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 یان،ژ ەل ۆه ینگترینگر ێبەرو ر ۆمەڵگاک یپشت ڕبڕەیدا ب ەتەوایەتین ەباتیخ ەوتیر ەل رێکخراو

 ەل ێکخراور ێبەرر. ێکخراوەکەداویەر یناوچوون ەل ەنانەتو ت ێشکەوتنو پ ەشەسەندنگ

 یەکیداهاتوو ێناوپ ەل ەرگاڤو ه ەباتد ێشپ ەرەوب"  ڵخوازد ەوشیر" ەرەوب" ەوجوودم ەوشیر"

داهاتوو  ۆب ەتوانێد ەک ەزموونەکانیو ئ یگرنگ ەرەرایرابردوو س. ەکاتد ەباتچاکتر خ

 ۆڕێتبگ ەرابردوو ەوئ ێتناتوان ۆڤیمر ێزێکیه یچو ه ەراوەو گوز ەبوو ەک ێکەشت ێت،ب ێندانەرشو

 ەوب ێوەندیپ ۆریز ەشێکیو ب ێدایەر ەداهاتوو ل ەاڵمب. ڵقێنێتبخو یکەوەد ێوەیەکیش ەب یان

  .ەدەند یروو" ەمڕۆئ" کە ەیەه ەوەشتان

 ەگرنگ ل ەگۆڕانێکینوخت ۆیه ەبێتەدا د یبەتتا ەلومەرجێکیه ەل ێبەرێکر ەیجار وت زۆر

داخوا  ەک یارێکپرس ەاڵمیو ەقاسملوو ل ۆردکت. یگشت یرورایداهاتوو و ب ەڵگ ەل ێوەندیپ

 یادز یشت یبن و داوا ڕازی( ۆبەرێوەبەریخ) یخودموختار ەب ەنیات ەکانکورد ەک ەدەند ەوڵق"

 ۆیانەخ یداهاتوو ماف ەسڵەکانین  ەمرۆیە،ئ ەسڵین یستیو یخودموختار: "تەڵێد" ەکەن؟ن

 ەبێته ەوەیئ ییتوانا ەبێد ەتەوایەتین ڤیبزا." ەنبک یارید ۆیانخ ەنووسیچار ێوەیش

و  ەناوچ ەل ەوانئ ێگەیو پ ۆیانخ ەنووسیچار یکردن یارید ەداهاتوو ل ەوەکانین ەشیب

" ێبەریر" یپرس ۆیەب. ەنبک ێنوێنیر ەئامانج ەوئ ەرەوب ۆمەلگاو ک ەنەوەبک یش یهانداج

 ێکخراوەیی،ر ەرهەنگیف ەشەکردنیگ ەرس ەل ێتب ێندانەرشو ەتوانێتد ەک ێکەگوتار ینگرنگتر

  .ۆمەڵگاک یاسیو س یئابوور ۆمەاڵیەتی،ک

 ێنو یسکۆرسێکید ەباس ل ەکرێت،د یزبێکح یان ێکخراور ۆڤیمر یمایس ەباس ل کاتێک

 یگشت ێریسکرت ەکو ەلبژێرانیه ۆژیر ەقاسملوو ل ۆردکت ڵێینب ەتوانیند ۆیەب. ەکرێتد

 ەرنجس ەل ەکرد ک ێگیرناو حدکا دا ج ەل ێینو یمێکیپارادا  ێرانئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح

تاک  ەکو ۆڤمر ێشکەوتنیو پ ەشەسەندنکورد و گ ۆڤیمر ۆبوونیخ ەب بڕواو  ییتوانا ەداتەد

 ەقاسملوو ل. نێتەزاد ێموکراتیکد – یللیم ۆاڵنەوەیج ەمایبن ەب ۆمەلگاک ەندامیو ئ

 ۆرز ەیروانگ ەل ەکرد ک یاسیو س ێکخراوەییر  ێنانیداه ەندێکه ەب ەستید ەردەمانێکداس

 ەبەخشراون ێکیتاوان یدیۆلۆژیئا ەشیک ڵبوونیزا ۆیه ەخود ب یابوو " یننامومک" یان ەسەوەک

و چ  ەتەوەییچ ن ەوروبەرد یزبەکانیح ەڵگ ەل یزبەکەیح ەیو ناسنام" ینمومک" ەبوو کرد

 ەمحدکا هاوکات ه ەک ەخشیب یزبەکەیح ەب ەیەکیو ناسنام ەوەکرد یاج ینایەتیو چ ەپیچ

بکات و  ەباتخ ەتەوایەتین فەکانیما ۆب ێتب یزبێکح ێت،ب ێموکراتو د ێشکەوتووپ یزبێکیح

 ێموکراسی،د ۆشەیگ ێو س ەکاتن یرب ەل ەروەرانەدادپ ۆمەلگایەکیک ۆب ەباتهاوکات خ

و  ەباتخ ەیبناغ ەبکات یئابوور ەروەریو دادپ ۆمەاڵیەتیک یەکسانیو  ەتەوایەتین یماف

  .ۆیخ یەکانیچاالک

 :ەل یتینبر ەکردد ێبەریقاسملوو ر ەک ێکخراوێکر ینسانیئ یمایس یاتەکانیبن یکورت بە



 ڕیاردانداب ۆسەکانیپر ەمووه ەل یزبح ەندامانیئ یگەریکار ەشداریب •

و  ێکخراوەر ەواویەتیتاک و ت ەکو ەسانک ەشەسەندنیگ ەدان ب یگرنگ •

 ەندامانئ ۆڤیمر ەرامەتیک یپاراستن

 ێگایر ەل ێکخراوەییو ر ەکەسیتاک ێویستیەکانیپ ێوانن یناسازگار یناو بردن ەل •

 یئاست ەروەهاو ه ەوەخوار ۆرگانەکانیو ئ ەرەوەس ۆرگانەکانیئ یوەندیپ ۆریج یکردن ۆرمۆلەف

 .سانەرپرو ب ەندامانئ یارمەتیداهات و 

 ەرچاونەگرتنب ەل ۆرەملی،ز ێگایر ەل ەن ەک یگەریو کار ێندانانشو ەل ێوەیەکش •

 ەو ل ۆییناوخ یندوویز ۆیو گفتگ یالۆگو د ۆییراستگ ەمایبن ەرس ەل ەڵکووخستن ب ەراوێزو پ

 ۆمەڵگاناو ک ەریەکانیدژب یناوبردن

 ەو ب ەکاتد ێپ ەستد ۆڤەوەمر یخود ەل ۆڤمر ەندنیس ەشەگ ەک ەوەب ڕواب •

و  ەوروبەرد ەڵگ ەل ێوەندیەکانیکورد، پ یتاک ەربەخۆییو س ەوەکردن یتاق ۆخ ەخۆبوون،ب ڕواب

 .ەکاتد ەشەو گ ەکرێتد یاریدا د ینگەژ

 

 ێبەرسازی،ر ەک ە،روون ەمرۆقاسملوو، ئ یچوون ەستد ەل ۆستیک یدوا ڵسا ێنجو پ بیست

 ەرهەمیب ەک ەوەیئ ەوات – ەناو حدکا باو بوو ەرابردوودا ل ڵیسا یستب ەل ەک ێوەیەیش ەوب

. ەبووەن ەرێوەبەریداب ەرس ەل ەرێنیئ ەوەیەکیکاردان ێتب ێکخراوەییر ەرمیف ەوڵەکانیه

 یان ێکخراور یەکەمی ەسیک ەوەکانیو کرد یرکردنەوەب ۆریج ەرهەمیب ێبەریر  ەڵکووب

 ێوەندیەپ ۆریو ج ێکخراوەر یالواز بوون یان ەشەکردنگ ۆیه ەبێتەد ەک ێکخراوەیە،ر ێبەریر

 ەنووسیچار ەرس ەل ێندانەرەشو ێبەریر ەسایەتیک ێشکەوتنیپ. ێکخراوەر ۆییەکانیناوخ

کورت دا  ەیەکیماو ەل یزبەکەیح ەقاسملوو بوو ک ینسانەیەیئ یمایەس ەوئ ێکخراوەر ەواویت

 ڤیبزا ەرانسەیکوردستان و س ۆژهەاڵتیر ەل یگەرو کار یاسیس ەکتەریئ ینگترینگر ەکرد

 ەره. دا یسالمیئ ۆماریک ەرانسەریس ۆپۆزیسیۆنیناو ئ ەل ڵهێزێکز ەو حدکا بکات ەتەوایەتین

 ەریپووشپ ی55 یتاوان ۆب ێرانئ یسالمیئ ۆماریک ەریهاند ەبوو ب ەبوو ک یبەتمەندیەشتا ەمئ

 .دا ۆتریشئ یتەختیپا ڤیەنی ەل 9191

 

 

 ێبەرەر ەول ێزنانر ێناوپ ەو ل ێبەرر یقاسملوو ۆردکت یرۆریت ڵڤەگەریسا ینم52 ۆنەیب ەب *

دکتور  ەسایەتیک یاوازەکانیج ەهەندەر ەڵگ ەل یوەندیپ ەل ێکوتار یرەکورد، زنج یمەتەیبل

 یالن یبێتمتوان ەکار ەوب یوایەه ەوب. ەکرێتەوەد اڵوب ێبەریدار یزانست ەیروانگ ەقاسملوو ل

 .ێتداب یشانن ەهیدش ێبەرانیر رانیێبوار ەمووقاسملوو و ه ەب ۆمخ ەمەگناسیئ ەمیک

 

 

 

 



  ێژیسترات ێبەرییو ر قاسملوو

 5 وتاری

 ەک یەن ەشاراو ەسک ەل. یەن ەوڵەتد ەنانەتو ت یزبەکانح ۆڕانیگ ەل یاوازج ۆمەڵگاک گۆڕانی

 ێوەندیەو پ یدیاییم ێشکەوتنیپ ێکخراوەیی،ر ەشەسەندنیو گ یزبەکانح ەرکەوتنیس

کوردستان  ۆمەڵگایک ڕوابەخۆبوونیب ەستیه یئاست ەرس ەل ێندانەرەشو ۆمەاڵیەتیەکانیانک

 .یشتیمانین ییو ئابوور یاسیس – یتۆمەاڵیک ێشکەوتنیو پ

 ەل یینیزا ەنجایپ ەیەکانید ەریتین ۆنباوک یۆنالیزمیناس یخراپ ەواریئاس یگرتن ەبەرچاول بە

 ەندنیس ەشەگ ەوتیر ەرس ەب ێرانئ ەپیچ یزبەکانیح ەکرەویو ت ێکتاریزمکوردستان و س

 ێبەریر ەرەتایس ڵەکانیسا ەکوردستاندا قاسملوو ل ۆژهەاڵتیر ەکورد ل ەتەوایەتین ڤیبزا

 ەک ێناه ەدیو ێرانەوەئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح ۆب یگرنگ یاردەیدوو د ەمک یالن ۆیداخ

 ۆرز ەو ل ەبیندرێتد ێرانئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح ەرس ەل ەمرۆشئ ەوئ ەواریئاس

 یاسیس ینگەیژ ەهۆیب ەپاوس ەسەرداب ەموکۆریەکانیک ەرەرایس یزبەح ەوئ ەوەبوار

 ەکورد ب ڤیناو بزا ەل( یبحران رهبر) ێبەریر تەنگەژەی  ەروەهاه ێرانکوردستان و ئ ێستایئ

 یاکوردستان ج یکەید ێکخراوەکانیپارت و ر ەل – ەتایبەتیب ێموکراتداد یزبیح ەناوو ل یگشت

و  یاسیس ەربەخۆییس ەرەوب ێموکراتید یزبیح ەنگاوه یەکەم ەکقاسملوو و. ەکاتەوەد

تاک و  ەکو ۆڤمر ەربەخۆییس. ۆبوونخ ەب ەرباو ەلسەفەیف ەوەکرد و ب ێبەریر ێکخراوەییر

 ەمایبن ەرس ەل  ەرەوەد یهانیج ەڵگ ەل ێوەندیەکانیپ ەک ۆمەڵگاک ەل ەشێکب ەکو

و  یاسیس ەوشتیر ەخاڵقیەکانیئ ەبناغ ێوەیچوارچ ەو ل ەتەوایەتین اڵیبا ەرژەوەندیب

 ۆنگرەیک ەقاسملوو ل یکەید ەنگاویه. بوو ۆڤانیەکانمر ەهاو ب ۆڤمر ەڕامەتیک ەل ێزگرتنر

 یکردن یارید یو ماف ێتب ەرگ ەک: بوو یارەپرس ەوب ەوەدان ەاڵمحدکا دا و ەشەمیش

و  ەرککرا، ئ ێبەجێج ەنواندد ۆیدا خ"یخودموختار" یدروشم ەل ەوکاتئ ەک ەنووسچار

 ێشکەوتنو پ ەختەوەریب ەنزڵیم ەرس ەرەوب ۆمەڵگاک ۆنو چ ەبێتد یچ یزبح ەساڵەتیر

 ەنیات ەن یزبح ۆژیدوار یئامانج ەکو ێموکراتیکد ۆسیالیزمیس ینەڵبژارده. بکات ێبەریر

 ەمرۆییشئ ەرکێکیئ یکردن یارید ەڵکووبوو، ب یزبەح ەوئ ێژخایەنیدر ێژیسترات یکردن یارید

و   ەبێتن یۆنالیستیناس ەهەندیر یەک ەنیاکوردستان ت ەل ەتەوایەتین ەباتیخ ەوەیئ ۆبوو ب

کوردستان  ۆنباوەکانیک ەریتەژنان و ن یپرس ەکو ۆمەاڵیەتیەکانیشو ک ڤاکیج ەپرس

 ەل ەهەندەر ەوئ ەداخەوەب ەرچەنده. ێتببردر ێشپ ەرەوب ەتەوەن یرزگار ۆب ەباتخ یهاوشان

 ەبوون ەوەقاسملوو ئ ەوڵیه. ەخراو ەراوێزپ ەرەفکەندیقاسملوو و ش یرۆریت یدوا ەباتەخ

 ەمایبن ێتەبب" ەوجوودم" ەوشیو ر ێتنێبم ۆیخ ەکو ۆمەڵگاو ک ێزێتبپار ەکانباو ۆنک ێوەندیەپ

 یزبح ەندامانیو ئ ێتب یکوردستان ێتبتوان یزبح ەوەیئ ۆب. یزبیح ۆیناو خ ێوەندیەکانیپ

 ەبەڕخاش ۆب ەولدانقاسملوو ه ەکانیگرنگ ەرەه ڤەبزا ەل یەکێک ەنەوە،بک یرب یکوردستان

 ەل  ەک یاردەیەکناو حدکا دا بوو د ەل( ەگەراییو ناوچ ەراییخزمگ) ێپۆتیزمن یاردەید یکردن

 - ییەکانتوانا ێبەرییو ر یساالر یستەشا ەدایە،د ۆیخ یێج ەرەب ەرەب ەودائ ێبەریر اڵنیسا

 ەچۆکداب یپۆتیزمن ەخۆشین ەراست ب ێموکراتد یزبیح ی،بوون ەهیدش یدوا ەداخەوەب ەره

  .ەستێندرایەوەئ ێیل ەندنیس ەشەگ ەلیهات و ه

 ۆب ەمەزران،ناو حدکا دا د ەقاسملوودا ل ۆردکت ەردەمیس ەل ەک ەزگایانەیدامود ەوئ هەموو

 ۆراوجۆرەکانیج ەبوار ۆب ەزاکادر و شار ەروەردەیو پ ێژخایەندر یارگەلێکیپرس ەب ەاڵمدانەوەو

 ۆقاسملوو ب ەوەیبوون یکنز. بوو ۆمەڵگاو ک یزبح یداریو ئ ێکخراوەییر یانیژ ەب ێوەندیدارپ

 ەب. بوو" ێژیسترات ێبەرییر" ەوئ ێبەریر ێتۆدیبوو و م ێژیکسترات یکبوونەوەیەکینز رسەکانپ



 ەل ەک ەینبگ ەئاکام ەوب ەتوانیند ۆسیالیزم،س ەرس ەل ێکباس ەکورت ێرایخ ێندنەوەیەکیخو

 crafting) ێژیەسترات یکردن ەشەگ یاسیس یزبیو ح ێکخراوەییر یقاسملوودا کار ەروانگ

strategy). رابردوو و  ەزموونەکانیئ ەل ۆیخ ێزیه ەداهاتوو ک ۆب ێکەپالن ەل یتیەبر تراتێژیس

 ۆریو ج ێکخراور ەرەکیەکانیس ەئامانج ەک ێکە،پالن ێژیسترات.  ەردەگرێتداهاتوو و نیەونەکاخ

 یجوان ەب ەک ێژیەکسترات. ەداتد ێگر ێکەوەپ ێکخراوەییو ر یاسیس ەڵسوکەوتیه

و  ێکخراور ەندنیس ەشەو گ ێشکەوتنپ ەلیه ێکهێنانیپ ۆیه ێتەبب ەتوانێتد ەزرابێتدام

  .ەکاتەوەد ەرزب ەکانو چالش ێگەرل ەڵگ ەل ەرەورووبوونەوەب ۆب ێکخراور ییتوانا

 ەکو ۆیداخ یانیژ ەیماو ەل ێیەپ ەوب. ێژەبر ۆب یپالن ەیت،داهاتوو بک ێشبینیپ ەوەیئ ۆب دەڵێن

کورد،  ەتەوایەتین ڤیناو بزا ێنایەه ێژیکسترات یگرنگ یاریپرس ۆمەڵێکقاسملوو ک ێبەرێک،ر

 یزبیح ێبەرایەتیر ەرکەکانیئ ینگترینگر یکورت و کورمانج ەوانب ەاڵمدانەوەیو ەک

 :ێموکراتند

 ەوئ ێیپ ەکوردستان و ب ۆژهەاڵتیر ەو حدکا ل ەوەبزووتن ۆیئاس یکردن یارید .1

 ڤ؟بزا ەمرۆیئ ەرکەکانیئ ەوەیکردن یو ش یزبح یکیدوور و نز ەکانیئامانج یکردن یارید

داهاتوو و  ەل ەروانیەکانچاو: یزبح یچاالک ینگەیژ ۆرانکاریەکانیگ ێشبینیپ .2

 یاسیس یانیژ ینگەیژ یناویۆکانیس

. ێموکراتد یزبیح یداهاتوو یو ئامانج ێژیسترات ەب ێوەندیدارپ ێلەگشتیەکانیه .3

  .بکات ەروەستد ۆیخ ۆب ێکخراور ەک یزبح ێژخایەنەکانیدر ەئامانج ەک یەواتا ەوب

 یاسیو س ێکخراوەییر ەندنیس ەشەگ یەنیکورتخا ەرنامەکانیب یکردن یارید .4

 ۆب یچاالک ڵترناویتەکانیئا ێشبینیو پ ەمرۆئ ەوشیر ێیپ ەب ۆپێراتیڤئ یپالن ڕشتنیدا. یزبح

 ەرنامەرێژیانداهاتوو و ب

 ەلگ ەل یزبح یچاالک یو گونجان یزبیح ەلسوکەوتیو ه یچاالک ۆریج ۆڕانیگ .5

  .ۆراوجۆرەکانج ەوەن ێویستیپ یەبەرچاوگرتنو ل ێژخایەنەکاندر ەو ئامانج ێژیسترات

کار و  ێوەیش ەودال ەبوو، ک ێژیەکسترات ڕشتنیو دا ێکهێنانقاسملوو پ یئامانج ەدوا قس وەک

 ەشدارب ەوەکانین ەلومەرجیهاوگونج بن و ه ێکەوەپ ڕۆژدوا یو ئامانج ەییناوچ یناریۆکانیس

 .ڕیاردانداب ەوتیر ەبدات ل ەشداریانو ب یرێتبگ ەرچاوب ەل ەباتخ ەل

 

 

  ۆمەڵک ەب ێبەرییر یانیش ەرەوەیک ەرزب قاسملوو

 3 وتاری

 Jack) ێلشو ەکج یەکگرتووەکان ەتەوەن یرابردوو ەدەیس ەڵبژاردەیه یریو مود بەرێوەبەر

Welch)  یکەد ەڵکانیخ ۆی،خ ێشیراک ەرنجس ێزیه ەب ێتبتوان ەک ەوێتد ێبەرێکمر: "ەڵێتد 

و  ەترسێتن ۆڕانکاریگ ەل ەک ەسێکک. ەوەبکات یش ۆیخ ۆچوونەکانیب ێتبتوان. ێنێتب ەجۆشو

 یزبیح ێبەریر ەکقاسملوو و ەک ەردەمانێکس ەل." ەبێتن ەستەوژنۆدا د ۆڕانکاریگ ەرامبەرب ەل

 ەکوردستاندا ب ۆژهەاڵتیر ەکورد ل ەتەوایەتین ڤیزاب ەلبژێردرا،ه ێرانئ یکوردستان ێموکراتید



 ێشووپ ێبەرانیر ەماو ل ەجێب ەریتەکانین ەل یەنگریو ال ەریتگەرایین ەمسەریدوو ج ەستد

کات  ەوئ یکوردستان ێموکراتید یپارت ەمازەکوردستان ن یباشوور ۆرشیش ەب ێدراوەییانو گر

ناو  ەمنیەتیئ (Layer) یەکانیال ەوارەیق ەئیزمتوود ڵیزا ەرهەنگیو ف یەنگریال ەروەهاو ه

 یزبیح ۆگرامیپر ەرنامەوو ب ەکاندروشم یکەوەد یەکیال ەل. ەنااڵندد ەریتیدان ەپیچ یزبێکیح

 یپرس. بوو یودالیف ۆمەڵگایکوردستان و ک ۆماریک سەردەمی یریب ەرهەمیب ێموکرات،د

 ەیەکیناسنام ێکهێنانیپ ەروەهاو ه ەتوود یزبیح ەل ەشکیالتیت ەربەخۆییو س یزبح ۆڕانیگ

 ەنگاوەکانیه یەکەم ەکقاسملوو و ەبوو ک ەرکێکئ ێموکرات،د یزبیح ۆب ەردەمیانەو س ێنو

و " ینەموممک ەوئ ۆب ینەکاننامومک ۆڕانیگ" ەک ێبەرێکەر ەودا ئ یشانیو ن ەڵگرته ۆیخ ێبەریر

 .ەوش ەواویت یواتا ەبوو ب ێک"ێبەرر" ەڵکووب ەرێوەبەرب ەتەنیان ەوئ

: " ەڵێتد ەک یندرێتدا بب ێلشو ەکج ەیەیوت ەول ەتوانرێد ەرێوەبەرو ب ێبەرر ێوانن جیاوازی

 ەزعیو یو راگرتن ەوجوودنم ەزعیو ێزەریو پار - ەترسند ۆڕانکاریگ ەل( یرمد) ەرێوەبەرانب

 ێنوێنیر ۆو ب ەیەه ۆڕانکاریانگ ێزیه ێبەرانر ەاڵمب – ەزانند ەرکەوتنس ەورەترینگ ەب ەوجوودم

 ".ەنئاماد ەمیشەه ێنو ێگایر یشاندانیو ن ێبەریانر ێرژ کەسانی

: ێبگەیەنێتپ ۆیچوار بواردا خ ەل ەشێبکات د یزبێکح یان ۆمەڵگاک ێبەریر یهەوێب ەک مرۆڤێک

  .ێبەریو ر ینروان ۆریج ەداروکات،ت ێوەندیەکان،پ

 ەوئ ەیکارنام ەدابواران ەول ەرکامه ەکرد و ل یکار ەیاند،گ ێیپ ۆیخ ەداچوار بوار ەول قاسملوو

 ەتاکورد ه ەتەوەین ەباتیخ ەرەسەکانیو ک ەباتخ ەلومەرجیه ەبەرچاوگرتنیل ەب

 ەقاسملوو ل.  کورد دا ڤاکیناو ج ەل ەگمەنەد ەسێکیو  ک ێرینەز ێت،ب ەلگ ەل ەمرۆشیئ

 ەڵکیخ ەڵگ ەچ ل ێیانی،و هاور ەنگەرانهاوس ەڵگ ەل ۆڤانەمر ێوەندیا چ، پۆیدخ ێوەندیەکانیپ

 ەب ۆیخ ەیتوانیبوو و د ەوانل یەکێک یپلۆماسیەکانداو د یو زانست ێمیئاکاد ەندەو ناو ییئاسا

 ێبەریانر ەژید ەدا ک ۆمەڵگایەکناو ک ەو ل ێنێتبگونج ەڵکەوتیه ێنیو شو ەلومەرجه ێیپ

  .بکات

 ێت،ب ەبیریانچاک ل ەوانەیەبوون، ل ەکداریچ ەڕیش ەردەمیس ێشمەرگەیپ ەک ئەوانەی

 ۆیزانک یاسی،س ەفتەرید ەکانیو بنک ەگوێزرانەوەد ەندیلق ۆحدکا ب ێبەریر ەکانیبنک ێککات

 یزبیح ەماڵەکانیبن ەوانەوەیو ح یانژ ێنیشو ەروەهاو ه یزامین یاسیس ێرگەیحدکا و ف

 ەو ب ێتب ۆیخ ێنیشو ەل ێکشت ەره ەک ەوەبوول یئاگا ەندەچ ێبەر،ر یقاسملوو ەمەزران،داد

 ەماڵەکانبن ۆب( ەمرف) ەناهیت یانیژ ەل ێنەیەکو و ەردەمس یانیژ ەڵگ ەهاوگونج ل ێوەیەکیش

کار و  یشیئاسا ەمنیەتی،ئ یەنەکانیال ەمووه ەروەهاو ه ێنێتب ێکپ یزبح ەباتکارانیو خ

 ەپیچ ەوەکانیتوندر ەل ۆرز ەوکاتئ. ێندرێتبه وەدی ێشمەرگەکانپ یانیژ ۆشگوزەرانیخ

 ێب ەب ەکرد،تاوانبار د" یننش یالو"و  یبورژواز ەب یزبەکەیانقاسملوو و ح ەردەم،س ۆنباویک

 ەب یزبیح ەکانیو گوند و بنک ەخوازێتد ۆب یئاوات ەک ەژیت،د یانەژ ەوبزانن قاسملوو ئ ەوەیئ

 ۆمەڵگایەکیو ک ێتب ێکپ ەلکخ ۆب ێدات ەناهیت ینیاژ ەمیک یالن ەک ەزراندووەدام ێوەیەکیش

 .ەزرێتدام ێنەییو

 یسالمیو راست و ئ ەپچ یۆلۆژیەکانیئاد ەریش یقوربان ۆمەڵگاک ەک ەردەمێکس لە

 ەئامانج ەشیهاوب ەهاینرخ و ب ێتبتوان ەالیەکل ەک ەراستناو ێلێکیه ۆزینەوەید ەوە،توندر

 یەکان،و ئابوور ینایەتیچ ێوەندیەپ یارەکانیپرس ەاڵمیو یکەوەد ەالیەکیو ل ێتب ەتەوایەتیەکانن

 یئامانج ەروەهاو ه ێتب ۆمەاڵیەتیو ک ەتەوەیین ەرمایەکانیس یشکردنەداب ۆنیەتیچ

 یبەتتا یاسیس یریەکیژ ەب ێویستیپ ێت،ب ۆمەڵگاک ێکهێنەرانیپ ێوانن ۆمەاڵیەتیک یەکسانی

 یش ەب یتوان ەقاسملوودا بوو ک ێبەریر ێرژ ەل ێرانئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح. ەیەه



 ەکۆیم ێتەبب ۆی،خ یاسیس ینیروان ەسەندیپ ەڵکو خ ێشکەوتوانەپ ەوەیەکیکردن

 ێکۆالر،دا س ێموکراتد یزبیناو ح ەکورد و ل ەلکیخ یستیو ۆریز ەرەه ۆربەیز یەکگرتووی

 ێناوپ ەل ێکەوەپ یەن یشەوەئاسمان یینێکیئا یچه ەب ڕوایانب ەک ەسانێکو ک ەرەستخواپ یینی،ئا

 .ەنبک ەباتخ ەورەترگ ێکیئامانج

 یتوان ەقاسملوو بوو، ک ێبەریر ەریهون ێکران،پ ەئاماژ ەرەوەس وانەیەئ ەمووه ەل گرینگتر

 ەریهون. هاوگونج ساز بکات ەواویەتێکیبدات و ت ێگر ێکەوەپ ێشووپ یبەتمەندیتا ێس

 یو ساکار ەساد ەدەبیاتێکیئ ێوەیچوارچ ەل ەڵکخ ەورەیگ یستیو ەبوو ک ەوەداقاسملوو ل

 ەسێکیو ک ینشار نش یەکیبازار ەخوێندەوار،ن یارێکیجووت کە ێوەیەکش ەب ەردەمس

  .یتبگر ێل ێیگو یستەوەو و ەزح ەو ب ێتبزان ۆیخ ەکانیئاوات ەب ەکانیوش ێمیئاکاد

 ەسیک ەزارانه ەرس ەب ێندانەرینشو ۆمانداخ یانیژ ێژەیدر ەل ۆڤەکان،مر ێمەئ ەل هەرکام

 ۆنیەتیگرنگ چ ە،ن  یا ێندانەرینشو یکەد ەسانیک ەرس ەل ێمەئ ەک یەن ەوەگرنگ ئ. یکەد

 ۆب ەوڵدانو ه ێبەریر ییتوانا یکردن ەهێزب ەقاسملوو ل ەکانیئامانج ەل یەکێک. ێندانانەشو

 ییەکانیو توانا یگشت ێبەریر یئاست ەب ەخشینتوانا ب ەکۆمەڵ،ب یبەریر ەندنیس ەشەگ

 ەرگ بێت،ەه یزمانه ەب ۆاڵنەوەیەکیج ەوێبمانه ەروابوو گ ێیپ ەوئ. حدکا بوو ێبەرایەتیر

 ەل ۆڕانگ ێزیه ینەبب ەوێتبمانه ەرو گ ینب ەرکەوتووس ۆمانداخ ەباتیخ ەل ەوێتبمانه

 ێبەریر یکورت ەیماو ەل ێناوەداپ ەوو ل ەینەوەبک ەرزمان بۆخ ێبەریر یئاست ەبێد ۆمەلگاداک

 ۆژێکر ەگەرئ" ەک ەوەیئ ۆب. داهاتوو ێبەرانیر ەروەردەیپ ۆدا ب ەستانیو ێب ەوڵێکیه ۆیدا،خ

 ێبەریر ێتبتوان ەرواه ێموکراتد یزبیح ەمێنن،ن یزبیشح ێبەریر ەندامیئ ەندچ یان ەندامئ

  ."ەوەتێنێبم ێموکراتیکد – یللیم ۆاڵنەوەیج

 ەرچیه. ەکاتد یارید ەرکەسێکه ێندانەریشو یئاست ەک ەرپۆشێکەس ەکو ێبەریر توانایی

و  ەنزمتر ەوهەیەئ ی(یتظرف) یانش ەرس ەل ەک ەرپۆشێکس ێت،ب ەمترک ێبەریکر ییتوانا

چ  ێبەرر یانیش.  ڵترەو قوو یاترز ێندانەریو شو ییکارا ێت،ب ەرزب ێبەرێکر ییتوانا ەچیه

 ێکخراور یگشت ییتوانا ەرس ەل یو کارکرد ێمەئ ییکارا یئاست ەمانهەوێچ ن ەوێبمانه

. ێڕابگاتپ ەستید ەیەه ۆیب ەمووکەسه ەک ەلێکنه ێشکەوتنو پ ەرکەوتنس. ێندانەرەشو

 ەل. ەسنووردار یاوتوانا و ش ێبەرێکیر  ێب ەب ێکخراوەییدار یانیژ ەل ەرکەوتنس ەیبازن ەاڵمب

قاسملوو . ەبێتەوەد ەمک ێمەئ ینفووز یو ئاست ەریندانێشو ەک ەتوانادایەب ێبەرێکیر ەبوونین

 ۆمانداخ یاسیس یانیژ ەل ەوێبمانه ەرگ ەیزانیبوو و د ەپرس ەوئاگادار ب ەبوو ک ێبەرێکر

 یو ئاست ێندانەرشو ەوێبمان ەرگ ین،ب ەتوانادا ب ێبەریر یکار ەل ەشێد ین،ب ەرکەوتووس

 ێککار ەره ەنجامیو ئ ەینبک یاترمان زۆخ ینفووز ەبێد ێت،ب ەرینترب یاسیمانس ینفووز

 ۆیداخ یانیژ ەیماو ەبوو ل ەشەروو ەول. یکەد ەڵکانیخ ێبەریر ییتوانا ەبوونیه ەب ێدراوەگر

 ەل ێبەریر ەڕیگ یسازکردن ۆالنەوەج ۆب ەتاز ێبەرانیر ەروەردەیپ ەل ەداد ەلەیپ ەب ەولێکیه

  .ۆیداخ ەردەمیس ەکانیناو نوخب

 ەرگ. ەکاتد یارید ەکەسو تاک ێکخراور ییکارا ەرپۆشیس ێنیشو ەرگاڤه ێبەریر شیانی

 ییتوانا ێبەریر یان ێبەرر ەرو گ ەرزەب ێکخراویشر ەرپۆشیس ێت،ب ەرزب ێبەرر ییتوانا یئاست

 ەرهەڵدانیس یکات ەل ێکخراوەکانر ۆیەب. ەبەستێتەوەد ێکخراوەکەشر ێیو پ ەستد ەبێت،ن

 یزبێکح ێککات. ەگەرێند ێنو ێبەرانیر یدوا یسروشت ێوەیەکیش ەدا بەیرانو ق ەنگەژەت

 ەنکردنیو نووژ یسروشت یستێکیو ێبەرایەتیر ۆڕینیگ ەبێت،د ۆرز ەزیو داب ەڵبەزه ێتووش

 ۆمارێکک ەرۆکس ێموکراتیکداد اڵتێکیو ەل ەرگ ەک ەرچۆنێکه. ەهینەبنگ ێویستیەکیپ ەوئ



دا  ۆتالیتەرت اڵتانیو ەو ل ەڵدەبژێردرێته ێنو ەرۆکیس ات،بک ەربازد ەیرانق ەل اڵتێکو ەتوانێتن

   .حاکم ەرێوەبەریب یستەمیس ەڕەتیبن ۆرانیگ ۆب ێتد ێکپ ۆرشش

. یەن ێکخراوەکانو ر یزبح ێشکەوتنیپ ێگایر ەنیات ێبەریر ەرپۆشیس یئاست بەرزکردنەوەی

 ێکخراور یگشت ییو توانا ەخۆب ڕواب ێزیو ه ێکخراور یگشت یئاست ەرزکردنیب ێب ەب

 ەل ەریایەکناو د ەل ەنیات ڕگەیەکیدو ەبێتەد ەهیزب ێبەریەکیر ۆیدا،خ ەکانیئاست ەهەموول

 ێبەریر یئاست ەرزکردنەوەیب ۆب ەوڵدانه ێرایقاسملوو و ۆیەب. ەیەکب ەرامبەرب ەپۆڵیش

ناو  ەل ەرانسەریو س یگشت ەروەردەیپ یاتیداهاتوو بن ێبەرانیو ر یرکاد ەروەردەیو پ یزبح

  .ەیەه ێژەیدر ەمک ۆرز ۆڕانێکیگ ەب ەداخەوەب ەمرۆشئ ەک ەزراند،حدکادا دام

 ەل ێشکەوتنپ ینامیکیو د اڵنجوو یگشت ێزێکیبتوانن ه ەک ەسانەنک ەوئ یراست رێبەرانی

 ەردەمب ەکانیو چالش ێگەرل ینگرنگتر ەل یەکێک ەمرۆئ. ێننب ێکپ ەلكو خ ێکخراوەکانیانناو ر

 :ەک ەوەیەحدکا دا ئ ێبەرایەتیر

 ەل ۆیخ ەکانیکادر( یفیتک) یتەیو کوال ۆنیەتیو چ ەروەردەپ یی،توانا یئاست -

  و ەنەوەبک ەرزدا ب یزبیح یانیژ ەکانیئاست ەمووه

 ەک ەنبک ەروەردەپ ەوەیەکن ەک یەواتا ەوب. ەنبک ەخەسمر ێبەریر ەل ۆیانخ -

  .ەنبک یراتەکانیانم ێبەریر ەوانیشئ ێب ەبتوانن ب

و  ێموکراتد یزبیح ەمرۆیئ ێبەرانیر یمشوور یئاست ەب ێویستیانەپ ەوئ یکردن جێبەجێ

 ەجێب ۆیانخ یدوا یراتێکچ م ەیانهەوێقاسملوو د ێبوارانیر ەکو ەوانیشئ ەک ەوەیئ یستیو

 .ێدراوەگر ێڵنب

 

 

  یەوەقاسملوو ەسایەتیک ەیروانگ لە  یەخەکانو با ەهاب ێبەرییر هونەری

 4 وتاری

  

 یورد یکردنەوەیش. ەکاتد ەهاکانو ب یەخبا یگرنگ ەب ەسته ۆیداخ یناخ ەل مرۆڤ

و  ۆکنرێتک ێوەیش ەب ێتبتوانر ەحمەتز ەب ەک ەتێکەباب یەخبا. ەستەمەئ ێکیکار یەخەکانبا

 ەب ێویستیپ ەکراو یریب ەوابووک. یرکردنەوەنب ەرەسەیوا ک یمژار. ێتبکر ۆڤەکراو شر یارید

 ەب ێکهێنانیپ ەب ێویستمانپ ێت،ساز بکر ەتەوەیەکن ەوەیئ ۆب. ەکاتکان دەمژار ەوەیروونکردن

  .ەشەکانەهاوب ەمژار

 

 ێکخراور ەک ەدەند یشانن یەخەکانبا. ێکخراوەنر ەخاڵقیئ یفیستیمان ۆدەکانیک بەهاکان،

و  ۆزگەئاوات و خ ەوەیبوون ەرزب ۆیه ەبێتەد یەخەکانبا یکردن یارید. یەچ ەب ەڕیباو

 یۆه ەبێتەد ەمەئ ەبێت،ن یەخەکانبا ەب ەیشتنگ ێناوپ ەل ێشڤەچوونێکپ ەرگ. ەڕوانیەکانچاو

. دوور بزانن ڕیاردانب ەندیو ناو ێکخراور ەل ۆیانو خ ەنبک یسست ێکخراور یانەندامئ ەک ەوەیئ

 ەبێد ێبەرر. ەکاتد ێپ ەستد ێکخراوەداناو ر ەشانیو و اڵوکردنەوەب ەل یەخەکانبا ێبەرییر



 یو گرنگ ێویستیپ ەبکات و ل ەسته ەوانئ ێویستیپ ێت،بناس ەهاکانب ەماکانیبن ێتبتوان

 ەناسنام ێکهێنانیپ ەوڵیه ەل یە،راست ەوئ ەبەرچاوگرتنیل ەقاسملوو ب.  بگات ەهاکانو ب یەخبا

دا  ێموکراتد یزبیح ەبوون ل ەندامئ ەوەیئ ۆبوو، ب ێموکراتد ەشیهاوب ۆدەکانیو ک ەهاو ب

 ەگرنگ ل ەهایەکیب ێتەبوون بب ێموکراتد ەمیشو ه ێتب" ەرزشیئ" ەیامێکیپ ەڵگریه

 ۆرشگیریکیش ێشمەرگەو پ ۆرشگێرەش ێموکراتد ەقاسملوو ک ەیوت. ەتەوایەتیدان ەباتیخ

  .یندرێتبب ەشێد ەیەوەروانگ ەول ێموکراتەد

 ۆب ەرکەوتنو س ێشکەوتنپ ەلیه ەبێد یەکەم: ەشان ەرس ەل ەرکیدوو ئ ێکخراودار ەل رێبەر

 ەل ێتبتوان ەت، کبکا ێکخراور ێبەریر ەجۆرێکب ەبێد ەک ەوەیئ ەمدوو. ێنێتب ێکپ ێکخراور

ناو " ێژیسترات" یگشت ەب یەکەم ەشیب. ەیشتنئامانج گ ەب ۆب ەرگرێتو ەڵکک ەلەکانه

  ."ۆپێراتیڤئ ەرکەکانیئ" ەوترێتد ێیپ دووەم ەرکیو ئ ەبردرێتد

 

 ۆیئاس ەوەیکردن یش ەوات ەوانەئ ەرۆکیناو یکردن یارید یواتا ەب یەخەکانبا بەرێوەبەری

 یئاست ەدان ب ە، وز(ێژیسترات یئاست) ێکخراوەر یەکانیکولتوور ەئامانج ەرێوەبەریب ێکخراو،ر

 یکردن ەنۆرمب ەروەهادا و ه ەوەکرد یئاست ەل ەهاکانب ێگرکردنیو ج ێکخراوەر ۆپەراتیڤیئ

 ەک ەوەیئ ۆیه ەب. ێکخستنینو ر ێکخراوەییر ێکیپرس ەروەهاه ەهاکانب. ەهاکانەب

. ەیەه ەکەسەکانەوەتاک ەستیه ەب ێوەندیانواتاکان پ. گرنگن ۆڤمر یتاک ۆب یەخەکانبا

 ەک ەوەیئ ەبێب ۆڤمر ێنوێنیر ۆیه ەبنەد ۆرجارز ەک ڤان ۆڤمر ێنیژ ەکو یەخەکانبا

 .ەربداتس ەل ڕیاریانب ینەوەزان ەب یانبکات  ێپ ەسته ەسەکەک

 

 ۆیخ ێبەریر ێوەیکردار و ش ەب ێداچوونەوەپ ەناچار ەکات،د ەهاکانب ێبەریر ەک ەسەیک ئەو

 ێبەریر ێوازیش ێبەریەکەیر ێوازیش ەهاکان،ب ێبەریر ەریتین ێبەرانیر ێچەوانەیپ ەب. بکات

 ێکهێنانیپ ۆب ێکپرد ەکاتەد ێبەریو ر یەن ینب ەندناو ۆخ ێبەرێکیر ەهاکان،ب ێبەریر. ۆمەڵەک ەب

حدکا  یکرائاش یچاالک ەودال ەک ەهاباد،م ەورەیگ یتینگیم ەل. ەشهاوب ەڕیست و باوەه

 ەکاتدا داوا د ەڵکخ ی"قاسملوو یبژ" ەاڵمیو ەل یتینگەکەدا،م ەقاسملوو ل ۆردکت ەیاندرا،راگ

 ەرەستیتاکپ ەوەیئ ۆب ەروەهاه ەوئ". ەنبد ێموکراتد یبژ" یو دروشم ەهێننن ەوئ یناو ەک

 ەل ێنەکانیو ەک ەکاتداوا د ەزانێت،د ەحکوومم ەب ە،حدکادا هاتوو ۆیناوخ ێرەویپ ەل ەروەکه

 ەماڵەیناو بن ەل ێت،ب ەڵگ ەل ەمڕۆشیئ ەریتەن ەمئ. ەدرێتن یزبیح ینگەکانیو نووس ەکانبنک

 ەشەو گ ەرەستیتاکپ یو کولتوور ەچێتد ەرێوەب – ێتب یشالواز ەب ەرچەنده –دا  ێموکراتد

و  ەسەاڵتو د ەوەبکات ۆیخ ێگایج ەیتوانیوەدا ن ێموکراتد یزبیناو ح ەل ێکتاتۆرید ەندنیس

   .یراتیو م ەماڵەییبن ێکیشت ێتەبب ەسەاڵتد ڵوگۆریئا

 

 یخود ەل یاوازج یاردەیەکیو د ێکخراور ەرێوەبەریب ەل یاوازج ێکیشت یەخەکان،با بەرێوەبەری

 ێبەری،ر ێوازیو ش ێکخراوەکەر ەمووه ەب ەیەه ێوەندیپ ەهاکانب ەرێوەبەریب. یەن ێکخراور

و  ێکخراوەر ەدەرەوەییو رووب ۆییناوخ تیەڵسوکەوه یکولتوور ێکخراوە،ر ینگەیژ

 یەخەکانبا ەرێوەبەریب. ەگرێتەوەد ۆیخ ەل ێکخراور یکەکانیو تاکت مانجئا ەڵبژاردەکانی،ه

 ەیانو کردار و وت ەنبک ێبەجێج ێبەریر ەرکیئ یانەوەو گ ڵد ەب ێبەرانر ەک ەوەیئ ۆیه ەبێتەد

 یکات ەل ەرگاڤو ه ێکخراوەر ەبوون ب ەروەستود ێدراوەییگر ۆیه ەبێتەد ەوئ. هاوساز بن



 ەبێتەد یەخەاکنبا ێبەریر. ەبێتەوەو چالش د ێگەرل ەرەوروویب ێکخراوەییدار ۆرانکاریەکانیگ

 ێکهاتنیو پ ەرپرسانو ب ێبەرانر یئاست ەشەکردنیگ ەرێوەبەری،ب یکولتوور ۆڕانیگ ۆیه

  .ێەکاننو ێوازەش

 

 ەو د ێتبووب ێموکراتد ێشمەرگەیدا، پ یینیزا ەشتایه ەیەید ەل ەیەه ەسێکک کەمتر

 ەد ەوئ. ێتب ەبینین ەرەکانو مق ەبنک یوارید ەخود ل یا ەخوێندبێتەوەن ێموکراتید یمایس

بوون،  ێموکراتد یەخەکانیو با ەخاڵقیئ ۆدیناسراون، ک ێموکراتد یمایس ەب ەک یبەتمەندیەتا

 ەوئ ێنەریداه ەکملوو وقاس. ەرنجنس ێیگرنگ و ج ەهایب ێت،ب ەڵگ ەل ەمرۆشیتا ئ ەک

 ەوئ ەتەوایەتیەدا،ن ڤیو بزا ێموکراتناو د ەل ەخاڵقیو ئ ێتیکیئ ۆیو تابل ەخاڵقیئ ەمابن

 ەرەوو ئورووپا ب ۆنژاپ یوالتان ەل ەهاکانب ێبەریر ەشەسەندنیگ ەلگ ەهاوکات ل ەمایانەبن

 ەل ێکخستنر ۆبوون و خ ەجیهانیب یچاک ەواریئاس ەویستهەید ێوەیەش ەوب ێناوکوردستان ه

 ەب ێموکراتد یمایس ەل ۆرز ەوارێکیئاس ەداخەوەب ەمرۆئ.  بدات ێپ ەشەکورد دا گ ڤیناو بزا

 ێنو ەوەیەکین یەیکا ەهاتن ۆمەاڵیەتی،ک ۆریز ڵوگۆریئا ەرەرایو س یەن یارچاالک د ێوەیش

 ەوڵو ه ێدەکرێتپ ەیجاروبار ئاماژ ەنیاکرات تێمود یمایس ەد ۆمەڵگا،ک یگشت ەشەکردنیو گ

  .ەدرێتد یکردن ڵترکردن و قوو ەوڵەمەندترد ۆب

 

 ۆخێکدابارود ەمووه ەل یبەتمەندیەکانتا ەل ۆرز ەک ەسەلمێنند ێبەریر یزانست لێکۆلینەوەکانی

 ەکانیقس ەکو ەبێد.  ڕوابێتب ێج ەبێد ێبەرر ەک ەوەئ یەکەم. گرنگن ێبەریو ر ێبەرر ۆب

. ۆڤەمر یبوون ۆریج ێبەریر. یەن ەرماندانو ف ەرمیف ەڵسوکەوتیه ەنیات ێبەریر. یتبژ ۆیخ

 ەک ەکەند ێبەرر ەب ڕواب ێککات ۆڤەکانو مر ەدوێتد ەراست ەک ەیشت ەوئ ەنیات استگۆر ێبەریر

 ڵێکیشک"قاسملوو  ۆردکت ەهەقیب ێگریج ەرەفکەندیش ەعیدس ۆردکت ەیوت ەب ەکانیوت

     ".ێتبگر ۆیەوەخ ەب ەستگرو د یمادد

 

 ێزیه ێبزان ەک ەوەئ ەیبێه ێبەرر ەبێد ەسەلمێننند ێکۆلینەوەکانل ەک یکەد تایبەتمەندیەکی

 ینبا بزان ینب ەرێچاو"، "ینب ینواقع ب" ەوەکەئ. ەکاتد ێبەریر ێکو ەرەوب ۆیخ ێبەریر ێرژ

 ەرس ەل ەرمایەگوزاریس"، "ەرببڕیند ەکانرووداو یدوا ۆمانخ ەڵوێستیه"، "ەبێتد یچ

و " ... یەچاک ن( ۆتخ ەروێشید ەبنەد ێنەبخو)مال  ەبنەد یزبح ۆب یت،ن ڵنیاد ەک ەسانێکک

 ەبیسترێت،قاسملوو د ۆردکت ێنشینیج ەعیانیمودد ەل ەداخەوەب ەک یکەد ەگەلێکیزاراو

 یبەتمەندیتا ێهەمینس. ەلەو گ یزبح یوتوانا ێزه ەفێروودانیو ب ێماگۆژید ەڵکووب یەن ێبەریر

 ەوێبمانه ەک ەرلەوەیب. ەکاتد یچ ەزانێتد ەوئ ەک ەوەیەئ یەخەکانبا ێبەرییر یکەید

 ەزا،شار ڕوا،ب ێیج ەسێکیک ۆفێرەکەش ەک ەوەیل ڵنیابیند ەمانهەوێد ین،ب ێکپاس یسوار

 یکبزان ەمانهەوێد ەوەل یاج. ەهێناوەن ەکارب ەلکۆهۆلیئ یان ۆشبەره ەیو ماد ەندوروستەت

 ەجاد ەل ەتایبەتب ێخورێنل ێنیشو و ێر ەزایداخوا شار. ەباتد ێکو ەرەوب ەکەپاس

بوو و  ەگرنگ یبەتمەندیەتا ێس ەوئ ەنیقاسملوو خاو. ەن یان یەکوردستاندا یەکانیشاخاو

دوور  ەوئ یرۆریت ێژوویم ەل ەرچیه ەوئ ێبەریر ێوازیو ش یهزر یراتیم یگرنگ ۆیەشب

  .ەکرێتد ێپ ەسته یاترز" ییقاسملوو ێب"و  ەردەکەوێتد یاترز ەکەوینەوە،د

 



و  یکولتوور ێبەریر ۆب ۆیخ ەبێبکات، د ێبەریداهاتوو ر ەرەوب ێکخراوەکەیر یهەوێب کرێبەرێ

ناو  ەل" کولتوور و چاند" ەیزاراو ەبێد ەینبگ ەئامانج ەوب ینبتوان ەوەیئ ۆب. بکات ەئاماد یچاند

 یکولتوور یانچاند . بدات یشانن ۆیخ ەوەداکرد ەیدانیم ەو ل ێتبگر ێج ێکخراودار

 ەول ەندامانو ئ ێکخراوەر ەندامانیئ یکارو چاالک ێوەیش ەڵسوکەوتە،ه ۆنیەتیچ ەییوێکخرار

قاسملوودا  ێبەریر ەردەمیس ەل. ەکەند ێپ ەسته ۆیانخ ەماڵەیناو بن ەل ۆیانخ ەداکولتوور

 یدیالیو ئا ێنیشاندەرر ێکخراوەییر یکولتوور ەب ێوەندیدارپ ەکانیباس ەل ۆرز ەشێکیب

 ەک ەوەدایەناو حدکادا ل ەل ێبەریر ێشەیک ەمرۆئ. ەبیندراند یەتیۆمەاڵو ک ێکخراوەییر

 ەڵسوکەوتیه ێوەیو ش ێموکراتد ەماڵەیبن ەندامانیئ ەڕیباو ێیج یەخەکانیبا ەماکانیبن

. ەژیتدا د یکولتوور ەیرانیناو ق ەل ێموکراتد یزبیو  ح یەکتردان ەڵگ ەل یەتیدژا ەل ێبەرانر

 ەب ێویستیانبوون و پ ۆنک ێکخراوەییر یانیژ ەب وەندیدارێپ تیش ۆرز ەک یەیەواتا ەوب ەیرانق

" ناچار" ەک ەرلەوەیب ەسەردابێتب ۆرانکاریگ ێکخراور ەک ەوەئ ێبەریر ەئامانج ل.  ەیەه ۆرانگ

  .ێینبکر ۆرانکاریگ ەب

 

 یزبیح یاترز ەمووکاته ەل ەمرۆئ ێیانی،قاسملوو و هاور ۆردکت یرۆریت یدوا ڵسا ێنجو پ بیست

و  ەهاب ەبن ەوەیکردن یکردن و ش ۆنکرێتک ۆزینەوە،د ۆیگفتگ ەب ێویستیپ ێموکراتد

 ەیرانیق ەروونتر ل ەیەکیوت ەب یان ەشەکانهاوب ەهاب ەبوونین ەل. ەیەه ۆیخ یەخەکانیبا

 ەندامان،ئ ەوتنیک ەراوێزو پ ەراوێزخرانپ ێکدابڕان،ل یتووش ێموکراتد یزبیح ەک یەخەکاندایەبا

 ەیبناغ ەردیب ەبێد یەخەکاندابا ەب ێوەنیدارپ ۆیگفتگ ەل.  ەبوو ۆیخ یو چاالکان یەنگرانال

و  یننەوەبب ێیدات ۆیخ ۆمەڵگاک ەندامانیئ ۆربەیز ەک ێژرێندابر ێوەیەکش ەب ەشەکانهاوب ەهاب

 ۆیەب. ەبێتەوەد ۆک ەشەکانداهاوب ەهاب ەورید ەل ۆمەڵگاک. بزانن ۆیانخ بەشیهاو ەهایب ەب

 ێیج ەمرۆئ. ێنبکر ەهێزو ب ۆزرێنەوەبد ەشەکانهاوب ەهاب یبەتیەکان،تا ەهاب ەل یاج ەشێد

 یەخبا یپرس ە،دا حاکم ێموکراتد یزبیح یزەکانیر ەرس ەب ەشەیک ەوداخوا ئ ینبزان ۆیەتیخ

 ۆیانب" ۆڕانگ" ەیوش ەک ەسانێکەک ەیخوازان ەرژەوەندیب ەریتێکیخود ن یا ەهاکانەو ب

 یاردەیە؟د ینترسناکتر

 

 

 

  ێگەیاندنپ ۆب ێبەرێکر قاسملوو

 2 وتاری

 

 ێبەرانەدار ەوناو ئ ەل. ەڕۆنو د ێند ۆرز ێبەرانیکوردستاندا ر ەڵکیخ ۆمەاڵیەتیک ێژوویم لە

 یرزگار ەباتیخ ەختانەیس ەلومەرجەه ەول یوبێتانتوان ەک یەن ەدەستەوەب ۆرمانز ەینموون

 ێیو ج ەرکەوتووس ێژدر ۆماوەیب ەک ێگەیاندنبێتپ ێوەیەکش ەب ۆیانخ ێکخراویر ەداخوازان

 ەب. بوو ەرکەوتووس ۆیداخ یکار ەل ێوەیەش ەوقاسملوو ب ەاڵمب. بن ەڵکخ ەیربۆز یوایه

 ەوئ ێبەریر ەلسەفەیف ەردەکەوێتد ۆمانقاسملوو ب ێبەریر ێتۆدیو م ێوەش ێندنەوەیخو

 ەک ەبوو ەکۆمەڵو ب یمیت یکار ەزراندنیدام ێگەیشتووپ ێبەریر ێنانیباره ەمایبن ەسەرل



 ەل ەک ەخنانەیر ەوئ ەمووو ه ەباتخ ێگایر ەرس ەکانیسپەندوکۆک ەمووه ەرەرایس ەمرۆشئ

قاسملوو  یقاسملوو و ناو ەل یراتگریم ەب ەن،ه ێموکراتد یزبیح ێبەرایەتیر ەرس

  .ەنەکد ێبەریر یزبەکەیانح

 ەل ۆمەاڵیەتیک – یاسیس ۆرالیزمیپل یاتریز ەرچیه ەرهەڵدانیس ەلومەرجیه ەل ئەمرۆ

 ەڵکخ ەرنجو س ەمتمان ێیج ەرواه ێموکراتد یزبیح ەک یەن یەکگارانت یچکوردستان، ه

 ەڵکداخ ۆمەاڵنیناو ک ەل ێیانپ ێیج ەوانەیەل ەک ەنه یکەد ێکخراویو ر ەسانک. ێنێتەوەبم

 ەداتد ەوڵه ۆڤمر ەک یەگوشاردا ێرژ ەل. ەنەوەحدکا بک ئیستای ینفووز ەل ەرفراوانترب

 ێویستیپ ێستائ ەکدا و ێموکراتد یزبیح ێژوویم ەل یچکاته ۆیەو ب ەبێته یراندمان ینباشتر

 ۆیەب ەگێرێت،د ێبەریر ۆڵیر ێوەیەکش ەب ێمەئ ەل ەرکەسه یانداژ ەل. یەن یگەرکار ێبەرانیر ەب

 ێتب یاریدەرمان ەتوانێتد ۆڤێکمر ەکو ەوئ یانیژ ێتۆدیم یونێربوقاسملوو ف ێوازیش ێربوونیف

 .ەباتگێرداخ ەسایەتیک ەندنیس ەشەو گ ەباتخ ەرەوپێشبردنیب ەل

 ێیان،هاور ەل ەگەرئ ۆیەب. ەڵبژاردبووه یبەتتا ەساڵەتێکیر ۆیداخ ەباتیخ ێوەیش ەل قاسملوو

 ەک: ەبێتد ەوەئ ەموویانه ەاڵمیو ێت،بکر یارقاسملووش پرس ەبەرانیرک ەنانەتهاوکاران و ت

و  ەنگەرانهاوس ەل یقاسملوو ەک ەوەیئ. یقوربان ەکرد ۆیخ ەکەیدائامانج ێناوپ ەل ەوئ

و  ۆیخ ەڵبژێردراویه ەکانیو نرخ یەخبا ەب ڵیقوو ڕوایب یادەکردەوەج ۆیخ یانیقوتاب

 ەیە،ه ێبازیانر ەب ڕوایانب ەک یێبەرانەر ەوئ. کردبوو ێناو یزبەکەیداناو ح ەل ەبوو ک ۆیەکئاس

 ڕشتنیدا یکات ەچاو ێشپ ەل ەورەیانگ ێنەیو و ەکانیانئامانج ەب ەروەستنو د ێدراوەترگر

. ەڵنەبژاردووەه یبەتیانتا ەساڵەتێکیر ۆخۆیانب ەک ەوەیەئ ێبەرانر ەل ۆرز ێشەیک. یانکار یپالن

  .روون ێگایەکیر ۆب –ئامانج  یەک ۆب ێبوارانر اڵندنەوەیجوو ەوات ێبەرر

 ەک ەکاتد ەڕانەباو ەوب یمانو ئ ڵقوو ەرێکیباو ەب ێویستپ ێت،ب ەدیو ەونێکخ ەوەیئ بۆ

 ێت،ب ەرکەوتووس یمێکیت ەماشاچیت ەوەدوور ەل ەک ەسێکک. ۆاڵنەوەنج ێگەیر یدەریرووناک

 ێنوێی،ر ێبیکت ەندێکه یبوون ەوانەئ ەرکەوتنیس ەزمیر ەوانەیەل ەک ێتواب ێیپ  ەوانەیەل

 ەنگر ەمک ێکرانپ ەئاماژ ەرەوەس ەیشتان ەوئ ەک ەوەیئ ێب ەب. ێدراوەگر ەاوەزشار ەندیکارم

ناو  ەل ڕوابەخۆبوونو ب ێکەوەبوونپ ەیوز ێتبتوان ەک ەهێزب ێنوێنێکیو ر ێبەرر یبوون ێنەوە،بکر

 ەک ەوەیئ. ێتناب ۆگەرمس ێژخایەندر ۆب یمەکارەت ەوئ ەرکەوتنیس ێبدات،پ ەشەگ ەواندائ

 ەوەئ. ێبازەر ەب ڵقوو ەڕیباو یە،ن یو کارناس ینزان ەنیات ێکخستنێکر یتنێشکەوپ ۆیه ەبێتەد

 ەچونک ە،گرنگ ۆرز یەکجار ێبەرانر ڕوایب. ەرهەمهێنەرنب ەک ەرەکاننکارسازن، باو ەک ەڕەکاننباو

 .ەڵکدانخ ەناوو ل ەبند یادەپ ەک ەواننئ

. بوو ەوئ ێنەرانەیراه ەب ێبەریر ێتۆدیم ەوئ ێگایر ێژەدەرانیدر ۆقاسملوو ب ەکانیوان ەل کێک

 ێزەکان،ه ییکارا ۆب( تمرکز) ۆنسێنرێتو ک ەرنجدانس ێشکەوتن،پ ێگایر ۆرەج ەول ێبەریر

و  ینباشتر ڕاهێنەر، ەستیاریه ینفووز ەبێب. ئامانج ەرەوب یەکانەچاالک ەمووه ێنوێنیر

 ەرکەوتنس یستیو. ێننب ەدەستناتوانن ب ەوتۆئ ەرکەوتنێکیس ەکانیشکادر ەهۆشترینب

 یاریخواز ەرگ. ەخشێتبب ەوروبەرید ەب ەرێنیئ ەیو وز ێتب ەهێزب ێبەردار ەسایەتیک ەل ەبێد

روون و  ێکیئامانج یکردن یارید. یب یکەد ەوانیباشتر ل یناتوان ەبین( کمال) ەواویەتت

و  ەمشوورب ێبەرێکیر ەره ەرکیئ ۆڵەکان،ر شرۆڤەکردنیو  ێگەیشتنپ ێلەکانیه یکشان

 .ێهاتووەل

 یرێت،بگ ێموکراتد یزبیح ەمرۆیئ ێبەرانیر ەل ەکرێد ەک ەخنەر ەرچاوترینب ەل یەکێک رەنگە

 ۆنگرەک یارەکانیبر یو دوا ەناسراو ەمووانه ۆب یزبح ەکانیئامانج یە،وا ییانپ ەوانئ ەک ەوەیەئ

 ەوب ڕیارەکانو ب ەبێتن ەوەکردن یش ەب ێویستپ یاسیس ەفتەریو د ەندیناو ۆمیتەیخود ک یا



 ەودایەکیم ێکهاتنیپ ۆیه ەبووت ەک ەڵەیەکه. ێنبکر ێبەجێج ەشێد ەیەه ەک ەیەیوێش

 یش ەسک ەمووه ۆب یجوان ەب ەکانیئامانج ەبێد ێبەرر. ڕیاربەدەستانو ب ەندامانئ ێوانین ۆرز

 ەباسکردن ل و ڕیاردانب یدوا یشتنێکدان ەمووه. ەوەئاگادار بکات ڕیارەکەب ەل ەندامانو ئ ەوەبکات

 یو دوا ەکاتد ەرزب ەشهاوب ەستیو ه ەکاتئاگادارتر د ەندامانئ یارەکانبر ەفەیلسەو ف ۆه

. ەرکەکانیانئ یکردن ێبەجێج ۆب ەورەترنو ب ەترئاماد ەندامانئ ەشنەچ ەول ۆبوونەوەیەکیک ەره

کات،  ەوئ ەستەمیئ ەلومەرجیه ەرەرایس ۆیدا،خ ێبەریر ەیماو ەقاسملوو ل ۆردکت

کادر و  ەواویەتیت ەمیشو ه ێبەریر ەندامانیم ئەه یستوویەتیو ەمووجارێه

 ەوەیخوار ەکانیو ئاست ەوەئاگادار بکات یاردانبر ۆسەیو پر ڕیارەکانب ەل یزبح ێشمەرگەکانیپ

  .ڕیاردانداب ەوتیر ەبکات ل ەشداریب ۆرگانئ

 یزبیح ێشڤەچوونیو پ ەرکەوتنس ەهۆیقاسملوودا بووب ێبەریر ەورانید ەل ەک ئەوەی

 ەوو ئ ێنانراه یستەمیس ێکهێنانیپ ۆب ۆرز ەستیه ێران،ئ یکوردستان ێموکراتید

 ەمیشەه ەوەیئ ۆب یخواز ەواویەتت ۆچوونیب ەڵگ ەبوو ل ەریببوو هاوت یاسەتانەیس

 ەل ەقەت یهەوێب ۆڤمر ەگەرئ. یاسیس ەسەریا و چارۆمەڵگک ۆب ێتب ێپ ڵترناتیڤیئا ینباشتر

 یشانەن ەراستناو ڵیخا ۆڤمر ەرگ. یشانەن ەبکات ەوخاڵەئ ەراستیناو ەبێتدبکات،  ڵێکخا

 ەمووه ەگەرئ ەاڵمب. ەوتووەک ەکەئامانج ەل یسانیشبروات، د ەڵەه ەب یرەکەو ت ێتبگر

 یارید ەقاسملوو ل ەلسەفەیف. تڕواب ەڵەه ەب یرەکەت ەوانەیەل ێت،بگر یشانەن ەکەئامانج

 یزبیح ەزگاکانیو دامود ەوارەق ێژی،سترات یدروشم یزب،ح ۆژیدوار یئامانج یکردن

 یزبح ۆب ەبوون ک ەئامانجان ەوئ ەسەرکردن ل ۆکۆزو ف ڵەکەخا ەراستیناو یشانەکردنین

. دەزانی ۆیخ یەخەکانیبا ەب ۆمەڵگاک ێژەکانیو تو ینچ ەمووه ەهاکانیو ب ەخوڵقێنەرناسنام

  .بوو ۆژدوار ەرەوب ەوئ یئامانج

 ەل ێموکراتد ێبەرانیر ەمرۆئ ەک ێک،و چالش ێگەرل. ەچێتناو د ەل ەڕوان،و چاو ۆئاس ێب مرۆڤی

 ەچەلەکشکێنقاسملوو ئاسا ر ێتبتوان ەک ەهیزەب ۆمەاڵیەتیو ک یاسیس ۆییئاس ێب ەڵیگ

 ەب ێبەرانر ەبێد ەردەمەداس ەول. ێتب ەلکخ ۆمەاڵنیک ەرنجیس ێیج ەرلەوکاتەداو ه

 ەرگ. ەبەند ۆنسک ەڵدێریه ەرەوب ۆیانخ یەنگرانیال ەنا، دبن ەهێزەوەب ۆچوونیو ب ۆبینینئاس

 ەنگانەدات یکات ەل یەنگرانیانال ەیور ەوەیکردن ەرزب ۆب ێکیانرابردوو شت یەکانیشاناز ەل ەجگ

 ەکانداو چالش ێگەڕل ەرامبەرب ەوادا ناتوانن ل یکات ەل یەنگرانال یروباوەڕیب ەبێت،ن ەدەستەوەب

 ۆرجارز ێژخایەندادر ەباتیخ ەرەوتیل ەک ەزانند ەباتخ ەرەکیس ەمانانیقار. نەبک ۆڕاگریخ

 ەرچاویب ەل ۆیانخ ەکانیو ئاوات ەونخ ەیانجارد ەب ەوانئ ەاڵمشکست بخون، ب ەبنناچار د

 ێلنب ەجێب ۆسپەکانک ەل ۆبەرزانەو ئاس ۆچوونب ەوئ ەبوونیب ەوەیئ ۆب ۆتەوەکرد یندووز ۆیانخ

 .ەرکەوتنس ێنانیست هەدەب ۆبن ب ەهێزو ب

 ەب ەیشتنگ ێگاکانیو ر ەوەبچن ۆیدانداخ ۆچوونەکانیب ەب ێمەئ ێبەرانیر ێویستەپ ۆرز ئەمرۆ

 ەب. ێژرێتدابر ەرکەوتنس ێگایر ەخشەن ۆلێکتیڤک ەشێوەیەکیو ب ۆگفتگ ەنەئامانج بخ

 ەک ەوەیەب ێدراوەمان، گر ەجێب ێگەدار یوەن ەل یان ەرکەوتنس ەب ەیشتنکات، گ ێپەربوونیت

و  ەهێزب ەرێکیهاند ەنەبک ۆیانخ یاسیس یروباوەڕیب ەتوانند ۆنچ ێموکراتد یزبیح ێبەرانیر

 یو باس ەدواو ەب ەڕانەوەگ ەک ەوەئ ەدوا قس. یەنگرانیانو ال ەندامانئ ۆب یەکگرتووخوازانە

 ینو بزان ێوینبپ ەرکەوتنس ەکانیپل ۆخۆمانب ەبێد یە،ن ەسقاسملوو کردن ب ەرکەوتنەکانیس

و شکست  ەرنەکەوتووییس ەب ێنانشکست و دانپ ەو ن ییەتاەه ەتاه ەوتنەرکس ەن

 .ەرگهێنەرم

 



 

 

 

 ەکاتد ێزه ەب ەوروبەریاند یتواناکان یراست رێبەری

 کادر ەروەردەیو پ قاسملوو

 6 وتاری

 

 ێشنینیانیپ ەندیپ) ینرێنناب ەک یکەند ەتوانایب ەسانیتوانا، ک ەب ۆڤێکیمر ەره پشتیوانەی

 (ینیچ

 

 ەک ەوەرێکەبوون ەنیات ۆڤمر. ەزراوەناوچوون دام ەل یان ۆپیئانتر یاسای ەمایبن ەرس ەل جیهان

 ۆنترۆلک ۆیخ ەناوچوونیو ل ەوەستێتراد یاردەیەد ەوئ ەرامبەرب ەل ەتوانێتد ۆیخ یتوانا ەب

 ەستید ەب یهانج. ۆزێتەوەبد یاسایە ەوئ ەرس ەب ەرکەوتنو س ەدانکردنەوەئاو ێگایو ر ەکاتد

و  ەفڕندوور د ۆکانیئاس ەل ەکانیانئاوات ەرزە،ب ەیانور ەک ەکرێت،د ەدانئاو ۆڤانەمر ەوئ

و  ەتواناب ەستیو د یانژ ۆشەویستیخ ەل ەپر ڵیانو د ەروەردەکراوەپ ێشکەکانیانم

 .ەیەه ەڵسووریانه

 ینێت،بب ۆیداخ یانیژ ەوتیر ەل ۆرز ەندوکۆسپیک ەبێد ەک ەوەرێکەبوون ۆڤمر ەک ەوەیئ لەبەر

 ێگایر ەب ێژەداندر ۆب ێگار ێیهاور ەوڵدەدەنو ه ۆننار ەتەنیاب ەدوور ێگار ەوئ یرژ نیەساک

 ۆزینەوەیو د ەوانب یارمەتیدان ۆب ەردەگرنو ەڵکک ۆیانخ ییەکانیتوانا ەل ەوانئ. ۆزنەوەبد ۆیانخ

 ۆردکت. ێونبپ ەربەرزانەس ێگاتوانا بن و ر ەب ەوانیشئ ەوەیئ ۆب. ێیانیانهاور ییەکانیتوانا

 ێگایەدار ەول ەوەیئ ۆکرد ب ەباتیدا، خ ەوڵیه ەوئ. ەشنەچ ەوبوو ل ێبەرێکقاسملوو ر

 .ەیەننبگ ێپ یکەد ەڵکانیو خ ەنبگ ێبن، پ ەروەردەپ ەسانێکک

 ەو کورت یریەتو مود ێبەریر ەرس ەل ێکباس یناریسم ەل ەکانیوت ەل ەروەکه قاسملوو

 ەکەوێت،د ەرد ەهیدبوونیداش ەل ەرمانگ ب ەنددا چ9191 ەهاریب ەل یزبح ێبەرایەتیر ێژوویم

 ەوەیکردن ۆو ک ەهۆشب ەرێوەبەرانیب یبوون ەل ەرکەوتنیس ەمزیر ەبوو ک ەسێکک

 یکردن ەراوردب ێوازیش یەکەم: " یاوێلیماک ەیوت ەب. ەزانید ۆیداخ ەورید ەل ییەکانتوانا

 ێبەرانیقاسملوو ر ڕوایب ەب." ێبەرەیەر ەوئ ەوروبەرید ەسانیک ەیرکردنیس ێبەرر ۆشیه

 ەب ەستناترسن و ه یکەد ەڵکانیخ ەزاییو شار ییتوانا ەل ەرکەوتووس ەرێوەبەرانیو ب ەورەگ

 ەهرەب ۆرترینز ەداد ەمترینک ەب ەبێتد ەک یهانێکج لە یەدابووبروا ەول ەڵکووب. ەنناک ەڕەشەه

  .ێنب ێکتوانا پ ەب یمیت ەبێد ەرگری،و

 ێرخوایەکانیخ ێکخراوەر ێبەرانیر ەل یەکێکبازرگان و  (Andrew Carnegie) یکارنگ ئەندرۆ

و  ەشەپێکردنگ ێناوپ ەل ەورەگ ەنگاویه: " ەلێترابردوودا د ەدەیس ەرەتایس ەل ەمریکائ

 ەتاک، ب ەوەیکرد یاتیج ەب ەک یەیەراست ەوئ ینیزان ۆت،خ ەسایەتیک یئاست ەرزبوونەوەیب

ناوبراو ". ەیەنیبگ ەنجامئ ەب ێوەش ینباشتر ەب ەرکێکئ ەره ەتوانید یکەد ەسانیک یارمەتی



 ەب ەوەندەئ ەک ەگرتوو یئارام ەسێکک ێنەداشو ەول: " ێتبنووسر ۆڕیگ ەرس ەبوو ل ەوئ یئاوات

 ڕشتنیدا" ەسڵیئ".  ەردەگرتکار و ۆبوون ب ەزاترشار ۆیخ ەل ەک ەسانێکک ەمشوور بوو ک

ناو  ەل ەرەڕۆییو س ەویو تاکر ۆمەڵەک ەدا ب یزبیح ۆرگانەکانیوو ئەمه ەل ڕیاردانپالن و ب

 ەرچاوەس ەقاسملوو ەڕەیباو ەول ەحدکا دا هاتوو ۆیناوخ ێرەویپ ەل ە، ک"یەن ێگەیدا ج یزبح

  .ەگرێتد

 ۆژهەاڵتیر ەیو ناوچ یهانج ەل ێکخراوەکانر ەرکەوتووترینس ەوشیر ەب ێکچاوخشاندن بە

 ێککات ەرکەوتنس ەک ەردەکەوێتد ۆمانب یەکانیشکوردستان ێکخراوەر ەنانەتو ت  ەراستناو

و  هێز ەب ێبەریەکیر ەنیخاو ێبەرێک،ر ەتاک ەب ەستنپشت ب ەجیاتیب ێکخراور ەک ۆگەرەمس

 ەرکەوتووترینس. یەن ەختشانس و ب ەو ب ەنەکاول یچکاتێکه ەوتنکەرس. ێتب ەرفراوانب

 ەتواناو ب ەزاشار ەسانیک ەرێوەبەرییو ب ییتوانا ەل ێبەرانیانر ەک ێکخراوانەنر ەوئ ێکخراوەکانر

 ێبەرر ینباشتر" (Fred A. Manske) ۆنیوۆرمانسک ج ێدفر ەیوت ەب. ەرگرتبێتو ەڵکیانک

 یبوار ەل یبدات، هاوکاران ەوڵه ەک ێتب ەسانک ەردەیوەرپ ەرۆشیپ ەوەندەئ ەک ەسێکەک

 ەل یەکێک ەک (John maxwell) ێلماکسو ۆنج". چاکتر بن ەویدا ل ییو توانا یاریزان

 ەکرێتد ێبەرر ەرکەوتنیس: "ەڵێتد ێوەندیەداپ ەول ێبەریەر ۆستایو مام ەرنووس ەناوبانگترینب

  ."ێتبکر پێناسە ەوروبەرید ەل ەوئ ەهرەوەرگرتنیب ۆریز یالن ەل

 ەروونیب ەلسەفەیەف ەوئ ێیانیهاور ەڵگ ەقاسملوو ل ەڵسوکەوتیو ه ەروەردەپ ێوەیش لە

. ێتب ەرکەوتوودا س"ۆرز" ەبەرامبەرل ەک ەوەیەچووکتر لب" یەک" ەیژمار"  ەک ەکەوتد ەرچاوب

 یکردن ێبەجێو ج ێبەریر یو ئاست ێکخراوەیی،ر یئاست ەچ ل ەوەیەکدا،کرد ەمووه ەل ۆیەب

 ۆبدات ب یانهان ۆبکاتەوە،ک ۆیخ ەوروبەرید ەزاشار ەسانیکیک ەداو ەوڵیدا ه ەرکەکانیئ

  .ۆژدوار ێبەرانیر ەو بوون ب ێگەیشتنپ

کوردستاندا و  ۆژهەاڵتیر ەل ەتەوایەتین ڤیبزا ەسەرب ەپاوداس ەلومەرجیه ۆیه ەب ئەمرۆ

 یدا، کار ێموکراتد یزبیح ەتایبەتب یکوردستان یزبەکانیناو ح ەل ێبەریر ڕواوب یرانیق

 یئاست ەرزبوونیب ەرەرایس ۆرانو پسپ ەزایانشار ییەکانیتوانا ەل ەرگرتنو ەڵکو ک ەکۆمەڵب

 ینزم و الواز ۆرز ێکیئاست ەل ۆمەڵگاک ەندامانیئ ەزاییو شار ێگەیشتووییو پ ێگەیشتووییت

 ۆربەیز ەییگل. ێنن ەکۆمەڵب یکار یدژ یکورد ەریتەکانیو دابون ەرهەنگف ێژوو،م. ۆیدایەخ

.  ێبەرانیانەوەیەکورد و ر یزەکانیر ێوانن ەل یەکیەتی ەبوونین ەکورد ل ەرانیو نووس یرانشاع

 ەلومەرجیه ێیپ ەب ێکخراوو ر ۆمەڵکورد و کوردستاندا ک ێژوویم ەل ەانەوئ ەمووه ەرەرایس

 ەکەمترینب ەبوون ک ەکانکورد ەل ێکگرووپ ەوەئ. ەیەه یبەتیتا ێگایج ۆیخ ەردەمیس

 یباکوور ەرەزۆریه ەشێکیب ۆ،سمک یئاغا یلسما ێبەریر ەب یمکاناتەوەو ئ ەرەسەک

 ەرهەمیب. ەزرانددام ەربەخۆیانس ەتێکیحکووم ڵسا ەندینچ ۆرزگار کرد و ب یانکوردستان

 ەزرانیدام یمانگ دوا ەشش ەیماو ەل ەکوردستان ک ێموکراتید یزبیح ەبوو ک یگرووپ یکار

 ێموکراتد یزبیح ەبوو ک یگرووپ یکار ەرهەمیو ب ەزرێنێتکوردستان دام ۆماریک ێتدا بتوان

 ێتەبب ردستانداکو ەرانسەریس ەل یتوان یساند ڵ،سا یس ەب یکنز ەکەشەیپاش یدوا

 یدروشم ەڵبژاردنیه ەب یزبەح ەوئ ەقاسملوودا بوو ک ێبەریر ێرژ ەو ل ێشرەوپ ێزیه

  .ەخشرێتبب ێموکراتد یزبیح ەب یبەتتا ەیەکیو ناسنام ێشکەوتوونخوازانەپ

توانا،  ەب ۆڤێکیمر ەره یوانەیپشت: " ەدا هاتوو ینیچ ێشنینیانیپ ەندیپ ەل هەروەک

 ەرەکیس ۆیه ەکۆمەڵب یکار یداراست ە، ل"ینرێنناب ەک نیکەد ەتوانایب ەسانیک

  .ەرکەەتنەکانەس



 یەخبا ەبووت یزبح ێبەریر ەستەید ەل ەندامەتیقاسملوو، ئ ەمانین یدوا ڵسا ێنجو پ بیست

 ەرامبەرب ەل ەمرۆئ ەک ێگەرێکچالش و ل. ەزیوەدا داب یگشت یئاست ەل ێبەریر ەهایو ب ەهاو ب

و  ۆرێتبگ یەخانەبا ەوئ ێنیشو ێتبتوانر ۆنچ ەک ەوەیەئ ەیەدا ه ێموکراتد یزبیح ێبەرییر

 ەک ەیەه ەوەیەب ێوەندیپ ەڵکووب یە،ن ەکانداگرووپ یبوون ەل ەرەکیس یاریپرس" ەک ێتبزان

 ەرکەوتنیس ەل ەنبک ەشداریبن و ب یگەرترکار ەتوانند ۆنچ ەرێوەبەریب یمیت ەندامانیئ

 ۆنجانس یندونل ەیوت ەب ەک ۆیەتیخ ێیج یەشراست ەوئ ەبیرهێنانەوەیو." دا یگشت

 ەسەرچار ێکەوەپ ەتوانینن ەک یەن ێشەیەکک یچه" ەکانوویەکگرت اڵتەو یکات ۆماریک ەرۆکس

 .ێنبکر ێبەجێج یەنو ال ەسک یەک ەو ب ەتەنیاییب ەک ێشانەیک ەوئ ەمنک ۆرز ەاڵمب ەین،ک

 

 ەکاتد یاوازج یرکردنەوەیب ەب ێویستپ ۆمەڵگاک گۆڕینی

 7 وتاری

 ۆ،ت ییەکانیتوانا ەل ەهرەب ۆریز یالن: "ەڵێتد (Zig Giglar) یگالرز یگز ەمریکیئ نووسەری

 ەهرەواتا ب ێبەرر ەرکەوتنیس یەوەقاسملوو ۆردکت ەیروانگ ەل". ۆیەت ەرکەوتنیس ەکو

 ۆقاسملوو ب ۆردکت ۆیەب. ەوئ ەهرەکانیب ەل ێیانیهاور ەندیسوودم ۆریز یالن ەرگرتنیو

 یەکیال ەبکات و ل یاددا ز ێبەریر ەندامانیناو ئ ەل یگشت یاریزان استیئ یبێتتوان ەوەیئ

 ۆییئاس ێوەیدوو ش ەدا ب ەوڵیبکات، ه ەرفراوانب ێبەریدار یکار ەل ەشداریب یئاست یکەوەد

و  ەندیناو ۆمیتەیک ەندامانیئ ێگرکردنیج ەب ەکیال ەل: بدات ەنجامئ ەکار ەوئ ەستۆۆنیو ئ

 ەل یاسیس ڕیاردانیب یدا ئاست ێموکراتد یزبیح ۆییناوخ ێرەویپ ەل یاسیس ەفتەرید

 ەوڵیه یکەوەد ەالیەکیکرد و ل ەرفراوانب ەسین ەندیکچ یمێکیت ۆب ەسیەوەک ەندچ ەیبازن

 ڕیاردانیب ۆسەیپر ەبکات ل ەشداریب ۆرز ەیەکیو ژمار یمیت ێکیکار ەبکات ێبەریر ەرکیدا ئ

 یکردن ێبەجێج یاسیشس ەفتەرید ێکهێنانیپ ەو ب ۆاڵنەوەداج یکردن ێبەریو ر یاسیس

 یزبداناو ح ەل ەزگادام و د ێوەیش ەب ەسپێردراوئ یاسیس ەرکەکانیو ئ یاسیەکانس ڕیارەب

 ەبێت،داخراو ن ەیەکیبازن ێبەریر ەیبازن ەک ەوەیئ ۆب ەمەشئ ەڵگ ەل. بکات" ەهادینەن"

 ێج یزبداناو ح ەل ەروەردەییپ ۆسەیەکیپر ێوەیش ەب ڕیاردانب ۆسەیپر ەزایو شار یاریزان

 ۆیناوخ ێرەویپ ەل ەرگیرێت،و ەڵکک یکەشد ەسانیک ییەکانیتوانا ەل ەروەهاو ه یت،بگر

 ۆڵیر ەرچەنده ەکران، ک یارید ەندیشناو ۆمیتەیک یریموشاو یان ێژکاردا راو یزبح

وون و ەزمئ ڕانیسو ۆبوون ب ەهێزب ێوەندیپ ڵقەیەکیئا ەاڵمب ەبوو،دا ن ڕیاردانب ەل ەوخۆیانراست

 ێوەندیەداپ ەول. بار هاتبوو ەریتین ێوەیش ەب ەدا ک ۆمەڵگایەکناو ک ەل ێبەریر ەزاییشار

 ەمهەوێد: " ەڵێتد ەک ەیەه ێشیراک ەرنجس ەیەکیوت (Andrew Carengie) ێنگیکار ێئاندر

بوو  ەمخۆرمشوور و خ ەب ەوەندەئ ەک ەوتووەخ ەسێکک ێرەل: ێتبنووسر ڵکۆمگ ەردیب ەرس ەل

 یقاسملوو ەرزیب یئاوات." و زاناتر بوون ەزاترشار ۆیخ ەل ەک ەردەگرتکار و ۆب ێکینەساک ەک

 .ئاوابوو ێبەرر

 ەل (Jessus on Leadership) ەسیحم ەرتووکیپ ەل (C. Gene Wilkes) ێسوالک ێنج.سی

و  یبازرگان یهانیج ەب ێوەندیپ ەنیات ێبەریر ێزیه ەک ەدات،د یشانن ێبەریەوەر ەیروانگ

 ەب. ێژەدوورو در ێژوویەکیم ەنیخاو ەڵکووب یەن ەمرۆیەوەئ یاسیس یستەمەکانیس

 ێریسال سکرت یستب ەب یکنز ەیماو ەقاسملوو ل ەوەکانیکرد ەل ێراخ ەڵسەنگاندنێکیه

 :یەوەقاسملوو ەیروانگ ەل ڵینب انینەتودا د یرانئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح یگشت



 یروراب ەرچاوەکان،س ەوان،ئ یگشت ۆیک ەک ەسانێک،ک ەل یتیەبر ۆرگانئ یان یمت -

 ەکەسەتاک ەل یاترز یانو تواناکان

 ێزه. ەموکۆریەکانیک ەوەیکردن ەمک ۆیه ەبێتەو د ەکاتد یاترز ێبەرر ییتوانا یمت -

 ەکەوێتد ەرچاوب یاتردا ز ەسیک ەتاک یکار ەل یو الواز

 ەب ەیشتنگ ێگاکانیو ر ێویستیەکانپ ەل ۆراوجۆرج یمەنگەلید یمەکانت -

 ەلیبتوانن ه ەسانک ەک ەوەیئ ۆیه ەبنەو د ەدەند یشانروونتر ن ەکانکراو ەدیاریئامانج

 ەبێته یاتریانز ەڵبژاردنیه

 ەمەشئ. ەشدارنو شکست خواردن دا ب ەرکەوتنس ەل ەمووه یمیدات یکار ەل -

  .ەکاتەوەد یکنز یەکتر ەب ێکخراور ەندامانیو ئ ەسەکانک ینیراست ەروەردەیپ ۆیه ەبێتەد

 ەک ەوەیئ ەبنەهۆیناسراون د ۆرگانەکانئ ەدا ب ێموکراتد یزبیح ەل ەک یمەکانت -

 .بن ۆیانخ یکاروبار ەرپرسیب ێبەرانر

 ەنبک ێێبەجج ەرکەکانیانئ ەتوانند ەکەستاک ەئاسانتر ل ێوەیەکیش ەب یمەکانت -

 ەیکار ەوو ئ ێنێتبه ەدەستب ۆیخ ییەکانیتوانا یهەوێب ۆڤمر ەربوو، گ ڕوایەب ەوب قاسملوو

 ەکو ۆیەب. ێتبخر ێکر ۆرگانێکدائ ەل ەبێبکات، د ینمومک ەبیندرێتد" یننامومک" ەکو ەک

 ەریدا سازماند ۆرگانێکئ ەل ەرکەسێکه ەبێدا د ێموکراتد یزبیناو ح ەل ەندامەتیئ ەرجیم

 ەل یاکەکەس. یەراست ەاڵمب یندرێت،بب ییئاسا ۆرز ێنەرخو ۆب ەوانەیەل ارەمژ ەمئ ێتبکر

  .ەبەنەوەد ەک یمەکاننگرووپ و ت ەمەئ ەاڵمب ەکات،د یەکا ێبەرکێک

 ەڵبژاردنیو ه ەندیناو ۆمیتەیک ەیبازن ەعیدس ۆرقاسملوو و دکت یرۆریت ەل ەساتیکار دوای

 ەندامەتیئ ێژەدانیدر ۆگەرکردنیمس ەبەستیم ەب ۆرترز ەندیناو ۆمیتەیک ێژکاریراو

 ێکپ ەسەاڵتد یکردن ێبەجێج ۆقاسملوو ب ەک ێککولتوور. بوو ێبەریر ەرەکیس ەندامانیئ

 ەرەکیس ەیبازن ەیدووبار ەڵبژاردنەوەیه ۆب ۆلیگارشیئ یەکیراسێموکد ەب ەبوو ێنابووه

 ەک ەسانێکک ۆچیقاسملوودا ب ێبەریر ەل یبەتمەندیانەتا ەوئ یبوون ەرەرایس.  ەسەاڵتد

 ڕوایب ەب ەکەن؟د ەویتاکر ێکترایزمس یتا ئاست ۆرجارز ەزاننقاسملوو د یقوتاب ەب ۆیانخ

 ەروونو د ۆییناوخ ۆڤەکردنیشر ەک ەنه ۆه ەندچ ێوەندیەداپ ەول ێرانەد ەوئ ەرینووس

 :ۆسپانەک ەول ێپەربوونت ۆب ێتب یاریدەر ەتوانێتد ێکخراوەییر

 (ۆخوازیخ) ۆپەسەندیخ .1

 یەنال ەل ەنیات ەب ەمووجارێه ێناتوانر ێککار ەمووه ەنبک ڵقبوو ەک ەن،ه ەسک ەمک زۆر

 ەنجامئ ەنیاییت ەب ەکار ەوئ ەتوانیداخوا داخوا د ەک یەن ەوەئ یارپرس. ێتبدر ەنجامئ ەسێکەوەک

 ەبووڵق یەراست ەوئ ەتوانند یبەریر  ەندامانیئ ەیک ەک ەوەدایەل ێشەکەک ەڵکووب ەیت،بد

 ێشمەرگایەتیپ ێژیدر یانیو ژ ۆرز ەمەنیو ت ینکورد ن ەلیگ یدەریرزگار ەتاک ەوانئ ەک ەنبک

 Andrew) ێنگیکار ێئاندر. ڕیوەب ەوانل ەیاندنیراگ ەدەیس ەل ێگەیشتنو ت ێنانداه ەیوز

Carengie) ەورەگ ەنگاوێکیه: " ەکاتد ێنوێنیر ێبەرانر ەکاتەوەد ۆشدارمانه ێوەندیەداپ ەول 

 یاتیج ەل ەک ەیەه یەراست ەوب ێویستیپ ێوەئ ێشکەوتنیو پ ەندنسەشەگ ێناوپ ەل

جوانتر  ێوەیش ەب ەرکەئ ەوئ یکەد ەسانیک یارمەتی ەب ەتوانند ەوانە،تاکر یکار ەنجامدانیئ

 ".ەنبک ێبەجێج



 ێویستەپ ەتەوایەتین یەکیەتی ەدیهێنانیو و ەتەوایەتین یگرنگ ەرکیئ ەنجامدانیئ ۆب 

 ۆبدات ب یددیج ەوڵیه ەبێد یزبح ێبەریر  ێتالببر یتند ێحوەرم ۆو خ ەویو تاکر ۆخوازیخ

  .ێتەوەبگر یەک ێموکراتد ەماڵەیبن ەواویەتیت  ەوەیئ

 

 ەناهیت ەبوونین ەستترس و ه .2

 

 ەڵەوه ەترس ل ۆیه ەب یزبح ێبەرانیر ەل ۆررابردوودا ز ڵیسا ێنجو پ یستب ەیماو لە

و  ەنبک ەهێزب ێموکراتد یزبیح ەیانتوانیوەن ەڕەشەه یبوون ەل یگەرانیشکست و ن

 ێبەریر ۆب یاترز یکادر ەیوانتوانیوەن ۆیەب. بوون ێشووپ ەالوازتر ل یزبیح ۆراوجۆریج ۆرگانەکانیئ

 یاوێلیماک ەوانەیەل. ەنبک ەروەردەپ یاسیس ێبەریر یئاست ەو چ ل ەکانداگانۆرئ یئاست ەچ ل

 ەل یئاگادار ۆب ێوازش یەکەم: "ێتوت ب ەیەیرست ەوئ ۆیەب ەهەمشانزد ەدەیس یاسەتوانیس

 ەل". ۆبوونەتەوەک ەوئ ەوروبەرید ەسانێکچ ک ینبزان ەک ەوەئ ێبەرانر یریو ژ ۆشه یئاست

 ێشترپ ی،بناس ەسێکک ەوێبته ەرگ: "ەڵێتد ێشینانپ ەندێکیپ ۆشمانداخ ەواریکورد

  " .ەبناس ۆستانید

 

خود  یاالواز  ێکدانەوەیل ەرهەمیب ەک ەرلەوەیب( یتامن) ەناهیت ەبوونین ەستیو ه ترس

الواز  ەسانیک ۆبوونەوەیک ەرهەمیب ێت،ب ۆمەاڵیەتیک – یاسیس ێگەیشتنیت ینزم یئاست

 ێزیو ه ەیوز ەتوانند ۆڕاگرخ ێبەرانیر ەنیات. دان ێبەریر ەوروبەرید ەل ێزپار ەرژەوەندیو ب

 ۆیەوەدوو ه ەب ڵدوود ێبەرانیر یکەد ەواتایەکیب. ەخشێتبب ۆیخ ەریوبەورد ەب ەرێنیئ

 ەدێریچاو ەیەه ەرپرسایەتیانب ەک ێکشت ەمووه ەرس ەل ەیانهەوێد یان: ەرکەونناتوانن س

.  یرێتبگ ێل ێگایانج ەزاترنشار ەول ەک ەسانێکک یەنال ەل ەیەه ەوەیانئ یخود ترس یا ەنبک

 ەوڵەکانیه ێننب ەکارب ێکخراور ێهاتووییو ل ییتوانا ەک ێبەرانەیر ەوئ ێت،ب ۆنێکچ ەره

  .ەنبک ێبەریر ەرکەوتنس ەرەوب ێکخراوەو ر یزبناتوانن ح ەرن،ناو ب ەل ێکخراوناو ر یچاالکان

 ەمووه ەبێد ەتەنیان ێمەئ: ەبوو ک ڕوایەب ەوب ێبەرانەر ۆرەج ەوئ ێچەوانەیپ ەقاسملوو ب دکتۆر

 ەرگرینو ەڵکک یکەشد ییەکانیتوانا ەمووه ەل ەبێد ەڵکووب ەرین،ب ەکارب ۆمانخ یکریف ێزیه

 ".ەینبگ ۆمانخ ۆڤیمر ێزیه ەل ەهرەو ب ێکخراوەییر یئاست ەرزترینب ەب ەوەیئ ۆب

 

 یلکەییساو .3

 ەیەکینووسراو (John Ghegan) یگیانجان گ یسپ ۆشکیک ەناوبانگیب ێژکارانیراو ەل یەکێک

 ەنجامیئ ێنو ەل ەرس ێککار ەبوایەد ەرگ: "ەبوو ل یتیبر ەدانابوو ک ەکەیکار ێزیم ەسەرل

 ێهەمس یگرووپ ەوشیر ەیەنووسراو ەمئ". ەردەگرمو ەڵکک یکەد ەسانیک یارمەتی ەل ەم،بد

 یددیج ەب ەرپرسایەتیوب ێکخراوەییر یو کار ەنناد ەرکەوتنس ەب گرنگی ەک ەداتد یشانن

 ەندێکه ەب ەستد ەتەنیاب ۆیەب یەن ەرکەوتنس ەب ڕوایانب یلکەییەوەساو یروو ەل ەوانئ. نازانن

 .ەکەنکار د

 



. ێکخراوەکەر ەرانسەریس ێشکەوتنیپ ۆیه ەبێتەد ێکخراوداناو ر ەل ەسانەک ۆرەج ەول رزگاری

 ەب ەنیاییت ەناتوانن ب ەک ەزانند ەوانئ. ەهیزترەب یانتواناکان ەل ەکانیانئاوات ەک ێدەگەنت ەوانئ

 ێکهێنانیپ ەب ەوانئ. نێنبگونج ەلومەرجه ەڵگ ەل ۆیانخ ەدەند ەوڵه ۆیەب ەنئامانج بگ

 یتووش یکەد ەندیکیه ەاڵمب. ەکەند ۆگەرمس ەرکەوتنس ۆراوجۆرج یمیو ت ێکخراوەر

و  ێموکراتد یزبیح ەشتیچوار و ه ۆنگرەیک. ەنناگ ەکانیانئامانج ەب ەتو ق ەبند ەرگەساتم

 ەهێزو ب ۆسازماندانخ ێوەیش ەروەهاچوار و ه ۆنگرەیک ێرەوانیپ ەکانیگرووپ ەنووسیچار

 ێزه یشانەیحدکا، ن ەشتیه ۆنگرەیک یدوا ەل یزبیح ەکانیخراوێکو ر یزبح ێبەریر یکردن

 ەرامبەرب ەئامانج ل یگرنگ ەل ەیەکقاسملوو بوو و نموون ۆردکت ۆبینیو ئاس ەو ور

 .بوو یەنو کورتخا ەکەسیتاک ەرژەوەندیەکانیب

 

 یبەتمەندیتا .4

. ەداد یزبیح یانیژ ەکانیبوار ەمووه ەل ەروەردەپ ەب ۆریز یەکیگرنگ ەبوو ک ەسێکک قاسملوو

 ێناوپ ەل ێکخراوەییر ەشداریو ب ێرکردنو ف ەروەردەپ یکۆنۆسم ەساتیکار یدوا ەرامبەرداب ەل

 ەریپووشپ ەل. دا ەستد ەل ۆیخ ێگەیپ یزبداناو ح ەل ێکخستنیر یکولتوور ەشەسەندنیگ

حدکام کرد  یاسیس تەریەفد ەردانیس یزبیح ەرکیئ ەندێکه ەنجامیئ ۆب ەک 5009

 یچه ۆچیب ەکرد ک یزبح یکات ەوئ یاسیس ەفتەرید ەندامانیئ ەل یەکێک ەل یارمپرس

 ەل ۆژگاریانر ەمه ەوەیئ ۆب ەنراوەدان ێشمەرگەکانپ ۆب ەروەردەییپ ۆگرامێکیو پر ێرگەیەکف

 ێویستپ ێبەریکادر و ر ۆژدوار ۆب بتوانێت یزبح ەمیشو ه ەرێتبگوز ەمپنشینیک یانیژ

 یەک یدوا ەچونک ێواتایە،ب ێکیکار ەسانەک ەوئ ەروەردەیپ: "یانوت ەاڵمداو ەل. بکات ەروەردەپ

  ".یزبح ۆب ڵما ەو نابن ێنندا نام یزبناو ح ەل ێربن،شت ف ێرەل ەک ڵدووسا

 ەروەردەیگرووپ و پ ێکهێنانیپ ەب ڕوایب ۆیەوەخ ەسیک یبەتمەندیتا یروو ەل ەسک هەندێک

و  ەندامو ئ ەکەند ەندامانئ ەروول ەنگەژەکانت ەڵگ ەل ەرووبوونەوەرووب یکات ەل ەنیات ەوانەئ. یەن

  ۆب ەبند ەرەسەیەکک ەکو ێکخراور

  .ەوانئ ێگەیپ پاراستنی

 ەسانیک یدوا ێکئامانج ەره ۆو ب ێگەرێکل ەره ەرامبەرب ەل. بوو ێچەوانەپ ەراست ب قاسملوو

 ێکداکات ەل ەیت،بد ەنجامئ ەرکێکئ ەتەنیاییب ۆچیب: وابوو ێیپ ەوئ. ێهاتوودەگەڕاو ل ەزاشار

  ەبێت؟ه ەفەرتهاوس ەتەوەین یرزگار ۆب ەباتخ ێگایر ەل ەتوانید

 ەسانیو ک ەزانند ێمنەتب یکەد ەسانیک یو هاوفکر یهاوکار ەل ۆیانخ ەک ێبەرانەیر ئەو

 ەدەوریب یکتار یوارێکیدا د یراست ەل ەکەنەوەدوور د یزبو ح ێکخراور ەل ەزاو شار ەتواناب

 (Allan Fromme) ۆمفر اڵنئا ۆرکت ەمریکیئ یناس ەرووندد. ەکێشند ۆشیانخ ییەکانیتوانا

 یاترز ەرکەوتنیس یکەد ەڵکانیخ ەڵگ ەل یهاوکار ەل ۆڤەکانمر: "ەڵێتا دێوەندیەدپ ەول

ناو  ەل ەداخەوەب ەک یەکەراست ەمەئ." ەستنرابو ەبەرامبەریانل ەک ەوەیتا ئ ێنند ەدەستب

و  ەتەوەماو ەناسراون ەتایبەتیب ێراندائ یکوردستان ێموکراتید یزبیناو ح ەو ل یگشت ەکورد ب

 .ێنەدراوەپ ەهایب

 



 ەمووه ەل ەرگرتنو ەڵکک ەب ێویستمانپ ەکانمانو ئامانج ەرکەوتنس ەب ەیشتنگ ۆب ئێمە

 ەتوانند ەرچاوە،ب ەل ۆیانخ یقازانج ەنیاو ت ۆپەرەستنخ ەک ەسانێکک ەنانەتت. ەیەتواناکان ه

  .بن ەهرەمەندترب ۆمەڵگاناو ک ییەکانیو توانا یگشت ەشداریب ەل

 

 ەکردد ێبەریقاسملوو ر ەک یزبێکح ۆڵیر ەتەنیاب ێتناتوان ێموکراتد یزبیح ەل ەشێکب هیچ

 ەڵکووب ین،ن ەریاکانناو د ەنیایت ڕگەیدو ێمەئ. ەیەه یەکتر ەب ێویستمانپ ێمەئ. بکات ێبەجێج

 ەک ەوەیئ ەشەسەندنیو گ ێشکەوتنپ ۆب. ەباتگێرینخ ەاڵمب ێکدابراول یۆمەڵگایەکک ەندامانیئ

 ینب یەکتر یوانیو پشت ینب ێرف ەبێد ەتەوایەتین ەباتیو خ ێموکراتد یزبیح ەلێیند ێیپ ێمەئ

و دانوستاندن  یالۆگد  ەبێد. ەینەوەبد ۆمانخ ەڵەکانیه ەاڵمیو و ەینبک ۆڤەشر ەبێد

تواناکان  ەمووه یال ۆب یارمەتی ەستید ێیندابن ۆمانخ ەڵەکانیه ەدان ب ێرانەبو. ەینبک

 ەب ەبێد. یکەد ەسانیک ۆچوونەکانیو ب ێشنیارپ ەرگرتنیو ۆب ێتب ەن کراوینگماو س ێشینرابک

و  ەرێنیئ ێزیو ه ەخشینکوردستان بب ەڵکیخ ەب یواه –دروشم  ەب ەکن - ۆمانخ ەوەیکرد

  .ێبدەینپ ەشەگ یانداناو ەل ڕواب

 ەن ەربەخۆ،س ەو ن ەواوەو ت ڵکام ەن ێموکراتد یزبیح ێبەریر ەندامانیئ ەل یچکامه چونکە

و  ێنقاسملوو، با ب ۆردکت یزمایو کار ەبەدەرراد ەل ەزاییو شار ێهاتووییل ەنیخاو ەو ن ێنیازەب

 ەب ەرکەسه: "ەکاتقاسملوو داوا د ۆردکت ەهیدبوونیش ۆنەیب ەب ەل ەعیدس ۆردکت ەروەکه

 یزەکانیر یئامانج ێو ب ەندەکوش ێشەکانیک ێب ەب ەباتخ. کار بکات" ۆیخ انایتو ێیپ

 ەواوت ەلگ ەرمایەیو س ێزه ۆراندنیو د یەکا یکات. ەندوکۆسپەک ەل ڕو پ ەختس ێموکراتیشد

 .یەکگرین ەرنو. ەبوو

 

 ەگەڕاد ۆژدوار ێبەرانیر یدوا ەک ێبەرێکر - قاسملوو

 9 وتاری

ناو  ۆب ۆیخ یهاتن یباس ۆیەکداگفتگ ەحدکا، ل یگشت ێریسکرت یجریه ەفامست رێزدار

 ێتەبب ەرلەوەیب ەوئ ەک: ەڵیتو د ەکاتد ێرانئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح یزەکانیر

 ۆب ەکاتد یبانگ ۆرو دکت ەبێتقاسملوو ئاشنا د ۆردکت ەڵگ ەل یموکراتد یزبیح ەندامیئ

و دواتر  ەندیناو ۆمیتەیک ەندامەتیئ ەناوبراو ب ۆنگرەیەداک ەور لەه. یزبح ەمیچوار ۆنگرەیک

 ی97 ەل ەودال ەک یکۆنۆسم ەساتیکار یدوا یجریه. ەڵدەبژێردرێتحدکا ه یاسیس ەفتەرید

 ەبێت،د ەهیدش ەرەفکەندیش ەعیدس ۆرقاسملو دکت ۆردکت ێنشینیدا ج9115 ێپتەمبریس

 ۆنگرەیقاسملوو تا ک ۆردکت ێنشینیج وەمدو ەوات یزبح ێبەریر ەرکیئ ێرسکرت ێگریج ەکو

  .یەحدکا یگشت ێریسکرت ەمرۆتا ئ ەو5006 ڵیسا ەو ل ەباتد ەرێوەحدکا ب ەید

 ەکەنەد ەوانئ ۆزنەوەبد ەوانئ ەرکەو ه ەگەرێند ۆتێنسیالپ ێبەرانیر یدوا ەرزب رێبەرانی

 ۆرترینز ەسک ێس ەرس ەل ەنگەر ۆیداخ ێبەریر ەیماو ەقاسملوو ل ۆردکت. چاک ێبەریر

و  ەسەنزادەح ەبدواڵع ۆستامام ەرەفکەندی،ش ەعیدس ۆردکت: ێتکردب ەرمایەگوزاریس

 یاترز ەیەکیماو ۆتا ب ێنەدراپ ەودایم ەرەفکەندیسادق ش دکتۆر ەداخەوەب.  یجریه ەفامست

 یونبو ەب ەدا ک یشانین ڵەداسا ێس ەول ەاڵمب ێت،ب یزبح ێبەریر ڵسا ێس ەل

 ێب ەستیه ەکرێد ێبەرەکەی،ر ێبازیو ر ەخۆبوونب ڕواب ەو ب ەڕباو ەب ەسایەتیەکیک

 ەباتو خ یزبح ەب ەو وز هیوا ۆحیو ر ەیتەوەبک ەمدا ک یزبح یزەکانیناو ر ەل ییقاسملوو



 ەکانیو رووداو ێژووم ۆب ەهێلینەوەد یزبح یکەید ێرەکەیدوو سکرت ەیکارنام. ەخشیبب

 .رابردوو ڵیو دووسا یستب

 ەل یەکێک. ەتواناکان ینیناس ییتوانا ێزانینە،و ل ییتوانا ەل ەمترگرنگتر و ک ەک شتێک

. ۆژەدوار یان ۆتانسیەلپ یبەرانیر ینیناس ەرکەوتووس یبەرێکیر ەرپرسایەتیب ەڕەتیترینبن

 ەروەردەیانداهاتوو پ ێبەریر ۆکار بکات و ب ەریانس ەل ەیهەوێد ێبەرر ەک ەسانێکنک ەوانئ

 .ەستەمەو ئ ەختس ۆرز ێکیکار ەوانەئ ینیناس. بکات

 یئاشکرابوون یدوا ەیماو ەتوانا بوو، ل ەب ەراستیب ەسێکیک ەدابار ەوقاسملوو ل دکتۆر

 ەساڵید ەک 9191تا   ەوەه9171 ڵیسا ەل ێرانئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح ەباتیخ

 یاسی،س یروو ەل یزبح یەرێوەبردنو ب ەکداریچ یتوند ەڕیش یبوون ەرەرایس یاند،خا

 یاوو ش ەوەجب ۆرز ێبەرێکیر ەمک یالن یتوان یپلۆماسیەوەتن و دێکخسو ر ەرنامەب ەیی،ناسنام

کانگادا  ەل ێرز ێنانیه ەدەستب ەکچاک و ێبەریر ەروەردەیپ. بکات ەروەردەپ ۆیخ یدوا ۆب

 یکانگا ەل ەاڵمب. ۆزرێتەوەبد ێرز ێکتا مسقال ێتبکر ێبەجێخاک ج ۆنت ەندینچ ەبێد یە،دا

 ەرێنیئ ەروەردەیپ ێوازیراست ش ەمەشئ. ەگەرێتر دێز یدوا ەرێخاک ناگ یدوا ۆڤمر ێرداز

 ەل ەبێد. خاک ەکن ەرێنبگ ێرز ەدوایب ەبێد ەمرۆمانئ ێبەرانیر. ەرکەوتووەکانەس ۆڤەمر

 ۆزیتیڤو پ ەرێنیئ ییەکانیتوانا ەدوایو ۆرترز ۆڤمر ەرچیه. ێتبکر ەچاک ەداخراپ ەرامبەرب

  .ەیاندۆزێتەوەد یاترز ەرێ،بگ

 یزبەح. ەگونجاو ەرێوەبەریکادر و ب یبوون یگرنگ یئاگادار ەمشوورو ب ەرپرسب رێبەرایەتی

 یەچاالک ەب ەمووساڵێه ۆیانەوەخ یالوان ێکخراویر ێگایر ەل یهانج ێشکەوتووەکانیپ

 ۆیانخ ێکخراوەییر ەرێوەبەریو ب ێبەرایەتیر ۆب ینەکانباشتر ەدەند ەوڵه ۆراوجۆرەکانج

 یالوان ێکخراوانەر ەوجۆرەئ ەینموون. ەنبد ێپ ەرپرسایەتیانو ب ەنبک ەروەردەیانپ ەڵبژێرن،ه

 یزبەح ێبەرانیر ەرەزۆریه ۆربەیز. ۆسیالیستەس ەنترناسیۆنالیستو ئ ێموکراتد ۆسیالس

 ەوەالوان یەکیەتی ەل ێبەریانر ێگایر یناوی،سکاند اڵتانیو ەل ەتایبەتب ۆسیالیستەکانس

 ەرزیب ەیلووتک ەرەوو ب ێواوەپ ەوێدال یکخراوەییر ەروەردەیپ ۆناغەکانیو ق ەکردوو ێپ ەستد

 ۆردکت ەک ەوەئ ێوەندیەداپ ەول ەرنجراکێشس ەلکەوتێکیه. ێشکەوتوونپ ێبەریو ر ەرپرسایەتیب

 ێموکراتید یالوان یەکیەتی ەزرێنەریدام ۆخۆیکوردستاندا ب ۆماریک ەردەمیس ەقاسملوو ل

 ەب ۆمارک ەڵوەشانەوەیو ه یرکرانداگ یدوا ەکەخراوێکر ەک ەوەیئ ەرەرایو س ەکوردستان بوو

قاسملوو  ەرس ەل ێندانەریشو ەاڵمب ەما،ن ەکردەوەب ەهلەویەوەپ ەندیناو ەسەاڵتید ۆیه

و  یشتیمانین ەڕیباو ەب ەفادارو ەرواه یشکوردستان ۆماریک یرووخان یدوا ەک ەبوو ەوەندەئ

 ەلسەفەیبوو، ف ۆسیالیستس اڵتێکیو ەو ل ێکوسلواکیچ ەل ەک ێکو کات یەوەما تەوەییەن

 یەکیەتی یەنال ەل( ێهستانل) ۆلەندپ یرکردنیداگ ەک ەوەئ ۆیه ەبوو ب ەوئ ی"ەوەبک یرب یاوازج"

 ەل ەرکراند یسکیو ر" ەوجوودم ەزعیو ەب" ەبێتن ڕازیبکات و  ەرمەزارش ۆڤیەتەوەس

 ۆسیالیزمیت و سۆڤیەس ۆرەملیز یاسەتیو س یرکاریداگ ەاڵمبکات ب ڵقبوو ێکوسالڤاکیچ

 ەیەه ەناوبانگیب ەیەکیوت ۆیەب. ەستێتبو یکتاتۆرید یو دژ ەکاتن ڵقبوو" ەوجوودم" ەوکاتئ

 ."ەچاکتر یکتاتۆرید ینباشتر ەل ێموکراسید ینخراپتر: "ەڵێتد ەک

و  ۆبینیئاس ەل ێبەرر ییتوانا( 9: ێدراوەگر ەوەدوو شت ەب ەرێوەبەرو ب ێبەرکادر، ر هەڵبژاردنی

  .ەکانیهاوکار ێهاتووییتواناکان و ل ینیناس ەل ێبەرر ییتوانا( 5و   ۆژدوار ێشبینیپ

 ۆی،خ ەردەمیس ەباتیخ ۆب ێویستیپ ەب ەسته یگرتن ەبەرچاول ەقاسملوو ب دکتۆر

و  ەباتخ ەل ەشداریب یارانیخواز ییتوانا یزبەکەیدا،ناو ح ەل ەوجوودم ەرمایەکانیس

 ەل ەتایبەتب ەرمایەگوزاریس ۆرترینز ەوان،ئ ەروەستبوونید یئاست ەروەهاو ه ەرێوەبەریداب



 یەو دوا ەبوونن ێموکراتد یزبیح ەندامیئ ەریتین ەشێوەیب ەکرد، ک ەسدووک ەرس

  .یزبح یگشت ێریسکرت ەبوون ب ەردووکیشیانه

 ەک ەبێته یبەتمەندیتا ەندیکه ەبێتد ێبەرر ێتەبب ەسێکک ەوەیئ ۆب ەک ەیزانید قاسملوو

 ەوئ ەینموون ۆخۆشیب. ەبێته یسکیر ەڵگرتنیه ێریگشت و بو ەل ێتب یاوازج

 :بکات ێکخراوێکر ێبەریر ێتتا بتوان ەبێته یبەتمەندیتا ەد ەبێد ێبەرر. بوو یبەتمەندیانەتا

 ەسایەتیک .1

 یچه. ەوەئ ەسایەتیک ێت،ب ەیه ەبێد ێبەرێکر یاریخواز یان ێبەرێکر ەره ەک ێکشت یەکەم

 ەسایەتیک ێشەیک ەک ەسێکک. یەگرنگ ن ۆڤمر ەسایەتیک ەیراد ەب ێکشت

 ێبەرر ەوەیئ ۆیه ەبنەد ێشانەک ەوئ. ەگیرێتن ەرچاوب ەل ێناتوانر ەبێته( ەخسیەتیش)

 ەڵگ ەل ێناب ەڵسوکەوته ێوازیو ش یەتیاەسک ێشەیک. بدات ەستد ەل ۆیخ یگەریکار

 ۆو خ ەروەردەپ ێگایر ەل ەک ەیەه ۆیخ یالواز ڵیخا ۆڤێکمر ەمووه. ێتبکر ێکەلت یالواز

 ەب ێویستیو پ ێژخایەندر ۆڕانگ. ێنببردر ەناول یان ێنبکر ەمک ەکرێد ەروەردەکردنەوەوەپ

 ەوانەیەل ێت،الواز ب ەوەسایەتیەک یروو ەل ەک ەسێکک ەاڵمب. ەیەه ۆریز ەرمایەگوزاریس

 ێت،روو راست ب: ەک ەسێکەک ەسایەتیک ەنخاو ێبەریر. بکات ۆرز ەساریخ یتووش ێکخراور

 ێت،ب ەمتمان ێگایج ەبێت،ه ێربوونیف ییتوانا ێت،ب یپلیندس ەنخاو ێت،ب ەمانەتدارو ئ ۆراستگ

 ێکەوەپ یوتەو ک ەلسو ه ەقس ێت،ب ەرزب ەوشتناس، ر ەرکئ ێت،ب ەناسو ماندوو ن ەڵسووره

 .ێتب ۆراستگ ەوەیداو کرد ەفتارر ەو ل ێنبگونج

 

 ەستۆئ ەب ەکانیانکار ەرپرسایەتیب  ڕیارداندا،ب ەل ۆردنگند: ەک ەنه ۆرز ێمەدائ ێبەرانیناو ر لە

 ەنناک ێبەجێج ەکردوو ەسەندیانپ ۆخۆیانب ەک ەنسیبانەیو پر ڕیارب ەوو ئ ەیمانشکێننناگرن، پ

 .ەنناد ەنجامئ ەکانکار ۆیداخ یکات ەو ل

 

 ۆمەاڵیەتیک ێوەندیپ یو ئاست ەوروبەرد ەڵگ ەل ێوەندیانپ ۆریج ەبەرچاوگرتنیل ەب مرۆڤەکان

 ەل ەرب یاوازج ەسایەتیک. ەناسرێند ەوئ ەشکیالتیو ت یاسیس ەیپل ەبەرچاوگرتنیل ێب ەب

 ەب ەرگ ەوروبەرید ەگەڵل ەڵسوکەوته یروو ەل ەتایبەتب ەرپرسایەتیب یو دوا ەرپرسایەتیب

 ەمبوونیو ک ۆمەاڵیەتیک ڕوایب ەماکانیبن یرووخان ۆیه ەبێتەد ێت،ب ێستوونەئ ەل ێوەیش

 .ەرپرسب ەیپل یەخیبا

 

 ێندانەریشو .2

 ەسایەتیک یبەتمەندیدوو تا ێبەرێکر ەره. ەڵنەگرەحاشا ه ێبەریر یو کارکرد شوێندانەری

. بخات یەک ۆیخ ەڵگ ەل یکەد ەڵکانیخ ەتوانێتد ەوئ ەمو دوو ەستپێشخەرەد یەکەم: ەیەه

 .ێبەرەر ەسایەتیو ک ۆرج یکەرەوەیش ێندانەریشو ۆنیەتیچ یە،ن سەب ەنیابوون ت ێندانەرشو

  

 



حدکادا  ێبەریر یئاست ەل ەتایبەتب ێکخراوداناو ر ەل یندووییز ینامیزمیقاسملوو د دوای

و چالش  ێگەرل ەدوایب ەمترک یزبح ەمرۆیئ ێبەرانیر. ەهاتوو ڵهەژێند یەکیالواز یتووش

 ەقس ەوانئ ڵید ەب" ەک ەکەند ەسەندەب ێرەوانێکو پ یدمور ەسانیک ەب ۆرترو ز ەگەرێند

 ێبەرانر یەنگرانیو ال ێرەوانپ ۆنیەتیچ ۆیەب. بچووک بزانن ەب ۆیانخ ەواندائ ەرامبەرب ەو ل" ەنبک

 ەسانێکنک ەمرۆئ ێبەرانیر یەنگرانیداخوا ال. ێبەریشەر ەسایەتیو ک ۆنیەتیچ یکەرەوەیش

 ێژن؟قوربان ب ەلێو ب یدەرل ەپڵەچ ەنیات یان ەبێت،ه ەشەکردوویانو گ ەرێنیئ ێنانیداه ەک

 

  ەرێنیئ ۆچوونیب  .3

 ەناوبانگیب ەرینووس ڕوایب ەب. ۆڤێکەمر ەره یانیژ ەرمایەیس ەنرخترینب ەرێنیئ بۆچوونی

"  ێبیکت ەل  (John C. Maxwell) ێلجان ماکسو ەسایەتیک ەشەسەندنیو گ ێبەریر یبوار

 ەل ەزانند ۆیانخ ێشەیک ەب ەڵکخ ەک ەوەیئ" ەکەسیتاک ەرکەوتنیس ەمزیر ە،براو ەیرانگ

 ەوو ئ ەیانەه ەک ەڵسوکەوتێکە،ه ۆریج ۆیه ەب ەوانئ ێشەیک. یەن ەوانئ ێشەیک یداراست

 ۆیه ەب ەک ەسێکک. ەوندوور ک ەختیەکانو س ێشەک ەنادات ل ێگایانر ەک ەڵسوکەوتەشەه

ناو ببات و " ێنو ەلیه" ەب ەلومەرجەکانه ەتوانێتد ەوە،بکات یرب ەرێنیئ یانژ ەب ینیروان ۆریج

و  ییەکانتوانا ەداتد ەوڵشکست ه ڵیقبوو یاتیج ەب ییئاسا ەسانیک ێچەوانەیپ ەب

 ەتوانند ەندێشئ ەرێنیئ ێبەرانیر. ببات ەکارب ێنو ڵقاندنیو خو ەرهەمهێنانب ۆب ییەکانشارازا

 ەرچۆنێکه. ەشنب ێب ێیل یکەد ەوانیئ ەک ەنبک ێبەریر ۆیەکئاس ەرەوب ۆیانخ ێکخراویر

 ڤیبزا یو کولتوور ی، ئابوورۆمەاڵیەتیک یاسی،س ەلومەرجیه ەمترینئاست ەقاسملوو ل

کورد  یاسیس یزبیح ێندانەرترینو شو ەرەترینگ ەرەوب ێموکراتید یزبیکورد، ح ەتەوایەتین

 ێیل ێگرانیج ەمرۆشئ ەک ێشت،ه ەجێب ەریتێکیکرد و ن ێبەریر ۆیداخ ەردەمیس ەل

  .ەخۆند

 

 بوون ەڵکیو خ یخاک .4

 ێبەریکر. یەن یەنگریشیال ێشێت،راک ۆیخ یال ەرەوب ەڵکخ ەبێتن ەوەیئ یتوانا ەک رێبەرێک

 ەدان ب ەرنجس: یبەتمەندیانەیەتا ەوئ ەنیخاو ەبێته ۆشەویستیخ ەڵکخ ییتوانا ەک

 ێوانن ەل ەرێنیئ یوەندیەکیپ یسازکردن ۆب ڕیارو ب ەوانئ ێگەیشتنیت ییتوانا ۆڤەکان،مر

 ۆریج ەنجامیئ ەل ێمەئ ەڵگ ەل یکەد ەڵکانیخ ەڵسوکەوتیه ۆریج. ۆڤەکاندامر

  .ڵەیەخا ەوئ یئاگادار ەرکەوتووس ێبەرێکیر. ەوانئ ەڵگ ەل ێمەیەئ ەڵسوکەوتیه

و  ەوروبەرد ەلگ ەل ەوئ یقاسملوو هاوگونج ۆردکت ەسایەتیک ەهیزەکانیب ڵەخا ەل یەکێک

 یەوەقاسملوو ۆردکت ەب ێوەندیپ یکات ەل ۆڤمر. بوو ۆڤەکانمر ەکردن ب یوەندیپ ەل ەوئ ییتوانا

گرنگتر  ەموویه ەو ل ەکردد ەبەخشینو ور ەورەییگ ەب ەسته ۆڤەوەمر ەب ەوئ ێوەندیو پ

 یان ێشێتبک ەلگ ەل ێنەیەکیو ێبکاتل یداوا ێتەوە،ب یکنز ێیل ەک ەوەیبوو لەن یترس ۆڤمر

 ەشێکیب ۆڤپەروەریمر ەک ەیزانیقاسملوو د ەچونک. بکات ڵوگۆرئا ەڵگ ەل ەیەکیوش ەنچ

  .ێبەریەر یبەتمەندیو تا ەرکئ ەگرنگ ل

 

 یارەکاند ێهاتووییەل .5



 ەل ێبەریر ەرکەکانیئ ەل یەکێک. ەیەه ەخۆیب یبەتتا یبەتمەندیتا ەندێکه ۆڤێکمر هەر

 یانەرکەوتنس ەگەریو ه ەسانک ێهاتووییل ەدان ب ەرنجداهاتوو س ێبەرانیر ەروەردەیپ یکات

 ەل ۆرز ەشێکیب ەداخەوەب ەمرۆئ. ەگرنگ ۆرز ێکخراور یبردن ەرەوپێشو ب ەکانداکار ەل

 ەل ەرپرسانب یبوون ێرەویو پ یکینز یئاست ێیپ ەب ەوەئ ێچتەوانەیپ ەب ەڵبژاردنەکانه

 ەک ەگەرێند ەسانێکک یدوا ەمرۆئ ێبەرانیر. ەکاتد یاریانو د ەبژێرێتد ەڵیانه ەک ەسێکەک

 ."بن ەرس ەردید ەمک"

 

 ێبەریر ەلمێنراویس ێگایر .6

 یتاق ەل ەک ێکشت ەنیات: "ەلێتد (Archibald MacLeish) یشمک ل یئارچ ەمریکیئ شاعیری

 ێلیه ەزانند یەراست ەوئ ەک ێبەرانەیر ەوئ." ەکردنەوەیەن یتاق ۆشترە،ناخ ەوەکردن

 ەزموونکراوئ ێکیشت ەرکەسێکه. ەدەند ێژەدر یانیانداژ ێژەیدر ەل ۆیانخ ەرکەوتووییس

 ۆبترسن ب ەوەکردن یتاق ەل ەک ێبەرانێکر ەاڵمب ەخوات،د کستش ەوەبکات یتاق ەدووبار

 ەرێوەبەریب یبوار یکارناس (Robert Townsend) ەندتاونس ێرتراب. ەخۆنشکست د ەمیشەه

 ەوانناناسن، ئ یبەتتا ەلومەرجیو ه ەڵکەوته ێن،شو ەمەن،ت یسنوور ێبەرانر: "ەڵێتد

 ەندێکیکارم یئاست ەل ێبەرر ەوانەیەل ەنانەتت. ەکەند ێبەریر ێنێکشو ەمووه ەل ەمووجارێه

 ۆمەاڵیەتیانک ێگەیو پ ەڵکخ ەرس ەب ێندانەریانشو ۆیه ەب ەوانئ ەاڵمب ێت،ب ەساد

 ەبێب ەڵکداناو خ ەل ەهێزە،ب ەڕێکیباو ەنیو خاو ەپێوێتد ێگایەکر ەل ەک ەسێکک." ەناسرێند

  .یارەد خراوەیشێکر یەیو پا ەپل

 

 ەخۆب ڕواب .7

 ەب ۆڤەکانمر. ێشێتراک ۆیخ یال ۆب ەڵکخ ڕوایب ێتناتوان ەبێت،ن ەخۆیب ڕوایب ەک رێبەرێک

 ڕوابەخۆبوونب ەچونک ەکرد،د یەنگریانو ال ەبوونەوەد یکقاسملوو نز ەل یسروشت ێوەیش

 ەک ۆرهەنز ەلیگ ێبەرر یهانداج ەل. بوو ەوئ ەسایەتیقاسملوو و ک یبەتمەندیتا ەل ەشێکب

 ەروبەندیس ەل. بن ێندانەرو شو ۆڕنبگ ۆمەڵگاک یویانەتوان ێت،بووب ەخۆیانب ڕوایانب ێککات

 ەرۆکیس ییندوا ۆرباچۆڤگ یدژ ەرتەشیئ یتایەکیکوود ێشوو،پ ۆڤیەتیس یەکیەتی یرووخان

  .درا ەنجامئ ۆڤیەتس یەکیەتی

 Boris) یەڵتسین ۆریسب یارووس ۆماریک ەرۆکیس یانیژ ێنیشو یخانوو ەوڵەتید تانکەکانی

Yeltsin) ەدابوو ک ەکانتانک ەب ەرمانیانف ەرتەشئ یەبەرزەکانیپا ەرماندەف. دابوو ەمارۆگ ەل ی 

 ەل یەڵتسینببوو،  ێگیرج ۆیخ ێنیشو ەل ەرتەشئ ێککات. ەنبک ێیانیو هاور یەڵتسین ەل ەقەت

" یکرد و وت ەکەتانک رماندەیەف ەو روو ل ەکەتانک ەرچوو س ێرانەو بو ەرکەوتد ەکەیخانوو

 ڕیارب ەوانئ ەوتبوو ک ەرماندەکەدواتر ف". ەکەید ێموکراسید ەل یوانیپشت ەوەیئ ۆسوپاس ب

کرد و  ەیقس ەخۆیەوەب ڵقوو ڕوایەکیب ەب ەوئ ێککات ەاڵمب ەکەن،ن یەڵتسین ەل یوانیبوو پشت

 ەنجامدائ ەو ل ەنبک ەول یوانیپشت ڕیاریانداب ێکەوەپ یرووس ەربازەکانیس ووە،ب یکنز ێیانل

 .ێژووم ەل ەشێکبوو ب ۆڤیەتیشس یەکیەتیو  ێناوه یشکست ەرتەشئ ۆدیتایک

 



. ەرێنیەئ یرکردنەوەیب ێوازێکیو ش ێبەریەر یگرنگ یبەتمەندیەکانیتا ەل یەکێکبوون  ەخۆب بڕوا

 ۆخ ەب ڕوایانب ەندوکۆسپەکانک ەمووه ەرەرایس ەرکەوتووس ەسانیو ک ێبەرانر ەورەترینگ

 یەنگرانیال ەب ڕوایەب ەوئ ەتوانێتد ەک ێبەرەر ەورەیگ ەرمایەیەکیس ڕوابەخۆبوونب. ەیەه

  .تبدا ۆشیخ

 

 ۆدیسیپلینیخ .8

 ەداخەوەب. ۆدیسیپلینینخ یبەتمەندیتا ەنیخاو یهانج ەورەیگ ێبەرانیر ەمووه یاوازیج بەبێ

 ەڕاننەباو ەول یاوازج یانێکیژ ەریکیخ یسیپلینید ۆخ ەجیاتیب ێمەئ ێبەرانیر ەل ۆرز ەشێکیب

 ەبووت ەدەنەداو ب ێبەریر ەندامانیئ ێوانن ەل ینایەتیچ یاوازیو ج ەکەند ۆب ۆپاگەندەیپر ەک

و  ەبنک ەل یزبیح ەماڵەیو بن یزبح ەندامانیو ئ ێبەریر ێوانن ەودام ۆیەکانیه ەل ێککیە

 ەدەستب" ەواو دووه بان یەک" ەڵسوکەوتیو ه ەلەمام ەب ەرکەوتنێکس یچه. ۆردووگاکاندائ

 ەل یزبح یئاشکرا ەشیب ەک یاسیەکس – ۆمەاڵیەتیک ەلومەرجیه ەهۆیب. یەتنا

 ێمەئ ێبەرانیر ینب ەوەئ ەڕییچاو ەتوانینن ەیەوانەل ێکەوتووەکوردستان ت یباشوور

 ەباس ل ێککات. ەنبد ۆدیسیپلینیخ یبن نرخ ەوئاماد ەنبب ەرێوەب ۆدیسیپلینیخ

 یو ئازار ێشئ یا: یەن ەستد ەرب ەل یاتریانز ێگادوو ر ۆڤەکانمر ێشپ ێتەد ۆدیسیپلینیخ

و  ێشخود ئ یا ەکەند ڵقبوو ەشەکردنو گ ێکوپێکیر یداکاری،ف ەل ێتب یتیبر ەک ۆدیسیپلینیخ

 ەالوەکیەکانیشت ەکردن ب ۆخەریکو خ ەلەکانه یدان ەدەستل ەهۆیب ەشیمانیپ یئازار

 یپلینیدس ۆخ ێگایقاسملوو ر ۆردکت. ەیەه ەڵبژاردەیەکیه یانداژ ەل ەرکەسێکه. ەباتخ

 یراتەکەیم ەمووو ه ەهێشتن ەجێب ۆشیخ ەماڵەیبن ۆب ێکیشت ەنانەتو ت ەلبژارده

  .کرد ێموکراتد یزبیح یشێشکەپ

 

 یگەرکار ێوەندیپ ییتوانا .9

 یکات ی%70 ەب یکنز ەک ەسەلمێنند ێکۆلینەوەکانل. ێمەیەئ یانیژ ەگرنگ ل ەشێکیب پێوەندی

 ێتناتوان ەبێتن یگرتن ێوەندیپ ییتوانا ەک ێبەریکر. ەبێتد ێپەرت ێوەندیەکانداپ ەل ۆڤمر

 ییتوانا. ەیەنێترابگ ەوروبەریو د ەڵکخ ەب ۆیخ ۆچوونەکانیب یاوو ش یگەرکار ەشێوەیەکیب

 ەردووکه. ێوەندیداپ ێکهێنانیپ ەل ەوئ ییتوانا ەڵگ ەل ەهاوسان ەڵکخ ەب متمانەدان ەل ێبەرر

 یەنگرانیەوەال ەالیەنل ەوەو دژکرد ێبەرر یەنال ەل ەوەکرد ەب ێویستیپ ەرەوەس یبەتمەندیتا

 ەنگدر ێت،ب یەنانەال یەک ێوەندیەکەپ ێککات. ەرێنیەئ یەنەیدووال ەوەیەکیکرد ێوەندیپ. ەکەند

و چ  یپلۆماتێکد ەکچ و ێوەندیداپ ەکانیئاست ەمووه ەقاسملوو ل. ەمرێتد ێوەندیەپ ئەوزوو  یا

 ێوەندیپ ۆیخ ەوروبەرید ەڵگ ەل ەیتوانید ۆمەڵگاداناو ک ەل ییئاسا ەسێکیو ک ێبەرر ەکو

 ەل. ێلێتب ەجێب ەهێزب ەستێکیه ۆیخ یدوا ەک ێت،ب ێندانەرشو ەوەندەو ئ ێتبگر

 ەوئ ەک ەینبک ەوەب ەئاماژ ەتوانیند ێوەندیەداپ ەوقاسملوو ل ییتوانا یبەتمەندیەکانیتا

 یان ەسێکک ەب یگرنگ ێککات. ەکردد ۆب ەیانقس ەک ەسانەیک ەوب ەداد یبەتیتا یەکیگرنگ

 ەسەکەک ەل ێیگو یانو گ ڵد ەب ۆمەڵەکەشک ەکرێ،د ۆب ەیانقس ەک ەدرێد ۆمەڵێکک

 ەل ەک ەسانەیک ەوئ ەداتەوە،د ەاڵمو ەک ەسەیک ەوو ب ەرنجدانس ییتوارننا. ەگرێتد

 ەاڵمیو یستنیب یو کات ەدەند ەرنجدا س ەکردنقس یکات ەل ەنیاالوازن، ت ێوەندیەکانداپ

 ەنانەتت ێت،چاک بگر ێوەندیپ ەتوانێتد ەک ەسێکک. ێنادەنپ ەرنجیانس ەرامبەرب یەنیال

 ەوه ێیپ ەو ب ەکرێتد ەڵگ ەل ۆیگفتگ ەک یەنێکال ەستەیج ڤیبزا ەداتەد ەرنجس



 ەیتوانید یداۆخ ێوەندیپ ەقاسملوو ل ەڵک،خ ەمووه ەب یوەندیپ ییتوانا. ەکاتد ەڵسوکەوته

 ەهەرو ب ەرکەسێکه ەڵگ ەل ەیتوانید ەوئ. بدات ەسک ەمووه ەب ینسانیو ئ یئارام ەستیه

 ەڵگ ەل ەچاوچاوب ێوەندیپ. بکات ەلگ ەل ۆیو گفتگ ێتبگر ێوەندیپ ەیبووه ەک ەلیقەیەکەوەس

 ەل ێگرتنگو یان ەکردنقس یکات ەقاسملوو ل ێنەکانیو ەچاوخشاندن ب یەک ەب تگۆ،گف یەنیال

 ۆراستگ ۆیداخ ۆیگفتگ ەل ەوئ ەک ەوەیئ ەهۆیب ەک ەبینێتد ۆڤمر ەکات،د ەقس ەک ەسێکک

قاسملوو  ێکەنینیپ. بوو یەنەکەال یناوچاو ەل یچاو ێگرتنداو گو ەکردنقس یکات ەبوو، ل

 ەب ەیتوانید ەوئ. گرتندا ێوەندیپ ەل ێتب ەوبووئ یبەتمەندیتا ینرڵقێنتخو" ەموعجز" ەوانەیەل

 ێگرانیو گو ەخشێبب ەرامبەرب یەنیال ەب یندووییز ەستیه ۆیخ ێکەنینیو پ ێول ەرس ەیبز

 .ئاشنا بکات ۆیخ ۆشەویستیخ یانو ژ ۆڤدۆستیمر یەنیال ەڵگ ەل ۆیخ

 

 ەوجوودم ەزعیو ەبوون ل یناراز .10

 یراست ێبەریر. ەبینند ەویشئ ۆیەکانیه ەوەگرنگتر ل ەاڵمب. ەبینند ەیەه ەک ەوەیئ رێبەران

 ەوەیکردن ۆب یکەد ەوانیل یاترز ەبوو ک ێبەرێکقاسملوو ر. یەن" قانع"ێستائ ەوشیر ەب ەتق

و  ەتاز ۆیئاس ەوەیکردن ەدوایب ەوئ. ەداد ەوڵیه ەرکەوتنو س ێشکەوتنپ ەروازەکانید

و  ەبوون یراز یزبەکەیح ێستایئ ەوشیر یئاست ەل ەتقاسملوو ق. کورد بوو ۆب ێنو یهانیج

. ێنێتب ەدەستەوەب ەستکەوتد ۆرترینز" ەزینەه" ەمترینک ەب گەڕاەد ەوەئ یدوا ەل ەمیشەه

 یدیۆلۆژیەکانئا ەنگەژەیو ت ەکداریچ ەڕیش ەب ێوەندیدارپ یبەتیتا ەوشیر ەرەرایس ەوئ

  .ەکردد ەهێزترب ۆژر ەڵگ ەل ۆژر ەوێوێنەب ێبەریەکیر ەب یزبەکەیح

 

 ەک یەیەواتا ەوب ەڵکووب یە،کردن ن یەکردن و گال ۆڵەبۆلب یواتا ەب ەوجوودم ەزعیو ەل ناڕازیبوون

 ێتبکات ناتوان ڵقبوو ۆڕانکاریگ یسکیر ەبێتن ەئاماد ەک ەسێکک. ەهێزەب ڵوگۆڕئا یستیو

 ەوشیر" ێرەویپ" ەبنەد ۆخۆیانب ەداخەوەب" ەوجوودم ەزعیو" ێزەریپار ێبەرانیر. ێشکەوێتپ

 ەل ەنگاونانه: " ەڵێتد یکئاتالنت ێلب ەرۆکیس (Raymond Smith) یتسم یمۆندرا. جوودەوم

 ەل ەدڵنیاییەوەب ەاڵمب ەکاتن ێکارتب ەوانەیەچوون، ل یەکسان ێوەیش ەو ب ەترسیم ێب ێگایر

 یزبیح ەمرۆیئ ێبەرایەتیر."  ێتناب ەدواو ەب ێکخراوەکەر ۆب ێکیسوود یچه ێژخایەندادر

 گرتنیەڵو ه ەوجوودم ەزعیەتیو ۆڕانیگ یترس: ەتەوەماو ڵەداخا لەوراست  ێموکراتد

 ەترسیم" ەک ێبەرانەیر ەوئ یابننا ێمەدائ ەناول ەچونک. چوون ەروپێشو ب ۆڕانگ یسکیر

 .ەڕەتیبن ۆڕانکاریگ ۆب ەڵگرنه ێرانەبو ەنگاویه ێرنبن و بو" ەڵگره

 

ئاسانتر  یانژ ەمێننەوەد ێشانەداک ەوو ل ەسازێند ۆنک ێشەکانیک ەڵگ ەل ەک ەسانەیک ەوئ بۆ

 یاوازیج. ەڵگرنه ۆڕانگ یسکیر ەترسیو م ۆزنەوەبد ێنو ێگاچارەیر ەک ەوەیل ەو ئارامتر

و  ۆنک ێشەکانیک ەسەریچار ەرس ەل ۆباسکردن و گفتگ ۆب ێویستپ یو کات یاویش ێوانن

 ۆریج ەل یاوازیەکەج. ەمەک یەکجار ۆڕانو گ ێشکەوتنپ ۆب تازە ێگایر ۆزینەوەید

 یدوا ەب ۆنداک ێشەکانیک ەمان ل ەتیسق ەجیاتیب یزبح ێبەرایەتیر ەشێد. ۆچوونەکاندایەب

 .ێتب ێشپ ەرەوب ۆڕانو گ ەسەریچار

 



 ەببن ۆیخ ەکو ەکرد ک یزبح ەمرۆیئ ێبەرانیر ەرس ەل ەرمایەگوزاریس یوایەه ەوب قاسملوو

 ەونەیخ ەوئ ەتوانند ەراستیب ەوانئ. ۆاڵنەوەو ج یزبح ەتوانایو ب ێشراک ەرنجس ێبەرانیر

 ڵسا 30 ەمک یکوردستان الن ەمرۆیئ ۆمەڵگایبزانن ک ەمەرجێکب ێنن،ب ەجێقاسملوو ب

 یو کولتوور ەلسەفەف ێویستەکرد و پ ێبەریر ەب ەستیاند ەوانئ ەک ەیەکات ەول ەمتەمەنترک

 .ۆردرێتبگ ێیەپ ەوب ێبەریشر

 

  

 اڵند رێبەریی

 1 وتاری

 

 ەل یمانەیەکید یس.یب.یب یۆراد( ەتاویه.ک ی9364) 9192 ڵیسا ەهاریب ۆژێکیر ئێوارەی

 ێژینو ەریکیبوو خ ەتەمەنب ەسێکیک ەک ێمەئ یوانیم. ەداد ەنجامقاسملوو ئ ۆردکت ەڵگ

 ەرۆیشتد ەسوجد ەرەوب ەک ێکداکات ەل یست،ب یقاسملوو ەنگید ێکبوو، کات ەغریبم

بوو،  یینیئا ۆرز ەسێکیک ەک ەوەمن و باوکم یال ەب. ماچ کرد یۆکەیکرد و راد ەتاڵب ێژەکەینو

 ەب ەستیه ەک یوانەکەمانم. بوو ەرسوڕهێنەرو س ەیرس ۆرز ێکیشت یو ەیکار ەوئ

ئازاد مان  ەراستیب ەتوانێتد ەک ەسێکەک ەنیاقاسملوو ت: "یکرد وت ێمەیئ ەرسوڕمانەیس

 ەیبنک ەقاسملوو ل ینینیب یکەوەنز ەل واترو د ێشمەرگەپ ەبوونم ب ۆژیتا ر ەوەکات ەول". بکات

 ەچونک. بوو ەستەمئ ۆرز ۆب یاوەپ یرەپ ەوئ ەیقس ەل ێگەیشتنحدکادا،  ت ەندامانیئ ەمک

 .ەناسراوبوون ێکیشت" اڵند ێبەرییر"  ەمەنمهاوت ەوەیمن و ن ۆب ەوکاتئ

 ێبەرەوەر ڵید ەل ەرەهون ەوئ. یکەد ەسانیک ەڕیو باو ڵناو د ەنفووز ل ەریهون ەوات رێبەری

 ێبەرێکر. ەنیشێتداد ڵد ەرس ەل ێتد ڵەوەد ەل ەوەیئ یکەد ەیەکیوت ەب. ەکاتد ێپ ەستد

. ەسک ۆرز یانیژ ەرس ەل ەیەه یگەریکار ەداتد ەوئ ەک ڕیارێکب ەره ەک ێتبزان ەوەئ ەشێئ

 ییەکانئوروپا. ەکاتد دەوامەرب ۆپێگەیاندنیخ ەب ێویستیپ ەک ەقورس ەرکێکیئ اڵند ێبەرییر

 اڵند ێبەریر ۆب". ەکەند ێبەریر ێنەرانو خو ەخوێنند ێبەرانر: "ەڵێند ەک ەیەه ەیەکیانوت

 ێویستیەکیپ ەودائ ێبەریر ێرژ ێکخراویو ر ۆمەڵگاک ێویستیپ ەل ێگەیشتنو ت ێندنەوەخو

. بوو ەوئ یبەتمەندیتا ەگرنگ ل ەشێکیب ێربوونو ف ێندنخو ەک بوو ەسێکقاسملوو ک. ەیاتیەح

. ێتب ەکراو ەک ەکاتکار د ێککات یە،وا( یرزگار ەتریچ) ەرەشووتپ ەکو ۆڤمر ێشکیم

 ییەکانتوانا ێبەری،و ر ەروەردەپ ەکانیبوار ەو ل ەبووکراو ێربوونف ۆب ێشکیم یرمەندب یقاسملوو

 ڵسا ەندینچ ەرهەمیب ەوئ یاریو زان ەزابووشار ێبەریر ینێوازەکاو ش ێتۆدو م ۆڤیمر ێوەندیپ

 ەلەکەیگ ۆزید ەب ەتخزم ینباشتر ێشکەشکردنیپ ەبەستیم ەب ێربوونف ۆب ەقەاڵو ت ەوڵح

  .بوو

 یەخەکانو با ەهاب ەڵبژاردنیه ۆنیەتیچ یئاگادار ەوئ ەبوو، چونک ڵەکاند ێبەریر ۆیەب قاسملوو

و " ێموکراتد یمایس" ەخاڵقیەکانیئ ۆتابل یاریەدازان ەوئ یرووناک ێرژ ەو ل یزبەکەیح ۆبوو ب

 ێشبردنیپ ەرەوو ب ەوەچاککردن ێوەیش ەوئ. ەوەکران اڵوو ب ەئاماد.." ەبێد یزبیح ێکیکادر"

 ەبووه ەوەیئ یو توانا ەبووه ێگەرەکانیل ەلگ ەل ەرەورووبوونەوەب ێریبو ەزانی،د یزبەکەیح

 ونیەوەەستوئ یزبێکیح ەو ل ێبداتپ ەشەیگ ەردەوامب ێگەریو نو ۆڕانکاریگ ێرایو یزبەکەیح

  .بدات ێپ ەشەگ ێموکراتیکد ێکخراوێکیر ەرەوب



 ەل ەداخەوەب. ێبەرەر ەهێزیب ەندێشەیئ ەرهەمیب ەشەسەندنکار و گ ۆب ەڵکخ هاندانی

 ەب ۆیانخ ییەکانیتوانا ەبوون ک ێبەرایەتیدار ەل ەسانەیک ەول ۆررابردوودا ز ڵیسا یستب ەیماو

 یبردن ەناوو ل ڵەکاند ەراوێزخستنیپ ۆب ەمەوە،ک ەزاییشار یروو ەخود ل یان یەوەئاگادار

 ۆیخ ینگەیژ ێتبتوان ەوەیئ ۆب ێبەرر. ەڵگرتووەه ەنگاویانه ێموکراتیکد ێکخراوێکیر یندووییز

 ۆیخ ەریب ەورود ێکجار ەفتەییه ەمک یالن ەردەمەداس ەول ەکاتد ێویستپ ێت،بناس

 .ێتەوەبناس ەوانو ئ ەوەبکات ەسەرب یو هاوکاران ۆڤەکانو مر ڕوانێتب

چاک  یکار ەدات،هان د ۆڤمر ەشەسەندن،چاک و گ یکار ەنجامیئ ۆب ەندامانئ هاندانی

 ەندامو ئ ێبەریر ێوانن ێوەندیپ. یزبیح ەواویەتیت ەندنیس ەشەگ ۆیه ەبێتەد ەمەشئ. بکات

 ەشەکردنیگ ۆب ۆڤەمر یارمەتیدەری یانەدووال ێوەندیپ ێت،ب یانەدووال ێوەندیەکیپ ەشێد

  .ێکخراوەییو ر یەکەستاک

کار و  ەل یشیباش یباش بوو، ئاکام ەستێکیه ەنیخاو ۆخۆیب ەک ەوەیئ ۆیه ەب قاسملوو

 یچالش ێو ب ێگەریل ێو ب ێکێشەییب یواتا ەب ەمەئ. ەردەگرتو ەوروبەرید ەڵگ ەل یالۆگد

ناو  ەل ەرێنیو ئ ۆزیتیفپ ەیوز ەک ەیزانید ەوەجب ێبەرێکر ەکقاسملوو و ەڵکووب یە،ن

 .بکاتەوە اڵوب ۆیداخ ەوروبەرید

 :چاک یئاکام ەب ەیشتنگ ۆب ەداد ۆیخ ەڵکیخ یارمەتی ێگاوەدوو ر ەل ەکارام رێبەرێکی

  .ەکاتەوەد یش ۆیانو ب ەناسێنێتد ەوانب یدروست ەب ەکانئامانج .1

 ەسانیک ەیەدا ه یتوانا ەل ەرچیکراودا ه یارید یئامانج ەب ەیشتنگ ێناوپ ەل .2

 .ەکاتد ێنوێنیانو ر ەداتهاند د ێبەریانر ێرژ

 ەکاتد ۆمەکک ەک ێبەرەر. ەکراو ێوەل یباس ێمەداناو ئ ەل ەک ەگرنگتر ەوەل ۆرز ێبەرر رۆڵی

  .ەن یانبن  ەرکەوتووس ۆیانداخ یچاالک ەل ۆڤەکانمر

 یو هاندان یارمەتیدان ێنێتەوەبم یندووز ۆڤەکاندامر ڵید ەل یهەوێب ەک ێبەرێکر ئەرکی

 ەڕوانیانچاو ەمرۆئ ێبەرانیر ەل ۆرێکز. ێشڤەچوونو پ ەرکەوتنس ۆب ەوەئ ێبەریر ێرژ ەسانیک

 ەک ەوەیئ ێب ەب ەمجارئ ەنبد ەنجامئ ەموکۆریک ێب ەب ەکانکار ەوروبەریاند ەسانیک ەیەه

 ەمینەیز یکردن ەئاماد ەبێب ەجێب ەستو د ەدەند ڕیارێکخود ب یا.  کرابن ێویستپ ێنوێنیر

 ەب ەک ەوەیئ ەکو. ەدەند یکردن ێبەجێج ەناچار ب ۆرگانەکانو ئ نەندامائ ی،بوون ێبەجێج

 ەک ێکو کات" ڕۆب ێگار" ەک ێتبدر ەرمانف ەرپێ،س ەڵسێتەه ێتناتوان ەتەواویب ێشتاه ڵێکمنا

 ڵسۆزد یو باوک یکدا ەڵبەته"! ڕۆب ێگار یوت ێمپ: "ێتو بوتر بدرێت ێیل ەکەوێتد ەرزئ ەل

 ەتوانێتتا د ێت،بگر ۆیخ ەکانیالق ەرەب ەرەتا ب ەڵدەستێندرێته ڵەکەمنا ێشترپ. ەتواناک

 ڵەکەمنا" ەکەنهاوار د ەخۆشیەوەو باوک ب یکدا ەوکاتئ. ەستێتراو ەرپێس ەختێکن

 ەدواتر ب ۆژیر. ەبارێنند ۆیب یستیوۆشەخ ەستیماچ و ه ۆڵێکو ک" ەرپێس ەڵسایەه

 ڕوایب ەرەب ەرەب. ەننازانن چ بک ۆشیانخ ەل ەکانو باوک یکدا یساند ۆیشتنر یکەد ەختێکین

 ەشێوان، د ەورەساڵەکانیشگ ۆڤەمر. ەبێتد ۆیشتنر ێگار ێریو ف ەکاتد ەشەگ ۆیخ ەب ڵمنا

داهاتوو  ەنگاویه یبوونێرف یشانەین ەب ەڵەکانیانو ه ێنهان بدر ەکانیانکار ەنجامیئ ەل

 .یانخستن ەراوێزو پ ەرکۆنەس ەجێب ەستد ۆیه ێتەبب ەکن یندرێنبب

 ێیج ڕەوانا ەرهەنگێکیناو حدکا دا ف ەل ەتایبەتب ۆمخ ەزموونیئ ەو ب یداکورد یزبەکانیناو ح لە

 ەل یستیانو ێبەرانو ر ەرپرسانب ەرکاتوه ەکرێند ەرزدا ب یزبناو ح ەل ۆڤەکانمر ەک ە،گرتوو

ناو  ەل ۆڤەکانمر ۆچوونەب ەوئ ێیپ ەب. ێخوار ەدەنەد ێیفر ێراییخ ەب ەوەئاست ەرزترینب



 ێیپ ەب یکەد یەکیواتا ەب. یستەییناشا یسنوور ەگەنەتا د ەکەوند ێشپ ەوەندەئ خراودەێکر

 ەیروانگ ەل ەک ەوەیتا ئ ەکرێنەوەد ەرزب ەوەندەئ ەسک ەندێکه ەسانێکک یان یناحج یازین

 ەب ەویئ ەوکاتئ. ەدەند ەنجامئ ەڵەیەکه یان ەبیندرێند ەترسیم ەب ەرزکەرەوەکانیانب

 .ەڵسێتەوەه ەدووبار ەتوانێتن یترئ ەک دەدەن ەرزع ەل ێوەیەکش

 ەرکەوتنیو س ەشەکردنگ ەب یارمەتی ەبوو ب ەروەستد ەبوو ک ێهاتونەل ێبەرەر ەول قاسملوو

و  ەدەزانین ەڕەشەه ەب ۆخۆیب ەوانیل یچکامه ەچونک. ۆیخ ێبەریر ێرژ ەسانیک

 ەسێکیک ێککات ەسێکەک ەرپرسب ێبەریر. ەزانید ۆیخ ەرکەوتنیس ەب ەوانئ ەرکەوتنیس

 ەرپرسایەتیو ب ێتبزان ۆیخ یشکست ەب ەوئ شکستی ەخوات،شکست د ەرپرسایەتیب ێرژ

خود ناچار  یا ەخرێتد ەراوێزپ ەردەکرێت،د ەسێکک ێککات یەچاک وا. ێتبگر ۆیخ ەستۆیئ ەب

 ەب ۆیشیبکات و خ ێنەئاو ەل ێکچاو ەرپرسو ب ێبەرر ێلێت،ب ەجێب ێکخراور یزەکانیر ەکرێتد

  .ەبوو یچ ەوشەر ەوئ ێکهاتنیپ ەرەکیس ۆیداخوا ه ێتو بزان ینێتبب ەخاڵویەوەئ ێنەیئاو

 ەسانیک ێککات. ەکانئامانج ەب ەیشتنگ ۆب یکەیەد ەسانیک یهاوکار ێبەرر ەرکیئ گەورەترین

  .ەمووانەه ۆب ەرکەوتنیس ەیشتن،گ ەکانکراو یارید ەئامانج ەو ب ەرکەوتنس ەوئ یبەریر ێرژ

و  ەرپرسانب ەندامان،ئ ەوات ێکخراوەر ەوارەیق ێگۆشەیس  ەرید یارمەتیئاماج  یکردن دیاری

روون  یدوا ەاڵمب ەڕوانن،د ێکخراور یئاست ەرزترینب ەئامانج ب ۆزینەوەید ۆب ەندامانئ. ێبەرانەر

 ەشیب ەبێتەد ەڵکخ ەداکات ەول: ێتبکر ەراوبنس ەبێد ۆشەگ ێس ەکەئامانج ەوەیبوون

و  ۆشەگ ێس ەراستیناو ەشیب ەبنەد یزبیح ەکانیو کادر ندامانەئ ۆشە،گ سێ ەرەوەیس

  .ۆشەکەگ ێس ەوەیخوار ەشیب ەبنەد ێبەریر یو کادر ێبەرانر

 ەل ەندامانئ". ەاڵمدەرو" ەبێتەد ەوە"ەرپرسب" ەل ێبەرر ێت،بکر ێبەجێج ەلسەفەیەف ەوئ کاتێک

 ەرپرسایەتیب یواتا دان ێبەرر ەاڵمدەریو. ێبەرایەتیر ۆب ەکن ەکەنکار د ەرپرسو ب ێبەریر ەڵگ

  .بن ەاڵمدەرو ۆخۆشیانب ەک ەوەیئ ۆب ەندامانئ ەب

 ەفتەرید ەاڵمدەریو یزبداح ۆیناوخ ێرەویپ ەل ۆیەب. بوو ەرد ەاڵمو ێبەرێکیر قاسملوو

 ەراست ب ۆنگرەداک ەرامبەرب ەل ەندیناو ۆمیتەیو ک ەندیناو ۆمیتەیک ەرامبەرب ەل یاسیس

و  ێبەرانو ر ێچەوانەپ ەبووت ەوەکرد ەب ەمرۆئ ەک ەسلێکئ. ڕشتبوودا ەلسەفەیەف ەوئ ێێپ

 ین،ن ەرپرسب ۆیانداخ ەنسیپیەکانیو پر ێکخراوەییر ەڵەه ەرامبەریب ەا لەتەنین ەرپرسانب

  .ەخنەوەر ەررەبینیز ێرژ ەخەنەد ەوەکانیانکرد ەسانێکنک یسزادان ەوڵیه ەل ەڵکووب

 ێرایو ەشێد ێبەریو ر یتەیانکوال ەب ەکانیارک ەنجامیئ ەرپرسیب ەببن ەبێد ئەندامان

 ەرپرسایەتیەکانب ێوەیەش ەوب. ێتب ەوانیشئ ێویستیەکانیپ ەاڵمدەریو ەندامانئ ەل یوانیپشت

 ەب  ەسته ەدەند ەنجامئ ۆیانخ ەرکیئ ەسانەیک ەوو ئ ەبند ۆیانخ یگونجاو ێنیشو ەل

  .ێکخراوێکەو ر یزبح ەره ەرمایەیس ەورەترینگ ەندامو بزانن ئ ەنبک ۆیانخ یگرنگ
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 یەکێک. ێتب ەمووکەسه ۆشەویستیخ ەک ەوەیتا ئ ێتگرتن ب ێزلێر ێیج یەباشتر وا رێبەر

 یکوردستان ێموکراتید یزبیح ەشتەمیه ۆنگرەیک ەل یکسف یستیل ێنانیه ۆیەکانیه ەل

 ەکردبوو ک ەوەب ەستیه ەلومەرجەداه ەول ەوئ ەبوو ک ەوەئ ەوەقاسملوو ۆردکت یەنال ەل ێراندائ



 ەلومەرجیه ەل. بروات ەکانئامان ەرەوب ێراترخ ێتو بتوان ێتب ەکارام یزبح ێبەریر ێویستەپ

 ۆمەلگاداناو ک ێزێکیه ەمووه ەب ێویستیپ ەباتخ ەک ەلومەرجەیه ەوو ل ەکداریچ ەباتیخ

 ەیقاسملوو نموون ۆردکت ەبێت،ه ێکخراوەییو ر یاسیس ڵیقوو ۆرز ۆیەکیه ەبێد ەیە،ه

 یزبێکح. بکات ێبەجێکوردستاندا ج ەئورووپا ل اکووریب ۆسیالیستەکانیس یزبەح ەڵبژاردنیه

 ەب یفرچک ێجار( "5006)دا  ڤینل ەڵگ ەل یمانەد ەل ەزاد ەسەنح ۆستامام ەیوت ەب ەک

  ."ەکراوەتەوەن ێموکراسیەوەد

و  ەرگرێتچاک و یکار ۆڤمر ەل ەبێد ەرپرسێکب یان ێکو باوک یکدا ۆستایەک،مام رێبەرێک،

. ەوەبدات ێکل" یرینیش"و " ڵیتا"وا  ێبەرێکیر ەوانەیەل. بکات ۆڤمر ەچاک ل یکار یداوا

 .ێتناگر ێشوەچوونتپ ێشیپ ەاڵمبدات ب ۆڤمر ەب ەرنجس

 ۆراستگ ەگەڵیانل ەشێد ەکات،د ۆیخ ێبەریر ێرژ ەسانیک ەل ەنرخب یکار یداوا ەک رێبەرێک

 ەب ێمهەوێب ەوەیئ ێب ەب.  ەوەبکات ەرزب یکار و چاالک ەکانیستاندارد ەمووجارێو ه ێتب

 ەتاز ەوکاتئ ەک ەومن ئ ڕوایب ەب ەرێمەوە،بگ ەشته ۆنگرەیک یدوا یابوونەوەیج ۆیەکانیه

 یزبح ەوارەیو ق ێبەریر ەییو کارام یچاالک یئاست ەرزکردنەوەیب یپرس ە،گێشمەرپ ەببووم

 ێویستپ ەک ێککات ەل. ێتب ێکپ ەوکاتئ ێبەریر" ەرکیبیت" ەل ۆڕانکاریگ ەبوو ک ەوەب ێویستیپ

 یسکیبکات و ر ەورەترگ یئامانج یدایف ۆیخ ۆشەویستیخ ێبەریر ەوانەیەل ەکاتد ڵوگۆرئا ەب

 .ەڵگرێته ۆشەویستیخ یدان ەدەستل

 ەل ەرزترب ێشکەوتنیپ ەوتیر یهەوێو ب ێتب یزبەکەیح ێشکەوتنیپ یاریخواز ەک رێبەرێک

 ەل ۆشیخ ۆستانید ەک ێتب ەبکات و ئاماد ەوەئ یداکاریف ەشێد ێت،ب ۆرمالن" ڵەتیحا"

 ەوەکانین ەل ێبەرر ەتیحورم ێزور ەرزبوونەوەیب ۆیه ەبێتەد ۆخۆیب ەمەئ ەاڵمب. بدات ەستد

 .دواتردا

 یخاک. بوو یخاک ەسێکیک یبەتی،تا ێگەیپ ێگاوو ج ڵوگۆرەکاندائا ەل ەهێزیب ێرایو قاسملوو

 ۆیخ ەل یرب ەمترک ۆڤمر ەک یەیەواتا ەوبوون ب یخاک. یەن ینینب ەمک ۆخ یواتا ەبوون ب

 ێشکەوتنیشپ ەبێتن ێرف ۆڤمر ێکو کات ەگرێتد ێربوونف ێشیبوون، پ ۆباییخ ەل. ەکاتەوەد

 ەل ێمەئ ێبەریر ەل ەشێکب ێشەکانیک ەورەترینگ ەل یەكێک. ینێتبب ۆیەوەخ ەب ێتناتوان

 ەدەستب ۆیخ یکات ەل ە،ک ەزاییانەیەشار ەوو ئ یاریزان ەکردن ب ەسەندەبوون و ب ۆباییخ

 ەوئ یداو ەکەونەد ەک ێبەرانەیر ەوئ. ەکردن ۆرانکاریەکگ ەرجۆرەه ەل ێگریر ێیەپ ەوو ب ێنراوەه

 ەل ەستوونەکەیو ئ یوەتخ ێتب ەک ەربایەکه. وان یوەتخ ەستوونیئ ەکو ێیانپ ەخۆشیە،ن

. ەوانەل ەڕەشەه یکەد ەسانیک ەرکەوتنیس ەک یەوا ێیانپ ەوانیشئ. ەخاترووخان د ەترسیم

 ۆشمەندیه ەل ەهرەب یانهەوێو نا ەپارێزند یکەد ەسانیک یو هاندان ەروەردەپ ەل ۆیانخ ۆیەب

  .ەرگرنو یکەد ەسانیک ەزاییو شار

 ەب ەرزیب ەستیه ەوبوو ک ەوەدال ەمرۆئ ێبەرانیر ەڵگ ەقاسملوو ل یاوازیەکانیج ەل یەکێک

چاکتر و  ۆیانخ ەوانئ ەوەیئ ۆب ەبەخشید ۆیخ ەوروبەرید ەسانیو ک ێشمەرگەکادر و پ

 ەرانێبر. ۆڤەکانەمر ڵترینیکام ەبدات ک یشانوا ن ێناش ەرپرسب یان ێبەرر. بزانن یانترشا

 ەڵکیخ ۆنترۆلیک یبوون و توانا ڵترناتیڤئا ێب ەستیه ەهێزی،ب ەیردەپ یپشت ەل ەشێد

 ەخۆیانل ەوشتەر ەوبن و ئ ێرقاسملوو ف ەل" بوون یخاک" یجوان یمەنیو د ەرکەوند یکەد

 ەبکات ک ەوەئ ڵیقبوو ەک ەوەبن ۆک ەسێکک ەورید ەوەیەل ەزیانح ۆڤەکانمر. ەنبد یشانن

و  ەندێشەئ یداوا یکەد ەڵکانیخ ەو ل ینێتان ببیز ەتوانێتد یکەد ۆڤەکانیمر ەکو ەویشئ

 ۆیخ ێبەرییر ەمەنیت ەدات،د یکەد ەڵکانیخ ەشداریب ەب ێگار ەک ەسێکک. بکات ێشنیارپ



 ەرزترب ێبوارانیناو ر ەل ێگەیج ڕواتب ەوئ یزیکیف ەمانین ەسەرکات ب ەرچیو ه ەکاتد ێژتردر

 .ەبێتد ەکاوەترش اڵیو ئا

 

 ڵەهاود ێگرێکیچاک، گو رێبەری

 99 وتاری

 ێیانیقاسملوو هاور ۆردکت یرۆریت ڵڤەگەریسا ینم52 ەب پێشکەش

 ینباشتر یبپرس ێیانو ل ەیبک یارپرس ێبەرر ینباشتر ەلگ ەل یوەندیپ ەل ەڵکخ ەل کاتێک

 ێگریگو ەبێد ێبەرر ەک ەبێتد ەوەئ ەاڵمەکەو: یەچ ەنناک ەبیرل ەتق ەک ێبەرێکر یبەتمەندیتا

و  ۆنگرەک ینۆمەکان،پل ەچ ل ێیانیهاور ەیوت ێیپ ەب ەبوو، ک ێبەرانەر ەوقاسملوو ل. ێتچاک ب

 ۆیخ ێبەرر ەک ەوەیئ ۆیه ەبێتەچاک د ێگریگو. چاک بوو ێگرێکیدا گو یزبیح ەوەکانینۆبووک

 ێککات. ەگرند ەکانیقس ەل ێو گو ەن،دا ه ەوروبەرید ەل ەک ێتبزان ەسانەک ەوئ ێیهاور ەب

 ەسایەتیک ەب ەسته ەوە،ل ەقس یروو ەک ەگرێتد ەسێکک ەل ێگو ڵیەوەهاود ەب ێبەرر

 ەک ۆڤەیەمر ەوئ ەڕامەتیک ەل ێزگرتنر یواتا ەب ەمەشئ. ەزانێتد" ێحوەرم" ەب ۆیو خ ەکاتد

 ێبەرر یەورد ەل ەک ەسانێکەک ەمووه ەڕامەتیک ەل ێزگرتنر ەوەوەئ ێگایر ەو ل ێبەرەر ەروو ل

 .ۆبوونەوتەوەک

 ەکردنیشقس ەل ێگرتنگو ێوەندیەکانداپ ەل ۆیەب. زمان یەکو  ەیەه ێدوو گو یگشت ەب مرۆڤ

 ەڵکخ ێگو ەب ۆیخ ەیامیپ ێتناب ەوەیئ یتوانا ەبێت،ن ێگرتنیگو یتوانا ەک ێبەریکر. ەگرنتر

 ەڵکخ یریب ەل ێژدر ەیەکیماو ۆب ەیامەکەیپ ێت،ب یشچاک ەکەرێکیقس ەنانەتو ت ەیەنێتبگ

  .ێنێتەوەنام

 

 یگرتن ێگو اڵنە،هاود ێگرتنیگو ە،چاالکان ێگرتنیگو: ەیەه یوەندیەکانداپ ەل ێگرتنگو چوارجۆر

  .ێژوەرگرتنچ یگرتن ێو گو ەخنەگرانەر

 ێشەکانک ەسەریو چار ێرکاریف ێژکاری،راو ەل ەک ێوەندیەکانەپ ێوازێکیش ەچاالکان گوێگرتنی

 ڵنیایید ەلێت،د یکەد یەنیال ەیشتان ەوئ ەوەیدووپاتکردن ێرایو ێگرو گو ەبردرێتد ەکارب

 ەسەریچار ێناوپ ەل ۆگفتگ ەتیباب ەل ەبێته ەشیانهاوب ێگەیشتنیت ەوەیئ ۆب ەداتد

  .ەکانداپرس ەل ێکگەیشتنو و ێشەکانک

 ەب ەاڵمدانەوەو و ێگرتنگو ێوازێکیش ەک (Empathic listening) اڵنەهاود ێگرتنیگو لە

 ەمئ. ەیەکترب ڕواو ب ەشهاوب ێگەیشتنیت ڵبوونەوەیقوو ۆیه ەبێتەد ەک یکەیەد ەسێکیک

 ەمه ەوەیئ ۆب ەگرنگ ۆرز ەرپرسایەتیدانب یئاست ەل ەک ەسانێکو ک ێبەرر ۆب یبەتمەندیانەتا

 ەاڵمیو و ەنەوەبک یش ەگرند ێگو ەوەیئ یجوان ەبتوانن ب ەمو ه ەبێته ێگرتنیانگو ییتوانا

 ۆیەکگفتگ ەتوانێتد ەک ێگرتنەگو ێڤاژۆیپ ەل یانەکراوەج ەشێکیب دانەوەەاڵمو. ەنەوەبد یاوش

 :ەل یتینبر اڵنەهاود ێگرتنیگو ەرژەوەندیەکانیب.  ەڵیوەشێنێتەوەه یانبکات  ەرکەوتووس

 ەتو حورم ێزر ەشەکردنیگ -

 ەرببڕنجوان د ێوەیەکیش ەب ۆیانخ ەستیه ەتوانند ۆگفتگ یەنەکانیال -



 ێشەکانک ەمکردنەوەیک -

 یاریەکانزان ڵوگۆریئا ۆب ۆڤەمر ەریهاند -

 .ەشەکانهاوب ەپرس ەباسکردن ل ۆب ێمنانەه ەشێکیک ێکهێنانیپ ۆیه ەبێتەد -

 یەنیال ێکدانەوەیو ل ێگەیشتنت ۆب ەوەوردبوون ێگرگو ەرنجیس ەخنەگرانەدا،ر ێگرتنیگو لە

 ەوەبدات ەکەرقس ەاڵمیو ەخنەگرانەوەر ەیەکیروانگ ەل ێتبتوان ەوەیئ ەبەستیم ەب ەرامبەرب

 ەڵوێسته ەکەرقس ەکانی،قس ەرۆکیناو ەڵگ ەل ێوەندیپ ەل ێگرگو ەک ەوەیئ ۆیه ەبێتەو د

 ۆنموونەب ە،کورددا باو ێمەیئ یکولتوور ەل ەک ێژبەرانەچ ێگرتنیگو ێوازیش ەل. ەرببرێتد

 .ێتناوببردر ۆرانیو گ ێعرو ش ۆشخ ەیقس ۆسیقا،م ەل ێگرتنگو

 ەول ەرکامه ەلومەرجیه ەپێیب ێتتا بتوان ێت،ئاگادار ب ێگرتنگو ەکنیکیت ەل ەشێد یکرێبەر

 ۆرجارو و ز ەزانید ێگرتنانەگو ۆرەج ەوئ ێوەندیەکانداو پ ۆگفتگ ەقاسملوو ل. ببات ەکارب ەکنیکانەت

 ەوئ ەک ەبیسرێتقاسملوو د ەڵگ ەل ەڵسوکەوتیانه یشاناز یکەوەنز ەل ەک ەسانەیک ەول

 ەبوونەد ۆخۆیانب ۆڤەکانمر ەبوو چونک" ەیرس" ێگرێکیگو ەوئ ۆیەشب. بوو ەیرس ێکیگرێگو

 ەچونک یە،ن ەمترک ەبێت،ن ەکردنقس ەل یاترز ەرگ ێگرتنگو یگرنگ. ۆکانگفتگ" یحوەریم"

   .ەڵکیخ ێبەریر ێتەو بب ەڵکخ ەبدات ەرنجس ەتوانێتد ێبەرر ەوانەب ەگوێگرتنب

 

 ەتگوزارو خزم ۆڕانکاریخوازگ ێبەریر قاسملوو
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 ێبەرێکر ێککات ەاڵمبکات ب ۆڤەیشر ێناتوان ۆڤمر. یەوا یجوان ەکو ێبەریر هونەری

 ەول ێبەریر. ەن یان یبەتمەندیانەیەو تا ەرهون ەوئ ەنیخاو ەسەک ەوئ ەک ەزانرێد ەبیندرێت،د

 ەک ەوانەیئ" پاوانخواز ێبەرانیر: "ێنبکر ەشداب یاوازج ێوازیش ێس ەب ەکرێد ەیەوەروانگ

 ەو ل ەنبک ۆنترۆلک ەمووشتو ه ێتب ەوانەوەئ ەستد ەب ەسەاڵتێکوو دەمه ەیانهەوێد

 ەمیشەه ەوانئ. ەنبد ڕیارب ەسێکک ەمووه ەجیاتیو ب ەمووشتێکه ەڵگ ەل ێوەندیپ

 ەوئ" ەتگوزارخزم ێبەرانیر. "ەنبک ێکبتوانن کار ەوەیئ ۆب ێننەوەبم ێبەرر ەک ەوەیەب یویستیانپ

 ەب ەتگوزاریەکخزم ێگایەوەر ەوبتوانن ل ەک ەکەند بووڵق ێبەریر ێککات ەنیات ەک ێبەرانەنر

 ەب ڕوایانب ەک ەسانەنک ەوئ" ۆرانکاریخوازگ ێبەرانیر"و  و  ەنبک ێشکەشپ ۆیانخ ەڵکیخ

 ۆریو ج ەیەه ڕیانیانهاو ێگەیشتووییو پ ێگەیشتوویی، ت ییکارا یئاست ەرزکردنەوەیب

خوو و  ەیەکیئولگوو و نموون وەک ەسەک ەوئ یەنگرانیال ەک ێوەیەکەش ەب ەڵسوکەوتیانه

 .ەکەند ێل ێرەویو پ ەبیننباش د ەوشتیر

 ێبەریر" یۆریدا ت9197 ڵیسا ەجار ل یەکەم (Robert Greenleaf) یفل ینگر رابرت

 ەل ەرب یکەد ەڵکیخ ێویستیپ ەشید ێبەرر یف،ل ینگر ێناسەیپ ێیپ ەب. ێناداه ی"ەتگوزارخزم

 ێکخراودار ەو ل ەگرێتد ۆڤمر یەکسانی ەل ێزر ەتگوزارخزم ێبەریر.. ینێتبب ۆیخ ێویستیەکانیپ

  .ەنبک ەشەگ ێکخراوەکەر ئەندامانی ەداتد ەوڵه ەل

 ەک ێتب ەندێشەگەلێکئ یروب ەندێکه ەنیوخا ەشید ێبەرر ەتگوزارداخزم ێبەریر ێوازیش لە

 ێبەریەدار ەل ێواوزەش ەول ێبەرر ەرنجس. یکەد ەسانیک ەل ێزگرتنو ر ەرنجدانس ەل ێتب یتیبر



 ەبیرل ۆیخ یستەکانیو ێبەرر ەداکات ەوو ل ەکەند ەول ێرەویپ ەک ەسانێکەهاوکاران و ک ەرس ەل

 ێناوپ ەل ۆیخ ەناهیو ت ۆشیخ ەشێد ەتگوزارداخزم ێبەریر ەل یفل ینگر ەیوت ەب. ەکاتد

دا  یکار یپالن ڕشتنیدا ەو ل ێتب ێبەرر ەریهاند ێناب ۆبو خ ەتبکات و خزم یرب ەل ێیانیهاور

هاوکاران و  ەب ێوەندیپ ەکانیکار ۆیه ەیلووتک ەبێد ەڵکووب ێتبگر ەبەرچاول ۆیخ یازەکانین

  .ێتب ێبوارانیەوەر

 ی،گشت یازین ەل یروو ۆیداخ ەکانیقس ەواویت ەل ۆیدا،خ ێبەریر ەقاسملوو ل دکتۆر

 ۆیەب. ەواندایەئ ەرکەوتنیو س ەکانکادر ەروەردەیپ ێموکرات،د یزبیح یچوون ەرەوپێشب

 ێلێ،ب ەجێب ەماڵەیبن ۆب ەوەیئ یاتیج ەب ییەکانیدارا ەمووه ەسیەتنامەکەشیو ەل ەنانەتت

 .ەکاتد ێرانئ یکوردستان یتێموکراد یزبیح ێشکەشیپ

 ێبەریر ێت،ب ێبەرر ەرنجیس ەمووه ەسەاڵتد یگرتن ەدەستەوەب ێکتا کات ەوئ ێچەوانەیپ بە

" ەهایو ب یەخبا" ڵەتیحا ەل ێبەریو ر ێنێتەوەدا بم ێبەرایەتیر ەرزیب ێکیستاندارد ەل ێتناتوان

 ێموکراتید یزبیناو ح ەل ەمرۆئ ەک ەدەبیاتێکئ. ەبەزێتداد" ێبەریر ۆستیپ" ەب ێبەریەوەر

. ێبەریر ەرکیو ئ ەیپل ەکن ۆستەپ ێنانیه ەدەستب ێگرتووەباو و ج ێراندائ یستانکورد

 ەسەاڵتد ەک یەسروشت. ێتب ێبەریر ۆیەکانیه ڵەیو کاک ەندناو ەشێد ەتگوزاریخزم

 ەسەالتیشید ەیشتگ ەرێبەریب ەستید ەسێکک ێکو کات ەیەه ێبەریەوەر ەب ێوەندیپ

  .ێتب ەتگوزارخزم ەک ەوایەر ێککات ەنیات ەسەاڵتەد ەوئ ەاڵمب ەدەستەوەیە،ب

 ێگرتنیگو: ەل یتینبر ەتگوزارخزم ێبەرێکیر ەب ەکەنقاسملوو د ۆردکت ەک یبەتمەندیتا دە

 ینی،و داهاتووب ینیدوورب ی،واتاساز ێگەیاندن،ت ێزیه یاری،زان ی،چاکساز ڵی،هاود اڵنە،هاود

 ەوەل یاج. ێکخراور ەشکل دان ب ەشەسەندن،و گ ێشکەوتنپ ەبوون ب ەروەستد ەدێری،چاو

 ەبوو،ه ەلەکەیگ ێزیو ه ەخۆیب ڕوایدروستکار، ب ۆ،راستگ ەسێکیک وقاسملو ۆردکت

بوو،  ۆژانەر یانیو ژ ەباتخ یئامانج یانیژ ێکەوەپ یئولگوو ەوشتەوەر یروو ەل ەبوو ک ەسێکک

 یکەد یتواناکان ەشەسەندنیگ ەریو هاند ەگرتد یکەد ەڵکانیخ ەل ێزیبوو و ر ێشهەنگاوپ

 ەتگوزارخزم ێبەریر ەکردەوەیب یبەتمەندیتا ەکو یبەتمەندیانەتا ەوئ ێبەریدا،ر یزانست ەل. بوو

و  ەوروبەرد ەرس ەل ێتب ێندانەرشو ێبەرر ەوەیئ ۆیه ەبنەد یبەتمەندیانەتا ەوئ. ەبیندرێند

 یبەتمەندیتا ەنیقاسملوو خاو ۆرباس کرا، دکت ەک یبەتمەندیانەیتا ەول یاج. ۆیخ ینگەیژ

  .ەبووه یخواز"ۆرانکاریگ ێبەریر"

 یئاست ەرزکردنەوەیب ەوڵیه ەل ێبەرر ەک ەنوێنێتد ۆیخ ێککات ۆرانکاریخوازگ رێبەری

 ەستیو ه یاریو زان ێتب ێکخراوەکەیو ر ێیانهاور ەرکەوتنیو س ێشڤەچوونو پ ێگەیشتنت

 ێڤاژۆیخواز پ ۆرانکاریگ ێبەریر ۆب. ەوەبکات ەرزب ۆیداخ ێیانیناو هاور ەل ەرپرسایەتیب یقبوول

 ەوشیر ۆرانکاریو گ ڵوگۆرئا ێکهێنانیپ ۆب ەکانداو گرووپ ەسانناو ک ەل یانەریازان ینفووز

  .ەباتەو خ ێبەریر ەیبازن ەواوکەرەوەیت ێکخراور ڵخوازانەید ەوشیر ەرەوب" ەوجوودم"

و  ەمێنجپ ۆنگرەکانیک ێوانن ەقاسملوو ل ۆردکت ەقەالکانیو ت ەوڵه ەب چاوخشاندنێک

 یزبح ۆژیدوار یئامانج ەکو ێموکراتیکد ۆسیالیزمیس ەسەندکردنیپ ۆحدکادا ب ەشەمیش

. ەردەخاتقاسملوو د یخواز ۆرانکاریگ ۆمانب ەڵبژاردنە،ه ەوب ێوەندیدارپ ۆریەکانیتئ ەروەهاو ه

 ۆژهەاڵتیر ەل ەتەوایەتین ەباتیخ ەوتیو ر ێموکراتد یزبیح ەمووه سملووقا یوتار و کردار

 یەنگریال ەنیخاو یروهزریب ێت،ب ەڵگ ەل ەمرۆشیو ئ ەرەورووکردب ڵوگۆرئا ەڵگ ەل یکوردستان

 ێبەرانر ەک ەبێتد ێبەجێج  ێککات ێبەریەر ۆرەج ەوئ. یدایەکورد ۆمەڵگایناو ک ەل ەرینب

 ەکانیئامانج ەب ەیشتنگ ەل ەنب ەوانئ یوانیو پشت یارمەتیدەرو  نب ۆیانخ ێیانیهاور ەریهاند



 ەنەوەبک یرب ەکەسیتاک ەرژەوەندیب یئاست ەل یاترز ەک ەنهان بد ۆیانخ ەباتانیو هاوخ ۆیانخ

  .بن ەوشتەر ەول ەیەکنموون ۆخۆشیانو ب

و  ەدانوز ێزینفووز بوون، ه ەنخاو: ەل یتینخواز بر ۆرانکاریگ ێبەریر تایبەتمەندیەکانی

 ەفاداریو و ەتحورم ەنیوخا ێش،راک ەرنجس ەربەرزی،س ۆشی،ه یهاندان ەڵک،خ یهاندان

 ینفووز. ەردەگرنو ێبەرەوەر ەسیک ەل ەک یدیالئا ەستێکیه ۆیه ەب ەو،ب یەنگرانیال ڕوایو ب

هاوگونج کار بکات  یو کردار ەوت ەل ەمبۆلێکس ەکبتوانن و ێبەرر ەک ەوەیئ هۆی ەبێتەد ڵخوازد

  .یەنگرانیال ۆو کردار ب ەفتارر ەینموون ێتەو بب

 ەب. ێکچوونو ۆرز یبەتمەندیگەلیتا ەنیخواز خاو ۆڕانکاریو گ ەتگوزارخزم رێبەری

 ەوئ ەنیخاو ەک ێبەرێکر ەک ەردەکەوێتد یبەتمەندیانەدوو تا ەوئ ێرایخ ێندنەوەیەکیخو

 ەوەوەئ ۆیه ەقاسملوو ب یزمایکار.  یزماتیکەکار ەسایەتیەکیک ەنیخاو ێت،ب یبەتمەندیانەتا

 ەسایەتیک یبوون ەهۆیب ەسەاڵتەکەید ەڵکووبوو ب ۆرز ەسەاڵتید ەنیخاو ەک ەبوون

 ەرەوپێشو ب ەتکردنخزم ێناوپ ەل ێبەریر یبەتمەندیەکانیتا ەمووه ەک ەوبووئ یزماتیکیکار

  .ەبردد ەکارب یزبەکەیکورد و ح ەلیگ ەتەوایەتین ڤیبزا ەواویەتیت یبردن

 ەچونک ێدەدا،پ ەشەگ یێیانو هاور ۆیخ ێوانن ەل یەکسانی ەستیه ۆیداخ ێبەریر ەل قاسملوو

 ێکخراوەییداو ر یزبیح یستەمیس ەل یەکسانی ەک ەداهاند ەویئ یەکسانی ەب ەوئ ەڕیباو

" ۆفێرکارخ" ێکخراوێکیر ەکو ێموکراتد یزبیح ەک ۆیانەبووه ەول یەکێک ەمەشئ. ێنیتب ێکپ

و  ێکخراوەییر ۆڤیمر ەشەکردنیگ ۆسەیپر ەل ەشێکب ەکرد ۆفێرکردنیو خ ێرکردنف ەوتیر

تاک  ۆڤیو مر ەگونجاندن یزبداناو ح ەل یدیۆلۆژیئا ەروەردەیپ ەپەکان،چ یزبەح ێچەوانەیپ ەب

  .ەهێنابار ن ەهەندر

قاسملوو، بوو  یدوا اڵنیسا ەل یزبداح ەسەرحاکم ب یستەمیداخراو و س یکولتوور بەداخەوە

 ەل ڵوگۆرئا یو کولتوور ێبەریەر ەل ێوازەش ەوئ ەتوانێتن ێموکراتد یزبیح ەک ەوەیئ ۆیه ەب

و  ەریتین یزبێکیح ەرەوب ەشەکردووگ یزبێکیح ەل یموکراتد یزبیو ح ێبداتپ ەشەگ ۆیداخ

ناو  یاسیو س ێکخراوەییر ەیرانەکانیق ەرەزۆریه ەشیکرد و ب ەشەیکەپاش ۆپارێزخ

 .ەگرێتد ەرچاوەس ەقاسملوو یدوا ێبەرانیر ێتۆدیکولتوور و م ەول یزبیشح

 

  ڵقێنەرو زانست خو ۆفێرکارخ  ێکخراوێکیر ەرەوب ەریتین ێکخراوێکیر گۆرێنی
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 ێکخراور" ێرانئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح ەکانیدروشم ەرنجراکێشترینس ەل یەکێک

 ە،دروشم ەوب. بوو ێنەریقاسملوو داه ۆردکت ەبوو ک" ێمەیەئ یگرنگ ەرەه ەکیچ

 ەبوو ب ۆمەڵگاناوک ەل ێکخراور ەرەوپێشبردنیب ەروەهاو ه ێرکردنو ف ێربوونف ۆرێکخستن،خ

 یاوازەکانیج ۆمیسیۆنەک ەزراندنیدام ەکرد ب ەستیرات دێموکد یزبیو ح یزبیح ەرکێکیئ

  .و هتد ڵیما ۆمیسیۆنیک ۆمەاڵیەتی،ک ۆمیسیۆنیو ک یزامین - یاسیس ۆسیۆنیکم ەکو

 ێکخراوێکیر ەشەکردنیگ ەیبناغ ەبوو ب ێمەیە،ئ یگرنگ ەرەه ەکیچ ێکخراور دروشمی

 ەب ەوئ ەندامانیئ ەک ێکخراوانەنر ەوئ ۆفێرکارخ ێخکراویر. ەزرادام ڵقێنەرو زانست خو ۆفێرکارخ

 ەوئ ۆب. ەنبک زڵخواد یئاکام ەب ەوەیئ ۆب ەنەوەبک ەرزب ۆیانخ ییەکانیتوانا ەردەوامب ێوەیش

 ەب ێکخراور ەندامانیو ئ ێدەدرێتپ ەشەگ ێکخراوداناو ر ەل ەکۆمەڵب یکار یش هزرەبەستەم



 ەروەردەپ ێوانن ەل ەک یاوازیەکج. ەکەند ێربوونف ۆنیەتیچ ێریف" ێربنف یچ" ەک ەوەیئ یاتیج

 ەپەکانچ ێکخراوەر: ەک ەوەیەئ ەبوو،ه ەپداچ ێکخراوەکانیو ر یزبو ح ێموکراتد یزبیح ەل

 ێموکراتید یزبیو ح" ێربنف یچ" ەک ەکردد ەوەیانئ ێریف ۆیانخ یکانەو کادر ەندامانئ

 یست،و ەب ێدراوگر ێربوونف یو چ ەکردد ێربوونف" ۆنیەتیچ" ێریف ەندامانیو ئ ێکخراوەر

  .بوو یزبیەوەح یو کادر ەندامئ یکار ێویستیو پ ییتوانا

  ەک ێکخراوانەیر ەوئ ڵقێنەرە،زانست خو ێکخراوێکیر یکەد یەکیواتا ەب ۆفێرکارخ رێکخراوی

 ەڵکووب یە،ن ەزایانو شار ۆرانپسپ ەب یبەتتا ێکیکار ێنانیو داه ێنو یاریزانست و زان ەواندال

 ێبەجێیج ەکردەوەب ێکخراور ەندامانیئ ەک ێوازێکەو ش ەمووالیانەیەه ەوەیکرد ەل ۆرێکج

 ەسێکک ەره ەودال ەک ێکخراوێکە،ر ڵقێنەرزانست خو ێکخراویر یکەد یەکیواتا ەب. ەکەند

و  ەکۆمەڵب ۆیهزر، باس و گفتگ ێکخراوێکدار ەوەهال. ڵقێنەرەو زانست خو ێنەرداه ۆڤێکیمر

 ێنانیو داه ێربوونف ۆب ەدرێنهاند ەندامانو ئ ێدەکرێتل یریپشتگ ێنو یهزر یروب ێنانیداه

  .ینو

 یدیۆلۆژیکئا ێکخراویو ر ەیەه یدیاڵیانئا ییبەتمەندتا ەک ێکخراوگەلێکنر ێکخراوانەر ۆرەج ئەو

 ێکخراوەیەر یستیئارمان و و ێکخراوکەیە،ر یەنگرانیو ال ەندامانئ ەریهاند ەوەیئ ەڵکووب. ینن

 ئەو یئاگادار ەقاسملوو ب ۆردکت. ێکتراریستەو س ەرچاوتەنگب یدیۆلۆجیەکانیئا ەروویس ەل ەک

و زانست  ۆفێرکارخ ێکخراویر ەببن یزبیح ۆرگانەکانیو ئ ێکخراودا ر ۆریز ەولێکیه یەراست

 ەرهەنگیف ێکهێنانیو پ یزبیح ەروەردەیپ یستەمیس یدارشتن ەل ۆیەب ڵقێنەر،خو

و  یوەزان ێربوونیف ێوەیش ینباشتر ەب ێرکاریف ێموکراتیکیئازد و د ەشیک ێکخراوەییدا،ر

 یزبی،ح ێرکاریف ەتەکانیباب ەردێریس ەبکات ێرکاریەکانف ەتەباب یکەرۆناو ەک ەرلەوەیب

  .دا یزبیح ێکخراوەکانیناو ر ۆتەبرد ێرکاریو ف ێربوونف ۆنیەتیچ

 یزامین یاسیس ێرگەیف ەشداریقاسملوودا ب ێریسکرت ەردەمیس ەل ەک ەسانەیک ئەو

 ێربوونف ەب ێوەندیدارپ ەتەکانیباب ەرەتاییترینس ەل یەکێک ەک ێت،ب ەبیریانچاک ل ەوانەیەبوون، ل

 ێموکراسید ەماکانیبن ەب ێشمەرگەکانپ ێرکردنیف ۆمەاڵیەتیدا،ک یکاروبار یبوار ەل بەتەتایب

 ێوەندیدارپ یکاروبار ۆب ێشمەرگەکانپ یشوورا ەڵبژاردنیه ێوەیش ەب ەبوو ک ەبەریوۆبەرێو خ

 ۆرەین ەشکردنیداب ەداروکات،ت یکاروبار ەکو ێشمەرگەکانپ ێویستیەکانیپ ەرێوەبردنیب ەب

 ەبچووک ەنموون ەوئ. ەورەداد ەل ەشدارب ێشمەرگەکانیپ یکەید ەرنامەکانیب یگابانی،ن

 ۆبەرێوەبەریخ ەل ێشکەوتووپ یوالتان ەزموونیئ ەقاسملوو ب ۆردکت ەک ێنانەیداه ەول ێنەیەکەو

  .ێنابووه ێرانیئ یکوردستان ێموکراتید یزبیناو ح ۆب ۆفێرکاریداو خ

 ێربوونف ەشیب ەماترینبن ەککردار و ۆریج نیۆڕێگ ەگرنگ ۆفێرکارداخ ێکخراویر ەل ئەوەی

 ەشێوەیەکیو تا ب ەگۆڕێتد ەسانک ەندێشەکانیکردار و ئ ەودال ەک ەوتێکەر ێربوونف. ەبیندرێند

 ۆفێرکارداخ ێکخراویر ەل ێوەیەش ەوب. ۆردرێتبگ ێوەیەش ەوب یانو کردار ەنەوەبک یرب یکەد

 ەمئ. یندرێتبب یکخراوەکەدار ەندامانیئ یکردار ەل ۆرانکاریگ ەک ێت،د ەجێب ێککات ێربوونف

 ەوخۆناراست ێوەیش ەب یشجار ەلێکو گ ەبیدنرێند ەوخۆراست ێوەیش ەب ۆرجارز ەوانەکرد

  .ەکرێتد ێپ ەسته

و  ەکداریچ ەڕیش ەردەمیس ەکو ەڵسوکەوتیه ەڕم ەل ەگریت،حدکا د ەل ەخنەر زۆرجار

و  ەراست ۆرز ێکیتا ئاست ەیەقس ەومئ. بوو یکوردستان ێزیه ەورەترینگ ەک ەوکاتەیئ

قاسملوو و  ۆردکت ەمانین یدوا یزبیح ێکخراویر ەک ەرچاوەدەگریتس ەوەرال ەداخەوەب

  .ەبینیوەن ەخۆیەوەب ەردەمیانەو س ەرۆکیناو ڵوگۆڕێکیئا ەرەفکەندیش



 ێکخراویر. ەگۆڕێتد ۆیخ ەڵسوکەوتیو ه ێردەبێتف  ەردەمس ێیپ ەب ۆفێرکارخ رێکخراوی

و  ەبێتچاکتر باشتر د ێگەیشتنیت ەوەئاگاداربوون ێگایر ەل ەوەکانیکرد ەک ێکخراوێکەر ۆفێرکارخ

و  ەوەکرد ەلوپۆیپ ێوەندیەکانەوەپ ەوتیر ێگایر ەو ل ێنێتد ێکپ ۆیداخ ەل یفۆرمو ر ڵوگۆڕئا

 ەتواد ێککات ێکخراوەکانر. ەباتد ەرەوپێشو ب ەکاتچاکتر د ۆمەلگاداناو ک ەل ەڵسوکەوتیه

 ۆیانخ ێژوویم ەچاک ل ێندنەوەیەکیخو ەبزانن ک ڵقێنەرو زانستخو ۆفێرکارخ کخراویێر ەب ۆیانخ

 .ەوەکانیانکار کرد ێنوێنیر ەنەبک ێگایانر یچرا ەکو ێندنەوانەخو ەوو ئ ەبێته

 ێربوونیف. ەوانەئ ەوەیو راستکردن ەڵەکانو ه ەموکۆریک ۆزینەوەید ێڤاژۆیپ ێکخراور فێربوونی

 ەزموونەکانیو ئ یروزانستب یو ئولگوور یهاوفکر ەش،هاوب ۆچوونیب ەمایبن ەرس ەل ێکخراور

 ەیماو ەقاسملوودا ل ەردەمیس ەل یموکراتد یزبیح. ەزراوەداهاتوو دام ەکانیو رووداو ێشووپ

 یکخراوەیی،ر ەرهەنگیف ەل ۆڕانکاریگ ەندینچ ەداو ەوڵیه ێێەپ ەودا ب ٩١٩١ ۆب ٩١٩١ یناڵسا

 ێکخراوێکیر ەیو ناسنام ێنێتب ێکپ یاسیس یرکردنەوەیب ۆریو ج ەروەردەپ ەڵسوکەوت،ه

. ێنێتب ەدەستب یموکراتد یزبیح ۆب ەشەکردنەوەو گ ێکخراوەییر یروو ەل یندووچاالک و ز

 ەل ەرەتیبن ۆرێکیئالوگ ەمترینقاسملوو ک ۆردکت ەمانین یدوا اڵس ێنجو پ یستب ەمرۆئ

 ەک ەوەیئ ێناوپ ەل ەکار کراو ەمترینو ک ەهاتوو ێکدا پ یزبیح ێکخراوەییر ەرهەنگیف

 ەک ەوەیئ ۆیەب. ڵقێنەرو زانست خو ۆفێرکارخ ەڕاستیب ێکخراویر ەببن یزبیح ێکخراوەکانیر

 ۆچیو ک ێویستەپ یئاست ەل ەمترحدکادا ک یزەکانیناو ر ەل" یکریف ێنانیداه" ەڵێند ێیپ

 ەمباریو غ ەترسیدارم ەوتێکیر ەبووت یموکراتد یزبیح یزەکانیر ەل ەزایانو شار ەگاننوخب

  .رابردوو اڵنیسا
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 ە،بوو یچ ڵقێنەرو زانست خو ۆفێرکارخ ێکخراویر ەقاسملوو ل ەبەستیم ینبزان ەوەیئ بۆ

 :یارمەتیدەربێت یاترز ەتوانێت یبەتمەندیەکانیدو تا ۆفێرکارخ ێکخررێکخاویر یکردنەوەیش

 یاسیس ەفتەرید ەیبنک ەل ۆبوونەوەیەکک ێراق،و ع ێرانئ ێوانن ەڕیش یهاتن ۆتاییک دوای

 ەرس ەقاسملوو ل ۆردکت ۆبوونەوەیەداک ەول. ێکهێنراقاسملوو پ ۆردکت ۆب ەندیلق ەیناوچ ەحدکا ل

دواو و  ێرانەوەئ یەنال ەل یەکگرتووەکان ەتەوەن ی219 ڕیارنامەیب ڵیقبوو یدوا ێکهاتووپ ەوشیر

 ۆرشیش ەوانەیەل ەک ەڕەکەش یهاتن ۆتاییک یدوا یناریۆیس ەندێکه ێوەندیەداپ لەو

 ێشەکانیراک ەرەسەرنجه ڵەخا ەل یەکێک. باس ەرب ێنایەه ەرەورووبێتب ەڵیگ ەکوردستان ل

 ەربەخۆییس ێتبتوان ەوەیئ ۆب ێموکراتد یزبیح" ەک ەوەبوو ل یتیقاسملوو بر ۆردکت ەکانیوت

 ێرانئ یکوردستان ەکورد ل ەڵکیخ ەتەوایەتین ەباتیخ ێشڕەویا پەروو ه ێزیتبپار ۆیخ

." ڵتەکەئاسفا ەجاد ەوەیخوار ەرۆتەو ن ێزێتبپار ۆیخ یاسیس ەربەخۆییس ەبێد ێنێتەوە،بم

 ەوەیو گواستن ێدەداگر ەیەکەوەب یاناو د ەاڵدزێق ەل ەبوو ک ەیەجاد ەوئ ەکەجاد ەل ەبەستم

 ێزەکانیه ەدێریچاو ێرو ژ ێدراوەییگر یواتا ەب ڵتەکەیئاسفا ەوەیخوار ۆحدکا ب ەکانیبنک

 ەرکەوتنیس یلیکل ێکخراوەییو ر یاسیس ەربەخۆییس. ەهاتد ێراقەوەع ەوڵەتید

  .ڵقێنەرەو زانستخو ۆفێرکەرخ ێکخراوێکیر

 ەرەوو ب ەبێتد ێرف ەنگهاوئاه ەشێوەیو ب ەواویەتێکت ەکو ەک ێکخراوێکەر ۆفێرکارخ رێکخراوی

 ەزموونیئ. ەرواتد ەرەوپێشو ب ەدۆزێتەوەد ێگاکەیر ۆخۆیوا ب ێکخراویر. ەرواتد ێشپ



 ێکخراویر ەسێکک. ەکاتد ۆیداخ ێگایر ەل یو چاکساز ەکاردێنێتب ەنبیرو خاو ەزاشار ەسانیک

و ئامانج و  یەن ەرەکیەکاند ەسەاڵتەد  ەچیو  ملک ەربەخۆیەس ێکخراور ناکات، ۆنترۆلوا ک

  .ەکاتد یارید ۆخۆیب ۆیخ ێگایر

 ەوانەئ" ەکو ۆراجۆریج یانوویب ەو ب ەنالواز بک ێکخراوداناو ر ەل ێربوونف ەستیه ەک رێبەرانێک

 ەرەوب فێرکارۆخ ێکخراویر ەوتیر" ەرۆنەدەرد یزبناو ح ەل ڵدووسا یدوا"و " ڵما ەنابن یزبح ۆب

   .ەکاتکپ د یکخراوەییر ێشکەوتنیو پ ەباتد( یستاا) ڕاوەستاوداخراو و  ێکخراوێکیر

 ۆفێرکارخ ێکخراویر. ۆیخ ەندامانیئ ێربوونیف ەرامبەرب ەستیارەه ۆفێرکارخ رێکخراوی

 ەکو ۆفێرکارخ ێکخراویر. ێربوونەف ەیجۆیپ ەردەوامو ب ەکاتد ەسته ێربوونف ەب ێویستیپ

 ۆب ەبکات ک ەسته ەرگ ێکخراوێکر. ەیەه ێربوونف یایخول یکردن ەشەگ ەب ێویستیپ ۆڤێکمر

 ەل ۆژر ەڵگ ەل ۆژر ێکخراوەییو ر یاسیس ەبەریرک ەک ینگەیەکژ ەل یانژ ەب ێژەداندر

 ەدوایب ێگومانب  ێت،ب ەلکخ ۆربەیز ەیمتمان ێیو ج ەرکەوتووس یتبتوان ەبێد یادبووندانز

 ەک ێکخراوێکر. ێربوونف ۆب یەن ۆیەکیه یچه ەکات،ن ەسته یازەن ەوئ ەرو گ ەگەڕێتد ێربوونداف

 ێکخراوەخود ر یا ەوڵەتد یەنال ەکراو ل یارید ۆدجەیەکیب ەب ێدراوگر یانیژ ێوەیداهات و ش

 ەڵکداخ ەرامبەرب ەل ەک ێکخراوێکر ەکات،ن ەکەبەریر ەب ەستو ه ێتب ەتەوەییەکانەوەناون

 ەبێت،ن ەاڵمدەرەوەو ەندامانیئ ەرامبەرب ەل ێبەرایەتیەکەیر ەک ێکخراوێکر ەبێت،ن ەاڵمدەرەوەو

 ەوەیئ ۆب ۆیەب. ەڕێتناگ ێشکەوتنو پ ێربوونف دەوایو  ینێتناب ێربوونف ەب ێویستیەکیپ

 ەوەیئ ۆب ەیەه ەقینەراست ەبەرییرک ێدات ەبن ک ینگەیەکژ ەل ەبێد ێربنف ێکخراوەکانر

بکات  ەوشر ەراوردیب ەردەوامب ەبێد ێکخراور. ەوەبکات ەدانئاو ۆیخ یاتەکانیو بن ەبنک یتبتوان

 ەگرتوو ۆئست ەب ەک ەرپرسایەتیەکب ەرامبەربەو ل ەرلێکۆلینەوەب ەبخات ۆیخ ەوەکانیو کرد

 یەوادا ەشێکیک ەل. ەکرێتن ێیل یوانیپشت ۆیه ێب ەب ێکخراوێکر یچو ه یارپرس ێرژ ەوێتەبک

 ەل ێربوونف ەنگیزەیو ئ ێتب یرف ۆخ ەوەیمان ۆب ەبێتناچار د ەگەڕێتد ێربوونف یدوا ێکخراور ەک

 .ێبداتپ ەشەگ ۆیداناوخ

 ەسته ێشەیەکک ەرکەه. یایەو ور ەستیارو ه ڕانایەت ێشەکانک ەڵگ ەل ۆفێرکارخ رێکخراوی

 ەسەریچار ێگار ەداتد ەوڵه. ەبێتد ێشەیەک ەوئ ەسەریچار ەوڵیه ەل ەجێب ەستبکات د

 ەب9113 ڵیسا ەل ێرانئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح. ێتەوەناشار ێشەکانو ک ۆزێتەوەبد ێنو

 ەو هتد ب ەگەراییناوچ یناحی،ج ێشەکانیک ەرەبەرەب ەک ڕاهات ێشەکانک ەڵگ ەوا ل ەدواو

. ێراگ یقوربان ۆڵیو ر یەوەما ەستەوئەژنۆد ێشەکانداک ەرامبەرب ەناوبرد و ل یسروشت

 یراتگریم ەب ۆیو خ ێتب ۆفێرکارخ ێکخراویر ێتناتوان یچکاته یبەتمەندیەتا ەوب ێکخراوێکر

  .ێتقاسملوو بزان ێبازیر

 ەرکاتبکات و ه یادز ۆیداناوخ ەل ەسارناسیو خ یاریوش ەرەسەیک ەبێد ۆفێرکارخ رێکخراوی

 ەباتخ ەوئ ەبەرامبەریو ل ێتبناس ێشەیەک ەوئ ێکخراوناو ر یتەد ێشەیەکک ەکرد ب ەستیه

 ەسەریچار یزمیمکان ۆزینەوەید ەو ب ێتبناس ەکانێشک ەشێد ۆفێرکارخ ێکخراویر. بکات

 ەب ۆیانخ ێبەرانر ێویستەوا پ ۆرجارز. ەنرووخان رزگار بک ەڵدێریه ەل ێکخراوەکەر ێشەکانک

 ۆیانخ ەچاویب ەکانالواز ڵەخا ەوەیئ ۆب ێندابن ییئاسا ەڵکیخ ە،ساد ەندامانیئ یاتیج

  .یننبب
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 ێریف یزبح ێبەرایەتیو ر ەندامانئ ەدا ک ۆریز ەوڵێکیه ێبەریەکەیدار ەیماو ەل قاسملوو

ناو  ەل ڵوگۆرئا ەرهەنگیف ەل ێت،ب یتیبر ەک ێنو ەرهەنگێکیو ف یزبداناو ح ەبن ل ێنو ێڤاژۆیپ

 ێبەرییر ەماکانیبن ەرزب یتا کادر ەبگر ەرەتاییەوەس یئاست ەل ێربوونف. بکات ێگیرج یزبداح

 ۆلێکتیڤک ێربوونیف ەیقاسملوودا نموون ێبەریر ەردەمیس ەل یزبیح ۆنگرەکانیب بوو و کیزح

. ڵیەخا ێیانج یزبیداح ۆنگرەکانیک ەمووه ەل ەوئ یرۆریت یدوا ەبوون ک ەکۆمەڵو ب

 ەوئ یزب،ح ەشتەمیتا ه ەمچوار ۆنگرەیک ۆب ەندیناو ۆمیتەیک ۆرتەکانیراپ ەب ێکچاوخشاندن

 یاسەتێکیس یاسیس یگوزارشت ەل یاج ۆرتەکانراپ ەک ەکەنەوە،جوانتر روون د یەراست

 ێکخراوەییر یو کار ێکخراور ەک ەبوو ڕوایەب ەوب ەوئ ەچونک. ەگونجاندوو ۆیداخ ەل ەروەردەیشیپ

 ەردەوامب ڕاهێنانیو  ێربوونف ێب ەو ب ەخۆکاو ەب ێتناتوان ەرزشڤانو یە،وا ەرزشو ەریهون ەکو

 .ەرزشڤانممن و ڵێتو ب ەرکەوتنس ەیلووتک ەبگات ەستانراو ێو ب

 ەل ەک ێنێتەوەد ەیەکنموون ۆیداخ ی"ێنجەمپ ەسڵیئ" ێبیکت ەل (Peter Senge) ێنجس پیتر

 ەڵێتد ەوئ. ەرنجراکێشەس ۆرز ۆفێرکارداخ ێکخراویر یاسەتیو س ەروەردەپ ەڵگ ەل ێوەندیپ

 ەرگ ەاڵمب. ەردەکەوێتو د ێدەداتفر ێیل ۆیخ ێراییخ ەب ێتدابندر ڵیوکو یئاو ەل ۆقێکب ەرگ

 ەرزبوونیب ەب ەسته ۆقەکەب ێت،بکر یادز ەرمایگ ەرەبەرەب ەک ێتئاو دابندر اپێکیق ەل ۆقەکەب

 یشانن ۆیخ ەل ەرماداگ ەرزیب ەبەرامبەرل ەوەیەکیشناکات و دژکرد ەکەئاو ەرمایگ ەیپل

 ۆرز یترئ ەاڵمب ەکاتد ەرمیگ ەب ەسته ۆقەکەب ەکولیتد ەکەئاو ەک ەوکاتەینادادت، تا ئ

و  ێبداتفر ەکەقاپ ەل ۆیخ ەتوانێتن ەشل بوون ک ەوەندەئ ۆقەکەب ینەمارەکاد ەچونک ەنگە،در

 ەستەیناو ج ەل ەرەبەرەب شەکانێک ەبن،ن یاور ەرگ ێکخراوەکانیشر. ەکولێتناو ئاودا د ەل

 ەوتوەکانیانک ەسەریەکو ێشەک ەسەریچار یتوانا یترئ ەک ەگاتد ێکو کات ەگرند ێج ەواندائ

  .ەرد ۆنەبر کیچاال ەدیانیم ەل ەبێو د ێنێتنام

. یەبازرگان ەنانەتو ت ەدەنیم یاسی،س ێکخراوەیەکیر ەره ەرمایەیس ینگترینگر ئەندام

 ەنیات ەرچەنده. ەکاتد ێبەجێج ێربوونف ەوتیر ەکانیەوەو کادر ەندامانئ ێگایر ەل ێکخراور

 ۆفێرکارخ ێکخراویر ێویستیپ ەرجیم ەاڵمب یە،ن ەسب یکخراور ێربوونیف ۆب ەسانک ێربوونیف

بتوانن  ەندامانئ ەشێد ۆفێرکارداخ ێکخراویر ەل. ەکانیەتیامان و کادرەندئ ێربوونیف

 ەوڵەمەنترد ێکخراویانو ر ۆیانخ یانیو ژ ێبدەنپ ەشەگ ەوانو ئ ۆزنەوەبد ۆیانخ ییەکانیتوانا

و  ێنبناسر ییانەتوانا ەوئ ەرگ ەک ەیە،شاراو ێنەرانەیداه ێزێکیه ەنیخاو ۆڤێکمر ەمووه. ەنبک

 ییەکانیتوانا ۆڤێکمر ەرکاته. ەباتد ۆرز ەهرەیەکیب ێزانەه ەوکخراو لێر ێبدرێتپ ەشەیانگ

 ێگەراو نو ێنەرو داه ێردەبێتف ەردەوامبدات، ب ەشەکردنیانگ ەب ەستو د یناس ۆیخ

 ێنەرو داه ەشەکردووگ ۆڤیمر. ێتد ێکپ ۆڤانەمر ۆرەج ەول ۆفێرکارخ ێکخراویر. ەمێنێتەوەد

و  ێئاکتیڤر ێوەیش ەوا ب ۆڤیمر. ەتاهەتاییەه ەزایو شار ێربووەف ێکجار ەک ۆڤێکەمر ەل ەرزترب

 ەخۆیل ەوەدژکرد ینگەداژ ەرامبەرب ەل ەنیات ەوئ. ڵقێنەرەچاالک و خو ەڵکووکارناکات ب ەوەدژکرد

 ەوئ. ۆرێتبگ ۆیداخ ەکانیئامانج ێناوپ ەل ەک ەکاتساز د ینگەیەکژ ەڵکوونادات ب یشانن

  .ەگونجێنێتد ۆیخ ەڵگ ەل ینگەژ ینگەیی،ژ ەدەریو ق ەزاوق ەڵگ ەل ۆسازانخ ەجیاتیب



 ێوەیەکش ەب ینگەژ ێشترپ ەبوون ەرێچاو ەوئ. کرد ەڵسوکەوتیه ێوەیەش ەوراست ب قاسملوو

 ەک ەبوون ۆرباچۆڤگ ەڕێیچاو ێت،بگر ەوجوودم ۆسیالیزمیس ەل ەخنەر ێتبتوان ەک ۆردرێتبگ

 ێموکراسید ەک ەبوون ەرێو چاو یزبەکەیح ۆژیدوار یئامانج ەبکات ێموکراتیکد ۆسیالیزمیس

 ەتاز ێزەکەیت ینینووس ەل ڵچل سا ەب یکنز یخود دوا یاو  ەراستناو ەالتیژهۆر ەیناوچ ێتەب

 ۆسیالیستس ەک ەبوون ەرێچاو ەوئ. ێتبکر ەورەگ ەراستیناو ۆژهەاڵتیر یباس

 یارید ێموکراتیکد ۆسیالیزمیس ەب ۆیخ ەدەیس یئامانج 5000 ڵیسا ەل ەنترناسیۆنالئ

 ۆرانیگ ۆب ەک ەمکانەیچ ەوئ.  بکات ەوکارەئ ێکخراوەر ەوئ ێرەویپ ەب یزبەکەیبکات تا ح

و  ۆژانر ەباتیخ ێرایو و یزبەکەیح ەکانیئاوات ەمزیر یلیکل ەکرد ەوئ ێویستنپ ۆمەڵگاک

 ێککات. ێدەکۆشیت ۆمەڵگاکەیو ک یزبح ەرەوپێشچوونیو ب ێربوونف ێناوپ ەل یزبیح ینیرووت

 ۆفێرکارەکانیخ ۆڤەمر تیسروش ەکو ێکخراویشر یوا، شكل ێبەریر ەنیخاو ەبوو ب ێکخراور

 ێنەرەکانداه ۆڤەمر. ۆفێرکەرنخ ێکخراویر ۆحیر ۆفێرکارو خ ێنەرداه ۆڤەکانیمر. ەگۆردرێتد

 ەکارب ێکخراویانر ەکانیئامانج ێناوپ ەل ینگەژ ەردەوامیب ۆرانکاریەکانیو گ ەناسند ۆربگ ینگەیژ

 ەل یتەیەبر ەڵکووب. یەن نەوائ ۆکردنەوەیو ک یاریەکانزان ێرانەوەیگ ەنیات ێربوونف. ەبەند

  .ەبەرهەمەچاالک و ب یکخراوێکیر ەماکانیو بن ێنانداه ێربوونیو ف ییەکانتوانا ەشەکردنیگ

 ێبەکت ەرس ەقاسملوودا ل ۆردکت ێبەریر ەردەمیس ەل ەبوو ک ێکدروشم یرزگار ۆب زانیاری

 ەکراد ۆرز ەرمایەگوزاریەکیدا س ێموکراتد یزبیح ەناول ەوپێیەشو ب ەبیندراند ەروەردەییەکانپ

 ەڵگ ەل یاوازیەکەیج ەک ێربوونێکف یزب،ح ەندامانیئ یۆفێرکردنو خ ێربوونف ەرس ەل

 ەل ۆفێرکارو خ ێنەرداه ۆڤیمر. ێربوونداف یچ ەکبوو ن ێربوونداف ۆنیەتیچ ەل یکەد یزبەکانیح

 ێربوونف ێگایر ەو ل ەکاتەوەد یتاق ێردەکات،ف ەوئ. ەکاتد یانژ ێربوونف ەردەوامیب یاردەیەکید

 ەریهاند ەمەشو ئ یرۆزەپ ەرکێکیئ ێنانو داه ێربوونف ەوانئ ۆب. ێنێتد ەدیو ۆیخ ینەوەو زان

و  ەنبک ڵقبوو ڵوگۆرەکانئا ۆنچ ێردەبنف ێنەرەکانداه ۆڤەمر. یەکانیانداچاالک کارو ەل ەوانەئ

 ێنەرو داه ۆفێرکارخ ۆڤەکانیمر ەل ۆرانکاریگ ەب ەرامبەرب ۆراگریخ. ەرگرنو ێل ەهرەیانب

 ەره ەو ل ەکاتد یرکردنەوەب ەناچار ب ێربوونف یایخول ۆڤیمر ێنو یاردەیەکید ەره. ەشێتەوەناو

  .ەبێتد ێرف ەتاز تێکیش ێکرووداو

 ەل ێتبتوان ۆنچ ەک ەوەیەئ ەیە،ه ێموکراتداد یزبیح ێبەریر ەرامبەرب ەل ەمرۆئ ەک چالشێک

" ەززابیەتیج"و  ێتبن ەنگاوه ێنەرداچاالک و داه ەندامانیئ ەشەسەندنیو گ ەروەردەپ ێناوپ

 یئاست ەرزبوونەوەیو ب ێکخراور ەندامانیئ ەشەکردنیگ ەبێت؟ه یاوازیج ییەکانیو توانا یروراب

 ێموکراتد یزبیح. یزبح ەشەکردنیو گ ێشکەوتنپ ۆیه ەبێتەد ێکخراو،ر ەندامانیئ ینانێداه

 ەودال ەک ێشڕەوو پ ێنەرداه ێخواز،نو یزبێکیح ەکاتەد ەدووبار ەریتیەوەن یزبێکیح ەل

  .یزبیەح ێکخراوەکانیر ەرەوپێشبردنیب ەشیهاوب ۆدیک ییستەساالرشا

 

 

 یەن ێژوودام ەل ەوەمان یواتا ەب ەزموونئ ەل فێربوون
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 یزبیح ەمازەکورد و ن ەتەوایەتین ڤیبزا ێژوویم ەل یانەکراوەج ەشێکیب ڵ،تا ئەزموونی

 ێلیه ەل ەرگاڤه ۆمەاڵیەتیەوەو ک یاسیس ێگەیپ ەهۆیب ەک ێرانئ یکوردستان ێمکراتید

 ێبەرانیر یەکی یدوا ەل یەک ەستدانید ەل. ەکورد بوو ەلیگ ەیارانین ێرشیه یەکەمی



 ەسارێکیتراوما و خ ۆیه ەبووت ەرەفکەندی،سادق ش ۆرو دکت وقاسملو ۆردکت ەکو یمەتیبل

تا  اڵتیشو ەرەوەید ەل ەنانەتت ەباتخ ێریبو ەستیبوون و ه ڕوابەخۆب ەک یگشت ڵیقوو

و چالش کردبوو و  ێگەرل یدا تووش 90.4.9117 ەل یکۆنۆسم یدادگا یئاکام ەیاندنیراگ

 ۆربەیز یکۆنۆسیشم یدادگا یحوکم ەیاندنیراگ یدوا ەردەمیس ەل ەنانەتو ت ەوماوەیەدال

  .بوون یئەکتیڤو ر وەییەدژکرد یەکانچاالک ەرەزۆریه

 ەنیات ێناش ەاڵمب. ەرگرێتو ەرسد یرابردوو ەزموونەکانیئ ەل ەشێد ۆفێرکارخ رێکخراوی

و  ەزموونئ ەدەریب ەرادەل ێنانەبەرباسیه. ەستێتەوەبب ەزموونەکانەوەئ ەب ۆیخ

. ێتەوەداهاتوو د یپالن ەبوونیو ن ەندێشەئ یساکار یواتا ەرابردوو ب ەستکەوتەکانید

 ەو ب ەنێتداد ەزموونئ ێشپ ەل ێگەیشتووییزانست و ت کە ێکخراوێکە،چاالک ر ێکخراویر

 یمکاناتیو ئ ەرچاوەس. ەرگرێتئاکام و ۆرترینز ەداتد ەوڵه ەزموونزانست و ئ ێکدانەوەیو

 ەڵەکردنو ه ەزموونەتاڵەکانئ ەب ەنیات ەک یەن یزبح یسوود ەب. و سنووردارن ەنرخب ۆرز یزبح

 ەکەونگران د ۆرز ێکخراور ەرس ەل ەرسوەرگرتنانەد ەمجۆرەئ. ەرگرێتو وتنەرنەکەس ەرسید

 ەل ەرگرتنو ەڵکک ەب ەشید یزبح. ەباتد ەڵوەشانه ێکل ەڵدێریه ەرەوب یزبح یداهاتوو

 ەرکەوتووس ەڵبژاردەیه ۆیخ ەکانیو کادر یەنگرانال ەندامان،ئ ۆریو پسپ ەزاییشار یاری،زان

. بدات یرانەگونجاو و ژ ڕیاریب بردوورا ەزموونەکانیئ ەبەرچاوگرتنیل ەبکات ب یاریداهاتوو د ۆب

 ەبەخشێتد یاترز ینیەکیو وردب ێراییخ یکەد ەڵکانیخ ەزاییو شار یاریزان ەل ەرگرتنو ەڵکک

 ەڵکوەرگرتنک. ەکاتد ەمترک یللیم ەباتیخ ەوتیر یریو گشتگ ەباتخ ەزینەکانیه یزبح ەب

و  یالیستانەترر ەکانرڕیاب ەک ەوەیئ ۆیه ەبێتەد ەزاشار ەسانیک ەزییو شار ەزموونئ ەل

داهاتوو  ەنجەرەکانیپ ەرگایزانست د. ەچاالک ێدات یزبح ەبن ک ینگانەژ ەوئ ەڵگ ەهاوساز ل

 ۆیه ەبێتەد ەدووان ەول ەرگرتنو ەڵکک. ێننەوەد ەبیرو ەزموونەکانو رابردوو ئ ەکاتەوەد ۆمانب

  .یزبح یاویگونجاو و ش ڕیاریب

 ەل ەرگرتنو ەكەڵکقاسملوو ب ۆردکت ێموکراتیکد ۆسیالیزمیس ەرس ەل باسیکەکورت لە

 ێرانئ ەیتوود یزبیح ەباتیخ ەروەهاکوردستان و ه یباشوور ەل ەتەوایەتین ەباتیخ یرابردوو

 ەمه ەبێد ەرکەوتووداو س ەختەوەرب ۆمەڵگایەکیک ێناوپ ەل ەباتخ ەک ەگاتد ەئاکام ەوب

 ەزموونیئ. ێدەداتگر ێکەوەپ ەدووان ەوو ئ ۆمەاڵیەتیک ەباتیخ ەمو ه ێتب ەتەوایەتین ەباتیخ

 ەخشەرێگاین ێتتا بتوان ەبەخشێتد ەوب ێنو ۆبینیەکیقاسلموو ئاس یرابردوو و زانست

 ێژێتدابر ەوروبەرد یزبەکانیح ەمووه ەل یاووازج ێران،ئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح ەباتیخ

 ەیداهاتوو و بناغ ەهاینرخ و ب ەبکات یزبەح ەوئ یقەخاڵو ئ یاسیس ەهاکانیو نرخ و ب

  .کوردستاندا ۆژهەاڵتیر ەل یکورد یۆنالیزمیناس ەلسەفیف

 ەل ەخنەیەکر ێککات ۆرجارز. ەگەرێتد ێشەکانک یدوا ۆیداناوخ ەل ۆفێرکارخ رێکخراوی

 ەکانیو پرس ێشەک ەڵگ ەل یوەندیپ ەخود ل یا ەگیرێتد یزبیح ڕیارێکیب یان یاسەتس

 یوخواردووییفر ەرهەمیخود ب یا یلکەساو ەب ەخنەر ەنیخاو ەکرێت،د ۆیەکگفت یزبح ۆییناوخ

 ۆشەخ ێیپ ۆریز ەب ەک یەوا ۆڤمر یسروشت. ەزانرێتد یزبح ەرەوەید ەسانیک ەل

 ەستێتەوەبب ێنناکر ۆنترۆلک ەک ەرەکید ۆیەکانیه ەب ۆیخ ەکانیو شکست ێشەک ۆیەکانیه

 ۆرەج ەمئ. ێتبزان ۆیخ ەکیمانەیح یاسەتیو س یچاالک ەنجامیئ ەرکەوتنەکانیشو س

و  ەڕێتبگ کەموکۆریەکان ۆیه یدوا ۆیخ ەرەوەید ەل ۆڤمر ەک ەوەیئ ۆیه ەبێتەد ۆچوونەب

 ەل یدروست ێکدانەوەیەکیل ێتکات ناتوان یچوا ه ەسک. ەموکۆریک ەل ێتدوور بزان ۆیخ

. ەرکەوتووس ەسێکیک ێتەبب ێتناتوان ەنجامدائ ەو ل ەبێته ۆیخ ەکانیالواز ڵەتواناکان و خا

 ەب ێشەکانک ەکانجار ۆربەیو ز ەنالێنێد ەخۆشیەن ەوئ ەستد ەل ۆرجارز ێموکراتیشد یزبیح

 ەرامبەرب ەل ەرپرسانو ب ەبەستنەوەد یزبح ەرەوەیو د ۆیخ ەسەاڵتید ەدەرەوەیل ۆیەکانیه



 ەک ەوەیئ ۆیه ەبێتەد ەڵسوکەوتەه ۆرەج ەمئ. ەبینند ەریب ۆیانخ ەمۆکۆریەکانداک ەمووه

 ێکدانەوەیەکیو ل ەونبک ەکانو شکست ێشەک ۆیەکانیه یدوا یزبداح یناو خود ەل یچکاتێکه

 ەره ەشێد ۆفێرکارخ ێکخراویر. ەدرێتن ەنجامئ یزبح یەکانیپرس و الواز ەدروست ل

 ۆیەکانیه ەل ەعەسوبو ت ەمارگرژید ێب ەب ێشت ەمووه ەرلەب ێشپ ێتەد ەک ێشەیەکک

 ەوڵیه ەو ل ەبینێتد ۆیخ ڵەالوازەکانیخا یزبح ەک یەوادا ەوشێکیر ەل. ۆڵێتەوەبک ۆییناوخ

 ڵەو خا ەگرێتن ەرچاوب ەل ۆیخ ەموکۆریەکانیک ێکخراور ەرگ. ەبێتدا د ەوانئ ەسەرکردنیچار

 ەزموونیئ ەل ەروەکووه. ێتناب ێررابردوو ف ەزموونیئ ەل یچکاته ەبینێت،ن ۆیخ ەکانیالواز

 ەکانیشکست ەردەکەوێت،دا د ێموکراتد یزبیح دەهەمیێزو س ەهەمد ەشتەم،ه ۆنگرەیک

 یزبح ەندیناو ۆمیتەیک ۆرتیراپ. کردووە یزبح ێبەرایەتیر ێریف ەزموونیانئ ەمترینرابردوو ک

 ەکاتەوەدووپات د یەراست ەوئ ۆییەکانداناوخ ێشەک ەڵگ ەل ێوەندیپ ەل ەهەمچوارد ۆنگرەیک ۆب

 ێشەکانیک ەڵگ ەل ێوەندیپ ەبکات ل ێنەئاو ەچاو ل یەن ەوەیئ ێریبو یزبح ێبەرایەتیر ەک

 ۆیخ ەل ەجگ ۆیەکانیه یان ەرەوەیید ۆیەکانیه ەب ێشەکانک ێکخراور ێککات.  ۆییداناوخ

 ینێتناب ۆیەکیشو ه ەنگیزەبکات و ئ ەسەریتا چار ینێناب ێشەیەکئاکامدا ک ەل ەبەستێتەوەد

  .ێتب ێرف ێیل ەوەیئ ۆب

 ۆرانکاریەکانیو گ ەکۆمەاڵیەتیو پرس ەبینێتن ۆمەڵگاناو ک ڵوگۆرەکانیئا ەک حیزبێک

 ۆیه ەل ەتوانێتبکات و ن ەرابردوو قس یزمان ەب ەرواو ه ەبینێتن ۆمەڵگاناو ک ەسڵەکانین

 یادکردنەوەی ەنانەتو ت ەلبژاردنەکانه یکات ەل یاسیس ۆریمان ەب ێوەندیدارپ ەکانیشکست

 یچکاته ەچونک. ێتناب ێرف یچکاته  ەرگرێت،و وگونجا ەزموونیئ ەهیدش ێبەرانیر ەساتیکار

 ەباس ل ەک ێککات یارەد. ەوەبکات یانتا دروست ینێتناب ۆیداخ یاسەتەکانیس ەل ەموکۆریەکک

 ەل ێبەرایەتیەر ەڵسوکەوتیه ێوازیو ش ەرێوەبەریب ەوتیر ێمەئ ەبەستیم ەکەین،د یزبح

  .ێشەکانداپرس و ک ەڵگ

 

 یگشت ێربوونیف ۆیه ەبێتەد یمیت یکار گەشەکردنی

 97 وتاری

 

 یکریف ەمایبن ەسەرل ەک ێران،ئ یکوردستان ێموکراتید یزبیح ەوتەمیح ەیمادد ێیپ بە

پالن و  ڕشتنیدا"دا  ێموکراتد یزبیناو ح ەل ێژراوە،دار ێوەیەش ەوب یەکەمجار ۆرقاسملوودکت

 یزبداناو ح ەل ەرەڕۆییو س ڕەویتاک ۆمەڵە،ک ەب ۆرگانئ ینتا خوارتر ۆرگانەوەئ ەرزترینب ەل ڕیارب

 ەرکدارئ یزبەح ەوئ ێبەرایەتیر یداراست ەحدکا، ل ۆییناوخ ێرەویپ ەندەیب ەمئ". یەن یاناێگج

 ێکخراویر. یوپگرو ەرهەنگیف ێکهێنانیو پ یو گرووپ یمیت یکار ەروەردەکردنیپ ەب ەکاتد

. ەداتهان د ێربوونەف ێوەش ەوئ ۆب ەندامانو ئ ەکاتئاسان د یمیو ت یگرووپ ێربوونیف ۆفێرکار،خ

ناو  ەل یگرووپ ێربوونیف ۆو گفتگ یالۆگد ێوازەکانیش ەل ەرگرتنو ەڵکک ەب ۆفێرکارخ یاوێکخرر

گرووپ  ەکو ەوانئ یچاالک یگشت ۆیک ەک ێربکرێنف ەبێد ەندامانئ. ێبداتپ ەشەگ ێکخراودار

 ەنگەکانهاوکار و هاوئاه ەگرووپ. ەوانەئ ەیدان ەدان یکار یگشت ۆیک ەل یاترز یمێکت یان

 ێشڤەچوونیو پ ەشەکردنگ ۆب ەیرس ێزێکیه ەتوانێتد ەوانئ ێربوونیو ف ێربنف ەوێکەپ ەتوانند

 ەندامانئ یروبۆچوونیب ەل ەندامانئ ەک ەوەیئ ۆیه ەبێتەد ۆباسوگفتگ. ەبێته ێکخراوەکەر

 ۆیه ەبێتەو د ێنێتد ێکپ یزبح ەندامانیئ ێوانن ەل ەشهاوب یزمان یالۆگد. ئاگادار بن

 یاریو زان ەزاییشار ەزموون،ئ ەک ەوەیئ ۆیه ەبێتەد ۆباسوگفتگ. نێوانیان یاوازیج ەمبوونیک



. ێتب ەهێزترو ب ڵترقوو ەندامانئ ێوانن ێوەندیو پ ەسەردابێتب ڵوگۆریئا یەکتر ێوانن ەل ەندامانئ

 یرێکیب ەو ب ەنبد ەالو ۆیانخ ەزاوەتیق ێشپ ەندامانئ ەشێبگات د ەئاکامب یالۆگد ەوەیئ ۆب

 ەڵکووب یەن ۆخ یرورایب ەل ەڵگرتنه ەستد یواتا ەب ەمەئ. بن یالۆگەکاند ەشداریب ەوەکراو

 ۆب یانۆخ یروبۆچوونیب ەک ەبێته ەوەیانئ یتوانا ەاڵمبن و ب ۆیانخ یروڕایب یئاگادار ەشێد

 ەساسیەتیانح ۆیانخ یروبۆچوونیب ەب ەرهەقد ێناش ەندامانئ ەداکات ەول. راگرن ەیەکماو

 ەسەرب ڵوگۆریانئا یروڕاکانب ەک یەئارامدا ەشێکیک ەل ەڵکووب. ەنبک ێل ەرگریانو ب ەنبد یشانن

  .یەکترە ەرامبەرب ەندامانئ ۆچوونیب ۆریج ۆیانەگفتگ ەوجۆرەئ یکەید ێکیقازانج. ێتداد

 ەوئ ەرپرسایەتیب ێرژ ەسانیو ک ەرپرسب ێوانن ێوەندیپ ەشدارنب ێدات ەندامانئ ەک ێکگرووپ لە

. ەبند یەکتر یو هاوکار ڕێهاو یەک ەکو ۆکانداگفتگ ەل ەشدارب ەمووکەسیو ه ەچێتناود ەل

 ەتا ل یالۆگەوەد ەوێتەو ئاسانتر بک ەتترراح ۆرز ۆیخ ێیهاوکار و هاور ەڵگ ەل ەتوانێتد ۆڤمر

 ێنەو ساکار ب ەساد ۆرز ەوانەیەل ەپرسان ەوئ. ۆیخ ەرپرسایەتیب ێرژ ەسانیک یان ەرپرسب ڵەگ

 ۆیانخ ۆڤەکانمر ەچونک ەکات،د ۆرز ێنانیاه ر ەب ێویستیو پ ەختس ۆرز ەکردەوەب ەاڵمب ەرچاوب

و  ەشکیالتیت ەیپل یروو ەل یەکسانیەنا ەوو ئ ەکەند ەسته یاوازج یئاست ەل

و  ەبەدەرراد ەل ەتیحورم. ێوەندیەکانداپ ەل ەنگەژەت ێکهاتنیپ ۆیه ێتەەبد ەرپرسایەتیەوەب

ئازاد و  ێوەیەکیش ەب ەتوانێتن ەساد ەندامیئ ەک ەوەیئ ۆیه ێتەبب ەرپرسب ەترس ل ەوانەیەل

 ەرواه ۆبوونەوەو ک  ەنئاکام بگ ەب ۆکانگفتگ ەک ەوەیئ ۆب ەاڵمب. ەرببرێتد ۆیخ یرورایب ێترسب

 ێیپ ۆڤمر. بکات ۆبوونەوەکەک ەرۆکایەتیس ەبێد ەسێکک ڕێتەوەەسوون ۆیخ ەورید ەل

 ەوئ ەرگ ەاڵمب ەرێنیە،ئ ڵێکیخا ەمەشو ئ ێتبدو ەزانێتد ەک ەیشت ەوئ ەرس ەل ۆشەخ

 ێگایر ەل ۆبوونەوەکەک ێت،ب ۆبوونەوەک یئامانج ەرەوەید ەل ەنباس بک ەیانهەوێد ەک ەیشت

 ەرەکیس ەتیباب ەرەوب ەسانک ەک یەۆبوونەوەک ەرێوەبەریب ەرکیو ئ ەداتد یال ۆیخ

 ێتبدر ەوڵو ه ێتبکر ەرگیریب ەکانیشباس ەستانیراو ەل ەشێد. بکات ێنوێنیر ۆبوونەوەک

  .ەیەتن ۆتاییئاکام ک ەبێب ۆبوونەوەک ەک

 ێویستپ ەشیب( ەمناظر)باسکردن (. یباتد) ەباسکردن ێکەوەپ ەریهون ێربوونف یکەید بەشی

و  ەکرێتد ێشکەشپ یاوازج یروبۆچوونیباسکردندا ب ەل. ێکخراوەییەر یالۆگید ەواوکەرەوەیو ت

  .ەکاتد ەرگریب یکەد ەسیک یروبۆچوونیب ەب ەرامبەرب ۆیخ یرۆبووچوونیب ەل ەرکەسێکه

 ەوو ل ەرگرێتو ەڵکک ەندامانیئ ێوانن یو باسکردن ۆگفتگ ەل ەشێد ۆفێرکارخ رێکخراوی

 ەو ب ێکوپێکیر ەب ەشێد ەوکارەئ. ێبداتپ ەشەگ ێکخراودار ەناول یگرووپ ێربوونیف ێگایەدار

ناو  ەل ڵترقوو ێگەیشتنیت ەک ەوەیئ ۆب ێتبدر ەنجامئ ێکخراوداناو ر ەل ەردەوامب ێوەیش

 ەک ەیگرووپان ەوئ. ێنبکر ەروەردەپ یاو ور ەخنەگرئاگادار، ر ەکانو گرووپ ێتک بێپ ێکخراوەدار

  .ەکەنساز د ۆفێرکارخ ێکخراویر ێکەوەپ

و  ەباسان ەوجۆرەئ یەیکا ێنانەقاسملوو ه ۆردکت ێبەریر ێتۆدیم یەکانیشاناز ەل یەکێک

 یچه ەکاندا،و باس ۆبوونەوەک ەل یزبداناو ح ەل. بوو ۆفێرکارخ ێکخراویر ەماکانیبن ەدیهێنانیو

 یزبیما ح ەودا بوو ئازاد بوو ل ۆڤمر ەتیحورم یپاراستن یسنوور ێوەیچوارچ ەمادام ل ێکباس

بکات، باس  یبەتتا یدیۆلۆژیەکیئا ەباس ل ۆیداخ ۆبوونەوەکانیک ەل ەوەیئ یاتیج ەرات بێموکد

 ەل ەتایبەتب ەباسان ەمئ. ەکردد ۆژیو دوار ڤاکج ەبات،خ ەب ێوەندیدارپ یدئالەکانیئ ەل

 ەک ەرێنیەئ ەریتێکیو ن ەبیندرێندا د یزبیح ۆنگرەکانیو ک ەندیناو ۆمیتەیک ۆبوونەوەکانیک

  .یەر قاسملووۆدکت یراتیم

 



 ێکخراوەر یگشت یچاالک ەداتەد ێزه ەشهاوب ۆیئاس خوڵقاندنی

  99وتاری

 

 ەیپل یکردن یاریکرد، د ێنانیدا داه ێموکراتد یزبیح ەقاسملوو ل ەک ەیکاران ەول یەکێک

 یزبیناو ح ەل ەوئ ەرپرسایەتیو ب یاریزان ەزموون،ئ یئاست ێیپ ەکادر ب یەپل. بوو ێتیکادر

 ێکخراویر یکولتوور ەرهەمیب ەمەشئ. ەکرێتد یارید ێراندائ یکوردستان ێموکراتید

و  ەکەسیتاک یئامانج یئاست ەرزکردنەوەیب ۆب ۆیەتیخ ەندامانیئ ەریهاند ەک ۆفێرکارەخ

 ەندامئ ەرکەکانیئ ەل یەکێکحدکا  ۆیناوخ ێرەویپ ەمیچوار ەیمادد ێیپ ەب. ێکخراوەییر

  .یە"ۆمەاڵیەتیک ێگەیو پ یاسیو س یاریزان یئاست ەرزکردنەوەیب"

 ێنەر،داه ەندامیئ ێویستیپ ەکرا باس ل ۆفێرکارخ ێکخراویر ەباس ل ەک ێشووداپ ەشەکانیب لە

و  ێنەرداه ۆڤەمر ەوداخوا ئ. کرا ێکخراور یگرنگ ێویستیپ ەکو ۆفێرکارەکانخ ەو گرووپ ەزاشار

 ێداخوا ناش ەن؟کار بک ۆفێرکارخ ێکخراوێکیر ێوەیچوارچ ەل ەتوانند ۆنچ ەزاکانشار ەگرووپ

 ۆک ێرکاریداف ێکخراویر ڵبیقا ەو ل یەک ەببن ب ێکخراوو ر ۆڤمر ەوەیئ ۆب ۆزرێتەوەبد یەکاێگر

 یەکیەتی یەشەپێدانپاراستن و گ" ەب ەندامئ ەرکیئ ەحدکا ل ۆییناوخ ێرەویپ. ەوەببن

و  ێتب ەرگ ێت،ب ێکپ ێتناتوان ۆفێرکارخ ێکخراویر. ەزانێتد" یزبح ەشکیالتیو ت یاسیس

 ەول. ەکەونن ێکو ێکخراوەکەر ەکانیئامانج ەڵگ ەل ڵقێنەرخو یاریو زان هێنەردا ۆڤەمر یئامانج

 ەوڵەکانیه ەب ۆفێرکارخ ێکخراویر. ێتد ێکپ ێربوونو ف ەشەکردنگ یەداو هاوئامانج ێککەوتنەو

 ێبەرێکر یچه ێهاتوول ەندامانیئ ڕێتیو هاو یهاوکار ەبێب ەاڵمب. ەکاتد ەشەگ ێبەرایەتیر

 یکەد یەکیواتا ەب. ەرێتب ەرەوپێشو ب ێبداتپ ەشەگ ێکخراوەکەر بەتەنیا ێتناب ەوەئ یتوانا

 ۆیداخ ەندامانیناو ئ ەل ەشهاوب ێگەیشتنیو ت ەشهاوب ۆیئاس ەبێد ۆفێرکارخ ێکخراویر

 ێگەیشتنیو ت ۆییهاوئاس. ۆفێرکارخ ێکخراوێکیر ەب ێتبب ێتبتوان ەوەیئ ۆب ێبداتپ ەشەگ

 یەکگرتوو یزبح ەوایەتیو ت ۆرگانئ ەندام،ئ ەکانیو ئامانج ەبەخشێتد ێکخراور ەب ێزه ەشهاوب

چاالک  یزبەکەیح ەشكیالتیو ت یاسیس یەکیەتی ێناوپ ەل ەتوانێتد ەوکاتئ ەندامو ئ ەکاتد

 .ێتب

 

 ەمووه یەکسانی یماف ەبەرچاوگرتنیل ێب ەب ێکخراوداناو ر ەل ەشهاوب ۆیو ئاس هاودڵی

. ەستەمەئ ێکیکار ەهاتوو ۆداناوخ ێرەویپ ەل ەک" یسیپلیند یەک" ەچاوکردنیو ر ەندامانئ

 ەنیاو ت ەکراو ێبەجێج ەستەمئ ەب یزبح ۆییناوخ ێشەکانیک ێژوویم ەدرێژاییب ەک ەندێکب

 ەڵسوکەوته یەکسانی ەچاوکردنیر یکات ەل. ەدا بوو یزبناوح یابیرانیج و ەمایەتیەکانک یدژ

 یو چاالک یزبیح یسیپلینید ەهێزبوونیب ۆیه ەبێتەد ڵیەهاود ەوئ یزبیدا،ح ەندامانیئ ێوانن

 ەموویانه ەتوانند ەندامانئ ەک یەوادا ێکیکات ەل. ەکانیدائامانج ێناوپ ەل یەکگرتووو  ەشهاوب

 ەک ەرکانەیئ ەوو ئ یزبح ەل ەبێته ەشیانهاوب یمەنێکیو د ەنەوەبک امانجئ یەک ەل یرب ەنیات

 .ەسپێرێتد ێیانپ یزبح

 یکار ێویستیپ ەبردریتناود یەکریزی ەب ێموکراتداد یزبیح ەدەبیاتیئ ەل ەوەیئ یان هاودڵی

و  ێربوونف ەوتیر یچوون ەرەوپێشو ب ەرهاند ەبێتەد یەکریزیە ەوئ ەچونک. ۆفێرکارەخ یکخراوەیر

 ینگەیەکژ ەهۆیب ەنگەر –رابردوودا  ڵیسا یستب ەیماو ەل. یزبیشح ەکانیئامانج ەدیهاتنیو

 یچاند ێنیشو ەریتین ێکیچاند – ەپێنراوەس ێموکراتد یزبیح ێبەرایەتیر ەسەرب ەک



 ەرس ەل ێربوونف ێخراوەدار ەریتین ینگەیەکیژ ەوەهال. ەگرتوو یزبداناو ح ەل ۆفێرکارخ ێکخراویر

 ەک ەوەیئ ەندامانئ. ێربوونداف ەل ڵیهاود ۆب یننناب ێویستیەکپ ەندامانئ. ەیەژکردود ەمایبن

 یگشت ێربوونیف یەکریزی ەبوونین ەهۆیب ەاڵمب. ێردەبنف ەڵێند ێیانپ یەنەکانو ال یناحج

 ەندامانئ ۆریز ەزاییو شار ییو توانا ڕواب یبوون ەرەرایو س ێتناب ۆگەرمس ێکخراور

 یگشت ێربوونیف ێویستیەکانیپ ێتناتوان یەکە ەو دوور ل ێکدابڕاول ەشێوەیب ەک ەنگاوەکانیانه

 .بکات ەراوردب یزبح ەکانیئامانج ەدیهێنانیو ێناوپ ەل یەکانیانکارو چاالک ەرەپێدانیو پ

 

 ێکیو گرووپ ەسک یەک ەب یبەتتا ۆچوونێکیب ەنیات یوانێتنات ۆییو هاوئاس یەکریزی هاودڵی،

 یزبح یەنگرانیو ال ەندامانئ ەمووو ه یگشت ۆچوونێکیب ێتەبب ەبێد ەلکووب ێت،ب یبەتتا

و  ێیەپ ڕوایانب ەندامانئ ەمووه ەک یەو گشت ەکۆمەڵب ەرکێکیئ. ەوەبکات ۆک ۆیخ ەدەوریل

و  یەکریزی. ەبینند ۆیانخ ەکانیو ئامانج ۆچوونب ەب یزبح یەکانیگشت ەتەسیاو س ۆچوونب

 یەکیەتی ەکو ەدەرەوەرووب یەکریزی. ێتب ەرەوەد ەروو ب یان ۆناوخ ەرووب ەوانەیەل ۆییئاس یەک

 ەل ەرەورووبوونەوەو ب ەشهاوب ەبەریو رک ەیاردوژمن و ن ەسەرب ەرکەوتنس ۆب ەباتیو هاوخ

 ەل یتیەبر ۆییشناوخ ڵیو هاود ێتناو ببردر ەکرێد یزبح ەب ەرامبەرب یددیج ەترسیەکیم ەڵگ

 ۆب ەکۆمەڵو ب ەشهاوب یکار ەیور ەرزکردنەوەیب ۆب ێکخراوەییر یەکریزیو  ێکگەیشتنو

  .یزبح ۆییەکانیناوخ ەئامانج ەب ەیشتنگ

 ڵیو هاود یەکڕیزی ەدیهاتنیو ێناوپ ەل ەڕەتیەبن ەرەکی،س ۆیه یزبداح ەل یگەرکار رێبەری

 یەک ێرژ ەل ۆراوجۆرج ەسانیبتوانن ک ەک ەسانێکنک ەرکەوتووس ێبەرانیر. ەندامانئ ێوانن

 ێنێتب ێکپ ێگەیشتنەت ەوو ئ ەوەبکات ۆک ەشهاوب یروباوەرێکیو ب ەندێشەییئ ەشیهاوب اڵیئا

 یەخیبا ەک ەوەیو ئ یزبدایەناو ح ەبچووک ل ێشەیەکیک یزبداناو ح ەل یروراب یاوازیج یبوون ەک

 ەل ەرگ ێتب ەرکەوتووس ێتناتوان ۆفێرکارخ ێکخراویر. ەشەهاوب یو ئامانج ەسته یبوون ەیەه

و  یەکریزی ێناوپ ەچاالک ل یمەکانیو گرووپ و ت ۆفێرکارو خ ێنەرداه ەزا،شار ەسانیک

 ێوەیچوارچ ەل ێبەرانر ەوەیو کرد ەخاڵقیئ ەوشتیئولگوو و ر. ەگرێتنەرو ەڵکک ەباتیهاوخ

 ەندوروستیت ەشیو ک یەکریزی ێکهێنانیپ ەل ەگێرنگرنگ د ۆڵیکیر ێبەرانر یەخەکاندابا

و  ێتد ێکپ ەهاهاوبەشەکانداب یوەیچوارچ ەل ەندامانئ ۆییو هاوئاس یەکریزی. ێکخراوەدار

 ێشڤەچوونیو پ ەشەکردنگ ەل ێندانەرەشو یزبح یانەسەاڵتدارد ەڵسوکەوتیو ه ۆچوونەکانب

 .ەهایانەداب ەوئ

 

 ەرگ. ەشەهاوب ۆیئاس ەلبژاردنیه ەناهیو ت ەمنیەتئ یبوون ێوەندیداپ ەوگرنگ ل خاڵێکی

دا  یزبییح ەدەبیاتیئ ەل ەوەیئ یان یزبیح یەکانیگشت یاسەتەس ەک ەنبک ەسته ەندامانئ

 ەندامانو ئ ێتب ەزۆرو ب" یجباریئ" ێکیکار یزبح ەشكیالتیو ت یاسیس یەکیەتی ەوترێد ێیپ

 ێگەیشتنیو ت ۆئاس ێکهێنانیپ ەل ەشداریب ۆب ەبێتن ەجالێکیانم یزبیح ێکخراوەکانیو ر

 ێزیه ێرابوونیخ ۆیه ەبێتەد ەمەشو ئ یەتنا ێکپ یزبیح یەکریزیو  ڵیهاود ەش،هاوب

 .ەوەستێتەوەد ێشکەوتنو پ ەشەسەندنگ ەل یزبو ح یزبح ەل ەوتنەوەدوورک

 یروبۆچوونیب  ەل ەستد ەسانک ەک یەن ەوەئ یواتا ەب ێکخراداناو ر ەل ۆییو هاوئاس یەکریزی

 ونەکانیۆچوب ێگایر ەل ەڵکووو ب ڕنراگ ۆیانخ ۆچوونیب ەتوانند ەندامانئ ەڵکووب ەڵگرن،ه ۆیانخ

 ینەونەکائامانج و خ ێککات ەچونک. ێتب ێپ ەڕیانو باو ەنەوەبک یگشت یئامانج ەل یرب ۆیانەوەخ



و  یهاوکار ەل ەنبک ەرگریناتوانن ب یروراکانب یاوازیو ج یەنەکانکورتخا ەبن، ئامانج ەشهاوب

  .یزبح یەکریزی

 ێتبدر ەوڵه ەشێد ەزانێت،قاسملوو د یەخەکانیبا یراتگریم ۆیخ ەک یزبێکداح لە

 یەواتا ەوب. ێندرێتبه ێکپ ۆییهاوئاس ەڵگ ەل ێوەندیپ ەل (Hologram) ۆلۆگرامه یبەتمەندیتا

 یەکانیگشت یاسەتەو س ێبکاتەوەج یزبداح یگشت ەیروانگ ەل ەندامانئ یروبۆچوونیب ەک

 ەب یاریەکانزان ەک ەڕەیەکیپ ۆلۆگرامه. یتب ەندامانیشئ ۆچوونیوبیرب ەنگادانەوەیر یزبیح

 ەڕەکەداپ ەشەکانیب ەمووه ەل ەواویەتت ەک ەشێوەیەکب ەکات،د ۆمارنوور ت ەپۆڵیش ێوەیش

 ێتب ەپارچەو پارچ ێتبشک ۆلۆگرامەکەه ی(ینگز) ەڕەو پ ێتب ەرگ ەک یەواتا ەوب. ەبیندرێتد

 ەمووه ەکرێتو د ێتکراب ۆمارت ێدات یاریەکانیزان ەمووه ەک ەوەیەئ ەکو ەیەکپارچ ەره

  .ێتەوەبکر ۆمارت ەدووبار ەوەپارچ یەک ەکراو ل ۆمارت یاریەکانیزان

 ەوو ب ەبینێتەوەد یداگشت یروبۆچوونیناو ب ەل ۆیخ ەندامێکئ ەره ۆفێرکاریشداخ ێکخراویر لە

 یبوون ەریبهاوت. ەبێتد یاترز یزبح یەکانیگشت یاسەتەو س ێڵه ەب ێدراوەییگر ێوەیەش

و  ەشهاوب ڕوایب ۆیه ەبێتەو د یزبح ەکانیئامانج ەڵگ ەل ەندامانئ ەونەکانیئامانج و خ

 ەندێشەییئ ەڕەتیبن ەکانیستوون ەل ەمەشئ ەک یزبداح ەل ەشهاوب ەهاکانیو ب یەخبا ەنخاو

 یزبداناو ح ەل یەکریزی ەسڵەئ ەوئ ەبێب. ڵقێنەو زانست خو ۆفێرکارخ ێکخراوێکیر یکریو ف

داهاتوو  ۆب ەنگاوه ەو ن ەرگرێتو ەرسرابردوو د ەل ەن ێتناتوان ێکخراوو ر ێتب ێژخایەندر ێتناتوان

  .ەڵگرێته

 ەرس ەب ۆژر ەب ۆژر یدیاکۆمەاڵیەتیەکانداو م ەیاندنراگ ەدەیس ەل ەک ۆمەڵگایەکداک لە

 ەتوانێتد ێککات یزبح ەدۆزێتەوەد ێنو ەهەندیر ۆرالیزمو پل ەبێتد ەشداب یاوازج ەشەکانیب

و  ەهاب ێوەیچوارچ ەل یزبح ێبەرانیکادر و ر یەنگران،ال ەندامان،ئ ەک ێتب ەرکەوتووس

 ەشیانهاوب ۆیئاس ەرەوب ێکەوەبن و پ ەستەج یەک ەندامیئ ەکو وبەشداها ەکانیئامانج

 .ەنبک ەباتخ
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