةنطاونانة بة ئاراستةى ثيَشكةوتن و برِينى بةربةست و
ئاستةنطةكانى بةردةمى و فةراهةم كردن و ثيَشكةشكرنى خزمةتطوزارية طشتيةكان بة كؤمةلَطة .بؤ ئةم مةبةستة ,ئةرشيف و
تؤمارة ميَذووييةكان سةرضاوةى زانياريةكانن لةسةر كار و سياسةت و سرتاتيجى بةرِيَوةبردن و مامةلَةى دةسةالَتى جيَبةجيَكردن
لة رِووبةرِوبونةوةى ئاستةنطةكان و بةرةوثيَشربدنى كةرتة ئابورى و رِؤشنبريى و كؤمةالَيةتيةكان ,لة رِيَطةى ليَكؤلَينةوة و
ئةجنامدانى تويَذينةوةى زانستيةوة دةتوانني لة فةلسةفةى بةرِيَوةبردن و ثرنسيث و ريَكارةكانى بةرةوثيَشربدنى ئةم
كةرتانةوة لة رِابردوو رِامبيَنيَني .سةرةجنام ,دةبيَتة ئاراستةكةرى سرتاتيجيَكى مؤديَرن لة رِيَطةى دارِشتنى ثالنيَكى سةردةميانة

Rhoads, J.B. Ibid. p. 23

42

 43سيما شارقى .م.ص .ص 96
44
Bearman, D. "Archives and manuscript control with bibliographic utilities: Challenges and
opportunities." The American Archivist 52.1 (1989): P. 35.
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بؤ باشرتكردنى ئيَستامان و بةرضاورِوونى ئايندة ,ضونكة بةلَطةنامةكان ثيَوةريَكن بؤ دياريكردن و ثيَوانةكردنى هةموو حكومةت
و دامودةزطايةك لة هةلَهيَنانى هةنطاوةكانى ثيَشكةوتن و ئةجنامدانى طؤرِانكارى سةردةميانة لة بوارة جؤراوجؤرةكاندا.45
ليَكؤلَينةوة لة تايبةمتةنديةكانى كؤمةلَطة و ئةجنامدانى تويَذينةوةى زانستى لة بوارة جياوازةكاندا ثيَويستى بة داتا و
زانيارى جؤرى هةية .رِؤلَى ناوةندى ئةرشيفى بريتية لة كؤكردنةوةى ئامار و زانياريةكان لة رِيَطةى دروستكردنى داتا بةيسيَكى
ساالَنةوة ,ثاشان ثةيوةندى لةطةلَ سةرجةم دامودةزطاكان دةبةستيَت تاكو داتا و زانياريةكانيان لة ناوةندة ئةرشيفيةكةدا
ئةرشيف بكةن .تويَذةر لة كةمرتين ماوةدا دةتوانيَت زانيارية ثيَويستيةكانى بة دةست بطات لة بوارة جؤراوجؤرةكانى وةك
(كةرتى ثيشةسازى و بازرطانى ,كةرتى كشتوكالَ ,ذينطة و كةشوهةوا ,خزمةتطوزارية تةندروستيةكان ,رِيَذةى مردن و لةدايك
بوون ,رِةوشى كؤمةالَيةتى (هاوسةرطريى و جيابونةوة) و رِيَذةى تاوان و بارودؤخى دادطاكان) ,ئةمانة ئةو زانياريانةن كة
هةموو تويَذةريَك بؤ ئاطادار بوون لة بارودؤخى كؤمةلَطة ثيَويستى دةبيَت و لةبةر رِؤشناى ئةم زانياريانةوة دةتوانيَت ثيَشنيار و
رِسثاردةى خؤى لةسةر ضؤنيةتى بةرةوثيَشربدن و بوذاندنةوةى بارودؤخى ئابورى و كؤمةالَيةتى و فةرهةنطى كؤمةلَطة طةالَلَة
بكات.
سةربارى هةولَة تاكةكةسى و رِيَكخراوة نا حكوميةكان بؤ دامةزراندنى بنكةى ئةرشيفى ,بةالَم ئةرشيفسازى نةبووة بة جيَطةى
بايةخى اليةنة حكومية ثةيوةنديدارةكان و هةولَى جدى بؤ ثاراستنى ناسنامةى نةتةوةيي نةدراوة تا لة رِيَطةى دامودةزطا
بةرثرسيارةكانةوة رِؤحى نةتةوةيي ببوذيَتةوة .لةبةر ئةوة ,نةبونى ناوةنديَكى ئةرشيفى نةتةوةيي كارا بؤ كؤكردنةوةى
مرياتى ميَذووى كورد ئاستةنطى بؤ تويَذةران دروست كردووة لة ئةجنامدانى تويَذينةوة و ليَكؤلَينةوةى زانستى لة بوارة
جؤراوجؤرةكاندا ضونكة زانيارى ثيَويست لةبةردةستدا نية ,لةبةر ئةوة تويَذةران ناضار دةبن لة رِيَطةى رِاثرسى و بةدواداضونى
مةيدانيةوة زانياريةكان كؤبكةنةوة كة ثيَويستى بة كاتيَكى زؤر و تيَضوونيَكى زؤرة ,زؤرجاريش لةوانةية زانياريةكان بة
دروستى و تةواوى نةطاتة دةستيان و ئةمةش رِووبةرِوى دةرةجنامى نارِاستيان دةكاتةوة .بؤ دةربازبوون لةم كيَشة و ئاستةطانة
دامةزراندنى ناوةنديَكى ئةرشيفى ثيَويستيةكى هةنوكةيي و سةردةمية.
دةرئةجنام:
لة ئةجنامى ئةم تويذينةوةية طةيشتني بةو دةرةجنامةى ئةرشيف لة زؤربةى والَتانى ثيَشكةوتووى دونيا ثيَطةيةكى طةورة و
سامانيَكى دةولَةمةندة و بايةخى زوَرى ثيَدراوة ،بؤ منوونة لة والَتيَكى وةك بةريتانيادا ئةرشيف لة ئاستيَكى زؤر
ثيَشكةوتووداية و طرنطييةكى بةرضاوى ثيَدةدريَت،تويَذةران و ليَكؤلَةرةوان زؤر بة ئاسانى دةستيان ثيَ دةطات ،سةرجةم
دؤكيؤميَنت و بةلَطة و نامة و دةستنووسةكان وةكو خؤيان ثاريَزراون ،بؤية ئةرشيفةكانى بةريتانيا ئاستيَكى بةرزى زانستى بة
45

Caio, G. The Importance of Corporate Archives to Economic and Business History: A Case Study.
Society of American Archivists: 59, No. 3, 2012: P4-5
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ليَكؤلينةوة و تويَذينةوةكانى ئةو والَتة داوة ،لة سةرجةم بوارة جياجياكانى ئابووريى و كؤمةالَيةتيى و سياسيى و
ميذووييةوة ،ئةمةش واى كردووة سالَانة ضةندين داهيَنان و بةرهةمى نوىَ لة زانكؤكانى ئةو والَتة بيَتة بةرهةم.
لة ناوضةكةشدا والَتى ميسر يةكيَكة لة والَتة دةولَةمةندةكان لة رِووى ئةرشيفةوة و ميذووييةكى ديَرينى هةية لة ناوضةكةدا،
هةرضةند بة بةراود بة ئةرشيفى بةريتانيا ثيَشكةوتوو نية ،بةالَم دةكريَت بلَيَن لة ناوضةكةدا دةولَةمةندترينة و طرنطييةكى
طةورةى ئابووريى و فةرهةنطيى و رؤشنبرييى داوة بة والَتةكة،
بة بةراورد بةم والَتانة ئةرشيف لة كوردستاندا لة ئاستيَكى زؤر خراثداية و لة ئةجنامى ئةم تويَذينةوة بةراوردكاريية و
سةردانيكردمنان بؤ بنكة و ناوةندةكانى كوردستان رِوون بووةوة كة ئةرشيف لة كوردستاندا لة ئاستيَكى زؤر نزمدايةو تا
ئيَستاش نةبووةتة بنةماى كارى حكومةت و كارى جددى بؤ نةكراوة ،هؤكار زؤرن بؤ ئةم دؤخةى ئةرشيف لة كوردستاندا يةكيَك
لة طرنطرتين هؤكارةكان بي باكى و طرنطى نةدانى سةرانى حكومةتى كوردستانة كة كاركردن و كؤكردنةوةى ئةرشيفةكان
نةبووةتة ئةجيَنداى كارةكانيان ،راستة نةبوونى دةولَةت يةكيَك بووة لة ريَطريية سةرةكييةكانى بةردةم كؤكردنةوةى
ئةرشيفةكانى كوردستان ،بةالَم لة هةمان كاتدا لة دواى راثةرينى سالَى  1991يشةوة سةرانى حكومةت ئةوةندةى سةرقالَى
كارى سياسيي بوون ئةوةندة طرنطيان بة اليةنى فةرهةنطى و رؤشنبريى و ميذوويى نةداوة و كاريان بؤ نةكردووة .بؤية تاكو
ئةمرؤش هيض ناوةنديَكى ئةرشيفى كة بنةما و مةرج و ثيَداويستييةكانى ئةرشيفى تيَدا بيَت لة كوردستاندا بوونى نيية،
سةبارةت بةطةرميانيش هيض طرنطييةك بة ئةرشف نةدراوة ،سةرةرِاى ئةوةى كة ئةم ناوضةية خاوةن ميذوويةكى ديَرينة و بة
سةدان بةلَطةنامة و دؤكيؤميَنت لة ناوضةكةدا هةن ،بةالَم تا ئيَستا كؤنةكراوةتةوة نةخراوةتة بةردةم تويَذةران بؤ ئةوةى بة
ئاسانى ليَي بكؤلَنةوة .ئةمةش وا دةكات كردنةوةى ناوةنديَكى ئةرشيفى ببيَت بة زةروورةتيَكى طةورة بؤ ناوضةكة بؤ ئةوةى
ضيدى بةلَطة و دؤكيؤمينتةكان لة نيَو نةضن و بتوانريَت بثاريزريَت بؤ نةوةكانى داهاتوو و ببيَتة ناوةنديك بؤ بةرزكردنةوةى
ئاستى زانستى تويَذينةوةكان و اليةنى فةرهةنطيي و ئابووريى و كؤمةالَيةتيى لة ناوضةكةدا.
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The role and contribution of archives in national information systems:
A case study of Garmian province
Abstract
The purpose of this long-debated and comparative study is to consider and provide
information about the essential character and value of Archives in Garmian province
(Kalar). It sheds light on the opportunities that archives provide to historians to conduct
valuable research and advancing history writing in the area. Additionally, the study
seeks to demonstrate the cultural, economic and social benefits that can accrue to a
nation through the preservation and use of its archives. The study also explains the
experience of two countries, in order to share their knowledge and skill about the
procedures and programmes in archive and record managements. Importantly, the
research attempts to identify and describe contributing factors to establish a modern
archival Centre in Garmian province. Finally, the paper aims to introduce the role that
archives play to strengthen and build the sense and development of national identity.
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