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 !بۆ زانستی گۆڕان و ئالوگۆڕ لە کۆمەڵگاپێشەکیەک 
 ئاسۆ حامدی

 

 سەرەتا ؛
 

و  دەیخوێننەوە بەشێکە لە هاوبەشیەکی کەم بۆ ئاڵوگۆڕ و ناسینی ئاڵوگۆڕ م لێرەدائەوەی لە
 .کۆمەڵگاکارکردن بە هۆشیاریە بۆ ئاڵوگۆڕپێکردنی 

و زەحمەتە بەاڵم نە گۆڕان  نئاسان نی و کۆمەڵگا کارێکی  ەکانپرۆسێس یچۆن دەڵێن گۆڕان
بە مانا سیاسیەکەی . و بۆگەن بوونە مردنێکی هێواشە و مانەوەیە لە بۆ شاییەکی بێ مانا

و بە مانا زانستیەکەی بۆگەن بوون و دواکەوتووی و وەستانە سەرکوت و دیکتاتۆری و تولیتاریەتە 
ر جیایە لە گۆڕان و ئاڵوگۆری پرۆسێسەکان زۆ و گۆڕانی گۆڕان .لە قاوغێکی دیاریکراودا

، ئەگەرچی ئەوەی یەکەم دەبێتە هۆی ئاڵوگۆڕی دووەم .کەسایەتیەکان ودەم وچاوەکان
 .پێچەوانەکەشی هەر ڕاستیەکی تێدایە

خێرایی تەکنەلۆژیا و ڕۆبوتیزم و هاتنە مەیدانی لە مەیدانی کاروپیشە وپیشەسازیە 
ێکی نوێی و درۆن و فرۆکە بێ فۆرکەوانەکان و ڕۆبەتەکانی غانزەبەالحەکان مرۆڤی خستە بەر قۆ

نێو کارگەکان لەگەڵ بوونی پرۆگرام و سێرڤەری وا کە مێژووی مرۆڤایەتی لەم ئاڵوگۆڕەی هەرگیز 
لە هەمان کات کاری . هێنان وا گەشەی کردووە کە وێنەی نەبێ بە خۆ نەبینیوەو بەرهەم 

چوون و هەموو مرۆڤێ چ گەنچ چ پیر ئەگەر لەگەڵ ئەم   بەردەوام رۆتین و ترادیسۆن بەرەو نەمان
هەڵبکات هۆشیارانە وەزعە گوزەر نەکا ئەوە بەجێ دەمێنێ و زۆر زەحمەتە بتوانێ لە کۆمەڵگادا 

و گەشە بە تواناکانی بدات و لە میدانی کاردا بەبێ کۆمپیوتەر و سمارت ڤۆن دەبێتە 
 .نەخوێندەوارێک و تواناکانی ناتوانێ بخاتە گڕ

هەر بۆیەش هەمو کارگە و کۆمپانیا گەورەکان و دام ودەزگاکانی حکومی هەوڵ دەدەن ستراتیژی 
نوێ بۆ کارمەندانی خۆیان دیاری بکەن و تواناکانیان پەرە پێبدەن و ڕێکخراو بوون و ئاڵوگۆڕ لە 

یدا ئەم ستراتیژەی کارمەندان هەماهەنگە لەگەڵ گەشەی تەکنەلۆژیا و پە .ڕێکخراوەکانیان بکەن
پەیدابوونی کاری داتا و ئی سەی تەی و لە ناوچوونی )ی جیاجیا بوون و لە ناوچوونی کاروپیشە

بە گوێرەی ئاڵوگۆڕی کۆمەڵگا کە ئەمەش لە ئەنجامی گەشەی  (کاروپیشە ترادیسیۆنەکان
تەنانەت دزی و شەڕی سایبەریش یەکێ لە  .هۆیەکانی بەرهەم هێنان و تەکنەلۆژیادا دەبن

 .انیەتیدەرهاویشتەک

ئەم . ننەوەی نوێ و الوانی گەلئەوا ،چڕی خستنە سەر کەرەستەی سەرەکی گۆڕان لە کۆمەڵگا
چینە نەوەی داهاتوو و ڕابەری داهاتوون، هەر بۆیەش ئەزموونی نەوەکانی کۆن و هەلسەنگاندن و 

نرخاندنی الیەنە پۆزەتیڤ و نێگەتیڤەکان دەتوانێ کەرەستەکی باش بێ بۆ گۆڕانی وەزعی 
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،هەر ئەم نەوە کۆنەیەش ئامرازی گۆڕانی پرۆسێسەکان ئامادە مەوجود کە دونیای نەوەکانی کۆنن
الوان دەبێ زیاتر حەوسەلەی . نوێ دا دەکات نەوەی دەکات و خۆشی بەشداری لە پەروەردەی

ئەم . تێگەیشنیان بۆ نەوەی پێشخۆیان هەبێ تابتوانن چارەنووس و دواڕۆژی گەل بە ڕوونی ببینن
 .یەش سەرەتای ئالوگۆڕێ کۆمەڵگایە لە گشتدابینین

( چوونە پێشەوە)ئاڵوگۆڕ پرۆسێسێکی بەردەوامە و بە هۆشیاری وناهۆشیاری و بە پۆزەتیڤ 
کۆمەڵگایەک بۆ هەر لە ئەوە ( گەڕانەوە بۆ دواوە بە هێواشی یان بە بازدان)نێگەتیڤیەوە 

ای ئێمە ئەوەی دوایی برەوی هەیە بەداخەوە لە کۆمەڵگ .کۆمەڵگایەک تایبەتمەندی خۆیان هەیە
بۆیە ئێمە . و کۆمەڵگای کوردستان لە باشوور لە زۆر ڕووەوە بە بازدان بۆ دواوە دەچێت و چووە

  .پێچەوانەی ئەم هێزە پراکتیکیەی کە دەگوزەرێ دەست بەکار دەبین

انە بە دەئەوەی ئێمە جەختی لەسەر دەکەینەوە کارکردنێکی هۆشیارانەیە بۆ گەشە سەندن و پەر
کۆمەڵگا و پرۆسێسەکان و ڕێکخراوەکانیەتی لە چوارچێوەیەکی دیاریکراو و کات وشوێنێکی 

بە کێشە لە نەبوونی بیرو هزری نوێ نیە، کێشەکە ئەوەیە چۆن لە ئەم بیروهزرە  .دیاریکراودا
لە پرۆسێسەکان و لەگەڵ ئاستی ژیان وگوزەرانی خەڵک دێنەوەو دەبنە پراکتیک دەکرێنەوە و

ئەگەر ئەم کارەی دوایی ریتمی خۆی . ۆدی خەڵک بۆ گەشەسەندن و پەرەدان لە کۆمەڵگامیس
   .وەرگرت ئەوە موتوربە کردنی نوێخوازی لە کۆمەڵگادا کارێکی ئاسان دەبێ

و ژیان بە هۆشیاری و تەندروستییش هەم ئاسان نیە هەم نرخی خۆی کارکردن بە  هۆشیاری 
وردستان لە بیری زاڵیدا هەرگیز نایەوێ و خوازیاری نیە و ئەو میسۆدەیە کە کۆمەڵگای ک ،دەوێ

ڕقی دونیای لێیەتی، کەمایەتیەکیش هەن هەم چارەنووسی کۆمەڵگایان لەبەر چاوە و هەم 
 .ڕێشەیین و دەست بۆ ئامرازەکانی دەبەن یخوازیاری گٶڕان

گرفتەکانی کۆمەڵگا هەر لە میکرۆ وماکرۆ مسیۆ ئەوەندە ئاسان نین و هەموو کۆمەڵگایەک جگە لە 
ئەمەش وەک . فاکتەرە ناوەخۆ و ئەقلیمیەکانی لە ژێر کاریگەرو فاکتەری ئینتەرناسیوناڵی دایە

 . وان لەالیەک دەکرێ یارمەتی دەر بن لەالیەکی تر دەکرێ ڕێگر بن ڕوو دووشیرێکی 

سیاسەتی ئەوانەی دەیانەوێ کۆمەڵگا بە هۆشیاری بۆ فازی تر ببەن دەبێ هەوڵی هونەری 
 یارمەتی دەرن بۆ ئاڵوگۆڕی پۆزەتیڤ و هەل کە هێزەو تواناکان بدەن هەموو کۆکردنەوەی 

و بە پراکتیکی باوەڕ لە  ومەرجەکانی بناسنەوەو لە کات و شوێنی مناسب دا بڕیاری دروست بدەن
 .بنە جێگای باوەڕی خەڵکخەڵک وەربگرنەوە و ب

و کەرەستەکانی  ئاڵوگۆڕ و گۆڕان زانستی ست بۆسەرەتایەکی درولەم نوسینەدا هەوڵدەدەین 
ان ناکرێ باس لە و پێناسەی بەبێ ئەنالیزەی گرفتەکان و ناسینەوە .بخەینە ڕووبەردی بناغەی 

سەکان هەردەم لە و دەبێ پرۆسێ چارەسەر و گۆڕان لە وەزعی مەوجود بۆ وەزعی خوازراو بکرێت
 . گەڵی بێنەوە
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نەوەی دا بە هۆشیاریەوە لێبڕوانن و بە هیوادارم خوێندەوارانی ئەم تێکستە زیاتر لەگەڵ خوێند
سەیری بکەن، بە داخەوە ڕەخنەش لە دونیای نووسینی ئێمەدا مانا زانستیەکەی  چاوی ڕەخنەوە
 .لە دەست داوە

 

 ئاسۆ حامدی

 هەولێر -سەالحەددینئەندازیاری شارستانی زانکۆی 

 هۆلەند -ئەندازیاری بەڕێوەبردنی ئاو ئینشخدە 

 لەندەن –زانکۆی گرینج -دەرچووی زانستەکانی ژینگە

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سەرەتا زانستی گۆڕان ؛
 

زانستی گۆڕان پرۆسێسێکی بەردەوامە و دینامیکیە و دەبێ ببێتە مەنهەجیەتی کۆمەڵگا بۆ 
 گەشەسەندن و پەرەدان

ە کەسانێ یان نە ک قەتیس ببێتەوە لە کۆمەڵ .هەموو مەیدانەکاندا بە کۆمەڵگا لە
ڕێکخراوەیەکی دیاریکراو، ئەگەر ئاوا بوو مەسەلەی گۆڕین و زانستی گۆڕان ناهەوسەنگ دەبێ و 
پۆالریزە دەبێ و کۆمەڵگای حزبی هەزمی ئەم گٶڕین و ئاڵوگۆڕانە ناکات، دیارە لەالیەکی تریش 

ێکخراوەیەکی حزبیش مومکین نیە باس لە ڕابەرایەتی گۆڕانی بەبێ ڕابەریەکی دروست و ڕ
ڕیشەیی بکەین، بەاڵم مەبەست لێرەدا ئەوەیە ئامادەیی کۆمەڵگا بۆ ئاڵوگۆڕ و هاتنە مەیدانی 

هێزەکانە لە گەشە پێدانی کۆمەڵگا نەک دژایەتی کردن و یەکتر قەبووڵنەکردن و سەنگەر 
ن  و گەشەسەندن و بەردەست خستنی ئامرازەکانی ئامادەبوونی کۆمەڵگا بۆ گٶڕا. لەیەکگرتن

گۆڕان لە دەروونی کۆمەڵگا لە گرەوی ئامادەیی کۆمەڵگا بۆ گۆڕان و نەک هەر ئەو توانا و هێزو 
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بزوتنەوە کۆمەاڵیەتیانەیە کە بانگەشە و کار بۆ گۆڕینی کۆمەڵگا دەکەن، بەڵکو پانتاییەکەی 
. وو ئەوە ئاسانکاری بۆ هەموو هێزەکانەئەگەر ئەم فەزایە دروست ب. هەموو کۆمەڵگایە

 .ی مرۆڤەکان وەربگیرێت(بەهرە)هەربۆیەش دەبێ سوود لە هەموو هێزە جیاجیاکان و تالێنت

 ناسینەوەی گۆڕان؛
 

دیاریکردن و ناسینەوەی کات و شوێنی گۆڕان زۆر گرنگن، لەگەڵ کەش و هەوایەک بۆ بەردەوامی 
ستای تەکنەلۆژیا و کۆمۆنیکەیشن و خێرایی لە لەم دەورانەی ئێ. گۆڕان و گەشەسەندن دا

ئامرازەکانی بەرهەمهێنان و گۆاستنەوە ئەوە کاتی بڕیاردان و دەست پێکردن بە گۆڕان پێویستی 
 .بە جورئەت و ڕیسک هەیە

کۆکردنەوەی هەموو جیاوازیەکان و هەموو ڕەنگەکان لە کۆمەڵگادا کە گەشە بە فرەکەڵتووری و 
لە کۆمەڵگا ئەمە خاڵێ بەهێزی گۆڕان وگەشەسەندنی کۆمەڵگان، لەم  توانا جیاجیاکان دەدات

نێوەدا ئیمانسیپەیشن و یەکسانی ژن و پیاو و دژایەتی کردنی ڕاسیزم هێزو توانای زیاتر بە 
ناسینەوەی بەهرەکان لە کۆمەڵگا و بەکارهێنانیان و گەشەپێدانیان . گۆڕان و هێزەکانی دەدەن

ی خاڵێکی وەرچەرخانە لە کۆمەڵگای ئێمەدا بۆ دەست بەکاربوون و وەک توانا و سەرمایەکی مرۆی
 .گەشەدان بە گۆڕانی کۆمەڵگا

سوود وەرگرتن لە هەموو تواناکانی نێو کۆمەڵگا هەریەک بەگوێرەی تواناکانی و کۆکردنەوەی 
هەموو ئەم توانایانە لە یەک هێزی کۆمەاڵیەتی زەمانەتی گۆڕینی کۆمەڵگای مەوجودە بۆ 

بەاڵم گرنگە بۆ هەمووان خاسیەتی ئەم کۆمەڵگایە . ەکی داخوازکراو و خۆشگوزەرانکۆمەڵگای
خوازراوە دەبێ ڕۆشەن بێ، بەمانای تایبەتی کۆمەڵگا دەبێ پێناسە و سەرەداوی کۆمەڵگای 

خاسیەتەکانی کۆمەڵگایەکی خوازراو و دیاریکردنی خۆی لە خۆیدا . خوازیاری لەبەر چاوبێ
ڕان ئەمەش دەبێ لە ئەنجامی بەریەککەوتنەکۆمەاڵیەتیەکان و کێشە و سەرەتایەکی گرنگە بۆ گۆ

بەنموونە فیزی و میسی . چارەسەرە کۆمەاڵیەتیەکان بە گفتوگۆ و دیالۆگ یەکالکرابێتەوە
ستراتیژی ڕێکخراو و دام ودەزگاکانی کۆمەڵگا مانای خاسیەت و ماهیەتی کۆمەڵگا  وکۆمەڵگای 

 .خوازراو بەیان دەکەن

ڕان بە هۆشیاری پرۆسەیەکی ئاڵۆزە و پەیوەندی بە تەواوی کەڵتوور و ستراکتوور و سەرەتا گٶ
ستراتیژی کۆمەڵگا وە و لەگەڵ هەموو فاکتەرە دەرەکیەکانی تر کە ئەقلیمی و ئەنتەرناسیونالین 

 .کاریگەریان لەسەر ئەم کۆمەڵگایە خوازراوە هەیەو دەبێ

شیاری و سەرەتای ئەمەش لەوە دەست پێدەکات بەاڵم لێرەدا جەخت دەکەینە سەر پرۆسەیەکی هٶ
کە مرۆڤەکان ئامادەیی گۆڕان و ئاڵوگۆڕیان لە سلوکی سیاسی و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی  دەبێ 

ئەم ئامادەییەش هەر بە ووشە نیە بەڵکو لە پراکتیکدا دەبێ . هەبێ کە فاکتەرە ناوخۆییەکانن
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دەیانەوێ بە ئاراستەیەک بگٶڕین کە بە  تاقی بکرێتەوەو بە جدی ئەوانە خوازیاری گۆڕانن و
 . قازانجی کۆمەاڵنی خەلک  و زۆرینە بێ

دیارە گۆڕان ئاراستەیەکی نێگەتیڤیشی هەیە کە هەمان پرۆسێسکە کەمتر ئالۆزە لە الیەنە 
گۆڕانی نێگەتیڤ زیاتر هەڵگەڕانەوەیە لە پرنسیب و خزمەتکردنی کۆمەاڵنی . پۆزەتیڤەکەی

ڕابەرەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست بە گشتی هەستی پیدەکرێت، یان لە خەڵک کە ئەمە لە 
کەڵتووری کۆمەڵگاکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەنددا بە تایبەتی کپ بوون و هەستانەوەی پانئیسالمیزم و 

مۆدێرینیزم دا و کەڵتووری دروست بوونی ڕابەری سەرکوتگەر لە چەشنی دیکتاتۆریەتی تاک و 
ردەوامە و وەکو خولخواردنەوەیەکی بازنەیی دەورانی جیاجیا سولتانیزمیدا ماکینەیەکی بە

 .میژووی کۆمەڵگاکانە

ئەمەش زۆرجار بە فەراهەم بوونی کەش و هەوای ناوەخۆ و دوایش بە بەرنامە لە الیەن هێزە 
دەرەکیەکانەوە ناوچەیەک یان وواڵتێ بە هێواشی یان بە پرۆسەیەکی سەربازی و ئابووری بۆ 

ئەم پرۆسەیەی دوای ویست و .  و دوایش خەڵکی بۆ دەورانی سەرکوت دەبەنەوەدواوە دەیگێڕنەوە 
ئامانجی ئێمە نیە بەڵکو ویست و باسی ئێمە گۆڕان بە مانا پۆزەتیڤەکەیەتی و ڕێگرو ئاستەنگ 

 .دەخاتە بەردەم گۆڕانە نگەتیڤەکە کە کۆمەڵگا بۆ ئاستەنگ وسەرکوت و کۆت وبەند دەباتەوە

ۆسەیە دەکەین کە گٶران وەک زانست چۆن مرۆڤەکان بۆ ئاستی یەکسانی ئێمە لێرە باس لەم پر
عەدالەتی کۆمەالیەتی دەبات یان النی کەم بۆ هاوسەنگیەکی کۆمەاڵیەتی وفەرهەنگی و 

ئابووریان دەبات کە بە قازانجی زۆربەی زۆری مرۆڤەکان بێت و یاسا لە کۆمەڵگا سەروەر بێ و 
ەمهێن بیناساز بکات و هاوبەشی کۆمەاڵنی خەڵک لەم نێوەدا وواڵتێکی جێگیر  وسەقامگیر و بەره

فەراهەم بوونی ڕەوشی . وەک سەرمایەیەکی مرۆیی چۆن دەتوانێ تەکانی بە كۆمەڵگادا بکات
سیاسی ئارام و جێگیر زیاتر تەکان بە کۆمەڵگا دەدات و بەها کۆمەاڵیەتیەکان دەپارێزێ و توانا و 

ەپێدانیان دەبێ هەر ئەمەش سەرەتایەکی گرنگە لە بەهرەکانی مرۆڤ توانای گەشە و پەر
 .ئاڵۆگٶر و سەقامگیربوونی ئاڵوگۆڕەکان و تەکاندان بۆ بڕینی قۆناغەکان لە ژیانی کۆمەڵگادا

لە زانستی گۆڕان دا گرنگترین شتێ کە هەبێ جورئەت کردنە، جورئەت کردنی پرسیاری کراوە و 
رێن، هەردەم ڕووبەرووبونەوەی ڕووداوەکان بە فراوان بۆچی دەبێ ئەوکارانە بکرێ پێویستە بک

ووشەی بۆ دەبێ وا بکرێ ولەبەرچی و هۆکارەکانی چین و گەڕانە بە دوای گرفتەکان و 
چارەسەریەکان،  بەتایبەت لە ڕوو بەڕووبەڕوو بوونەوەی بەڕێوەبەرانی کۆمەڵگا بۆچی ئەو 

ر وابڕوا کۆمەڵگا بۆ کوێ دەچێ و سیاسەتانە دەگرنە بەر و چ لە دوای ئەم بڕیارانە دایە و ئەگە
ئەگەر وا بڕوا چۆن دەگٶڕین و چۆن کۆمەڵگە بە ئاستە جیاجیاکانی توانای گەشەی هەیە 

هەموو ئەمانە لە چوارچیوەی ڕێکخراوە . ونەوەکانی ئایندە چ قازانج و زیانێکی لێ دەبینن
وری بەشداری کۆمەاڵنی کەڵتو. کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و دام ودەزگاکانی دەوڵەتدا دەبێ بکرێن

خەڵک لە پرۆسێسەکان دەبێ ببێتە کەڵتووری کۆمەاڵنی خەڵک دام ودەزگاکانیش پرۆسێسی وا 
پەرە پێبدەن کە کۆمەاڵی خەڵک نەقش و جێ پەنجەیان تیادا دیاربێت و خەڵکی خۆیان هەم بە 
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پریڤات لەم ڕووەوە خاڵی بەیەک بەستنەوەی . خاوەنی پرۆسیسەکان و جێ بەجێ کردنی بزانن
پەیدا دەبێت و خەڵکی باوەڕی بە حکومەت و ( کەرتی گشتی و حکومی)و پەبلیک ( کەرتی تایبەت)

لەم ڕووەوە باوەڕ لە . دام دەزگایەک دەبێ کەخۆی کاری تیادەکات و بەرەنجامەکەی دەبینێ
ن نێوان کۆمەاڵنی خەڵک و دەزگاکاندا زیاتر دەبێ و توێژی دەسەاڵت لەسەر سەرووی خەڵکەوە ناب

 .و کەمتر ماوە بە سەرکوتکردن و تەجاوزات ی مافەکانی خەڵک دەکرێت

دەبێ بە . کۆمەاڵنی خەڵک توانایان هەیە هەزاران پرسیاری وورووژێنەر و بێ سلمێنەوە بکەن 
شوێنی ئەم پرسیارانە بنەماکانن یانی شوێنی کار و ژیان و . دوای وەاڵمی دروست و واقعی بکەون

مەاڵیەتیەکان و حزبیەکانن دیارە ئەم جورئەتەش قوربانی دەوێ و ڕیسک ڕێکخراوە کرێکاری و کۆ
جورئەتکردن بۆ ڕاددە دانان و بڕیاردان لە بەرامبەر هەموو . بە ژیانی خۆی و بزوتنەوە دەکات

گرفتەکان کە کۆمەڵگا دەرگیری بووە پێویستی بە هاتنە مەیدان و بەرنامەڕیزی هەیە و دەبێ 
ن ئەوانەی خوازیاری چاکسازین و ئەوانەی هێز دەبەخشن تا کار بەوە باوەڕ دورست ببێ لە نێوا

 .بگا بە پراکتیکی کۆمەڵگا هەنگاو بۆ چاککردن دەنێ

 کارکردن بە پالن و پالنسازی کارکردن؛
 

فێربوون و ڕاهاتن بۆ پالنسازی و کارکردن بە گوێرەی پالن حەوسەڵە وتوانای دروست و زۆری 
هەروەها دابەشکردنی کارەکان بۆ پالنی بچوک . مە ڕیزی دەوێ، هەرەوەها پالن وبەرنادەوێ

و دوای کۆکردنەوەی هەموو پالنەکان لەیەک پراکتیکدا شارەزایی و توانای زۆر لە ( پالنی نێوەند)
 .ئەمە سەرەتایەکە بۆ کارکردن بە هۆشیاری لە کۆمەڵگادا. ڕێکخراو و دام و دەزگاکان داوا دەکات

ۆل و هەڵسەنگاندنی پالن وکارەکان و دواتریش خستنەڕووی سیستەمی چاودێری و کۆنتر
جێبەجێکردن و کۆنترۆلکردن و بەردەوام خۆی لە خۆیدا لەگەڵ کات و شوێندا دەگۆڕێن و بۆ 

 .هەرکار ودام ودازگایەک شکل و شێوەی خۆی هەیە

ازیەکان کارکردنی گۆڕان بە پالن وپالنسازی و لە ئاستە جیاجیاکاندا و کۆکردنەوەی هەموو جیاو
کارکردن بە پالن پێویستی بە ئامادەکاری و چاودێریەکەی . بۆ ئاراستەیەکی دروست بۆ گۆڕین

هەمیشەیی هەیە و دەبێ ڕێکخراو و کۆمەڵگا خۆی ئەم ڕۆاڵنە بگێرێ تا ڕێکخراوەیەک بێ خۆی 
لەم ڕێکخراوانەی کە خۆی خۆی بەڕیوەدەبات و هەڵدەسوڕێنی کەسانی بەتوانا . خۆی هەلسوڕێنی

و تایبەتمەندن و خۆیان هەم لێپرسراویەتی هەڵدەگرن و هەم خۆیان مافەکانی گشت دەپارێزن، 
بەاڵم دەکرێ .  ئەم میسۆدە لە پرۆسێسەکان نوێیە و هەموو کۆمەلگایەک نەگەیشتۆتە ئەم ئاستە

بڵێن گەشە دان بە تایبەتمەندی و تواناسازی و سپێشالیتی لە کۆمەڵگا سەرەتایەکی گرنگە بۆ بە 
ەست پێکردنی سەرەتای زانستی گٶرانی کۆمەڵگا و بینا نانی بەردی بناغەی ئاڵوگۆڕ لە د

 .کۆمەڵگا
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 بەڕێوەبردنی کات؛

  Time management 
ناوەرۆکی ئەم بەڕیوەبردنە لە گستدا بە شیوەیەکی پێویست مامەڵە لەگەڵ کاتی کار بکەیت و 

گوێرەی کاتەکان و چاالکیەکانی ڕۆژانەی چۆن بە شێوەیەکی پیویست کاتەکان دابەش بکەیت بە 
بە شیوەیەکی گشتی دەبێ . کار و ژیان جێ بەجێ کردنی پالن لە کاتی پێویست و بە گوێرەی کات

 بە گوێرەی مۆدێلی سمارت بە زمانی هۆلەندی؛

SMART  

S: Specifiek 

M: meetbaar 

A: Acceptabiel 

R: Realistisch 

T: Tijdverbonden 

 .هەبێ( دیاریکراو، پێوەر، مەقبول، پراکتیکی، کاتێکی دیاریکراو) سمارت یانی  بە کوردی مۆدێلی

بەڕێوەبردنی کات دەکرێ بە گوێرەی ڕەنگەکان دابەش بکەیت، هەر ڕەنگە و کارێ یان 
چااڵکیەکێکی هەبێ، دوای پالنەکە دەبێ کۆنترۆلبکری چەند لەم چاالکیانە بە ئەنجام گەیشتوون 

تیوری هاتۆتەوە و هۆکارەکانی چی بوون کە چاالکیەکان بە ئەنجام نە  و چەند لەگەڵ کاتەکانی
 .گەیشتوون

ئەم بەڕیوەبردنەی کاتە بۆ کارکردن وتەنانەت ژیانی ڕۆژانەش یارمەتیەکی جدی دەدات بۆ 
تەنانەت تاقیکردنەوەیەکی هەم دەمە بۆ مرۆڤەکان چۆن . گٶران و گەشەسەندنی مرۆڤەکان

انیان دەکەن، دواتریش دەکرێ لە ڕێگای ئەم پالنانەوە پالنێکی مەزن مامەڵە لەگەڵ کات و کارەک
کات و چۆنایەتی . و شێلگیر ئامادە بکرێت وکارەکان بە گوێرەی کاتی مناسب یەکالبکرێنەوە

چۆنایەتی باش زۆرجار پێویستی بە کاتێکی . پەیوەندیەکی ئورگانیک و  گرنگیان بەیەکەوە هەیە
ەتی بەدەست هات ئەوە کاتەکانی کار کەم دەکاتەوە و سوودی زۆری زۆر هەیە بەاڵم ئەگەر چۆنای

هەر بۆیەش زۆر جار لە . دەبێ بۆ گەشەدان بە پرۆسێسەکان و دەست کەوتی مەزنی یان هەیە
دام ودەزگاکانی دەوڵەتدا چۆنایەتی گرنگترە لە کات چونکە لێپرسراویەتی دەوڵەت زۆرە و 

كەوە هەیە بەاڵم لە دام و دەزگاکانی کەرتی تایبەتدا پەیوەندی بە ژیانی هەموو کۆمەاڵنی خەل
بەاڵم لە هەموو حالەتێدا کات شیرە ئەگەر نەیبڕی . زیاتر بەرهەم و بەرەنجام گرنگن تا کات

دەت بڕێ وەکو چۆن لە کۆنەوە ووتوویانە و هەر یەک ئاراستەی هەیە، یانی هەر خێرا دەڕوا بۆ 
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ۆنایەتیەکانی کۆمەڵگا ئەوا ئاراستەی بۆ دواوەشی پێشەوە بەاڵم لە الیەنی کۆمەاڵیەتی و چ
 .هەروەک لە کۆمەڵگا کانی ڕۆژهەاڵتی ناوەندا هەستی پێدەکەین. هەیە

 گۆڕان لە چی و بۆچی؟
 

بەاڵم زۆرجار بەو پرسیارە دەست پێدەکەین بۆچی دەبێ ئالوگۆڕ ڕووبدەن و گۆڕان بۆچی ڕووبدەن 
ک نەکرێ چ ڕوودەدات و توانای کۆمەڵگا بۆ ئایندە و لە چیدا ڕووبدەن؟ ئەگەر وەزعی مەوجود چا

یان هۆکاری دەست بەکاربوون بە گۆڕان چیە؟ ئایا گۆڕان هەر بۆ گٶڕانە یان . چۆن دەبێ؟
تەکانێکی تر بە کۆمەڵگا دەدات و دیباتە ئاستی تر و لە دونیای نوێدا دوا ناکەوێ و کۆمەكی 

و دوا نە کەوتنیانە لە کاروانی پێشکەوتن و باشی نەوەی نوێ دەکا بۆ ڕایی بوونی کارەکانیان 
 .تەکنەلۆژیادا

بەنموونە کاتێ کە کۆمەڵگا توانای بڕینی وەزعی مەوجودی نەبێ و گرفتەکان کەڵەکە دەبن و  
ئەوکات . کۆمەڵگاش لەیەک وەزع دا خوول دەخواتەوە و وەستان بەمانای گەڕانەوەیە بۆ دواوەیە

وەش پەیوەندی بە هاتنە کایەوەو ئامادەییە بۆ گۆڕان ئەم ئە. باس لە فەزا یەکی گۆڕان دەکەین
فەزایە هەم دەبێ ئامادەبێ و هەم دەبێ ئامادەگی بۆ بکرێ بۆ پێگەیشتن و فەزایەکی سیاسی و 

کۆمەاڵیەتی وفەرهەنگی تا کۆمەاڵنی خەڵک هەم لەگەڵ ئەو ئالوگۆڕانە بێنەوەو هەم کاری بۆ 
 .بکەن تا بەسەر کەوتن بگات

مەسەلە سۆسیۆلۆجیەکان  لە گەڵ هەست و نەستی ئینسانەکان هاوشان لەگەڵ  هەر  بۆیەش
کۆمەڵە کەسانێ کە لە ئاستی ڕابەری باوەڕ پێکراون بۆ گەیاندنی ئامانجەکانی کۆمەڵگا بۆ 

لە وەزعی مەوجود بۆ گەیشتن بە وەزعی خوازراو پرۆسێسەکەی ئالۆزە و دەبێ .  وەزعی خوازراو
رێتەوەو هەردەم لەگەڵ هەموو فاکتەرەکان بێتەوە کە ڕۆلیان لەسەر بەردەوام مەسارەکەی چاکب

کۆمەڵگادا هەیە وکوالیتی پرۆسێسەکان زۆر گرنگن بتوانن هەموو هێز و تواناکان بۆ ئەمە بخاتە 
گرەوی سەرکەوتنی ئەم هەنگاوانەش لە . گڕ تا وەزعی مەوجود بە کاتی خۆی بەدەست بهێنین

بۆ بڕینی قۆناغەکان و سەرپەرشتی ڕابەریەکی دروستە لە  هاتنە مەیدانی کۆمەاڵنی خەڵکە
 .هەموو ئاستەکاندا

هەروەها دیاریکردنی پرۆسێسەکانی ئەم ئاڵوگۆڕانە بە هەماهەنگ لەگەل كۆمەاڵنی خەڵک بۆ 
خەڵک دەکرێ، ئەگەر کۆمەڵگا لەم ئاستە نەبوو پرۆسێسەکانی گۆڕان هەزم بکات دەکا گرفتێ لە 

ۆ ئەم کۆمەڵگایە هەیە و وەزعی مەوجود باش ئەنالیزە و تەتەڵە خودی بیروهزری گۆڕان ب
نەکراوە یان ڕابەرایەتی گرفتی هەیە و توانای لێپرسراویەتی دەوران و داواکاریەکانی نیە کە 

کۆمەڵگا خوازیاریەتی یان جورئەتی تەواوی نیە بۆ ڕیسک توانای نیە هەموو ماناکانی مەوداکانی 
و تاکتیکی مناسبی بۆ دابڕێژێ، ئەم گرفتە ڕابەریە گرفتێکی بناسێتەوەو هەنگاوی دروست 

سەرەکی و سەختە، چارەسەری ڕابەری سەرەکی کاتی زۆری دەوێ و دەبێ کۆمەڵگا ڕابەری 
ئەگەڕ ڕابەر و ڕابەرایەتی . ئەلتەرناتیڤ بهێنێتە دونیاوە، ئەمەش ئەوەندە ئاسان نیە
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وە خەڵکی خۆی بە خۆیی سەنگەری جێ دێلن بزوتنەوەیەک عاجز بوو یان توانای ئەوەی نەبوو ئە
و کەسایەتی جەماوەری لە دەست دەدات لە نێو نەوەی نوێ دا ئەمەش سەرەتای شکستی ڕابەرە 

 . لە دونیای ڕابەریدا

لە الیەکی تر ناکرێ لەم ڕووەوە سڵ لە بەریەککەوتنی کۆمەاڵیەتیەکان بکرێتەوە، لەم ڕووەوە لە 
وتنە هەیە لە نێوان ئەوانەی قازانجیان لە مانەوەی وەزعی هەموو کۆمەڵگایەک ئەم بەریەککە

مەوجودە و هەوڵ دەدەن گۆڕان ڕوو نەدات و هەمووشتێ وەکو خۆی بمێنێتەوەو خەڵکی دەبێ 
ئەمانە لە . بەرگەی خۆشی و ناخۆشیەکان بگرێ و پرۆسەکان کاتیان دەوێ و سەبری دەوێ و هتد

نەوەی کۆنەکان بۆ دژایەتی پەیڕەوکردنی هەموو ڕێکخراو و کۆمەڵگایەک هەیە تەنانەت 
ئەم نەوە کۆنانە هەردەم مەهانەیان ئەوەیە کە . پرۆسیسێکی بەڕیوەبردنیش هەروایە

بەاڵم کاتێ باسی نموونەی نوێ . ئەزموونیان هەیە و توانای بەڕێوەبردنی زۆریان هەیە
ئینجا بێ دەنگ  بەڕێوەبردن دەکرێ بە کەمترین هێزی کار دەکرێ بەرهەمی زیاتر ئەنجام بێ

دەبن، ئەم پرۆسەیە پراکتیکیە کاتی گەرەکە و دەبێ ئەو کاتەش بە ڕێکخراو بدرێ تا بتوانێ بۆ 
لە جیاتی . نەوەی کۆنی بسەلمێنێ پرۆسەکانی نوێخوازی تەکانێکی تر بە کۆمەڵگا دەدات

کان پشت پرۆسەکۆنەکان و بیروکراسی  و ڕۆتین مرۆڤەکان شەکەت و بێ تاقەت دەکات وتوانا تازە
 .گوێ دەخات و بەهرە و توانا تازەکان دەکوژێ

لەم کۆمەڵگایانەی کە بەرهەمی نەتەوەیی سەرچاوەکەی لەسەر سروشت و کانزا سروشتیەکانە 
گۆڕان و ئالوگۆڕ لە کۆمەڵگا مانایەکی زانستی تری هەیە، یان لەم وواڵتانەی کە سیستەمی 

ی گۆڕان زۆر جیایە لە کۆمەڵگایەک کە سەرکوت و تاککڕەوی و حزبی زاڵ هەیە شکل و شێوە
باسەکەمان تایبەتە بە . ئازادی بیروباوەڕ و بەیان و عەقیدە هەیە و یاسا سەروەرە لە کۆمەڵگا

کۆمەڵگایەکی جێگیر و سەقامگیر و یاسایی و دامەزراوی و ئازاددا، کە هەموو مرۆڤەکان یەک 
 .بەهایان هەیە و تواناکان و داهاتەکانیشیان جیاوازن

 ێزی دیالۆگ؛ه
 

دیالۆگ دەبێ لە سیستەمی پەروەردە و خوێندن دا جێگای هیز بەکارهێنان و رق و کینە 
نەک . بگرێتەوە، نەوەکان دەبێ لەوە ڕابیێن جۆن و بە چ شێوەیەک لەگەڵ یەک دیالۆگ دەکەن

پەرەدان بە کۆمۆنیکەیشن لە سیستەمی . قەهر و تۆڵە سەندنەوەو سڕینەوەی یەکتر
 .ندندا یارمەتیەکی چاک دەبێ تا ڕۆڵەکانی گەل گوێ لە یەک بگرنپەروەردەوخوێ

لە کۆمەڵگای یاسایی دا دیالۆگ گەورەترین هێزە بۆ ئاڵوگۆڕ و لە کۆمەڵگا دوا کەوتووەکانیش هێز 
و پاراستنی چینە  ئامرازی سەرکوت و گۆڕانە و یاساش تەنها بۆ سەرکوتی چینە چەوساوەکانە

ندی ئەواندا سیستەمەکانی قەزایی و یاسادان و جی بەجێکردن لە دەسەالتدارەکان ولە بەرژەوە
ە هیچی تر لە دیالۆگ لەم کۆمەڵگایانە تەنها ڕوویەکی درۆیینە چینە دەسەاڵتدارەکان. کاردان

نەزەر باوەڕیان بە هەموو شتێ هەیە و هەردەم ڕووی ناشیرینیان بە جوانترین شیوە دەیانەوێ 
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لە پراکتیکدا جگە لە سەرکوت و نیشان بدەن و داوای ئازادی ودیموکراسی و مافی هەمووانن بەاڵم 
 .چەوسانەوە چی تر نین

دەزگاکانی کۆەمڵگا وهزری کۆمەڵگا لە  دیالۆگ و فەزای دیالۆگ و جێگیربوونی دیالۆگ لە دام و
میدیا ڕەسمی نا ڕەسمیەکان و بە دواچوونی یاسایی و سیستەمەکانی بەڕیوەبردن بەدوای ئەم 

بۆیە هێزی . ڕەوشانە کە لە کۆمەڵگا دا دیالۆگ دروست دەکەن و بە دوای چارەسەر دەگەڕێن
ایان و ڕەخنەگرنتێکی دیالۆگ گرنگترین مەسەلەیە لە زانستی گۆڕاندا، دیالۆگی درێژخ

بنیاتنانەیەو مەسەلەیەکە هەردەم بەردەوامە و کۆتایی نایێ، پرۆسێسێکە بەردەوام لە گەشە 
یانی مەسەلەیەکی دینامیکیە و . دایەو هەردەم هەوڵدەدات لەگەڵ وەزعە جیاجیاکاندا بێتەوە

شوێن و کاتی  و لە ئاستی جیاجیادا و لە. پەیوەندی بەتەواوی ئۆرگانەکانی کۆمەڵگاوە هەیە
لەم نێوەدا پێویست وڕێککەوت جێ گۆڕکێ دەکەن و هەردەم دەبێ لە پێداویستەکانی . جیاجیادا

ئەوکات بەڕێککەوت دەبێ زۆرێ لە پرۆسێس و کاراکتەرە . کۆمەڵگا دەست بۆ گٶڕان ببەیین
کتیک ئەمەش پرا. یان ڕوو لە پرۆسەی تر بکەین. سەرەکیەکان لە کۆمەڵگا بەناچاری وازلێبیێنین

 .دیاریان دەکات

چەند الیەنێکی گرنگ لە فەزا و ئامادەکاری فەزای ئاڵوگۆڕ ناسینەوەی پاشخان و باکگراوندی 
کۆمەڵگا و وەزعی مەوجودە بەبێ تێگەیشتینی دروست لە وەزعی مەوجود و گرفتەکان و 
ە دیاریکردنی گرفتەکان وکێشەکان  و ناسینەوەیان و پێناسەی دروست بۆیان ناکرێ باس ل

 .گۆڕینی هەمان وەزع و کۆمەڵگا بکەین

گۆڕین هەر ئەوەنیە کارکردنە بە جۆرێکی تر بەڵکو سەرەتا پێویست بەوەدەکات هەم بە جۆرێکی 
تر بیربکەینەوە لەالیەک لەالیەکی تر ئامادەیی دەست بەرداری پرۆسێسە کۆنەکان بین و 

ادەبێ، ئەگەر هەر گۆڕینی دەم و پرۆسێسی نوێ و بەبەرهەم و کاراتر و باشتر وشەفاف ترمان ئام
 .چاو بێ ئەوە پێی ناڵێن گۆڕان بەڵکو جێ گۆڕکێ یە

جیاوازی گۆڕان و جێ گۆڕکێ ئەم دووەش ئەرز و ئاسمانیان نێوانە، ئەوەی یەکەم زاستە و ئەوەی 
 .دووەم ئیجرائاتێکە

 پێوەری گۆڕان؛
 

چۆن هەست بە پراکتیکی گۆڕان باشترین پێوەر بۆ گۆڕان جەماوەر و کۆمەڵگا و کۆمەاڵنی خەڵکن  
 .لە کۆمەڵگا دا دەکەن، نەک ئەو هەڵسوڕاو و ئەندامانەی ڕێکخراوەیەک بانگەوازی گۆڕان دەکەن

کی دەبێ هەم وەک کەرەستەی خاوی هێزی گٶڕین و هەم وەک ڵئەم پێوەرە زۆر گرنگە و  خە
دەبێ زۆر تەریب  بەرەنجامی کارەکان خۆیان پرۆسێسەکانی گۆڕان هەڵبسەنگێنن و ڕابەرانیش

 .لەگەڵ ئەم هێزانە بێنەوەو سوود لەم پێوەرانە وەربگرن
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لە هەمووی ناخۆشتر و گرفتتر دەست بەرداربوون لە پرۆسێسە کۆنەکان وکێشەکەش نەوەی کۆنە، 
گرفت لەوە نیە بیروبۆچوونی تر و نوێ بەیان بکەین بەاڵم گرفت پراکتیکی پرۆسێسەکانی خودی 

و کەرەستەیە کە خۆی لە خۆیدا شوێن وجێگاو ڕێگای ڕێکخراوبوون و گۆڕان و ئەم هەلومەرج 
 .ئا لەم نێوەدا کێشەکان سەر هەڵدەدەن. کەسەکان لە کۆمەڵگادا دیاری دەکات

هەروەها لە گۆڕان و پرۆسێسەکەیدا نابێ ترس هەبێ لە هەڵە کردن و بەهەڵە چوون دا بەاڵم 
م هەڵەکان ڕاستبکرێنەوەو هەم بەپراکتیکی دەبێ هەم یەکەمجار ددان بە هەڵەکان بنرێن و هە

بۆ کۆمەڵگا بەیان بکات کە تواناکانی کۆمەڵگا وهێزەکانی پرۆسێسەکان بەتوانا دەکات و لەگەڵ 
هەموو دونیای دەرەوەی دا کێشەی نیە و نەوەکانی ئایندە دەتوانن بەبێ گرفت پەرە بە 

 .تواناکانیان بدەن

ۆ بوو لەگەڵ کۆمەاڵنی خەڵک هیچ گرفت نیە باس لە ئەگەر بزوتنەوەیەکی کۆمەاڵیەتی ڕاستگ
ئەم پەیوەندیە گرنگە یەکەم جار پەیوەندی دروست . هەڵەکانی خۆی بکات و چاکیان بکاتەوە

ئەو کات کۆمەاڵنی خەڵک خۆیان ئامرازەکانی . دەکەین دوایی پرۆسێسەکان چاکتر دەکەین
 .چاکسازی دەخەنە بەر دەست

کردن لە پرۆسە کۆنەکان بەردەوام دەبێ تا ئەوکاتەی لە پراکتیکدا دژایەتی نەوەی کۆن و بەرگری
بۆیان ڕۆشەن دەبێتەوە گۆڕان پێداویستەکی حەیاتیە بۆ گشت و دەتوانێ تواناکان بۆ سەرەوە 

 .دەبات

گۆڕان هەر بە هاوار و قیژەی ڕابەرێ یان دام و دەزگایەک ناکرێ، بەڵکو پێوستی بە پرۆسێسەکی 
لە هەمووی . قەبووڵکردن و بەشداری و ئامادەیی تەواوی کۆمەڵگا هەیەنەرم و نیان ویەکتر 

گرنگتر دەبێ بۆ کۆمەڵگا بسەلمێنرێ کەوە ئالوگۆڕ هەم پیویستن و هەم ئەمە دەسکەوتەکانی 
 .ماددی ئاڵوگۆڕن و خەلكی بەئاسانی جیاوازیەکان هەست پێبکەن و ببێنن

مناسبی پێویستە لەگەڵ ئامرازەکان و لەم نێوەشدا ئامادەیی کۆمەڵگا و دەوران و کاتی  
لەالیەکی تر دەبێ دەسکەوتەکانی زیاتر . تەکنەلۆژیای دروست و هەلومەرجی دروستی دەوێ

پەرەیان پێبدەن و خەڵکی بە پراکتیکی بزانن و بینن کە گۆڕان چ گەشە وپەرەیەکی بە بەرهەمی 
نەک . بەهرەمەند بن نەتەوەیی و تواناکان و داهاتی نەتەوەیی وتاکەکان داوە و لێشی

پرۆسێسەکانی داواکاری گۆڕین سەرئێشەی بۆ کۆمەڵگا دروست کردووە و خەڵکی سەرلێشێواو 
 .کردووە و هەرڕۆژێ لە ئاوازێ دەخوێننەوە

ئەوکات ئاڵوگۆڕ دەبێتە داخوازیەکی جەماوەری لە جیاتی داخوازیەکی ڕابەرێ یان 
ی پێویستی بە چەسپاندنی پراکتیکی دەرچوون لە قاوغی چەند کەسی و گروپ. ڕئکخراوەیەک

بە کورتی دەبێ ڕابەر وەک . ئەمەش ڕابەری خۆنەویست و ماندونەناس و شێلگیری دەوێ. هەیە
قیبلەنوومای داخوازی و داواکاریەکانی کۆمەڵگا بێ، پێوەری بەرەنجامەکانی گۆڕانیش لە 
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کۆمەڵگاداوە بۆ  کۆمەڵگا کۆمەاڵنی خەڵکن و پراکتیکەکانی گۆڕانن کە چەندە تەکانی بە
 .ئایندەیەکی باشتر بۆ هەمووان

 نەوەی نوێ و ئامرازی نوێ و پرۆسێسی نوێ؛
 

نەوەی نوێ لێرەدا ئەو نەوەیە کە رابەری ئایندەی کۆمەڵگا دینێتە بەرهەم و نەوەی کۆنیش کار 
 ئاسانی بۆ دەکات  وهاوبەشە لە پێگەیاندنی نەوەیەک کە توانای بڕینی قۆناغی هەیە و کۆمەڵگا

 .تر دەباتی بۆ فاز

ی ئەو هەر دەورانێ نەوەیەک دەهێنێتە بەرهەم بە حوکمی کاریگەری هۆیەکانی بەرهەمهێنان
کە کۆمەڵگا پێویستیەتی بۆ وەرچەرخان  وەرچەرخانێ ئەم کۆمەڵگایە، هەروا  کەڵتووریدەورانە و

 . کۆن بۆ کەڵتوورێ کە نەوەی نوێ خوازیاریەتی لە کەڵتووری

نوێش هێرش نەوەی دا سەرەتا الیەنی کۆنینە بەرگری دەکات بۆ مانەوەو کئالوگۆڕێلە هەموو 
مگیربوون و یەکالکردنەوەی لەم نێوەشدا کات مەسەلەیەک دەبێ بۆ سەرەتای ادەکات بۆ سەق

نوێخوازی و سەرەتای کۆتایی کۆنینە ئەم هەڵکردنە بۆ هەردوو الیەن لە دەورانی دووالیەنی دا 
ەی نوێ توانای ئاوەژووی هەیە و نەوەی کۆنیش ئامادەیی دەست بەردان و زەحمەتە بەاڵم نەو

 .ئەگەر لە هەژموونی کۆتایی هەرەسی هێنا ،ی بە ناچاری دەبێهەڵکردن لەگەڵ وەزعە نوێیەکان
ئەگەر ئەم پرۆسێسە بەرنامە ریز و نەرم ونیان بوو بۆ یەکتر قەبووڵکردن و یەکتر بەهێزکردن بوو 

ین ئارام و کورت دەبێ ئەگەریش بە پێچەوانە دژوار و سەخت بوو ئەوە بە ئەوا دەورانی تێپەڕ
 . هێز و زۆر و قەهراوی و درێژ دادڕ دەبێ

قوتابخانە و ماڵ و )  لە کۆمەڵگا کە ەهێزە پەروەردەییەکاننەوەی نوێ دروستکراوی  
و چەکە دەست پێکردنی پێگەیاندنی نەوەکانن، ئە و بنەمای سەرەتا ئەمانەش  ،(دەورووبەرن

دەدەنە دەست ئەو نەوەیە نوێیە کە دەست بەکاردەبێ بۆ چاککردن و ئاڵوگۆڕکردن لە 
ئەگەر ئەمە بە بەرنامە ڕیزی بوو و هەرەوەها نەوەی ئێستا  .پرۆسێسەکانی ژیانی کۆمەڵگادا

دەستپێشخەر و کار ئاسانی بۆ نەوەی نوێ کرد ئەوە کۆمەڵگا زیاتر دەتوانێ ئاڵوگۆر بکات و 
بە پێچەوانەش ڕیگری کردن تەنها دەبێتە کێشە و دووبەرەکی و چوونە پاشەوەی . بچێ بەرەوپێش

لە هەندێ کۆمەڵگادا لە ڕۆژهەاڵتی ناوەنددا سیماتی  .کۆمەڵگا بە هێواش و بە بازدان بۆ دوواوە
جیایی نەوەی کۆن و نوێ ئەوەندە نیە هەربۆیەش نەوەی نوێ زۆرجار بە ناچاری عاجزە لە 

ئاڵوگۆڕەکان و پەروەردەی نەوەی کۆن ڕۆلێکی سەرەکی دەبینێ بۆ دروستکردنی نەوەیەک کە 
بۆیەش لە کەڵتووەری هەموو حزبە هەر. توانای ئاڵوگۆڕی نەبێ لە سەرەتایدا دەیخەسێنن

سیاسیەکاندا ڕێکخراوی تایبەت بە قوتابیان و الوان و مامۆستایان وکرێکاران  وجوتیاران و هتد 
 .هەیەڕوخساری ئەم خەساندنانە  پیشەیی
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نەوەی نوێ یاخود الوان و نەوەی گەنج ئەو نەوەیەی لەگەڵ ئاڵوگۆڕی تەکنەلۆژیا و لە واقعدا 
ئەو نەوەیە کە  گۆش و هۆشی بووەتەوە، و دونیای ئەلکترۆنی و دیگیتاڵەکان یکەرەستە نوێ

جیهان بینییەکی تری هەیە و لەگەڵ کەلتووری مەوجود کێشەیەکی هەیە و هەوڵی گۆڕینی ئەو 
دیارە سەرچاوەی  .دەوروبەرە دەدا کە ڕێگرن لەبەردەم گەیشتن بە ئامانجە تاک و کۆمەڵەکانی

مرازەکانی بەرهەم هێنان و تەکنەلوژیا و مەسەلە ئابووری و هەموو ئەمانەش ئاڵوگۆڕ لە ئا
 .سیاسی یەکانن لە دونیای دەرەوەدا

شای دونیا و دەووربەری دونیای االوان لە هەموو کۆمەڵگایەک بەبیر و هزر و چاوێکی تر تەم
ئەمەش . لەوەی کە نەوەی کۆن ڕۆتینایاتی بیرو هزری بەڕێوەی دەبەن. خۆیان دەکەن
کە لە ماتیریالیزمی دیلکتیک بە یاسای  بۆ تێڕوانینێکی تر لە دونیای دەورووبەرداسەرەتایەکە 

کاریگەری نەوەی کۆن لەسەر نەوەی نوێ هەردەمێنن و هەندێ لە الوان و . نەفی نەفی ناونراون
ئەمەش خۆی لە خۆیدا کێشەیەکی . توێژێکی ئەو نەوەیە هەناسە بە ئۆکسجینی ئەوان دەدەن

 .دروست دەکات و نەوەی نوێ لە دەست بەکاربوون بۆ ئاڵوگۆر نێوان خودی الوان

ە بەبێ ڕەخنە گرتن لە نەوەی پێش خوی ناتوانێ دەست بۆ کارەکانی ببات، یئەو نەوەیە نوێ
ڕەخنە گرتنێ دەبێ بتوانێ سەرلەبەری ئەم کەڵتوورە بگرێتەوە کە دونیای نەوەی کۆنی 

ەڵگایەک بۆ کۆمەڵگایەک و نەوەکانی جیاجیان دەزگای فکری هەر کۆم. دروستکردووە و بیان ناوە
ئەم کێشمەکێشمە . و ناکرێ بە یەک پرۆسە تەماشا بکرێن رێنو ئاڵوگۆڕیش تیایان دا ڕێژ

 .پەیوەندی بە خودی ستاتۆس و تواناکانی کۆمەڵگاوە هەیە

 ئەم نەوەیەی نوێی یە ناتوانێ بە ڕابەری کۆنینیە پرۆسێسێکی نوێ بەڕێوەبەرێ هەربۆیە دروست
بوونی ڕابەری تازە و هاتنە مەیدانی یان بۆ شوێنگرتنەوەی ڕابەری کۆن سیماتێکی تری ئەو 

ئەگەر ڕابەری لە باوکەوە بۆ کوڕبێ ئەمە هیچ مانایەکی گۆڕانی ڕیشەیی نیە چۆن . ئاڵوگۆڕەن
 .لە خانەوادەکانی سەرکردەی هەندێ وواڵتی کەنداوی فارس دا ڕوودەدەن

نوێیە کە گرفتی پراکتیکی هەیە و ناتوانێ ناکرێ بیروهزری نوێی بە چرێ خستنە سەر ئەم نەوە 
پرۆسێس و ئامرازە کۆنەکانی کۆنی نەوەی کۆن بباتە پێشەوە، هەر بۆیەش پێیوستی بە ئالوگۆڕ و 

، ئاڵوگۆڕێ نەک هەر لە بیر بەڵکو لەو ئامرازو کەرەستانەش کە بیرو پرۆسێسە وەرچەخان هەیە
، ئەمەش لە هەندێ حالەتدا گرفتی پراکتتکی ماددی و هونەری زۆر کۆنەکانیان بەڕیوە بردووە

دەخاتە بەردەم نەوەی نوێ و بیرەکانی دەکاتە خەیااڵوی و بۆ کۆمەڵگا زەحمەتن بە پراکتیک 
بکرێنەوە، ئەمەش یەکێ لە خاڵە الوازەکانی نەوەی نوێن بۆ ئالوگۆر و وەرچەرخان لە پرۆسێسە 

 .کۆنەکان

ئازاد و یاسایی و سەقامگیردا کێشمەکێشەکان و ئامرازەکانی و  دیارە لە کۆمەڵگایەکی
ئەنجامەکان و هێزە بەرەیککەوتنەکان و گرفتەکانی زۆر جیان لە کۆمەڵگایەک کە سەرتاپای لە 

 .نایەکسانی و سەرکوت و بێ یاساییدا نقووم بووە
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بۆ کۆمەڵگایەک  لە هەر لە کۆمەڵگایەک الوان گرفتی جیاجیایان هەیە و بەاڵم لە کۆمەڵگایەک
. ڕێگریەکان و ڕیسکەکان جۆربەجۆرن و جیاوازی و توندیەکان و کێشەکانیان لە شکلدا جیاوازن
بەاڵم ئەمە بە مانای ئەوە نیە گەنجێ لە ئەمریکا و ئەوروپا هیچ ڕێگریەکی نیە و بە ئاسای 

کوردستان  دەتوانێ پرۆسێسەکان و ئامرازەکانی ئالوگۆڕ بکات، لە هەمان کات الوانی گەل لە
بەمانای ئەوەنیە دەست بەردار ببن  وتوانای گۆڕینی هیچ شتێکیان نیە چونکە ئەگەر دەست بۆ 

گٶڕان و ئاڵوگۆڕی پرۆسێسەکان و ئامرازەکانی ببەن ئەوا سەرنگوم دەکرێن لە زۆنە کانی حوکم و 
دێ لە هەن بێ سەروشوێن دەکرێن یان بە بەرگوللە دەدرێن ودەکوژرێن، ڕاستە  حاکمی دا

، نەک هەر هەندێ مرۆڤ شەهیدی قەلەمن بەڵکو کوشتنی ژنان لەسەر هەرواش بووەحالەتیش دا 
شەرەف نموونەیەکی بەرجەستەی بەرگری ژنانە بۆ ئاڵوگۆڕ لە زهنیەتی کۆمەڵگا بۆ ئازادیە 

بەداخەوە کوشتنی ژنان هێشتا وا قووڵ نەبۆتەوە ببێتە  .تاکەکان لە دیاریکردنی چارەنووسیان دا
ەیەکی کۆمەاڵیەتی وا گەورە کە حوکم حاکمیەتی لە کوردستان بباتە ژێر پرسیار و کێش

ئەمەش چونکە گرفتە سیاسی و ئابووریەکان ئەوەندە زۆرن خەڵکی . تەختەکانیان پێ لەق بکات
ئەم مەسەلەیە الوەکی دەبینێ دواتریش دابەش بوونی حاکمیەتی لە زۆن و ئیدارەیی جیاجیا ئەم 

ە مەسەلەیەکی ناوەندی و کچان و ژنانی وواڵت هەروا لە دەوری سەرەتای مەسەلەی نەکردۆت
و لەالیەکی تریش نەبوونی بزوتنەوەیەکی هەمەالیەنەی کۆمەاڵیەتی  ئازادیەکانیان دەخولێنەوە

بەاڵم ئەم مەسەلەیە لە ڕۆژئاوای کوردستان بە حوکمی . بەرفراوان بۆ دژایەتی گشت مەسەلەکان
 هێزێکی سەرەکین و بەرنامەیەکی سیاسی هەمەالیەنە هەیە ئەواکە ژنان  هێزێکی سیاسی

 .کاریگەری تری هەیە

الوان لە هەرکۆمەڵگایەکدا دەبێ ئەو ڕاستیە بزانن بەبێ قوربانی و دژایەتی کەڵتووری کۆن 
و پراکتیکی تر و خێراتر  لەالیەک و لەالیەکی تر بەبێ بوون و هزرێکی نوێتر  و باشتر و سازتر 

بە کاری ئاڵوگۆڕ بکرێ و لە هەمان کاتدا دەبێ چارەنووسی ئاڵوگۆڕ و  ناکرێ دەست
چاکسازیەکانیان لەبەر چاو بێ و بە بیر و هزری نوێ وە بۆ کۆمەڵگای بسەلمێنن کە توانای گرتنە 

ئەستوۆی ئەرکەکانیان هەیە و تواناکانیان لە پراکتیکدا دەتوانێ تەکانێ بە کۆمەڵگا بدات و 
 ،ل زیاتر بەرز دەکاتەو ئارام و ئاسایشی نەتەوەیی زیاتر گەشە پێدەداتبەرهەمی نەتەوەیی گە

دەتوانن لەگەڵ هەموو شەپۆلەکان حەرەکە بکەن و بێنەوە تا بتوانن لەگەڵ دونیای دەرەوە  ەو
 .و کەمترین کێشەیان هەبێ هەڵبکەن

بەخشی بە متمانە وەرگرتن لە کۆمەڵگا گرنگیەکی زۆری هەیە، ئەگەر کۆمەڵگا ئەم متمانەیەی 
و  نەوەی نوێ و ڕابەرانی نوێ یەوە سەرەتایەکی گرنگە بۆ دەست بەکاربوونی نەوەی نوێ

متمانەش خەبات و کاری پراکتیکی بەدەستی دەهێنێ نەک ووشەی . ئاڵوگۆڕەکان ئاسانتر دەبن
بریقەدار و پرنسیپی تیوری و کۆپی کردنی کەڵتوور کە زۆر ڕێکخراوی چەپ و ئیسالمیەکان تووشی 

 .ون و هەرگیز لێی دەرناچن و هەر پەراوێزیش دەمێننەوەبو

نەوەی ئێستا دەبێ ئەو ئەرکە جێ بەجێ بکات کە نەوەی کۆن توانای بڕینی نەبووە یان رێگری 
ئەگەر ڕابەری تازە ئەم ئەرکەی بینی و  .زۆری هاتۆتە پێش توانای بڕینی ئەو دەورانانەی نەبووە
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دەستی بۆ کێشەکان برد، پراکتیکی ئاڵوگۆڕ و پەرەسەندن لە مەیدانی خەباتدا ڕوون دەبێتەوە 
بەاڵم دەبێ هزرێکی ڕۆشن و چارەنووسی حەرەکەکەش لە پراکتیکدا بۆ هەمووان ڕۆشەن بێ، 

سەر هەمان پرۆسێس و ڕۆتینی ئەگینا پێیەکانی لە هەوا مەلە دەکەن و دووبارە دەگەڕێنەوە 
ئەمەش لە کەڵتووری ڕۆژەهەاڵتی ناوەنددا زۆر ڕوودەدەن، تەنها دەم و چاو و . نەوەی کۆن

دەگۆڕێن و یان ناسنامەی کەسەکان ئەگینا ئەوەی تر هەروەکو خۆیەتی و تەنها لە شکل دا 
. کلی بکەنهەندێ ئاڵوگۆڕ دەکرێن یان ئامرازی سەردەم ناچاریان دەکات هەندێ گۆڕانی ش

 .عەین حەمامە و ئەگینا عەین تاس

 سنووری چینەکان لە کۆمەڵگای بەرخۆر و کۆمەڵگای بەرهەم هێن؛
 

ئەوەی لەم چەند ساڵەی دواییدا بەدی دەکرێت لە ئەنجامی چەند ئاڵوگۆڕێکی جیهانی گرنگ 
سیستەمی وەک ڕووخانی دیواری بەرلین و شکستی سیستەمی سوسیالیستی سوڤیەتی بەرامبەر بە 

دواتریش ئاڵوگۆڕی ڕۆژهەاڵتی ناوەند کاپیتالیزمی دیموکراسی و بازاری ئازادەکەی و  گلۆبالیزم و
عەرەبی و هەڵچوونی بەرهەم هێنانی کۆپیی چینی لە دونیا و  ئ بە ناوبەهار و بەنموونە

 دواتیریش قەیرانی دارایی و کریسسی کریدت لە ئەمریکا و زۆنی یورۆ ی ئەوروپا کۆمەڵگای
، دواتریش و سیستەمی سینترالیزمی ناوەندی کەم بەها کرد جیهانی بۆ چەندین جۆر دابەشکرد

گەڕانەوەی شەڕی سارد لە نێوان ڕوسیە و هێزەکانی ڕۆژئاوایی و ئەمریکا و شەڕی سایبەر و 
پۆلیزمە ۆدواین دەرهاویشتەی ئەم هەموو ئاڵوگۆڕانە و شەڕی دژی تیرۆر پەیدابوونی پ .ئەڵکترۆنی

کە دەکرێ ئەوەی دوایی بە ترسناک و ئاڵوگٶڕی ڕاستڕەوی ترسناک بۆ . ئەمریکا و ئەوروپادالە 
و  بەاڵم هێشتا سەرەتای دەست پێکردنی ئاڵوگۆڕەکانە لە ئەمریکا. کۆمەڵگای مرۆیی ناو بنێین
 .هەندێ وواڵتی ئەروپاییدا

کۆمەڵگای بەرخۆرە لە سەرهەڵدانی  بەنموونە یەکێ لە دەرهاویشتەکانی ئەم هەموو ئاڵوگۆڕانە
ۆژهەاڵتی و ئاسیا و ڕۆژهەاڵت  و ڕۆژهەاڵتی ناوەند و هەرچی زیاتر برسی کردنی گەالنی ڕ

گەشە سەرمایەکی بێ پایانن و هەموو خولی ڕەوڕەوەی خاوەنی ئەفریقایە بۆ کۆمەڵە کەسانێ کە 
ەکی بەهێزن وئەرسنالی سەربازی لەدەستیان دایە و خاوەنی میدیای و پێشکەوتنی تەکنەلۆژیا

دەتوانن لە چاو تروکانێکدا هەر ناوچەیەک بیانەوێ بە ویستی خۆیان بیگێرنەوە بۆ سەدەکانی 
 .دواوە بیکەن بە تاریکستان

ئەم کۆمابوونەی سەرمایە و هۆیەکانی بەرهەم هێنان ترسناکترین هێزە بۆ لە ناوبردنی خودی 
هاتوو هەلەیەک لە سیستەمی کاپیتالیستی و تەنانەت تەواوی مرۆڤایەتی ئەگەر

تەنانەت ڕاکێشانی سەرمایەکانیان لە بانکە . ی ئەتۆمی وەک نموونە بکرێتژمێریاریەکانیان
زەبەالحەکاندا بە ملیونان کرێکار و کرێکاری ماهیر فرێدەداتە سەر شەقام و ڕیزی سوپای بێکاری 

لە زۆر کۆمەڵگادا چینی ناوەند نیە و سەرمایە لە دەست کۆمەلە کەسێ  دەخاتە هەزار ئەوەندە و
ئێستا ئێمە لەم دەورانە ژیان . کۆما بووە و خەڵکێکی زۆر زۆریش لە خوار هەژاریەوە دەناڵینن
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کە سەرمایە زمانی ئاگر و خوێنە وەکو سەردەمی سەرەتای خۆیدا کە ڕابەرە  بەسەر دەبەین
 .وەسفیان دەکرد زئەنجلسوسیالیستەکان وەک مارکس و 

 یەکانچەپ و کرێکار ەهێز یمێژوویەکی پرشنگداری سەدەی ڕابردوو و ئیستاشبە حوکمی بوونی 
هێناندا و لە وواڵتە پێشکەوتووەکاندا سنووری چینەکان دیاریکراوەو هەموو   لە کۆمەڵگای بەرهەم

انە و بزوتنەوەکانیان ف و ئەرکەکان بە یاسا پارێزراون سەرەڕای هەموو هێرشەی کە لەسەریما
 .لێرەدا ناچینە نێو ووردەکاریەکانیانەوە لە بەرگری دان تا هێرشکردن

ئەوەی لێرەدا دەمانەوێ باس لە کۆمەڵگای بەرخۆری و شکل و شێوەکانی پەیوەندیە 
کۆمەاڵیەتیەکان بکەین کە زۆر گرنگن لە گەشە سەندن و ئاڵوگۆری کۆمەڵگا بەداخەوە هەموو 

چاکسازی کۆمەڵگا دەکەن هێشتا درکیان بەم ئاڵوگۆڕیەی چینەکان لە کۆمەڵگای ئەوانەی باس لە 
 .بەرخۆردا نەکردووە و توانای دیاریکردنی سەرخەت و بنەماکانی نین

یەکێ لە هەرە سیماتەکانی کۆمەڵگای بەرخۆری بریتین لە زیادبوونی سەرکوتی حزبە 
ەتیس بوونی دەسەاڵتی تاکە کەسی و دەسەاڵتدارەکان و نەبوونی ئازادی بەیان و عەقیدە و ق

وەبەرو ڕێبەرزبوونەوەی ڕموزی دیکتاتۆری لەالیەک لەالیەکی تریش بوونی چینێێکی بە
و موچە و  فەرمانبەری بەرزی گەندەڵ لە سەفی دواوەی قولە دیکتاتۆری و سەرکوتی پۆلیسی

 .!مژدە بۆتە مەعاشی کرێکاران و کارمەندان لە کاتی خۆیدا

کۆمەاڵیەتیەکانی ئەم سیستەمە بریتیە لە بوونی چەند کارو پیشەیی لە سەفی کرێکاران سیماتە 
و کارمەندانی دەوڵەت و شددەتی کار و توند و تیژی کارکردن و خوێن مژینی کرێکاران لە کەرتە 

تایبەتەکان و داڕمانی چینی زەحمەتکێشان و زیادبوونی بێباوەڕی سیاسی و هەژاری لە 
نەمانی وکز بوونی چینی  .وون و دەوڵەمەندی وا کە وێنەی نەبێچەک و هەڵڕادەبەدەر لەالی

ناوەند و دابەزینی ژیان و گوزەرانی کۆمەاڵنی خەڵک و لە دەست دانی باوەڕی چینایەتیە بە بە 
 .ڕابەران و  هێزە سیاسیەکان

بۆ  ی ژیانی مرۆڤئەم چەند کاری و پیشەیی یە و کۆبۆنی حکومی بۆ ماددە ئەساسیەکان
، ندووەشێوالە هەمووان  اوواڵتیان هەموو کۆمەڵگا لەیەک چوارچێوەداوە و تاکەکان سەریانه

لەالیەک و لە کارێ هەر مرۆڤێ دەبێتە مرۆڤێکی تر ئەم چەند ڕوویە سەری لە هەمووان 
شێواندووەو کۆمەڵگای بۆ چەندین کۆمەڵگاکۆکەی تر دابەشکردووە و مرۆڤەکانی کردۆتە چەندین 

ئەم هەموو . بۆ دروستکردوون حالەتێ کۆمەڵێ پەیوەندی و کۆمەڵێ قازانج و زیانیمرۆڤ و لەهەر 
ئاڵوگۆڕە لە تاکەکان کار ئاسانی کردووە بۆ فەرمانڕەوایان بۆ سەرکوتی کۆمەڵگا و خودی 

 .مرۆڤەکان دەتوانێ بەرکاربهێنێ دژی یەکتر

و ئێرانی وەربگرین بەڵکو ئەگەر نموونەیەکی زیندووی نەک هاوواڵتیەکی میسری یان تورکیایی   
کورد لە باشووری کوردستان بە نموونە وەربگرین، بزانین لە کۆمەڵگای بەرخۆریدا چ هاوواڵتیەکی 

یان  جا پۆلیس بێ یان ئاسایش کارمەندێ لەالیەک کارمەندە ناسنامەیەکی کۆمەاڵیەتی هەیە،
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نەوە، یان کرێجیە و ، لەالیەکی ترشوفێری تاکسیە یان دوکانۆکی بۆی خۆی پێکەواپێشمەرگە
، دەکرێ هەر هەمان کەس پێشمەرگەی دێرین بێ یان زیندانی خانووە دوورەکەی خۆی بەکرێ داوە

و خەڵکی گوندەکانی ناوچە جێناکۆکەکان بێ و یان زەوی کشتوکاڵی هەبێ لە گوندێ لە  سیاسی
دەوورووبەری بێ خۆ ئەگەر خەڵکی کەرکوک و . ، بایەعی هەیە و هەموو کۆبۆنەکانی ترگوندەکان

و لە ئۆردوگای دارەتوو بووبێ و بە بیروڕای سیاسی یەکێتی یان گۆڕان بێ و کەس و کاری شەهید 
بێ و لە ژێر ڕکێفی حوکمی پارتی بێ ئەوە ئەم مرۆڤە دەبێ چۆن لە ناسنامەی کۆمەاڵیەتی خۆی 

شیتەڵ  بڕوانێ نەک سیاسیەکان و حزبە سیاسیەکان کە ئەوانەی جەرەیانی سیاسی کۆمەڵگا
لەم نموونەیەدا مرۆڤ دەبێ چ پێناسەیەکی  .دەکەن و سیاسەتەکانی یان لەسەر دادەڕێژن

ئەم مرۆڤە لە هەر کارێ  .کۆمەاڵیەتی و ئابووری و سیاسی هەبێ تا بتوانێ ژیانێکی ئاسایی بژی
 .مرۆڤێکە و لە هەر وەزعێکدا قازانج و زیانەکانی دەگۆڕێن

الیەنی پۆزەتیڤی کە ئێمە جەختی لەسەر دەکەین زۆر  لە کۆمەڵگای بەرخۆردا ئاڵوگۆڕ بە
هەر بۆیەش دەبینین لە کۆمەڵگاکانی بەرخۆری دا . زەحمەتترە تا ئاڵوگۆڕ بە مانای نێگەتیڤی

کۆمەڵگاکان هەروا بۆ دواوە پاشەکشە دەکەن و سیماتی دینی کۆن خۆی زاڵ دەکاتەوەو خەڵکی 
دەسەالتی دەگرنە دەست و دونیای تر لە زەینی ، کە ئەمەش چەکی بێڕوو لە دونیای فانی دەکەن

 . خۆیان دەڕازێننەوە

ئەمەش ڕێک بەم مانایایە کە ئایین چەکی بێ دەسەاڵتانە و مارکس هەر لەخۆیەوە نەیووتووە 
ئایین نەک بەم میسۆدە کۆنەی لە گەشەیە بەتایبەت پانئیسالمیزم و . کە ئایین تلیاکی گەالنە

د و یۆدیزم لە ئیسرائیل بەڵکو بەشیوەیەکی سیاسیانە لە هەوڵی کریسیسزم لە ڕۆژهەاڵتی ناوەن
تیانەکانیش بە شێوەی گەشەی خۆیەتی، پان ئیسالمیزم بە شکل و شیوەی جیاجیا و یۆدیزم کریس

شەڕی پان ئیسالمیزم لە گەڵ یەک لەالیەک . خۆیان لە هەوڵی گەشە کردن و پاراستنی خۆیانن
و دینە جیاجیاکان نموونەیەکی زیندوون بۆ کوێرکردن و لەالیەکی تر دژی کریستانەکان و یۆد

مەاڵیەتی و کێشەی کاروسەرمایە خۆڵکردنە چاوی کۆمەاڵنی خەڵک و لەبیر بردنەوەی کێشەی کۆ
 .لەم کۆمەڵگایانەدا

ئەم ڕووکردنەی خەڵک لە کۆمەڵگای بەرخۆری بۆ ئایین و کێشە ئاینیەکان نموونەیەکە لە 
. کان و بەالدانی کۆمەاڵنی خەڵکە بۆ ئامانجە سەرەکیەکانیانپەردەپۆشکردنی کێشە سەرەکیە

ئەمەش بە بەرنامەیە و زیاتر بۆ مانەوەی ئەم گەالنەیە لە قاوغی کۆنینەیان و مانەوەیانە لە 
ئاستی دواوەو نەتوانن کۆمەڵگای پێشەکەوتوو بنیات بنێن و کەرەستەخاوەکان بە نرخی هەرزان 

هەردەم بە پاشکۆیی و دواکەوتووی بمێننەوەو هەردەم نەتوانن لە دەست ئەم گەالنە دەربهێنن و 
وور ببن و بەڵکو هەردەم جاویان لە دەست وواڵتە پێشکەوتوەکان بێت و تلەسەر خۆیان پشت ئەس

سێکسزم بووەتە مۆتەکەیەکی تر و لە الیەکی تریش ناسیونالیزم . هەردەم بە پاشکۆ بمێننەوە
ئەمەش لەالیەک ئاستی هۆشیاری و . کۆمەڵگایانەی گرتووەبەرۆکی خەڵکی هەژار و کرێکاری ئەم 

مامەڵەی ئەم مرۆڤانەیە لەگەڵ ژیانی فرە کەڵتووری و لەالیەکی تر هێزە بااڵ دەستەکان بە 
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هۆشیاریەوە موتوربەی ئەم هەموو جیاوازیانە زەق دەکەنەوە تا هەرگیز نەتوانن لە گەڵ یەک 
 .ۆزێ نەوتی پیادا بکەنهەڵبکەن و هەردەم پریشکی ئاگرێ هەبێ تا ت

اتە ئاشتی و پێکهاتن و ڕاگرتنی شەڕ و شەڕو کەرەستەی جەنگی وایە تا دەگ ئەمە هەم لە
میدیا زەبەالحەکان هەردەم مانوپۆلی . تەنانەت نووسینەوەی مێژووی خودی ئەم شەڕانەش

دەمری تەواوی ڕووداوەکان دەکەن و خەڵکی هەردەم لەگەڵ ووشەکانی ئەواندا هەناسە دەدات و 
 .دەژێێتەوە

بزربوونی تێکەڵ بوونی سنووری چینەکان لە کێشە نەتەوەیی و مەزهەبیەکان لە الیەک و 
سروشتی کۆمەاڵیەتی سیاسی کرێکاران و زەحمەتکێشان کە زۆرترین چینن کە قوربانی سەرەکین 

و لەم کۆمەڵگایانەدا هێدەی تر ئەرکی ئەم مرۆڤانەی قورستر کردووە کە بە دوای چاکسازی 
هەروەها نە نەبوونی رەهبەری پیشەیی و سیاسی چینی کرێکارو  .چاککردنی کۆمەڵگاوەن

 .زەحمەتکێش لەم کۆمەڵگایانەدا گرفتێکی تری ئەم چینەیە

کەڵتووری ئەم کۆمەڵگایانە زۆر ئاسان لەگەڵ ئەم کێشە ئایینی و نەتەوەییانە دیتەوەو خەڵکی 
نیشتمان و دین بۆتە پیشەی خەڵکی هەژار و سەروەت بەرگری کردن لە . زۆر بەئاسان فریو دەخۆن

وسامانی نەتەوەیی و تەنانەت بەهەشتەکەش کە هەر وەعدە هەر بۆ خوا پێداوانەو خەڵکی 
بەرگری کردن لە وواڵت و کۆمەڵگا دەبێ هەر بکرێ و . نبەڕەوا نابینیان هەژار ئەمەش بۆ خۆ

ەکانیان بەرهەمەکەی بخۆن نەک خەڵکی هەن قوربانی دەدەن بەاڵم لەم الشەوە دەبێ نەو
. یش سەرگەردان ببننکۆمەڵە کەسێ و کۆمەڵە گەندەڵی لێ بەهرەمەند بن و منداڵی شەهیدا

 .ئەوەی تا ئێستا هەیە هەر لە میسر تا کوردستانی باشوور هەر ئەمەی دووەمیانە

ەک بۆ خەڵکی باوەڕیان بە سیاسیەکان و حزبە سیاسیەکان کەم بۆتەوە و تەنها حزب بۆتە هۆی
ئیدامە دان بە ژیان بۆیان، لە هەندێ ناوچەش حزب و حزبیایەتی سەرکردە سیاسیەکان بۆتە 

بازرگانی و ناوەندێکی ماددی یە و بۆتە مەکینەیەکی پەیداکردنی سەرمایە لەسەر حسابی 
خەڵک و ئامانجەکانی، بەنموونە ئەوەی ئێستا لە عێراقی فیدراڵ دا هەیە نموونەیەکی زیندووەی 

بازرگانی و دوکانداریەی حزبایەتیە و دیموکراسی و مافی مرۆڤ بە دۆالر دەکرێ و دەفرۆشرێ ئەم 
خەڵکێکی زۆر لە ژێر هەژاریدا ژیان و لە وواڵتێکی وا دەوڵەمەند بە سامانی نەتەوەیی و سروشتی 

 .بەسەر دەبات

یەش بە بێ ئەم لەدەستدانەی باوەڕ لە پراکتیکدا زۆر زەحمەتە بە تیورێ تێک بشکێ و هەربۆ
خەڵکی دەبێ پراکتیکێکی . نیە انهیچ مانایەکی پراکتیکی دروست مەسەلە تیوریەکانپراکتیکێ 

تر ببینێ ئینجا باوەڕ دووبارە دەداتەوە سیاسیەکان و حزبێکی سیاسی کە داوای ئاڵوگۆڕی 
 .ڕیشەیی دەکات

سەرداوی رێکی تر کارکردن بە جۆ بیرکردنەوە بە جۆرێکی تر هەرگیز گرفت نیە و نەبووە بەاڵم
بەاڵم هونەر  .گرفتێکی گەورەیە پرۆسیسە کۆنەکان نیشان دەدات  و بیرکردنەوە بە جۆرێکی تر



گۆڕانزانستی   Pagina 19 
 

لەوەوەیە چۆن هێزێکی سیاسی دەتوانێ ئەم ئامرازە نوێیە بدات بە کۆمەاڵنی خەڵک و کۆمەاڵنی 
وەڕە لەکەدار خەلکیش موتمانە بدەن بەو هێزە کە لە قازانجی زۆربەی زۆری خەڵکدایە، ئەم با

ئەمەش هاتنە مەیدانی خەڵکی دەوێ و  .بووە و پێویستی بە دووبارە باوەڕوەرگرتنەوە هەیە
لە پراکتیکدا چونکە خەڵکی  ڕووکردنە بۆ خاڵی سەرەکی کێشەکان و چاکسازی کۆمەڵگا

 ڕۆژهەاڵتی ناوەند زیاتر هێزو پراکتیک جێگای باوەڕیانە تا زهنگەرایی و تیوری سیاسی نوێخوازی
و هەندێ ووشەی ڕەنگاوڕەنگ و هێزی پەراوێزی هیچ لە مەسەلەکان ناگۆڕێ و خەلکیش گالتەی 

 .بە بانگەواز و ووشەکانیان دێت
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 زنجیرەی هەرەمی پێداویستیەکانی ماسلۆ؛
 

ماسلۆ یەکێ لەو کەسانەیە کە ئەنالیزەی کەسایەتیەکانی کردووە لە پێداویستیەکانەوە،  
کۆمۆنیکەیشن و بنەماکانی ڕیکخراوبووندا لە هەموو جیهاندا هەرەمەکەی لە زانستی 

 .دەخوێندرێن

 

 هەرەمەکە بەم شێوەیەیە؛

 

یەکێ لەو کەسانە بوو باوەڕی بە سلوکیەتەوە بوو، بەاڵم لە ساڵی ( 8099-8091)ئەبراهام ماسلۆ 
یەتی شەستەکانی سەدەی ڕابردوو گەشەی بە سایکۆلۆژی مرۆڤایەتی دا، ئەو هەستی بە کەسا

لە ڕوانگەی ئەو هەر مرۆڤێ جۆرێ لە شێوەی . مرۆڤ کرد وەک بوونەوەرێکی تایبەت و تواناکانی
کار و توانای داهێنانی خۆدی هەیە، بۆ ئەمەش پێویستی بە النیکەم بە سەرەتا وئەساسیەتێکی 

هەر بۆیەش ئەم هەرەمەی داهێنا کە ئێستا وەک بنەمایەک بۆ گەشەدان بە .مرۆڤانە هەیە
 .او و ڕێکخراوبوون بەکاردێتڕێکخر

 
پێداویستیە سەرەتاییە بایەلۆژیەکان؛ سەرەتای هەموو شتێ بۆ مرۆڤ بریتیە لە پێداویستیە * 

 .سەرەتاییەکان و ئەو کەش و هەوایەی تیادا دەژی و هەناسەی تیادەدات
هەبوونی زەمانەتەکان؛ دوای ئەوەی تەواوی پێداویستیە سەرەتاییەکان فەراهەم بوون، ئینجا * 

مرۆڤ بیر لە ئارامی و ئاسایش دەکاتەوەو داوای زەمانەتەکان دەکات بۆ ئەمەش پێویستیەتی بە 
 . ئارامی تەندروستی و ئاسایش هەیە لە ژیانی خۆیدا تەئمین بێ

ر مرۆڤێ لە کۆمەڵگا هەوڵدەدات خۆی لە نێو کۆمەڵەیەک هە پێداویستیە سوسیالیەکان؛* 
بدۆزێتەوەو خۆی وا نیشان بدات کە سەر بە کۆمەڵەیەکە لە کۆمەڵگا وسوسیال ژیان بەسەر 

 .دەبات بۆ ئەوەش خانەوادە و ڕێکخراو و کۆمەلە دەبنە مەودای و هەناسەی مرۆڤەکان
ەسەنگێنن و تواناکانی خۆیان دەیانەوێ ناسینەوە بە بەهاوە ؛ لەم ڕووە مرۆڤەکان خۆیان هەڵد*

لێرەدا دووشت بۆ یان گرنگە یەکەم باوەڕ بەخۆبوون و . بناسنەوە لە مەیدانە جیاجیاکاندا
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و لەالیەکی تر ڕێزگرتنی ئەم توانایانە لەالیەن خەڵکانی تر و هەست کردن و اعتراف  تواناکانیان
ئەمەش . ان و پێزانین بەم توانایانەوەپێکردنی ئەم توانایە لەالیەن مرۆڤەکانی تر و ڕیزڵێن

 .جێگایەک بۆ مرۆڤەکان لە کۆمەڵگادا دەکاتەوەو دادەنێ
گەشەدان بە خود؛ بەرزترین ئاست مرۆڤەکان بۆ خۆیان هەیانبێ ئەوە گەشە دانە بە خۆیان *

ئەمەش کاتێ دەبێتە مەسەلە کاتێ کە پێداویستیەکان وا لە مرۆڤ دەکات بیرلە . تواناکانیانە
لێرەدا باوەڕبە خۆ بوون و پەرەدان بە خۆ هەموو ئەم ترس و . و پەرەدان بە خود بکات گەشە

دڵەڕاوکێیە وەال دەنێ، فشارەکانی وەزعیەتەکان ئەوەندە زۆرن مرۆڤەکان پێویست دەکات هەردەم 
 .ئەم ڕێگریانە لەبەین ببەن کە پیویستە وەال بنرێن
ین کە بەڕێز ماسلۆ لە کۆمەڵگایەکی ئەمریکی ئەوەی گرنگە لەم ڕووە باس لە چەند الیەنێ بکە

کە لە ساڵەکانی شەستەکان بنەماکانی داڕشتووە ئێستا بنەماکانی ئەم بۆ چوونە هەروا لە چەند 
بەاڵم لە هەندێ کۆمەڵگا دا جیاجیان و  تەوەرەیەکی ئەکادیمایی دا هەروا توانای تیوری هەیە،

 .دەکرێ بەشێوەیەکی تر مامەڵەیان لەگەل بکەین
گرنگترین وانە بۆ ئێمە کە کۆمەڵگاکەمان بەداخەوە زیاتر بەرخۆریە تا کۆمەڵگایەکی 

بەرهەمهێن، ئەوا لە ئەنجامی ئەوەی مرۆڤەکان دەستەمۆی خاوەن سەرمایە و دەوڵەت و دام و 
دەزگاکانی دەبن و هەردەم لە ژێر کاریگەری ئەواندا هەناسە دەدەن و زوو دەستەمۆ دەبن و دەبن 

تەنانەت گەشەسەندن بە خۆیان وەک تاک زیاتر لەم چوارچێوەیە کە چۆن خۆی . بە کۆمپارس
 .لەگەڵ ئەم شەپۆلە ڕابێنێ کە هەردەم مشەخۆریەکی بەردەوام بێ

کۆمەاڵیەتی و تەندروستی وای لە مرۆڤەکان کردووە کە هەردەم لە هەوڵی  نەتینەبوونی زەما
 .ەراهەم بکەنئەوەدا بن خۆیان ئەم زەمانەتە لە ژیانی خۆیاندا ف

یەکێ لە الیەنە نێگەتیڤەکانی ئەم کەش و هەوایە بوونی گەندەڵیەکی ئیداری بەردەوام دێنێتە 
ئاراوەو هەرکەس سەرەداوێکی دەست کەوێ سەرەتا بۆخۆیی و دەورووبەری ڕادەکێشێ و دواتر 

ات کە هەر دەزانێ زەمانەتی نیە بۆ یە هەردەم لە هەوڵی ئەوەدایە ئەم پێگەیەی خۆی قایم بک
 .هەیەتی

ئالۆگۆڕی سایکۆلۆژی مرۆڤەکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست جیایە لە مرۆڤەکانی ئەوروپایی و 
ما و بایەلۆژی جیاجیا و هۆرمۆنی ەنبئەمریکایی ئەمە لە ئەنجامی بوونی سەرەتاییەکی بە

 جیاجیا لە ئەنجامی ڕەوش و کەش و هەوایەکی تر و خواردن و خواردنەوەو کەڵتووری ناندین و
 .هتد ئازادیەکی کۆمەاڵیەتی و بیروڕاو عەقیدە دا

هەربۆیەش دەبینین بە بوونی گەرما و زۆرخواردنی چەوری و شیرنەمەنی خەڵکی لە ماوەیەکی 
و بریکردنەوەشیان کەم ماوەیە و کەڵتووری زۆر و هێز زاڵە و  زۆر کورتدا زوو هەڵدەچن و تووڕەن

ئەم کۆمەڵگایانە لە نەزەردا هەموویان نەرم و  دیالۆگ لەم کۆمەڵگایە الوەکیە و سیاسەکانی
نیانن و لە ووشەدا هەموو مرۆڤەکان ئازادن چی دەڵێن ودەکەن بەاڵم لە پراکتیکدا هەمووی 

 .پێچەوانەیە
بەڕێز ماسلۆ لەالیەکی تر لە تیوریەکانی چڕی دەخاتە سەرالیەنی سایکۆلۆژیای مرۆڤ، لە 

ئەوە دەبێتە مرۆڤێکی تەندروست، تەندروستی مرۆڤ ڕوانگەی ئەو ئەگەر مرۆڤ هاوسەنگ بوو 
دیارە تێکچوونی بااڵنسی  .ڕێژەیە و ئەویش لە هەموو کەس باشتر لە مرۆڤ گەیشتووە

سایکۆلۆژیای مرۆڤەکان جگە لە مەسەلەکانی دی ئێن ئا ئەوی تر هەموویان کاریگەری هێزە و 
 . دەرەکیەکاننکۆمەاڵیەتی و فاکتەرە 
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 ستایلی پرۆسێسەکان و نەوەکان لە کۆمەڵگادا؛
 

 لە گشتدا سێ جۆر ستایل لە پرۆسێسەکان و نەوەکانی کۆمەڵگادا هەن؛

الیەنگرانی پەیڕەوی دەکەن و بەرگری ئەم ستایلە نەوەی کۆن و ( باو)ستایلی ترادیسیۆن . ١
لێدەکەن، چونکە هەم لە وانەیە جێگاو ڕێگایان لە پرۆسیسەکان لەق بێت،وە هەم لە 

لە نێوان نزم مام ناوەندی دایە ( ئاستی)ستاتوسی . بەرەنجامەکانی کاروپرۆسێسەکان دەترسن
 .ئەگەر ئاستەکانی کۆمەڵگا بۆ سێ بەش وەربگرین

ە نەوەیەکە لەگەڵ خێرایی تەکنەلۆژیا و ئامرازەکان دەیەوێ هەنگا ستایلی مۆدێرن، ئەم.2
ئاستی ئەمانەش لە . وهەڵبگری و هەموو تواناکان بخاتە گڕ لە پێناو چاکسازی و گەشەدان دا

توانای زۆریان هەیە و بەاڵم دژایەتی زۆر دەکرێن لە الیەن ستایلی . نێوان مام ناوەندی بەرزدایە
ەڵدەگرن و دەیانەوێ لەم کۆت و بەندەی نێوان تراسیۆن و پۆستمۆدێرن لێپرسراوەیەتی ه. یەکەم

بەاڵم هەر هەڵەیەک لە پرۆسێسەکان یەخەی ئەمانە . ڕزگار ببن و زۆر پراکتیکی کاردەکەن
 .دەگرێتەوەو تووشی ئیحراج دەبن

ال ستایلی پۆستمۆدێرن، ئەم ستایلە زۆر واوەتر دەچن لە مۆدێرن و دەیانەوێ کۆمەڵگا ڕادیک. 3
ئەمانە ئاراستەیەکن کەمن و زۆر توانای ئەوەیان .چاکسازی بکەن و پرۆسێسەکان ژێر و ژووربکەن

 .نیە هەموو شتێ بگۆڕن چونکە تووشی بەرگری دوو ستایل دەبنەوە

ی نەوەکان و سایکۆلۆژی مرۆڤەکان لە ناوەخۆ کاریگەری جدی هەیە لەسەر (پەترۆن)سلوک 
مان کات ڕۆڵی فاکتەرە دەرەکیەکان کەم نین لەسەر ئەم لە هە. ئاڵوگۆڕەکان و پرۆسێسەکان

 .بە تایبەتی هەم فاکتەری ئنتەرناسیوناڵی هەم ئەقلیمی. پەترۆنانە

 

 بەڕێوەبردنی ئاڵوگۆڕ
 

 پێکهاتەکانی بەڕیوەبردنی ئاڵوگۆر و گۆڕان بریتین لە ؛

چۆنایەتی  بەڕێوەبردنی گۆڕانی ڕەنگەکان؛ بە کورتی ئەمە لێکۆلینەوەیەکی تایبەتە بە.١
لە ئەوروپا ئەمە لە . ی تایبەتی خۆی هەیەێککەسەکان و توانای کەسایەتیەکان ئەمە پرۆسێس

زانستی کۆمۆنیکەیشن دەخوێندرێن و تاقیکردنەوەی تایبەت هەن بۆ ناسینەوەی توانا و ڕەنگی 
 بەنموونە ڕەنگەکان لە گشتدا بریتین لە . مرۆڤەکان
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هەریەک لەم ڕەنگانە مانایەک و توانایەکی تایبەتیان ( رڕەنگی سوور، زەرد، سەوز، شین و مۆ)
 .هەیە

 لە گشتدا ئەم مانایانەیان هەیە؛ یشڕەنگەکان 

 .ڕەنگی سوور؛ ڕەنگی ڕابەرایەتیە و زیاتر بڕیاردەرن

 و توانای داهێنانیان هەیە نوێخوازان کەڕەنگی زەرد؛ ئەو کەسانەن زیاتر

 .بریاری بە کۆمەڵ دەدەن و توانای بڕیاردانیان نیە ڕەنگی سەوز؛ ئەوکەسانەن کە زۆر سوسیالن و

ڕەنگی شین؛ ئەوکەسانەن کە زیاتر کار بە پرۆسیسەکان دەکەن و زیاتر حەزیان لە چوارچێوەی 
 .کارەکان و بە پالن کارکردنە

ئەو کەسانەن لە نێوان هەموو ڕەنگەکاندان و بێ ( تورکوازە بە زمانی هۆلەندێ)ڕەنگی مۆر 
 .بڕیاردان و کارکردن و کەسانێکن لەگەڵ هەموو هەوایەک دەشنێنەوەخانەوالنەن لە 

لێرەدا هیچ ڕەنگێ لەسەرەوەی ئەوی تر نیە، بەڵکو توانا و شکل و شێوەی مرۆڤەکان بە شروشتی 
 .خۆیان یان لە نێو ڕێکخراوەیەکدا لە خۆوە دەگرێ

سایەتی و تاکی بەاڵم ئەم دراسەیە تایبەتە بە کە. ڕێکخراو هەموو ڕەنگەکانی پێویستە
ئەوروپایی ڕەنگە بۆ کەسایەتی ڕۆژهەاڵتی  وخەڵکی کوردستان مانای تری هەبێ و دەبێ 

کۆمەڵگای کەسایەتیەکانی  (پەترۆنی -سلوک )دراسەیەک و لێکۆلینەوەی تایبەت بە ترێندی
بەاڵم . ئەمەش ئەرکی سوسیلۆجیەکانە .خۆمان بکرێت و بتوانین ناسینەوەی ڕەنگەکانیان بکەین

داخەوە لێکۆلێنەوەو دراسەی زانستی بۆ تێگەیشتن لە کەسایەتیەکانی کۆمەڵگای ئێمە بە
بوونێکی زانستی نیە و کەمتر کۆمەڵگا بەم کەڵتوورە ئاشنایە و سیستەمی پەروەردە و خوێندن و 

جارێ کەرتی تایبەت . یش کەمتر هەوڵی ئەنالیزەی ئەم دراسانە دەدەنەتدام و دەزگاکانی حکوم
 . دێکی لەم مەیدانەدا نیەهەرهیچ وجو

ڕەنگە خۆی لە خۆیدا دراسەکردن و ناسینەوەی کەسایەتی ئینسانەکان سەرەتایەک بێ بۆ گٶران 
و ئاڵوگۆڕی ئینسانەکان لە کۆمەڵگادا ئەمەش پیداویستی دروست  وهەلومەرجی تایبەتی دەوێ و 

ن ڕێکخراوی تایبەتی دەبێ دەوڵەت و دامودەزگاکانی خوێندن و پەروەردە بەمکارانە هەڵسن یا
  .جیاجیا بەم کارانە هەڵسن

؛ بەڕێوەبردنێکە بۆ گۆڕان لە فەرهەنگ و کەڵتووری کۆمەڵگا بەرێوەبردنی گۆڕانی کەڵتووری.٢
 .ە لە زانستی کۆمۆنیکەیشندایئەمەش ڕشتەیەکی نوێ

دەبێ وبوون و پرۆسێسەکانی ڕێکخراوبوون؛ ئەمە پرۆسێسێکی بەردەوامە و گۆڕان لە ڕێکخرا. ٣
هەردەم ڕێکخراو خۆی نوێ بکاتەوە تابتوانێ لەگەل ئۆپراسیۆن وتاکتیک و ستراتیژدا بێتەوە کە 

 .ئەمە بە گوێرەی ڕێکخراو و دام دەزگاکان و ئامانجەکانی دەگوڕێن. هەوڵی بۆ دەدات
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؛ ئەمە گۆڕان لە نەخشەسازی ڕێکخراو و چاودێری و ئاراستەکردنی بەردەوامی پرۆسێسەکان.٤
دەبێ ڕێکخراو . کی بەردەوامە  پەیوەندی بە ماف و ئەرک و لێپرسراویەتیەوە هەیەپرۆسێسێ

 .بتوانێ لە گەڵ هەموو ئاڵوگۆڕەکان بێتەوەو بەردەوامی بە خۆی بدات

 .دیاریکردنی ستراتیژی دروست بۆ هەموو کاتەکان و مەیدانەکانی ئاڵوگۆری بەرێوەبردن.٥
نەک  دن لەسەری لە گشت ئاستەکانی کۆمەڵگاداکارکرستراتیژ وەکو مەسەلەیەکی دینامیکی و

کۆمەڵگا لە ئاڵوگٶرە ناکرێ کار بە ستراتیژێ بکرێ سەرچاوەی کاری پراکتیکی . پرنسیپی
ئەم گرفتێکی گەورەی ڕێکخراوە و حزبە . هەلومەرجێ بێ کە لە پرنسیپەوە هەناسە بدات

وان تیورو پراکتیک دەبنەوەو هەربۆیەش هەردەم تووشی ئەنتاگۆنیستی و ناکۆکی نێ. عقایدیەکانە
 .باوەڕەکانیان تووشی گرفت دەبێ

 

 سەرخەتی وەرچەرخان لە کەلتووردا؛
 

گۆڕانی کەڵتووری کۆمەڵگا و کەڵتووری ڕێکخراوەیی مەسەلەیەکن پەیوەندی بە پراکتیزەکردن و 
 .بەرجەستە بوونە لە کیانی ئەم کۆمەڵگایە یان ئەم ڕێکخراوە

مەسەلەیەکی گشتی دەنووسینەوە کە ئەکادیمیستەکان لە کۆمەڵگای جیاجیا دا لە خوارەوە چەند 
پیادەی دەکەن و ڕێکخراوەکان ئاڵوگۆڕ پێدەکەن و کەلتوورەکانیان گەشە پێدەدەن و ئاڵوگۆڕ 

 خاڵەکان ئەمانەن؛. پێدەکەن

نوێیانە  ،تێکەڵی هزر و بیرنوێ لەگەڵ پراکتیک و کرداری ڕێکخراودا تا بتوانێ ئەم هزر و بیرە١
هێواش وەال بنرێن و کەلتووری نوێ  پیادەی کار و پیشەیەکی تازە بکەن و کەڵتووری کۆن هێواش 

ئەمە پێچەوانەی ئەم بیروبٶچوونەیە کە ئئەنالیزە و پالن دارێژتن و خۆ .جیگایان بگرێتەوە
کاردا و  خەریک بوونە بە کەڵتوور ئاڵوگۆڕ پێکردن وخۆ خەریککردن و بیروکراسیەت یانی لە کاتی

دەست پێکردن بە کەڵتووری نوێ خۆی لە خۆیدا کۆمەڵگا ئاڵوگۆڕی پێ دەکرێت و لەگەڵ کەڵتووری 
 .تردا خۆی ڕادێنی

 .بەدەستەوە گرتنی پرۆسێسە باشەکان و داکۆکی لێکردنیان و وەال نانی پرۆسێسە خراپەکان.٢
هەڵەکانمان چاک بکەینەوەو لێرەدا فێربوون لە هەڵەکان و هەڵە کردن دەبێ وانەی لێوەربگرین و 

جا لەم نێوەدا کەڵتوورە باشەکان موتوربە دەبن و کەڵتوورە خراپەکان . بەرەوپێشەوەیان ببەین
 .خۆ بەخۆیی وەال دەنرێن

کەڵتوور وەک سلوک و پەترۆنی مرۆڤەکان سەیر بکرێت، ئەمە وا دەکات مرۆڤەکان بە خۆیان .٣
سلوکەکانیان لەگەڵ بەها کانی کۆمەڵگا تێکەڵ بکەن و پەرە دابێنەوەو هەست  ونەست و توانا و 

 .بە خۆیان بدەن لە دەورانی جیاجیا دا
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کەڵتوورمەسەلەیەکە پەیوەندی بە بەهاکان و هەست ونەست و قیافەی کۆمەڵگاوە هەیە، .٤
هەربۆیەش دەبێ لە کاتی پیادەکردنی کەڵتووری نوێدا ئەم هەموو وەزعانە رعایەت بکرێت و 

 .ەموو ئەمانە بێنەوەلەگەڵ ه

دەست پێکردن لە خۆتەوە، هەموو هەنگاوە هەزار میلەیەکان بە هەنگاوی یەکەم دەست .٥
پێدەکەن، ئەگەر ئەوانەی خوازیاری ئاڵوگۆڕن و گۆڕانیان دەوێ دەبێ ئامادەیی ئەوەیان هەبێ لە 

 .هەندێ حالەتدا تەحەددای کۆمەڵگای کۆن بکەن

ەوە لە بازنەیەکی داخراودا ، دەبێ ڕێکخراو و کەڵتووری شکاندنی بازنەی ڕۆتین و خوالن.٦
ڕێکخراوەیی لەم کەڵتوورە ڕۆتینەیەی هەیە دەربچێ و خۆی بە کەڵتوورێکی نوێ و تازە بێنێتە 

 .مەیدان

زۆر بیر لە ئاڵوگۆڕ و جودایی مەکەنەوە، دەبێ پراکتیک ئەم جیاجیاییە لە کۆمەڵگادا بەیان . ٧
 . ۆبکات نەک ڕەنگ و ڕوو و لۆگ

پاداشتەکانی ئاڵوگۆڕ و گرفتەکانی ئاڵوگۆڕ خۆی لە خۆیدا پەیوەندی بە کرداری ئەم ڕێکخراوە .٨
جا هەر چی . هەیە، کۆمەڵگا کردار وەک پێوەرێکی سەرەکی بەکاردێنێ و تەرمۆمەتری سەرەکیە

ە بێ ئەوا ئەم مرۆڤانەی داوای گۆڕان و ئاڵوگۆڕ دەکەن دەبێ لە پراکتیکدا ئەمە باش بزانن ک
کۆمەڵگا چاودێرێکی سەرەکیە و توانای کەشفی هەمووی هەیە و سەرەتا هەر زانیاری وەردەگرن و 

دوای بە ڕوویان دەتەقنەوە و باوەر وەرگرتن لە کۆمەڵگا و باوەڕ لە دەست دان هەموویان لە 
 .پراکتیکدا ڕەنگ دەدەنەوە

 راودا ئەمانەن؛فاکتەرە سەرەکیەکانی دەستپێکردنی ئاڵوگۆڕکردن لە کەڵتووری ڕێکخ

 ڕابەرایەتی.١

 بنەماسەرەکیەکانی ڕێکخراو و بەهاکانی.٢

 پەیوەندیە ناوەخۆییەکانی ڕێکخراو.٣

ئەگەر ئەمانە هاوسەنگ بوون و ڕابەرایەتی ڕێکخراو توانای کارگێری ئاڵوگۆڕەکانی تا دوا 
مەی هەناسە هەبێ و بە تەندروستیەکی دروست و بە ئاستی جیاجیا و لەیەک بەرنامەی تۆک

پراکتیکیدا هەمووی وەرگێرایەوە ئەوا هەموو ئەندامانی ڕێکخراو وەک سومبولی چاوی لێدەکەن و 
 .دژایەتیەکان ناتوانن ڕێگری لەم ئاڵوگۆڕانە بکەن وبەرگەی بگرن

خاڵی سەرەکی تریش خودی ئامانجە سەرەکیەکانی ڕێکخرا و بنەماکانی ئەساسی ئەم ڕێکخراوە 
ئەمانە . کە کۆمەڵگا خوازیاری گۆڕانە و پرۆسێسی نوێی گەرەکە سەرەتای ئەمە دەست پێدەکەن

 .لە فیزی و میسی و ستراتیژی ڕێکخراو بۆ هەمووان دەبێ ڕۆشەن بی
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و شکل و شێوەی هەیکەلی ڕێکخستن و پرۆسێسەکانی خودی ۆەیوەندیە ناوەخۆیەکانی ڕێکخراو 
ەندە پیادەی پرۆسێسی نوێ ڕێکخراوەیی خۆی لە خۆیدا بەیانی ئەوە دەکەن کە لە پراکتیدا چ

خەڵکی سادە لەم ڕووە پراکتیکی ڕێکخراوەکەدا دەبینن و دەزانن چەندە ڕاستگۆن لەگەڵ . دەکرێت
 .ئەم هەموو وەزعەی کە بەیانی دەکەن

 ڕێگریە سەرەکیەکانی بەردەم ئاڵوگۆڕ لە ڕێکخراوەیەکی ترادیسیۆن دا؛
 

کۆمەڵگا و ڕێکخراوەکاندا جیا جیان و ڕێگریەکانی بەردەم گۆڕان لە ڕێکخراودا بە گوێرەی 
 .ئاڵوگۆڕن بەاڵم لە خوارەوە چەند خاڵێکی گشتی دەنوسینەوە کە بۆ هەموو حەلەتێ ڕوودەدەن

بەشی خوارەوەی ڕێکخراو یانی تیمەکانی کارکردن وا هەست دەکەن هەموو شتێکیان لە .١
ەوان لەم ڕووە وە تیمەکانی کارگێری و ڕابەری دا بەسەر فەرز دەکرێ و زۆر کەم ڕای ئ

 .وەردەگیرێ

ڕابەران و بەڕێوەبەرانی ڕێکخراو ئەو ماوەیەیە ناڕەخسێنن کە تیمەکانی کارکردن لەیەک .٢
فێرببن و تواناکانیان لە کار و شوێنی جیاجیادا تاقی بکەنەوە، بەڵکو هەر مانەوەیانە لە شوێنی 

 .کارەکانیانداخۆیان و کەمتر سەیری تواناکانیان دەکرێت لە سنووری دەرەوەی 

ڕابەران و بەرێوەبەران کەمتر بەڵێنەکان یان و مەوعدەکانیان جێ بەجێ دەکەن، هێشتا بەڵێن .٣
نە بۆتە بەڵێن و خۆیان دەبوێرن لە زۆر لە بەڵێنەکان و تەنها ئەوانەی بەقازنجی خۆیان بێ 

 .ئەوا وادەی دەبن

نەرم و نیان دەبین هەرچەند ە لە ڕابەران و بەڕێوەبەران کەمتر فیزی و ستراتیژی ڕێکخراو .٤
پراکتیکدا گرفتی یان هەبێ ئامادەیی گۆڕین و چاکسازی نین، ئەم عینادیە خۆی لە خۆیدا شکست 

 .بە گۆڕان و ئالوگٶر دەهەێنێ

 زۆر جار ڕابەران و بەڕیوەبەران وەاڵمی دروستی ئەم تیمەی کارەکانیان پێ نیە بەنموونە؛.٥

 .موو شتێ باش دەچێتە ڕێوەبۆ دەبێ بگۆڕێن ئەوە نیە هە.آ

 .هەروامان کارکردووەو هەر ئەوەندە دەزانین و کۆمەڵگاکانمان لەم ئاستەیە. ب

پێداویستەکانی گۆڕان دەبێ ئامادەبن بە ئینفراستەکچەری کۆن چۆن دەتوانین پرۆسێسی نوێ . چ
 .پیادە بکەین

 .دێ( کارمەند)ن گٶڕان هەر بۆ گۆڕانە یان مەسەلەیەکی ترە، چ بەسەر چارەنووسی م. د
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هەندێ کارمەند دەڵێن جارێکی تریش ئاوا بانگەوازمان کرد و گۆڕاین و دوای لە پراکتیکدا هیچ . خ
جیاوازیمان لەگەڵ پرۆسێسە کۆنەکان و ڕێکخراوەکۆنەکە  نەبوو، کارمەند دەڵێ من دەمەوێ بزانم 

 .ڕێک چ دەگۆڕێ

 

 وەک ئامرازێ بۆ گۆڕان لە دیدگا و ڕێکخراوبوون  ێکمۆدێلچەند 

بۆگۆڕین و ئاڵوگۆری ڕێکخراوەکان و کۆمەڵگا گەڵێ مۆدێڵی جیاجیا هەن بەاڵم لێرەدا بە هۆشیاری 
دەست بۆ چەند مۆدێلێ دەبەین کە گرنگیان بۆ ئەو دەورانەی ژیان و گوزەرانی کۆمەڵگای خۆمان 

 ئەوانیش ئەمانەن؛ .هەیە

 ؛(مۆدێلی چایخانە_کلۆک مۆدل و کافەی مۆدل) کافەیمۆدێلی کاتژمێر و مۆدێلی .١

 مۆدێلی کاتژمێر؛
 

باس دەکەین کە یەکێکیان زۆر دوو مۆدێلی جیا لەیەک لە یەک کاتدا  و ئاڵوگۆڕ و گۆڕان بۆ گۆڕین
ێلی گرنگ بە کات و دیاریکردنی کاتەکان بۆ گۆڕین دیاردەکات و گەشە بە گۆڕان دەدات کە مۆد

کاتژمێرە و مۆدێلی کافەی یش زیاتر مۆدێلێکە ناڕێکە وهەرکەس بەکەیفی خۆی لێدەخوڕێ و یانی 
هەموو شتەکان هەڕەمەکیە و کەس بە کەس نیە لە ڕێکخراودا کە گۆڕینە بە ئاراستەیەکی جیا و 

 .دواکەوتوویە

مۆدیلی یەکەم مۆدێلی کاتژمێر بریتە لە دیاریکردنی کات 
( 88:81)و ( 88:99)نموونە کاتژمێر یانزە وەک کاتژمێرێک بە 

بە گوێرەی ئەم (. 88:11)و دوایش ( 88:11)و ( 88:39)و 
مۆدێلە ڕابەران کاتێکی دیاریکراو و ئامرازی دیاریکراویان 

هەیە بۆ دیاریکردنی ئاراستەکانی گۆڕان و چاکسازی لە 
گرنگترین مەسەلە لەم مۆدێلە یانی ڕابەر یان   .ڕێکخراودا

دەبێ کاتە مناسبەکان بە ئاسانی بقۆزنەوەو دیاری  ڕابەران
لێرەدا  .بتوانی كارەکانی هەڵسەنگێنێ( دەورانێ)هەروا دەبێ ڕابەر هەر دوای چارەکێ . بکەن

دیسپلینی  کارکردن بە پالن و پراکتیکی کارەکان گرنگن و ڕێکخراو دەبێ وەک کاتژمێر کاربکات و
 .انجەکانڕێکخراوەیی بەرزی هەیە بۆ گەیشتن بە ئام

لە دوای هەر کاتێدا دەبێ، ڕابەران هەم بتوانن پرۆسێسەکانی دوای خۆیان هەڵبسەنگێنن هەم 
یان کردووەو ئاڵۆگۆڕیان پێکردووە بۆ پێشەوە هەنگاو  هەڵبگرن و لە ئەو پرۆسێسانەی کە دیار
 دیارە ئەم مۆدێلی کاتەش شوێنی مناسبی دەوێ بۆ ئەوەی هەموو. پراکتیکدا تاقی بکەنەوە

 .مەسەلەکان بە پراکیئک ببنەوە
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 مۆدێلی کافەی؛
 

لەم دواییانە سیاسیەکانی حزبی لیبرالی هۆلەندی لە زاری سەرۆک وەزیران مارک ڕوتە 
بانگەوازیان کرد وو ووتیان وواڵت مۆدێلی کافەی نیە، هەر کەس بە ویستی خۆی ئاژاوە بنێتەوە 

کان لە زەندام شارێکە لە نزیک ئەمە دوای ئەوەهات هەندێ لە گەنجی تورکی سەرشەقامە
دواتر . نایەوە، دوایی پۆلیس بە توندی وەاڵمی دانەوەو کۆتایی پێهێناناوەیان ئەمستردام ئاژ

یانی هەرکەس بۆی نیە  .مۆدێلێ بۆ ڕێکخراوبوون و چاکسازی ڕێکخراوەکان بە ئەمە بووە
، کە دیارە لە یە دەربچیتهەڵبژاردە بکات و ناوەندی بڕیارگرنگە و کەس بۆی نیە لە و چوارچیوە

وواڵتێ کە یاسا سەروەربێ ئەوە یاساکان سەکۆیەکن بۆ هەموو ئاڵوگۆڕ و ڕاددەدانان بۆ 
 ناڕێکیەکان، بەپێچەوانەش ئەگەر ئەمە نەبێ ئەوە مۆدێلی کافەی لە زۆر وواڵت و ناوچەدا هەن

پاغان دەکەن و  و چینە دەسەاڵتدارەکان بە کەیفی خۆیان سامان و داهاتی نەتەوەیی داغان و
خۆیان دەکەن بە خاوەنی وواڵت و خەڵکەکەش دەبن بە کۆمپارس و بەرخۆر ئەوکات دیالۆگ و 

زۆر و کوشتن و قین و ڕق و هێرشکردن و کوشتن جێگای  .ئاڵوگۆڕ و زانست مانای تریان هەیە
 .تەوەدیالۆگ دەگرێتەوە و لە جیاتی ئازادی سەرکوت و زۆر لە کۆمەڵگادا تارماییەکەی دەسوڕێ

 ێنان؛پێه مۆدێلی هەلسەنگاندن و کۆتای.٢
Evaluation model 

ئەم مۆدێلە لە ناوەڕاست ئامانجی پرۆژە یان هەروەک لە هێلکاریەکەدا هاتووە؛ بەگوێرەی 
دوای گشت پرۆسێسەکان وەک بەشێ لە دەوری ئامانج دا شیتەڵ دەکات و . هەرشتێ نیشان دەدات

، دیارە پرۆسێسەکان وەی لە هێلکاریەکە کێشراوەدەسەنگێنێ؛ وەک ئەلەباری پراکتیکی هەڵیان 
کە لە  بەاڵم وا وەک نموونەیەک دەینوسینەوە. پەیوەندیان بە جۆری باس و پرۆژەوە هەیە

ئاوەژوو بوونەوەی وەزعی  لە مەش یانی کاریە پێچەوانەی کاتژمێر دەڕۆین، کە مەبەستهێل 
 ؛مەوجودە

 

 

 

 

 

 

 



گۆڕانزانستی   Pagina 29 
 

 

 

هێلکاریە سادەیە ئەوەیە؛ سەرەتا ئامانجی پرۆژە یان هەر کارێ گرنگە، دوای  خوێندەنەوەی ئەم
پێکهاتەکانی و کاری سەرەتایی ونەخشەسازی و پرۆسێسەکان ئینجا مەسەلە ماددیەکان و 

مەتیریالی پێویست، دواتر پراکتیک و کارەکانی و گرفتەکانی، دیسان خاڵە بە هێز و الوازەکانی 
ان و ماددە و ماتیریالیەکان، ئینجا چاکسازی لە گشتدا و فێربوون لە پراکتیک و نەخشەسازیەک

 .پراکتیکی پرۆژەکەدا

ئەم شێوەیە کارکردن بە شیکردنەوەو هەڵسەنگاندنی کارەکان، یارمەتی دەریەکی چاک دەبێ بۆ 
چ  .بەکاربێتکارێ جا ئەم مۆدێلە دەکرێ بۆ هەموو. گۆڕان و گەشەسەندن و بەرەوپێشەوەچوون

 .هتد..چاکسازی پرۆژەیەکی ستراتیژی بێ یان چاکسازی و ڕێکراو بوون بێ

گرنگترین مەسەلە هەر وانە وەرگرتن نیە لە هەڵەکان و چاککردنی بۆ پرۆژە یان مەسەلەکانی 
ئەم . ئایندە بەڵکو کارکردنە بە هۆشیاری بۆ مەسەلەکانی ژیان وگوزەران وتەواوی پرۆسێسەکان

سەلەکان لە سەرەتاوە تا دەگاتە خاڵی کۆتایی و گەیشتن بە ئامانچ زۆر هۆشیاریە بە هەموو مە
 .مەسەلە یەکالدەکاتەوەو ناڕۆشنی لە نێو دەبات

کارکردن بە هۆشیاریەوە وەک پەروەردەکردنی نەوەکان بە هۆشیاریەوە زۆر زەحمەتە و هەموو 
ڕۆژهەاڵتی ئەوەندە بەتایبەتی خەڵکی . کەس توانای ئەم هەموو لێکدانەوەو شیتەڵکردنەی نیە

بەرگەی بیرکردنەوەو حەوسەڵەی بیرکردنەوەیان نیە و دەیانەوێ یەکسەر دەست بە پراکتیک 
. ئەمەش کەلتووریێکە دەبێ بە جۆرێ لە جۆرەکان بە هێواشی ئاڵوگۆڕی بەسەر دابێ. بکەن

ن پێوەری ئەم ئاڵوگۆڕانە هەر پراکتیکە و دەبێ لە ژیان و گوزەرانی مرۆڤەکان دا هەستیا
پێبکەین و دەتوانین هەر بەم مۆدێلە توتسی بکەین و تاقی بکەینەوە چەندە ئاڵوگۆڕەکان بە 

چی بکەین و چمان پێدەکرێ بۆ ئەوەی ئاڵوگۆڕی . الیەنی پۆزەتیڤ ونێگەتیڤی مرۆڤەکان گۆڕاون
 .پۆزەتیڤ لە پەرەوەردەی نەوەکان موتوربە بکەین

  زگاکان؛بۆ گٶڕانی ڕێکخراوە و دام ودە مۆدێلی ئوپس.٣
 

بۆ چاککردنی ڕێکخراوبوون و گەشەدان بە پەیوەندیەکان لەم دواییانە مۆدێلی ئوپس بەکاردێت 
 بە زمانی هۆلەندی بەم مانایە دێتەوە؛

OPES Model; 

O: observatie 

E: effect 
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P: Pauze 

S: Suggestie 

Opes; Observatie, Effect, Pauze en Suggestie 

 

زمانی کوردی مانای ئەوە دێت؛ تێبینیەکان ، کاریگەریەکان، هەڵوەستە و پێشنهاد ئەم مۆدێلە بە 
 .یان هەڵبژاردەکان

کۆمەڵگا تێبینیان هەیە لە پراکتیدا و داوا دەکەن ئاڵوگۆڕ بە پۆزەتیڤ ؛  خەڵک لە تێبینیەکانی
دەزگاکان لە شوێنی ژیان و گوزەرانیان بکرێت، بۆ ئەم کارەش دەسپێشەخەری دەکەن و دام و 

ئاگادار دەکەنەوە کە کارکردن بەمشێوەیەی هەیە نادروستە و بەرەنجامی خراپی دەبێ بۆ 
 .نەوەکانی داهاتوو

خەڵک کێشەمکێشەکان و کاریگەریە ناوەخۆ و دەرەکیکەن بە ڕۆشنی دەبینن و ؛ کاریگەریەکان
ی ناوەخۆیەکان پەنجە دەخەنە سەر گرفتەکان و هەڕەشەکان و شانسەکان لە نێو فاکتەرە دەرەک

 .دەبینن و هەست پێدەکەن

چاوەڕوانیەک دەکەن و لەم نێوەشدا هەردەم لە دیالۆگدان لەگەڵ  ؛ کۆمەاڵنی خەڵکهەڵوەستە
بۆ ئەوەی کاتی دیارکراو بدەن بە رابەری خۆیان تا بیرێکی تر لە وەزعی خۆیان و کۆمەڵگا . یەکدا

هێواشی تێپەرببێت تا بیروهزری نوێ  ئەم هەلوەستەیە زۆر گرنگە بە ئازادی و بە. بکەنەوە
 .چەکەرەبکات بتوانێ هەموو کاریگەریەکان و پێشنهادەکان بەیەکەوە ببەستێتەوە

خەڵک دەبێ بە ئەلتەرناتیڤی دروست بۆ هەموو کێشەکان لە بنەماوە  ؛هەڵبژاردەکان پێشنهاد و 
ەیدان بۆ ئاڵوگۆڕی یانی لە شوێنی کار و ژیانی بە ئەلتەرناتیڤی دروست و پراکتیکی بێتە م

  .مناسب و گەیشتن بە کۆمەڵگایەکی خوازراو کە ئامانجی گشتمانە

ی کەرەستەکان و پێداویستیەکان لە هەر کۆمەڵگایەک ئەوە هەموو ئالوگۆڕێئەم باسە  بۆ ڕۆشنی 
چاک و خراپیەوە، تەنانەت هەندێ جار هەم  ی هەیە و پێویستە و بەمەوجود یەی کۆمەڵگائەو 

پێشکەوتن  بەریش دەبن بە فاکتەرێ بۆ ڕێگر و بلۆک بوون لە خەلک هەندێ لە ڕابەران و هەم
 .اچینە سەر کێشمەکێش و ڕیگریەکاننبەاڵم لێرەدا . وئالوگۆڕی کۆمەڵگا
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 مۆدێلی 

RACISO 

 بۆ گۆڕانی پرۆسێسەکان؛
 

R; Responsible, A ; Accountable, C; Consulted, I; Informed, S; Supportive, O; Out of 
Loop 

لێپرسراویەتی، ژمێریاریەت، ڕاوێژکار،زانیاری، هاوکاری و پشتیوانی، )بە کوردی بە مانای 
 (.لەدەرەوەی بازنەکانی پرۆسێسەکان

ک ئەم مۆدێلە کۆمەکیکی باشە بۆ دیاریکردنی بە پرسیاریەتەکان و مەسەلە ماددیەکان لەالیە
لەالیەکی تر کۆمەکە بۆ کۆکردنەوەی زانیاریەکان و ڕاوێژکردنی پرۆسێسەکانە لە ناوەوەو 

دەرەوەی بازنەکانی پرۆسێسەکاندا کە ئەمەش شەفافیەت لە پرۆژەکان و پرۆژە ستراتیژیەکان بە 
 .ماددی دەکاتەوەو مەودا بۆ گەندەڵی کەم دەکاتەوە

یەکان بەکاردێت تا پرۆسێسەکانی هەموو دەورانەکانی ئەم مۆدێلە زیاتر بۆ پرۆژە ئالۆز و ستراتیژ
سەرەتایی، نەخشەسازی، جی بەجێ کردن و دوایش )ڕۆشەن بێت کە خۆی لە دەورانی 

 (.تەسلیمکردن و پەرەدان دەگرێتەوە

 :تێگەیشتن لە کەسایەتیەکان
 

یەکێکیان باس  بۆ تێگەیشتن لە کەسایەتیەکان چەند مۆدێل و تێستێ هەن بەاڵم لێرەدا تەنها
دەکەین کە لە هەموو کۆمەڵگایەک دووریەکی زانستی هەیە و دەکرێ وەک سەرەتایەک بۆ 

تێگەیشتن و مرۆڤ ناسین شتێکی ڕێژەییە و . ناسینەو و تێگەیشتن لە کەسایەتی مرۆڤەکان بگەین
هەر مرۆڤێ پێوەر و تێڕوانینی جیاجیای بۆ هەیە لە هەموویان گرنگتر هەندێ کاراکتەر و 

زوتنەوەی ال شعوری ۆر گرنگن کە نوسینەوەیان زەحمەتە و تەنها بە بینین و تێڕوانین دەبینرێن ب
 .و مرۆڤەکان پێناسە دەکەن و دەکرێ بە ئاسانی بناسرێنەوە بەم بزوتنەوەو قیافە ال شعوریانەوە
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 ؛(بە زمانی هۆلەندی) مۆدێلی چوار ئیچ

4 H 

Handen, Hart, Houding. Hoofd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛، دڵ ، قیافە و وەستان، سەرەکانبە کوردی یانی دەست

یانی زانیاری و توانای )، سەر (تواناکان و دەست ڕەنگینی لە کاروپیشەکەدایانی )دەستەکان 
، دل یانی (یانی سلوک و تواناکانی لە کارو پیشەدا) ، قیافە وەستان (مەعریفی لە کاروپیشەدا

 (.هۆکارو حەزی بۆ کاروپیشەکە یانی مۆتیڤەیشن)

خراو و دام و دەزگاکاندا چەندە بە ئەم مۆدێلە زیاتر مرۆڤەکان بە وە دەناسێتەوە بۆ کارێ لە ڕێک
توانان، بەنموونە دەکرێ بەم چوار ئێچە بزانین کەسێ چەندە دەستەکانی ڕەنگینن و چەندە 

توانای ئەنجامدانی کارەکانی هەیە وقیافە و وەستانی و توانای تیوری چەندە تا بتوانێ ئەم کارە 
بڕیاردانە دێتەوە کە ڕێکخراو داوای ئەنجام بدات و میشک و زهن و دڵی لەگەڵ ئەم کارو پێشە و 

 .دەکات

هەر کەم وکورتیەک لە هەر مەیدانێ کاریگەری لەسەر ئەوی تردا هەیە و توانای مرۆڤ و 
سەرچاوە کورسێک بۆ یارمەتیدانی قوتابیان لە پراکتیکدا ) .هەماهەنگی کەسایەتی نیشان دەدەن

 _ 

S-BB Nederland) 

دڵ   قیافە و      

 وەستان

سەر      

ەکاندەست      

مەسەلە 

سۆسیالیەکان و 

 تواناکانیان

مەسەلە 

 بزنیسیەکان

نۆرم و بەها 

کەلتووریەکان و 

تواناکانی 

 مرۆڤ

مەسەلە 

 کەلتووریەکان
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بۆ ئاڵوگۆر و کارکردن و گەشە سەندن دیاری مرۆڤەکان  توانای تدا ئەم پێکهاتانەلە هەمان کا
هەر لە نێوەشدا دەکرێ کارێ بکرێ چۆن دەتوانرێ کەم وکورتیەکانی هەریەک لەمانە دەکەن،

 .چاکتر بکرێت و مرۆڤەکان بۆ پێشەوە ببەن

ان ئەگەر بە هاوسەنگی کاری. ئەم چوار پێکهاتەیە دەبێ بەتەندروستی کاربکەن و هاوسەنگ بن
 .کرد ئەوە مرۆڤێکی تەندروست و هاوسەنگ لە ڕێکخراودا بەرهەم دێنن

 تەمەن و فێربوون لە دونیای نوێدا؛
 

خێرایی و گەشەی ئۆتۆماتیزیۆن و هۆیەکانی بەرهەم هێنان وا خێران کە لە دونیای ئێستادا کە 
 مرۆڤەکان ناچار دەکات هەردەم خۆیان لەگەڵ زانستی نوێ گەشە پێدەدەن؛

ئەروپاییەوە وەرگیراوەو بە لە بەیانیە ی لەم خوارەوە لە ستاتستیکی کارمەندانی ئەم هێ
شیوەیەکی زانستی سەلمێنراوەو فێربوونی مرۆڤەکان توانایان هەیە چ پیر چ گەنج دەتوانن فێر 

ببن  بەاڵم ئینێرژی مرۆڤە بەتەمەنەکان کەمترە لە مرۆڤە گەنجەکان بەاڵم لەبەرامبەر دا 
یان هەیە، هێلە بەیانیەکە بەمچۆرەیە و تواناکانیش لە دوا تەمەنی کارکردن ئەزموونی زیاتر

هەربۆیەش نوسەر و کارمەندە . ڕرادەکراون یانی لە ئاستێکی دیاریکراودا دەمیننەوەو ە
بەاڵم بۆ . بەتەمەنەکان هەموو نوسین و کارەکانیان لە یەک ئاستی دیاریکراودا دەمێنێتەوە

 .هەندێ جیاوازیان هەیە ڕابەران مەسەلەیەکی ترە و

 

 

 

 

 

 

 

 

بە گوێرەی ئەم هێلە بەیانیە هیچ مرۆڤێ درەنگ نیە فێری کاروپیشەی نوێ ببێ و خوێندن و 
فێربوون تا مردن ئیمکانی هەیە ئەگەر مرۆڤێ حەز و ئارەزووی فێربوونی هەبێ یان پێویست وا 

ببێ ئەوەی دوای خاڵی دەست پێکردنی فێربوونەو حەزو . بکات دەبێ فێری کاروپیشەی نوێ
ەکی زۆر کەم لە مرۆڤەکانی ئەم سەردەمە لە وواڵتە پیشکەوتووەکانیش ڕێگای تر ئارەزوو ڕێژەی

 کات   

 ئاستەکان

ئاستی 

 پەیمانگا

ساڵ ٠٥ ساڵ؟ ٠٥   
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بەاڵم پێویست و گۆڕانی هۆیەکانی . دەگرنە بەر تا خوێندن و فێربوونی کار و پیشەی تازە
بەرهەمهێنان و کۆمەڵگا وا لە مرۆڤەکان دەکات لەگەڵ ئەم شەپۆڵە برۆن و ئەم لێکۆلینەوەو 

ە کە توانای فێربوونی ئینسانەکان چ گەنج چ پیر جیاوازیەکی ئەوتۆیان مۆدێالنەش بێنە ئاراو
ئەم تواناییە و . نیە و ئەگەر مرۆڤ ویست و ئارەزووەکانی بۆ بخاتە کار ئەوە ئیمکانی هەیە

خوێندن و فەراهەم کردنی ئامرازەکان و گۆڕانەش لەگەڵ کاتدا ڕێژەیین وپەیوەندی بە ئاستی 
بچوکترین نموونە مرۆڤە بەتەمەنەکانی وواڵتە . ەواوی کۆمەڵگاداپێداویستیەکانی هەیە لە ت

ئیسالمیەکان ڕوو لە مزگەوت دەکەن و خۆیان پاک دەکەنەوە و ئامادەیی خۆیان دەکەن بۆ دونیای 
فانی، بەاڵم مرۆڤێکی ئەوروپایی ڕەنگە ئەگەر ئایینی بێ ئەوا ڕۆژی لە هەفتەیەکدا یان دوو ڕۆژ 

خۆ پیرەکانی وواڵتێکی وەکو هیند ئەوا هەردەبێ تا مردن . دەچێ لە هەفتەیەکدا بۆ کەلیسا
کاربکەن و لە وواڵتیكی وەکو چین یش لە شوێنە گشتیەکان بە مۆسیقایەکی کەلتووری خۆیان بە 

چۆن مرۆڤێکی بێکاری دەرچووی کۆمپیوتەر لە وواڵتێکی ڕۆژهەاڵتی ناوەند لە . گروپ دانس دەکەن
فرۆشتنەو تواناکان و هەموو ویست و حەزەکانی لە جیاتی  بازاڕی سەوزەدا خەریکی سەوزە

ئەمەشیان هەر گۆڕانە بەاڵم بە . بەهرەمەند بوون لەتەک هات و هاواری بازاڕدا وون دەبن
پێچەوانەوە یانی چوونە وە بۆ دواوە و خراپ بوون و کاول بوونی زهنی مرۆڤێکی بەهرەدار و 

بەاڵم لەم وواڵتانە کوا . ی ئاسایشی نەتەوەییلەدەست چوونی سەرمایەکی مرۆییە بۆ پاراستن
  (.هەمان سەرچاوەی پێشوو) .دەوڵەت و دام و دەزگاکانی حکومی چۆن وا بیر دەکەنەوە

 

 ؛کاریگەریەکانیشێوازی کارکردنی نوێ و 
 

کار سەرچاوەیەی داهاتی مرۆڤەکانە، ئەمە نەک هەر لە باری ماددی بەڵکو لە باری لۆژیک و 
کار مرۆڤ دروست دەکات بە مانای ووشەکە دروستکەری مرۆڤە . دەروونی ئینسانەکانیش هەروایە

کار مێژوویەکی دوورو درێژی لە ژیانی مرۆڤدا هەیە و هەر دەورانێ . و ڕۆتین و بەردەوامیشیەتی 
سیستەمی کۆمەاڵیەتی بە جۆرێ و بەشکلێ لە ژیانی مرۆڤایەتی دا ڕەنگی داوەتەوە و لە 

مرۆڤەکان خۆیان لە ئەنجامی گەشەی هۆیەکانی بەرهەم هێنان و سروشتی کارکردن و کاردا 
 .فازەکانی ژیانی خۆیان بە باش و بە خراپ ئاڵوگۆڕپێداوە

ڕانی کەڵتووری کۆمپانیاکان و سیاسیەتی لەم سەردەمەی ئەمڕۆدا هەروا دێ شێوازی کارکردن  وگۆ
سەرمایە و گەشەی سەرمایە و پەرەدان بە . بەرهەم هێنان وکارکردنیان لە ئاڵوگۆڕی خێرا دان

هەروا داواکاریەکانیان ( کەستەمەر)بەرهەم هێنان و چونە سەری داواکاریەکانی بەکارهینەران 
 .دەچێتە سەر و کالنت مەلیکە بە پراکتیک دەبێتەوە

پانیا زەبەالحەکان هەروا دێ ڕوو لە چەند شیوازێ دەکەن کە هەم توانای کرێکاران زیاتر کۆم
و کاری  کار زیاد دەبێت و هەم ژمارەی کرێکاران کەم دەبێتەوە شدەتیبەرز دەبێتەوە هەم 
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فیزیکی دەبێتە کاری ئامێر لە گشتدا و کاری زهنی مرۆڤەکانیش توندتر و خێراتر و ئاڵوگۆڕتر 
 .دەکەنوون بە زیاد لیەکی تر دەستی ئوتۆماتیزیون زیاد دەکات و ڕۆبۆتەکانی کار ڕوولەال .دەبن

گۆڕانی پەیوەندیەکانی کار و وەزعیەتی سوسیالی شێوەکاری نەرم ونیان و کارکردن لە ماڵەوە و 
مرۆڤەکان وزیاد بوونی سولیست بوون تاک گەرایی و تایبەتمەندی تایبەت لە کاردا وای لە 

بکەن هەم لە تیم دا کاری تایبەتمەند ئەنجام بدەن و هەم خۆیان خۆیان هەلبسوڕێنن مرۆڤەکان 
ئەم تیمانەی کارکردن لە هەموو حالەتێ دا خۆیان خۆیان . و خۆیان ڕابەر و سەرکردەی خۆیانن

 .هەلدەسوڕێن و پێویستیان بە ڕابەر و بەڕیوەبەر نیە

یەکەمجار کۆمۆنیکەیشن ئینجا دەست  مەکانی کارکردن ویتئاستی بۆدوا  و لیدەر بڕیاردان
ئەمەش کاری تیمەکانی خێراکردووە و  .بەکاربوون دوو سیماتی ئەم شێوەی کارکردنی نوێەوە

 .مەسرەفەکانی ڕێکخراوەکانی کەم کردۆتەوە

کارکردن لە ماڵەوە هەم وەزعیەتی کۆمەاڵیەتی کرێکارانی ئاڵوگۆر پێکردووە لە مەسەلەی خێزان 
و پەروەردەی منداڵ هەروا لە بواری ژینگەوە هەم کەم کردنەوەی گازی دووەم و ئاگاداری منداڵ 

ئۆکسیدی کاربۆنە بە هۆی کەم کردنەوەی هاتووچۆ و کاتەکانی هاتووچۆ و کەم کردنەوەی کارەبا  
ئەم شیوازە لە کارکردن . و بەکارهێنانی بیناکانی کۆمپانیاکان و کۆمپوتەر و پێداویستەکانی کار

سرەفەکانی کاری خستۆتە سەر شانی کرێکاران و کرێکار لە زۆر ڕووە زیانی کردووە زۆرێکی لە مە
 .و لە زۆر ڕووشەوە کاتی پێویستی خۆی و خێزانی فەراهەم کردووە

گرێبەستی و جێگرتنەوەی کاری کاتی و ( بەردوام و دایمی)نەمان و کەم بوونەوەی کاری فاست 
هەروا زوو گٶڕانی خاوەن کار و کڕینەوە و . ەیەسیماتێکی ئەم دەورانەی کار و سەرمای کاتی 

دەمج بوونی کارگە وکارخانەکان و ئیفالسی هەندێ خاوەنکار، تەنانەت دام و دەزگاکانی 
دەوڵەتیش بە شێوەیەک لە شیوەکان ڕێکخراوەکانیان کەم کردۆتەوە لەگەل سیماتی سەردەمی 

ەمەن و ژن وپیاو لە مەیدانی کاردا و زیاد بوونی هێزی بێکاران و جیاوازی کردنی ت .نوێ بێنەوە
کرێکارە بە تەمەنەکان کاتی بێکار دەبن لە ئەنجامی . ئاڵوگۆڕ سیماتێکی تری ئەم سەردەمەن

هەر هۆیەک بێ ئەوە زۆر زەحمەتە کاریكی یان لە هەمان تایبەتمەند بەدەست بکەوێتەوەو 
خاوەنکار و . مادە بکرێندوایش تەمەنیان کاتی ئەوەی نەماوە دووبارە بۆ تابتمەندی تر ئا

دەوڵەت زۆر جار ئەمانە وەال دەنێ و دەچنە سوپای بێکاریەوە چۆن ژنان و کرێکارانی پێداویستە 
 .تابیەکانیش هەروان

قورسکردووە و هەم چینە  سەفێکی لە کرێکاران و کرێکارانی ماهری هەموو ئەمانە ژیانی
کرێکارەکە و هەم چینەکانی ناوەند لە کۆمەڵگا دەبێ ئەم چینە بێکارە بژێنن بە النی کەم و 

 .سیستەمی باجی وواڵتدا

بە کورتی کار و هێزی کار ئالوگۆڕی زۆری بەسەرهاتووە و کێشەی کار وسەرمایەش بەاڵم زۆرجار 
ۆن کار دەکەن ئەمەش بە قازانجی کرێکاران هێزە چەپ وکۆمۆنیستەکان بە هەمان پرنسیپ ی ک
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دەبێ ئەم هێزانە مامەڵە لەگەڵ واقع بکەن و زیاتر پرنسیپ وەال بنێن و کارکردن  یەبۆ. نایەتەوە
 .بە پێچەوانە بکەن لە خزمەتکردنی چینی کرێکار و تەواوی کۆمەڵگادا

ەبۆتە شێوەکار و ئەم ئاڵوگۆڕە لە هزر و بیری چەپە لە ئەوروپا دەستی پێکردووە بەاڵم ن
هەربۆیەش دەبینین لە جیهان بینیدا و لە پراکتیکدا سەرمایە دەست . دووریەکی ئینتەرناسیوناڵی

وااڵیە لە هەلگیرساندنی جەنگ و کارەساتەکانی یان لە ئاڵوگۆڕی وەزعی ئابووری وکۆمەاڵیەتی 
قەتیس  .یهانداوتوند کردنی قایشی برسیەتی و دەوڵەمەند بوونی چینە سەرمایەدارەکان لە ج

مانەوەی چەپەکان لە سنووری وواڵتی خۆیاندا بەرەی ئینتەرناسیوناڵی چۆلکردووە و سەرمایە بە 
ئەم بێ بەرگریە نێو نەتەوییە زیانێکی زۆر لە چینی . کەیفی خۆی تەڕادانەی تێدا دەکات

کان نە مەودای گۆڕین و ئالوگۆڕی لە سیاستە جیهانیە. کرێکارو بەرەی گەلە چەوساوەکانداوە
 .هێشتۆتەوەو هیچ تروسکایەک لەم نێوەدا لە دونیای ئەمڕۆدا نیە

 

 بەڕیوەبردنی پرۆژەکان؛ ی نوێیسیستەمنوێترین 
 

لێرەدا ناچینە ناو ناوەرۆکی ئەم سیستەمانە تەنها سەرەتایەک لە سیستەمەکان دەخەینە ڕوو 
سەرچاوە لەسەر هەریەک لەم دوو سیستەم هەرکەسێ خوازیاربێ دەتوانێ دەیان و سەدان 

 ئەم سیستەمانەش بریتن لە؛. بخوێنێتەوە

 ؛٢سیستەمی پرینس 
Prince2 

قوناغێکی ئەم سیستەمە لە  زۆر پرۆژەکان بەکاردێت و خۆی لە وە سەرچاوەگرتووە کە چەند  
 ؛هەیە و هەر قۆناغی بە بەڵێ و نەخێر بەردەوام دەبێت و سیستەمی

)Plan, do, Check Act) 

 ئاکت، پالن ، دوو، چێک 

قۆناغی . ئەوروپا پیادە دەکرێتهەموو کارەکانی کۆمپانیاکانی  ئەمە زیاتر لە. دەکرێت ڵکونترۆ 
پرۆژەکانیش بریتین لە قۆناغی سەرەتایی و نەخشەدانان و جێ بەجێ کردن و کۆنترۆلکردن 

بەردەوام بوون یان وەستان  لە نێوان هەر فازێکی کارکردنیشدا ىریاری .وگەشەدان بە پرۆژەکان
  .کۆنترۆل دەکرێن( چاودێری کردن)دواتریش کارەکان بە سیستەمی ئاودیت . هەیە

 سکروم  /یل اسیستەمی ئاج
Agile/scrum  
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، (بینین، هەستکردن، ئاڵوگۆڕپێکردن)سکروم لەسەر ئەم فەلسەفەیە بینا نراوە / سیستەمی ئاجایل
خاوەن بەرهەم، سکروم )کە دامەزراوە کە ئەوانیش ئەم سیستەمە لە سەر بنەمای سێ سێکوچ

خاوەن بەرهەم کە خاوەن فیزیەکی بەهێزە بۆ پرۆژەکان و ( ماستەر و تیمەکانی کارکردنن
کارەکان سکروم ماستەر هەمو کارەکان و پرۆژەکان و پێداویستیە تایبەتمەندیەکانی ئامادەکات و 

پسپۆڕن و کاردەکەن وەک یەک تیم لە  رۆڵی کارگێڕی دەبینێ و تیمەکانی کارکردن کەسانی
کورتن و یەکالکەرەوەن وەکو ( زنجیرەی کارکردن)یانی سپرینتەکان . موشەخەسە بۆ گشتی دەچن

سیستەمی تاڤگە وایە و یەک ئاراستەی هەیە ئەو بیرو بیرۆکەی کە توانای جێ بەجێکردن نین 
شێوەی مەلەی دۆلفین کاردەکەن یەکسەر وەال دەنرێن، هەمو سکرومەکان یان پالنە بچوکەکان لە 

یانی شەپۆلی کورت و خێرا و نەرم و نیان کونترۆلکراو، ئەمە بە مانای ئەوەیە پالنەکان کورتن و 
لە پراکتیکدا ئامانجەکان دەپێکرێن و یەکال دەکرێنەوەو پچڕ پچڕن بەاڵم لە پراکتیکدا گشت 

وە کە ئامانجی بەرهەم و کات ئەمەش خۆ لەسەر سێ سێکوچکە دەگرێتە. دەکاتە کۆی پارچەکانی
ئەم سیستەمە ئەمڕۆ باوترین سیستەمە لە نوێخوازی و گەشەدان بە پرۆژە . و دراو دانراوە

 .ستراتیژیەکان لە ئەمریکا و ئوسترالیا و کەنەدا و هەندێ کۆمپانیای ئەروپایی کاری پێدەکەن
 

دەدات، بەمانای ئەوەی ئەم سیستەمە کارەکان هەردەم بە کۆنترۆڵی و کورتە پرۆسێس ئەنجام 
 .سێ کوچکەی سپرینت بریتین لە بەرنامە، جێ بەجێ کردن و کۆنترۆڵکردن و تاقی کردنەوە

 
هەبێ ئەوا سەرچاوەی زۆر زۆر لەسەر ئەم  انەئەوەی دەیەوێ زانیاری زۆرتر لەسەر ئەم سیستەم)

 (.سیستەمە هەیە چ بە کتێب یان لە نێو میدیای ئەڵکترۆنیدا

 

 ؛هاوسەنگی بەڕیوەبردنمۆدێلی 
 

 مۆدێلی هاوسەنگی بەڕێوەبردن لە سێ پێکهاتەی سەرەکی پێکهاتووە؛

 بەرێوەبردن. ١

 ڕاهێنان  .٢

 ڕابەرایەتی .٣
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ئەگەر ئەم . بەڕێوەبردن و ڕاهێنان و ڕابەرایەتی دەبێ لە ڕێکخراودا لە هاوسەنگی دابن
لە  نە بوونی هاوسەنگی .هاوسەنگیە هەبوو ئەوە کارەکان بە شێوەیەکی هاوسەنگ بەڕێوە دەچن

لە ڕێکخراودا دەبێتە هۆی ناڕێکی لە ڕێکخراو و کارەکانی لە مەیدانە  بەڕێوەبردن دا
 .جیاجیاکاندا

ن نەبووە و ئەوەی لە هەستی پێدەکرێت لە کۆمەڵگای ئێمەدا هیچ کات هاوسەنگیەکی بەڕیوەبرد
نیە، هەر بۆیەش کۆمەڵگای ئیمە توانای بەرهەم هێنانی ڕابەرانی کەمە و ئەوانەی دروستیش 

ئەگەر سەیری سەرکردە سیاسیەکان . دەبن دەبن بە مۆتەکە بە سەر مرۆڤەکانی ئەم کۆمەڵگایە
وڵی وتەنانەت مەسولە حزبیەکان بکەین ئەوا هەموویان ئەلتەرناتیڤیان نیە و هەمووشیان لە هە

ئەوەدان نەوەکان و بە تایبەتی کوڕەکانیان بکەن بە جێگرەوەی خۆیان، هەر بۆیەش سیستەمێکی 
ئەگەر حزب و ڕێکخراوێکی سیاسی سەرکردەکەی  .نەزۆک و نا هاوسەنگ دروست دەکات

ئەڵتەرناتیڤی نەبێ چگە لەوەی ناوەندی دیموکراسی لەم حزب و ڕێکخراوە هیچ مانایەکی 
ە هەمان کات بێ توانایی ئەم حزب و ڕێکخراوەیەیە بەیان دەکات کە توانای زانستی نیە بەاڵم ل

 .دروستکردن و بەرهەمهێنانی ڕابەری نیە بەاڵم توانای دروستکردنی کۆیلە و ماستاوچی زۆر زۆرە
قوربانی زۆری کاتی زۆری دەوێت و هەر ئەمەش وا دەکات ئالوگۆڕ و گۆڕین زۆر قورس دەبێت و 

ەی هەمان وەزع دووبارە دەبێتەوە یان سەرکوت و تۆقاندن بە شێوازێکی تر و ، دواتریش بازندەوێ
 .ئامرازی تر

 ک بۆ گۆڕان؛ێبازنەی هەواڵگری وەک میسۆد
 

بازنەی هەواڵگری پرۆسێسەکانی چەندین قۆناغیان هەیە و هەر هەوالگرێ مۆدێلێک و 
دەزگا هەواڵگریەکانی وەک سیستەمێکی بۆ هەیە، ئێمە لێرەدا ناچینە ناو هەموو مۆدێلەکان و 

سی ئائ ئەی و موساد و دەزگاکانی هەواڵگری سەر بە دەوڵەتە ئەروپیەکان و کەی جەی بی 
رووسایی و سافاک و ئیتالعات و میتی تورکی تا دەگاتە دەزگای مخابەراتی عێراقی و سوریی و 

 .میسری

 ڕابەر

 بەڕیوەبردن ڕاهێنان

 هاوسەنگی  
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ۆ مەسەلەی بەڕیوەبردن و بەکارهێنانی مۆدێلە جیاجیاکان لە ڕشتە و دام ودەززگا جیاجیاکان ب
چاکسازی لە دراسە ئەکادیمیەکانیش واردە بەمەرجێ بتوانرێ لە هەموو حالەتەکانی دا بێنەو 

 .ئاڵوگۆڕێ بە مەسەلە سەرەکیەکان بدەن

لە خوارەوە مۆدێلێکی گشتی بازنەی هەواڵگری دەنوسینەوە کە زۆر گشتیەو لەمە دەکرێ باس لە 
 .چاکسازیەک بکەین

رەوە لە داتا مەزنەکان وبازنەی هەواڵگریەوە یە لێرەدا ڕۆشەن دەبێتەوە کە ئاڵوگۆڕ هێلکاری خوا 
 چەند گرنگن؛

 

 

  

 

 

 

 

 

هەر دەزگایەک و کۆمەڵگایەک شکل و شێوەی ڕێکخراوەیی هەواڵگریەکەی دەگۆڕێ، بەاڵم لە 
هەموو حالەتەکانی چەند پرۆسێسێکی گشتی هەیە کە هەموویان یەک پرۆسیێسیان هەیە، ئەویش 

پانتایی جەماوەر و زانیاریەکان کۆکردنەوەی زانیاریەکان لە یەک کۆگای زانیاری و دواتریش 
هەلسەنگاندن و ئەنالیزەکردنی زانیاریەکان و سەرچاوەکانە لەالیەکی تر دراسەکردن و 

هەڵبژاردن و کۆنترۆل و هەڵوێست وەرگرتن لە ئاست و شوێنی جیاجیا و لە ئاستی جیاجیا 
هەموو ئەمانە . هەروەها دیاریکردن پالن و کاتەکانی بە شێوەیەکی توند و بەهێز و نهێنی

تەنانەت لە زۆر حالەتدا هەمان هەلوێست دووبارە کانن و سیفاتی گشتی ڕێکخراوە هەوالگریە
 .دەکەنەوە

ئەوەی گرنگە باسی بکەین وپەیوەندی بە گۆڕان و پرۆسیسەکانی گۆڕانەوە هەبێ نەرم و نیان و 
پشوودرێژی دەزگا هەواڵگریەکانە لە الیەک لەالیەکی تر توند و بەهێز و بە دسیپلین و کاتی 

 .ەن و هیچ فرسەت لە دەست نادەنتەواو مناسب بە کارەکان دەد

 

 دەوروبەر و کۆمەڵگا

گواستنە

 وەی

زانیاریە

 کان

 تۆمارکردن

 تێکهەلکێشانی زانیاریەکان

 دوربینی کار

 هەڵوێستگرتن

 ئۆپراسیۆن

 تاکتیک

 ستراتیژ

ڕێکخراوی 

 هەواڵگری

دابەشکردنی 

 زانیاریەکان

ئیڤا

لوە

یشن 

هە)

لسە

نگا

ندی 

کۆ

تایی

) 
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 خاڵی نەگەڕانەوە و پرۆسێسەکان؛
Non return point 

ئەوەیە لە کاتی دراسە کان و هەڵوێستە داهاتووەکانی  مە بەست لەم خاڵەی نە گەڕانەوە
کۆمەڵگا ئەو خاڵەیە کە دەبێ هەموو پێداویستیەکان ئامادەبن بۆ جئ بەجێ کردنی کارەکان و 

ەش هەم لەچۆنایەتی بەڕێوەبردن و کاتدا خۆی یەکال دەکاتەوە و هەم لە ئەم. پرۆسێسەکان
 .دیاریکردنی وەزع و حەلەتی ئێستا دا و گەیشتن بە وەزعی خوازراو

 ڕوونی دەکەینەوە؛  هێلکاریەبۆ ئەوەی لە خاڵی نەگەرانەوە زیاتر بگەین ئەوا بەم 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بە کورتی خاڵی نەگەڕانەوە ئەو خاڵەیە کە پرۆسێسەکان بۆ وەزعی مەوجود بە ئەنجام 
دەکرێ هەندێ کات و شوێن خاڵی نەگەڕانەوە بۆ پێش بێنن و . بۆ نیەدەگەیەنێت و گەڕانەوەی 

بەاڵم لە هەموو حالەتێکدا دەبێ ئەوانەی خەرێکی . دەکرێ لە هەندێ کاتیشدا بۆ دواوەی ببەن
ڕێکخستن و گەشەی پرۆسێسەکان و چۆنایەتی باشتر داوا دەکەن دەبێ ئەوە تێگەیشتینیان بۆ 

 .ێری مناسبی بکەندەورانە کان هەبێ و بتوانن کارگ

 کات

 چۆنایەتی

 خاڵی نە گەڕانەوە

 وەزعی خوازراو

 خاڵی نە گەڕانەوە

 خاڵی نە گەڕانەوە

وەزعی مەوجود یانی 

 خاڵی دەست پێکردن

ئالوگۆڕ لە پرۆسێسەکان و 

 کارگێری بەرنامەکان
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تێگەیشتن لە هەموو ئاکتۆر و فاکتۆرەکانی ناوەخۆ و دەرەکی لە سیاسەتیشدا هەم مەسەلە 
ناوەخۆیەکان و دەرەکیەکان بە ئەقلیمی و ئینتەرناسیونالیەوە ئەوەندە ئاسان نین و ڕابەری 

 .دروستی دەوێ

نێکی دروستە بۆ هەموو ئەوەی لە کۆمەڵگای ئێمەش پێوە دەناڵێنێ کەمی یان نەبوونی تێگەیشت
مەسەلەکان و دەست کورتی کۆمەڵگاکەمانە لە دروست کردن و گەشە سەندن بە ڕابەری و ئاڵوگۆر 

 .و نوێخوازیەک کە بتوانێ تەکانێ بە کۆمەڵگا دا بدات

 

 بنەما سەرەکیەکانی گۆڕان و گۆڕانکاری لە کۆمەڵگادا؛
 

سەرچاوەکانی گۆڕان لە بەڕیوەبردن دا، لێرەدا جەخت لەسەر چەند الیەنێکی گرنگ دەکرێت لە 
هەروەها مەبەست لە چاکسازیەکی بەردەوام و ئاڵوگۆڕی بەردەوامە کە لێرەدا یانی هەردەم 

ئاڵوگۆڕدایە و خۆی لەگەڵ هەموو کاریگەریە دەرەکی و ناوخۆکان دەگرێ و  کۆمەڵگا لە بزوتنەوەو
ن دا و هەردەم جارەنووسی دەتوانێ هەموو دەم بێتەوە لەگەڵ پێشکەوتن وبەرەوپێشچوو

نەوەکانی ئایندەی لەبەر چاوەو هەلومەرج و پراکتیکی ئەم نەوەیەی ئێستا هیچ دژایەتی 
 .وکاریگەری نێگەتیڤ بۆ نەوەکانی ئایندە جێناهێلێ و ئەرک و باری سەر شانیان قورس ناکات

 خاڵە سەرەکیەکان بریتین لە مانە؛

 .بەڕیوەبەرەکان لە کۆمەڵگا لە گشت مەیدانەکانی کاروژیاندافیزی دروست و پێویستی ڕابەر و . ١

مرۆڤ وەک سەرچاوەیەکی نەتەوەیی  وبەهایەکی بەرز چاوی لێدەگیرێت و کاری بۆ دەکرێت . ٢
 .لە گەڵ ئیکۆ سیستەم  و هەموو مەسەلەکانی ژینگە و کارو شوێنی ژیانی مرۆڤەکان

ەوکارخانەکان لە بەرهەمی نەتەوەیی سادە و بازنەی پرۆسێسەکان لە دام و دەزگاکان و کارگ. ٣
شەفاف بن و خەڵکی بە ئاسانی بتوانێ لێ یان بگات و پەیڕەویان بکات و بتوانن ئەرک وماف و 

 .لێپرسراویەتیەکان بناسنەوە

مەسەلە پراکتیکەکان بۆ کارمەند و کرێکاران وتەکنیکار و هەموو گەلی بەرهەم هێن بەهەند .٤
پراکتیکی و کارەکان ئەوانەی کە سەرکەوتوون و گرفتیان نیە پەرەیان  وەربگیرێن ومەسەلەکانی

پێبدرێت، گۆڕان تەنها هەر بۆ ئەوە نیە گۆڕان بکرێت، بەڵکو بۆ ئەوەیە ئاستی بەرهەمی 
نەتەوەیی و داهاتی نەتەوەیی گەشە پێبدا نەک لەناوبردنی مەسەلەیەک کە زیان بە 

 .یان بباتپراکتکەکان بگەیەنێت و دووبارە بۆ دواوە
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کاریگەریەکان دەبێ بپێوڕین و توانای پێوانیان هەبێ لە هەموو ڕووێکەوە، تەنانەت ئەگەر .٥
ڤیزی ڕابەریش توانای گۆڕینی نەبێ دەبێ ئالوگۆر بە ڕابەرایەتی بێت و فیزیەکی تر و ڕابەرێکی 

 .تر بێتەوە مەیدان

پراکتیک  .شیوەیەکی زانستی کۆمەڵگا وپراکتیک باشترین پێوەرن بۆ گۆڕین و ئاڵوگۆڕکردن بە
هەموو ئەو ووشە و خەیاڵ پاڵوی و خەون و خەیال و درۆ دەلەسەی کە بەناوی گۆڕین و 

گەشەسەندن و ئازادی و عەدالەتی کۆمەاڵیەتی دەخاتە ڕوو و ئاستەکانی ڕاستگۆیی بەیان دەکات 
کەس ناکات و ئەم مێژووە هیچ ناتوانێ بیگۆڕێ و ڕەحمیش بە. لە کات و شوێنی دیاریکراودا

هەر بۆیەش ڕابەرە درۆزن و دزەکانی سەرمایەی کۆمەاڵیەتی . هەرشتێ دەچێتە خانەی خۆیەوە
زوو زوو ڕەزیل و سەفیل دەکرێن و دەچنە زبڵدانی مێژووە و کەسانێکیش هەن لە زەین و دل 

کەمن ئەو ڕابەرانەی مێژوو دەنووسنەوەو . ودەروونی کۆمەاڵنی خەڵک بە زیندووی دەمێننەوە
 .مێژووش لەیادیان ناکات

--------------------------------------------------------- 

  

 ەرچاوەکان؛س

ی کورسچەندین کۆمۆنیکەیشن لە ەکانی مۆدێل چەند پەرتووکێ دەربارەی بەڕێوەبردنی دەووروبەر بە زمانی هۆلەندی و سەرچاوە
 .هۆلەندی وەرگیراوە کانی کۆمپانیا

 

 

  


