文化遗产保护在伊拉克库尔德地区政治社会经济受到破坏后社会完整性延续和保留的
媒介作用
"Tulisan ini akan menunjukkan bagaimana konservasi dapat mempromosikan keberlanjutan ekonomi, integritas sosial
dan keanekaragaman budaya, dengan menggunakan contoh kemitraan yang diprakarsai oleh Museum Tekstil Kurdi
(KTM) yang didirikan di benteng Arbil, Irak. Museum ini berfungsi sebagai pendorong untuk melestarikan warisan

이라크 Kurdistan 의 정치, 사회, 경제 붕괴 이후에 사회적 보전의 매체로 활용된 문화재
보존학

ثاراستنى كةلتوورى رؤشنبيرى وةك ئامرازَيكى يةكطرتنى كؤمةليةتى ثاش دابرانَيكى سياسي و كؤمةليةتى و ئابوورى لة كوردستانى عيراق.
كؤمةلطة ِرةوندةكان لة ذَير بارى هةرةشةدان ،ئَيستا لةوةِرطاكانى ضياكان بييؤ ميةر و بزنييةكانيان ) زينييدةطي يية بييؤ ثييةنيرو خيورى( ليية لييةن
توركياو ئيران شوَينى بةربييةرةكاني ييية .مؤزةخانييةى ضيينينى كييوردى ليية سيياَلى  2004دامييةزراوة ليية هييةولَير لةسييةر توخميية طرينطييةكانى ئةم
رفةرهةنطة رةوةنديية -ضنينةكان و دروستكردنيان .رَيوشوَينةكانى طيراونةتة بةر ئةمانة دةطرَيتةوة :بة دؤكيومَينت كردنى ضنينةكان و تةكنيكى
بةرهةم هَينانيان ،كؤطاكردنى بَىزيان و ثيشياندانى كيؤكراوةى ثيارَيزراوى ضينراوةكانى مؤزةخانيةى ضينيني كيوردي ،خيولى ِراهَينيانى فيراوان
كردنى تواناكانى دروستكردن بؤ كارمةنييدانى مؤزةخانييةى عيراقييي ليية دامييةزراوة جياجياكييان و طواسييتنةوةى تةكنيكييةكانى ضيينين بييؤ لوةكييانى
كوردى عيراق .ئةم كارى ثاراستنة دةى سةَلمَينَى كة ثشت بةستن بة ثاراستنى كةللتورى سرووشتى و بةرهةست و هةستثَى نييةكراو ،دان نانيية بيية
سوودة ئابوورى و ِرامياري و كؤمةليةتييةكانى ثاراستنى كةلتوور و طرينطى هاوبةشيكردنى فرةليةنة.
المحافظة على التراث الثقافي كوسيلة لوحدة الجتماعية بعد انقطاع السياسي والجتماعي والقتصادي في كوردستان العراق.
إن المجتمعات الرحالة مهددة في كردستان العراق ،حاليا المراعي الجبلية لغنامهم ومعازهم )الحيوية للجبن والصوف( المتنافس عليه من قبل
تركيا وإيران .المتحف النسيج الكردي تم تأسيسه في أربيل سنة  2004للمحافظة على العناصر المهمة لهذه الثقافة الرحالة – المنسوجات
والصناعتها .التدابير المحافظة يتضمن  :توثيق المنسوجات و تقنيات انتاجها ،الخزن المن و عرض مجموعة المنسوجات المتحف المنسوجات
الكردية ،دورات توسيع القدرات البناء لموظفي المتحف العراقي في مختلف المؤسسات ،نقل المعرفة لتقنيات النسيج الى الشباب من أكراد عراق.
هذا العمل الصياني يوضح العتماد على صيانة التراث الطبيعي  ،الملموس والغيرملموس  ،هو إعتراف بالفوائد القتصادية والسياسية والجتماعية
.للصيانة ،و أهمية شراكة متعددة للقطاعات

