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وةآلمدانةوةى دوو ثرسيارى سةرةكى هاندةرمة بؤ نووسينى ئةم بابةتة ،يةكةميان ،ئةوةية بؤ
ضى كوردان بةتوندوتيذى نةبآ ناتوانن طوزارشت لة داواكانيان بكةن؟ دووةم ،ئايا ئةزموونى كوردى
لة ماوةى دةسةآلتداريَتى دا بةدةست قةيرانى نةبوونى شعورى سياسييةوة نانالَيَنى ؟
بؤ يةكةميان ،ميَذوو ئةوةمان ثيَدةلَيَت كة كوردان بةدريَذايى ميَذووى دوورو دريَذيان لةناو
ميَذوودا كةمرتين مةوداى طفتوطؤيان ثيَدراوة لةطةأل دوذمنانياندا يان كةمرتين مومارةسةيان هةبووة،
بة ثيَضةوانةيشةوة زؤرترين مةودايى توندوتيذى بةدى دةكريَت كة لة ئةجنامى ثةرضةكردارى
بةرطريكردندا مومارةسة كراوة ،دوورو دريَذى ماوةكانى ئةو مومارةسةيةش وايكردووة توندو تيذى
ببيَتة بةشيَك لة كلتوورى مامةلَةكردنى كوردان لةطةأل دةسةآلتدا ئيدى دوذمن بيَت يان كوردى،
ئةزموونى خؤثيشاندانةكانى شارو شارؤضكةكانى ساالَنى رابردوو ئةو حةقيقةتة دةردةخةن ..
وةآلمى ثرسيارى دووةم ئةوةية كة دةسةآلتداريَتى كوردى لة قةيرانى نةبوونى شعورى سياسيدا
دةذى ،ئةم دةسةآلتة هةر لة ئةزموونى ( رؤذنامةى هةوالَ ) ةوة ،تا وةكو ئةمرِؤ رةخنة يةك مليمرت
ضيية نةيورووذاندووة تا بري لة خؤى بكاتةوة ،تا وايليَهاتووة رووناكبريان ورؤذنامةوانان وتةنانةت
عةوامى خةلَكيش برِوايان بة دةسةآلتى ضوارةم نيية وةكو دةسةآلتيَكى ضاوديَر بةسةر دةسةآلتةكانى
ترةوة ،هةر ئةمةشة وايان ليَدةكات لةطةأل دةستكةوتنى هةر هةليَكدا ثةنا بؤ توندوتيذى ببةن وةكو
ئامرازيَكى هةناسةدان لةو هةموو فشارةى لة سةر دةروونيان كؤبووةتةوة ،ضونكة ئةزموونى
رؤذانةيان ئةوةيان فيَركردووة كة ئةوان طوآ ناطرن وخؤشيان لة راستييةكان دةشارنةوة ،لةم
ساتةوةختةدا ئةوةم بة بريدا هات كاتآ طةىل فةرةنسا بةدةست برسيَتييةوة دةيناآلند ،غةلَبةغةلَب
وهاواريان طةيشتة كوشكى ثاشا ،لةويَندةر مارى ئةنتوانيَتى شاذن ثرسياريكردبوو ئةو خةلَكة بؤ
هاوار دةكةن ؟ خزمةتكارةكانى كوشكى ثاشايةتى طوتبوويان نانيان نيية بيخؤن ،جةنابيشى طوتبووى
با ثسكيَت خبؤن !! ئةجناميش مارى ولويسى شازدة بة مةقسةلَة مليان ثةرِيَنرا!!
الى خؤيشمان لة بةرثرسيَكيان ثرسيبوو ئايا كارةباى مالَةوةتان دةبرِيَت ؟ طوتبووى وابزامن كة لة
مالَ دةردةضم دةبرِيَت !! ئةطةر ضى رووداوةكان جياوازن بةآلم لة طةوهةردا هةلَطرى هةمان دةاللةتة.
كة يةكةم جار كةالرو هةلَةجبةو ئاكرآ خؤثيشاندانيان كرد بؤ داواكردنى مافة سةرةتاييةكانى ذيان
بينيمان يان بيستمان ضؤن وةآلمى خؤثيشاندةران درايةوة ،ئةطةر ضى سةد دةر سةد لةطةأل
توندوتيذيدا نيم ،بةآلم نة فةرمانبةريَك نةبةرثرسيَك نة وةزيريَكمان نةبينى واز لةكارةكةى بهيَنآ
لةئةجنامى ئةو كةمتةرخةمييةى كة لة شويَنةكةى خؤيةوة نواندوويةتى ..ثياويَكى ثري
لةطةرِةكةكةماندا هةية هةميشة ئةوة دووبارة دةكاتةوة كة ئةطةر فةرمانرِةوايةتيكردن لةسةر ئةو
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ستايلَة بكريَت كة لة كوردستاندا هةية ئةوا ئةو هةر لةمالَةكةى خؤيةوة سآ ضوار وآلت بةرِيَوة
دةبات ،دةسةآلتيَك سرتاتيذييةتى كارى نةبيَت بؤ ماوةى دوورو ثيَويستيية سةرةتاييةكانى ذيان وةك
ئاوو كارةبا وسووتةمةنى دابني نةكات و طوآ بؤ رةخنةكان نةطريَت ،ئايا دةبيَت بة زمانى بةرد
مامةلَةى لةطةلَدا بكريَت ؟
ئيَستا بةرِةواى دةزامن ثرسيارى ئةوة بكةم ئايا ثةنا بردن بؤ توندوتيذى ضارةسةرة؟ وةآلمى
بةرايى ئةوةية نةخيَر ،بؤ ؟ لةبةر ئةوةى بةكارهيَنانى توندوتيذى بوار بؤ بةرامبةر دةرةخسيَنيَت
دوو شتى سةرةكى بكات يةكةميان شةرعييةت وةرطرتنة تا لةبةكار هيَنانى توندوتيذى زيادرِةوى
بكات  ،دووةم تا رةوايةتى لةكارةكة بسيَنيَتةوةو بيكاتة داواكارييةكى نارِةوا ،ثاشان فةرامؤشى بكات،
هةروةها زيادرِةوى كردنةكةى لةبةكارهيَنانى هيَزدا ترسيَك لةالى بةرامبةر دروست دةكات تا دووبارة
دةنط هةلَنةبرِيَت .
مةسةلةيةكى تر ئةوةية كة ئةوانةى خؤيان بةرِابةرى ئةو خؤثيشاندانانة دةناسيَنن دوو خالَى
سةرةكيان فةرامؤشكردووة ،يةكةم نةبوونى ئاماجنى سةرةكى وكاركردن بؤ ئةو ئاماجنة ثيَش وثاش
هةر خؤثيشاندانيَك ،دوو دانيشنت لةطةأل اليةنى دووةم ووةرطرتنى قةرةبوو ،بةوةش جاريَكى تر
شةرعييةت دةداتةوة بةو هةلَويستةى كة بةرامبةر نواندوويةتى بؤ كؤنرتؤلَكردن ،ليَرةوة بةباشى
دةزامن ريَطةضارة مةدةنى وناتوندوتيذةكان خبةمةرِوو بؤ ئةوةى هةموو اليةكمان كةلَكى ليَوةربطرين:
سةرةتا ناتوندوتيذى ضيية ؟ ئةو شيَوازو ئامرازة كؤمةآليةتى ودةروونى وئابوورى وسياسيانةية
كة ثيادة دةكريَت بؤ دروستكردنى فشار ،بةبآ ئةوةى ثةنا بؤ توندوتيذ بربيَت بؤ يةكاآلكردنةوةى
مةسةلةكان ،هةلَبذاردنى شيَوازى خةباتي ناتوندوتيذ ثةيوةندى بةئاستى هوشيارى وئاطاى تاكةكانى
ئةو كؤمةلَطةيةى هةية كة لة جولَةى خةباتداية ،اليةنطرانى ناتوندوتيذى بةو جؤرة راظةى واتاى
هيَز دةكةن كة كؤمةلَطةو تاكةكانى ،لةطةأل دامودةزطا مةدةنييةكان خاوةنى هيَزيَكى شاراوةن وئةو
هيَزة بةردةوام لة هةلَكشانداية ،ئةطةر ئةو هيَزة بة ريَرِةوى سروشتى خؤيدا بربيَت ئةوا دةنطى
هيَندة بةهيَزة كة هيض كةس و هيَزيَك ناتوانآ رووبةرووى ببيَتةوة ،طؤرِانةكانى ئةم دواييةش لةسةر
ئاستى جيهان وتةنانةت ناوخؤيش ئةو حةقيقةتةى سةملاند كة ثةنا بردن بؤ هيَزى توندوتيذ
ئاقارى خراثى دةبيَت لة رِووى:

 -1شةرعييةتدان بة بةرامبةر بؤ بةكارهيَنانى توندوتيذى رادةبةدةر بؤ سةركوتكردن.
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 -2هاوسةنطى هيَز لة نيَوان هةردوو الدا بيَبةرامبةرو بةوة ئةو الية براوةية كة خاوةنى سامان و
تةقةمةنى زؤرترةو دةتوانآ بةردةوام بيَت لةسةر بةكارهيَنانى هيَزى سةربازى بؤ ماوةى دوور.
 -3ثةنا بردن بؤ هيَزى توندوتيذى اليةنطرى ناوخؤيى وهاوسؤزى ئيقليمى وجيهانى كةم دةكاتةوة
بةوةش شةرعييةت دةدريَتة بةرامبةر بؤ سةركوتكردن.
 -4تةوزيفكردنى توندوتيذى بةكاربراو بؤ بةرذةوةندى رذيَمةكة .
دةبيَت ئةوةش بزانريَت كة خةباتى ناتوندوتيذ خةباتيَكى نةريَنى نيية ،بطرة
بةرنطاربوونةوةيةكى ئةريَنيية كة وادةكات شةرعييةتى بةكارهيَنانى توندوتيذى لةبةرامبةر
بسيَنيَتةوةو بةكارهيَنةرانى توندوتيذى خباتة سونطةى تاوانبارييةوة ،هةروةها شةرعييةتى ناوخؤيى
وجيهانى ببةخشيَتة جولَةى طروث يان جةماوةر .
ئةوةى لة ئةزموونةكانةوة بةرضاومان دةكةويَت ئةوةية كة هةميشة كةمينةيةك لةميللةت دةنط
دةردةبرِن وزؤرينة بيَدةنطييةكى كوشندة هةلَدةبذيَرن ،ئةمة وا لةبةرامبةر دةكات زياتر ثيَراكيَشيَت
لة ئازاردانى ماددى ومةعنةى خةلَك ،هةروةها زؤر لةجوآلنةوةكان تةبةنى طؤرِانى توندوتيذ دةكةن
لة بةرامبةر طؤرِانى ناتوندوتيذ ،ئةمةش لةبةر ئةوةى كة ناتوانن ئةو هيَز ناوةكيية بورووذيَنن كة
لة ميللةتدا هةية ،هةروةها خاوةنى ليَهاتوويةكى ئةوتؤ نني بؤ كةلَك وةرطرتن لة شيَوازو ئامرازة
كؤمةآليةتى وسياسى ودةروونى وئابوورييةكان بؤ ثيادةكردنى فشار بةبآ ئةوةى ثةنا بؤ توندوتيذى
راستةوخؤ ببةن.
لة قسةكردنيشماندا لةسةر هيَزى ناوةكى ميللةت دةبيَت ئةوة بزانني كة ئةم هيَزة دابةش

دةبيَت بؤ دوو طروث كة ئةمانةن:-
 -1هاوآلتى ض بةتاك بيَت يان طروث.
 -2دةزطاو ريَكخراوة سةربةخؤو تورِى ثةيوةنديية كؤمةآليةتييةكانى خيَزانة طةورةكان ،لةطةأل دةزطا
ئابوورييةكان ،سةنديكا ،طروثة ئةدةبييةكان ،دةزطا ئاييين وكلتوورييةكان ويانة وةرزشييةكان ،لةثاأل
ثارتة سياسييةكان (ئةوانةى لة دةسةآلت نني) .
ثيَويستة طوتارى جوآلنةوةى نةيارانى دةسةآلت (ئةوانةى خةباتى ناتوندوتيذ هةلَدةبذيَرن) بة
دوو ئارِاستة بيَت -:
 -1طوتاريَك ئارِاستةى تاك بكريَت وبة بةردةوامي بوتريَتةوة تا بةبةردةوامى ورةى بةرز بكريَتةوة،
ضونكة لة كؤتاييدا تاك ئاماجنى يةكةمة لة ملمالنييةكة.
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 -2طؤتاريَك ئارِاستةى دامودةزطاو طروثة خاوةن نفوزةكانى ناو كؤمةلَطة بكريَت ،ئةوانةى كة ثرؤسةى
طؤرِانكارى خيَراو بةهيَز دةكةن و خاوةنى هيَزو تواناى كؤمةآليةتي طةورةن بؤ دةربازبوون لة
دةسةآلتى رذيَمى فةرمانرِةوا  ..هةر ئةمة وا لة دةسةآلتدارةكان دةكات جةخت بكةنةوة لة سةثاندنى
دةسةآلتيان بةسةر ريَكخراوة خويَندكارى ويةكيَتيية ثيشةيى وسةنديكاكان ،لةم بوارةدا (جين
شارب) ثيَيواية ( بؤ سةركةوتنى تاك ودامودةزطاكان لة دةستطرتن بةسةر ثيَطةكانى سيستةمى
فةرمانرِةواداو بؤ ئةوةى ئةو ثيَطةيانة هاريكارى مانةوةى دةسةآلت نةكةن يان بيَاليةن بن ثيَويستة
ئةمانةى خوارةوة هةبن-:
 -1ئارةزوويةكى ريَذةيى هاوآلتيان بؤ ريَكخستنى هيَزو تواناكان.
 -2ذمارةى ريَكخراوو دامودةزطا سةربةخؤكان.
 -3هيَزى ريَكخراوو دامودةزطاكان ورِادةى سةربةخؤيى جوآلنيان.
 -4ئةو سةرضاوانةى هيَز كة ريَكخراوو دامودةزكاكان خاوةنن لةطةأل ئةو سةرضاوانةى كة دةتوانن
بيخةنة ذيَر ركيَفى خؤيانةوة .
 -5قةبارةى ئةو هيَزة كؤمةآليةتييةى كة هةيةتى و دةتوانيَت بةكارى بهيَنيَت .
 -6تواناى هاوآلتى بؤ بةرطةطرتنى ئةو دياريية مادديانةى كة ثيَدةبةخشريَت لة ثيَناو بيَاليةن بوونى
يان هاوكاريكردنى دةسةآلت .
ئةو خالَة طرنطانةى كة ثيَويستة خةباتى ناتوندوتيذ ثشتى ثيَبوةستيَت بؤ الوازكردنى دةسةآلت
وثاشان طؤرِينى :
 -1بيَاليةن كردنى تاك وطروثة هاوكارةكانى دةسةآلت ،كة سةرضاوةى سةرةكى هيَزى دةسةآلتةو ثشتى
ثيَدةوةستيَت لة راثةرِاندنى ئةركةكانى مانةوةى خؤى.
 -2دةرخستنى الوازى وناكارايى و ئيفليجى دامودةزطاكانى دةولَةت ،كة لة ئةجنامى ناشارةزاى
ونادلَسؤزى دةسةآلتةوة وايان ليَهاتووة .
 -3زةقكردنةوةى كيَشةكانى طةندةلَى بةتايبةت ئةوانةى كة بةرثرسانى ئةو دةسةآلتة بةرثرسن ليَى
يان بةشدارن تيايدا.
 -4خستنةرِووى ئازارةكانى خةلَك لة بةرزبوونةوةى نرخى مشةك ونةبوونى ثيَويستيية
سةرةتاييةكانى طوزةرانى خةلَك .
7

ضةكةكانى شةرِ ناتوندوتيذ ،بريتيية لة ئامرازةكانى خةبات كة ئةمانةن -:
 -1شيَوازى نارِةزاى ورازيكردنى اليةنطران بؤ بةكارهيَنانى ناتوندوتيذى.
 -2شيَوازى هاريكاري نةكردن.
 -3شيَوازى رِووبةرِووبوونةوةى كارا .
ئةم شيَوازانة هةر سآ ئاستةكةى خةباتى ناتوندوتيذن كة دةكرآ هةنطاوى تر لة ثالَياندا بنريَتت،
هةروةها ئةم سآ ئاستة تةبةنى ضتةمكى هيَتز دةكتات بتةو مانايتةى توانتاى شتاراوةية لتة تتاك وطتروث
ودامودةزطاكانى كؤمةلَطة ،كة بة شيَوةى زجنريةيى وهةلَكشتان كتار دةكتةن بتؤ طتؤرِينى تتةرازووى هيَتز،
بةمةش خةباتى ناتوندوتيذ دةبيَتة جةنطيَكى راستةقينة دذ بة سيستةمة دةستةآلتدارةكان ،هتةر وةك
(جتتني شتتار ) دةلَ َيتتت  ...ئاستتتةكانيش داب ترِاو نتتني لتتة يتتةكرتى بطتترة بةستتةركةوتن لتتة هتتةر ئاستتتيَك
ثيَويستة هةنطاو لة ئاستةكةى تر بنريَت ،واتا ثيادةكردنيَكى زجنريةيى ئاستةكان .
 :1شيَوازى نارِةزاى ورازيكردنى اليةنطران بؤ بةكارهيَنانى ناتوندوتيذى -:
ئةم شيَوازةيان ثةنابردنة بؤ ضاالكى رةمزى بؤ دةربرِينى نارِةزاى دذ بة كردةوةكتانى دةستةآلت تتا
ستتةرجنى تو َيتتذو ثيَكهاتتتة جياجياكتتانى كؤمةلَطتتة رابكيَشتترآ بتتؤ الى مةستتةلةكة ،هتتةروةها دةرخستتتنى
كةموكورِييةكانى دةسةآلت لة ريَطةى سازدانى ريَثيَوان ،نويَذكردن ،سازدانى تةعزيَى رةمزى .
ئةمانةى خوارةوةش هةنطاوةكانى كاركردنن لة ئاستى يةكةمى خةباتى ناتوندوتيذ -:
أ ) شيَوازى جياواز لة وتارى مةدةنى :
* سازدانى ئاهةنطى وتار خويَندنةوة .
* هةناردنى نامةى نارِةزايى بؤ اليةنة حكومى ودامودةزطاكانى دةسةآلت .
* دةركردنى بةياننامةى نارِةزايى .
* دةربرِينى نارِةزايى ئيمزا كراو يان لة ريَطةى كةنالَةكانى راطةياندن بةشيَوةى ئاشكرا .
* ثيَشكةش كردنى داواكارى جةماوةرى .
* دةركردنى بةياننامة ،تيايدا زولَمةكانى دةسةآلت خبريَتة روو لةطةأل داواكاريية طشتييةكان .
ب) دواندنى جةماوةر لة ريَطةى :
* دروشم وويَنةى كاريكاتيَر وهيَماو ويَنة .
* هةلَواسينى الفيتةو ريكالم .
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* بآلوكراوةو ناميلكةو كتيَب .
* بةكارهيَنانى ئةنتةرنيَت بؤ طوزارشتكردن لة بتريورِا جياوازةكتانى نتةيارى دةستةآلت ،لةطتةأل نتاردنى
نامةى ئةلكرتؤنى و بانطةشةكردن بؤ بريورِاكانى جةماوةر .
* ناردنى  SMSو دةنط وويَنةى تايبةت لة ريَطةى مؤبايلةوة .
* تةلةفؤنكردنى هةرِةمةكيانة ،تا لة ريَطةيةوة بانطةشة بؤ بريورِاكانى جةماوةر بكريَت .
* بةكارهيَنانى رؤذنامةكان بؤ طةيشنت بة جةماوةر .
* بةكارهيَنانى راديؤو تةلةفزيؤنةكان .
* نووستتني لتتة ستتةر ديتتوارو زةوى بتتة شتيَوةيةكى شارستتتانى دوور كةوتنتتةوة لتتة بتتةكار هيَنتتانى وشتتةى
ناشارستانى .
ج) نارِةزايى دةستةجةمعى :
* سازدانى دادطايكردنى ناراستةقينةو كؤميديانة بؤ بةرثرسةكان .
* مانطرتن .
* سازدانى هةلَبذاردنى ناراستةقينة بؤ دةرخستنى هةزةليةتى هةلَبذاردنةكانى حكومةت .
د) ئةجنامدانى كارى رةمزى وةك :
* بةرزكردنةوةى ئاآلو رةنطى تايبةت .
* لةبةركردنى هيَماو رةنطى تايبةت .
* نويَذكردن لة شويَنة طشتييةكان .
* دابةشكردنى كةرستةيةك ،هةلَطرى هيَماى تايبةت بيَت .
* لةناودانى شتة تايبةتةكانى ،واتا كةسيَك شتى تايبةتى خؤى بسوتيَنآ ،ئةو شتانةى كتة ثةيوةنتديان
بة دةسةآلتةوة بيَت وةك ويَنةو بآلوكراوةكانى دةسةآلت .
* بةكارهيَنانى رؤشناى لة شةودا كة هيَما بيَت بؤ شتيَكى تايبةت .
* منايش كردنى تابلؤى واتادار .
* بةكارهيَنانى ئاماذةو ناوى تازة .
* بةكارهيَنانى بؤياخ وةكو ئامرازيَكى دةربرِينى نارةزاى .
* ريَكخستنى كار رةمزى وةك ثاككردنةوةى شةقامةكان ،ضاككردنةوةى باغضةو شويَنة طشتييةكان .
* كؤبوونةوة لةو جيَطايانةى كة بةرثرسةكان كار دةكةن يان ديدار ساز دةدةن .
* مانةوة بة شةوو رؤذ لة شويَنيَكى طشتيدا .
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* دروستكردنى برايةتى لة نيَوان سةرجةم تاكةكانى بالَة جياجياكان.
ه) شانؤو ميوزك :
* منايشكردنى شانؤطةرى كؤميدى لة شويَنة طشتييةكاندا .
* نووسينى دةقى شانؤيى وذةنينى ميوزك .
* سازدانى ئاهةنطى طؤراني وتن .
و) ريَكخستنى ريَثيَوان وثاداشتدانةوةى رةمزيانةى قوربانيان :
* ريَكخستنى ريَثيَوان بة نيَو شةقامةكانداو بة شيَوةى جياجيا .
* سازدانى منايشى جياجيا .
* ريَكخستنى رؤيشتنى ئؤتؤمبيل بة ذمارةى فرة .
* سةردانى طلَكؤى قوربانيان .
* راطةياندنى تةعزيَى سياسى لة بؤنة جياجياكاندا .
* سازدانى تةعزيَى رةمزى .
ي) كؤبوونةوةى جةماوةرى :
* ئةجنامدانى كؤبوونةوةى نارِةزايى دةربرِين لة شويَنى جياجيا .
* سازدانى ديدارى دةربرِينى نارةزايى .
* سازدانى كؤرِو كؤبوونةوة .
* دةرضوون لة شويَنيَكى طشتى وةكو هيَمايةك بؤ دةربرِينى نارةزاى .
* هةلَبذردنى بيَدةنطى وةكو شيَوازيَكى نارِةزايى دةربرِين
* مانةوة لة مالَداو دةرنةضوون بؤ دةرةوة .
* بةشدارينةكردن لة ثيَشوازيكردنى بةرثرسان .
* ثشت كردن لة بةرثرسان وةكو طوزارشتيَك بؤ نارةزايى .
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 :2شيَوازى هاريكاري نةكردن :
ئةمةيان ئاستى دووةمى ضةكةكانى خةباتى ناتوندوتيذة ،بةزانينى ئةو راستييةى كة بوونى هتةر
سيستةميَكى دةسةآلتداريَتى ثةيوةندى هةيتة بتة هاوكتاريكردنى تتاك وكؤمةلَطتة بتؤ ئتةو دةستةآلتةوة،
بؤيتتة هاوكارينتتةكردنى ئتتةو دةستتةآلتة لةاليتتةن تتتاك وكؤمةلَطتتةوة بتتؤ ماوةيتتةكى طوجنتتاو دةبيَتتتة هتتؤى
طويَرِايةلَبوونى بؤ داواكارييةكان ،كة بريتيية لة -:
أ -هاوكارينةكردنى كؤمةآليةتى .
 هاوكارينةكردنى ئابوورى .ج -هاوكارينةكردنى سياسى .
يةكةم  :هاوكارينةكردنى كؤمةآليةتى ،يان ريسواكردنى تاكةكان لة ريَطةى -:
* موقاتعة كردنى هةموو ئةو ضاالكيية كؤمةآليةتيانةى ثةيوةندى بة دةسةآلتةوة هةية .
* موقاتعتتتةكردنى بتتتة شتتيَوةيةكى هةلَبتتتذاردةيى بتتتؤ هةنتتتديَك لتتتةو رووداوانتتتةى كتتتة ثةيوةنتتتدى بتتتة
دةسةآلتةوة هةية .
* شاردنةوةى سؤز بةرامبةر ئةو رووداوانةى كة بةسةر دةسةآلتداراندا ديَت .
* بيَبةشكردنى ئةو دةسةآلتة لة هاوكتاريكردنى كؤمةآليةتيانتة بةتايبتةت لتةو كاتتةوةى كتة ثيَويستتى
ثيَيةتى .
* حةرامكردنى هاوكاريكردنى دةسةآلت كة ئةمةيان زياتر لة ريَطةى ثياوانى ئاينييةوة دةكريَت .
* هالَواسني وئةجنام نةدانى ضاالكيية هونةرى ووةرزشييةكان .
* مانطرتنى خويَندكاران .
* كشانةوة لة دامودةزطا كؤمةآليةتييةكان .
* مانةوة لة مالَةوةو دةرنةضوون بؤ دةرةوة بة شيَوةيةكى طروث .
* هاندان بؤ هاوكارينةكردنى تاكةكان لةهةموو ئةو ضاالكيانةى كة طوزارشتتكردنة لتة ثشتتطرييكردنى
دةسةآلت .
* سةفةر كردن يان كؤبوونةوة لةو شويَنانةى كة هةلَطرى دةاللةتى تايبةتن يان لة رؤذيَكتى ديتاريكراو
كة ثيَشرت رووداويَكى تيا روويداوة .
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 /هاوكارينةكردنى ئابوورى -:
ئةو كارانةى كة بةكارهيَنةران ( املستهلك )دةيكات ..
* موقاتعةكردنى بةرهةمى ئتةو كومثانيايانتةى كةثةيوةنتديان بتة دةولَتةت يتان اليتةن دةستةآلتدارةوة
هةية .
* موقاتعةكردنى بةكارهيَنانى هةموو ئةو خزمةتطوزارييانةى كة ثةيوةندى هةية بة دةسةآلتةوة يتان
تاكةكانى ئةو دةسةآلتة خاوةنني .
ئةو كارانةى كة كريَكارو خاوةن كارطةكان ئةجنامى دةدةن ..
* مانطرتنى كريَكاران .
* موقاتعةكردنى بةرهةمهيَن ةران ،بةتايبتةت ئةوانتةى كتة ثةيوةنتديان لةطتةأل دةستةآلتدا ثتتةوةو كتار
نةكردن بؤيان .
ئةو كارانةى كة خاوةن مولَك وبازرطانةكان ئةجنامى دةدةن ..
* موقاتعةكردنى ئةو ضاالكيية ئابووريانةى كة دةسةآلتداران ئةجنامى دةدةن لةاليةن بازرطانةكانةوة.
* بةكريَنةدان و نةفرؤشتنى مولَك وخانوو بة دةسةآلتداران .
* مانطرتنى طشتى كة لة ماوةى جياجيا دا بازرطان وخاوةن مولَكةكان ئةجنامى دةدةن .
ئةو كارانةى كة خاوةن سةرمايةكان ئةجنامى دةدةن ..
* دةركتتردن وكيَشتتانةوة ئتتةو ب ترِة ثتتارةو دانراوةكتتانى تتتر لتتة بانكتتةكان بتتؤ ئتتةوةى دةستتةآلت كتتةلَكى
ليَوةرنةطريَت .
ئةو كارانةى كة جوتياران ئةجنامى دةدةن ..
* مانطرتنى جوتياران .
* مانطرتنى كريَكارانى بوارى كشتوكاأل .
ئةو كارانةى كة لةبوارى ثيشةسازيدا ئةجنامدةدةريَت ..
* مانطرتنى دامودةزطا ثيشةسازييةكان .
* مانطرتنى ثيشةوةران .
* مانطرتن بؤ ثشتطرييكردن لة بوارةكانى تر .
شيَوازى مانطرتنى ريَذةيى .
* مانطرتنى هةلَكشاو .
* مانطرتنى لة ناكاو بؤ ئةوةى بةرامبةر تووشى شؤك بكات و ب َي ثيَشةكى بيَت .
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* مانطرتن لة ريَطةى ثابةند نةبوون بة ياساكانى ئةو شويَنةى كارى تيا دةكريَت .
* مانطرتن لة ريَطةى خاوكردنةوةى كاركردن .
* متتانطرتن لتتة ريَطتتةى هةرةشتتةكردن بتتة ئيستتتيقالةكردن لتتة دامودةزطاكتتانى دةستتةآلت بتتة شتيَوةيةكى
طشتى .
* مانطرتنى سةرتاسةرى وطشتى .
ج /هاوكارينةكردنى سياسى -:
لة ريَطةى هاوكاري نةكردنى دةسةآلتةوة :
* موقاتعةكردنى دةسةآلتى ياسا دانان .
* موقاتعةكردنى هةلَبذاردنةكان .
* موقاتعةكردنى ئةو ثؤست وثيَطانةى كة دةدريَتة كةسةكان .
* موقاتعةكردنى فةرمانطةو بةرِيَوةبةرايةتى ودةزطاكانى حكومةت .
* كشانةوة لة دامودةزطا حكومييةكان .
* موقاتعةكردنى هةموو ئةو ريَكخراوانةى حكومةت يارمةتى داراييان دةدات .
* البردنى ئةو هيَما تايبةتييانةى كة ئاماذةن بؤ دةسةآلت لة شويَنة تايبةتييةكاندا .
* وةرنةطرتنى يارمةتى لة حكومةتةوة .
* نةياربوون و طويَنةدان ،هةنديَك جاريش بة شيَوةى طالَتة ئاميَز طويَرِايةلَى بكريَتت ئةطتةر ثةستتانى
زؤر هةبوو .
* ياخى بوونى ئارةزوومةندانةو ناراستةوخؤ .
* ياخيبوونى مةدةنيانة لةو ياسايانةى كة شةرعى نني .
* بوار نةدان بة بآلوكردنى كؤبوونةوةكان لة ريَطةى دانيشنت وئةجنامنةدانى هيض ثةرضةكرداريَك .
ئةو كارانةى كة فةرمانبةرانى حكومةت ثيَى هةلَدةسنت :
*هاوكارينةكردنى ثايةكانى دةسةآلت .
* نةطةياندنى فةرمانة و برِينى ثةيوةندييةكان .
* خاوبوونةوةو تةطةرة دانان لةبةردةم كارى دامودةزطا حكومييةكان .
* هاوكارينةكردنى ئيدارى اليةنةكانى ترى حكومةت .
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ئةمانةى كة لةسةرةوة باسم كردن هةموو ئةو ريَطةيانةية كة دةكريَت جةماوةر بيطريَتتة بتةر بتؤ
رووبةرِووبوونتتةوةى حكومتتتةت لتتتةكاتى هتتتةر كتتتةم تةرخةمييةكتتتدا ،لةطتتتةأل ئةمةشتتتدا بتتتةآلمى هتتتةر
تيَدةكتتةوآ ،ضتتونكة ئتتةم هةنطاوانتتة لةكاتيَكتتدا دةب َيتتت كتتة لةبةرامبتتةر جتتةماوةر ،حكومتتةتيَك هتتةبآ
طويَبطرآ لة زمانى ئاخاوتن وطفتوطؤ ،نةك باكى نةبآ وتةنها بةزمانى توندوتيذ وزيادرِةوى كتردن لتة
بةكارهيَنانى هيَز دا كيَشةكان بطةيةنيَتة نيمضة ضارةسةر ،كة ئةمةشيان ئةستةمة ،بؤية ئةوكات ريَطتا
كراوة دةبيَت بؤ هةنطاونانى تر كة تيايدا كرانةوةيةك بةرووى جيهاندا رِوو دةدات لةاليةن جتةماوةرو
ئةو اليةنانةى كة بةم كارة هةلَدةسنت .

 /3شيَوازى رووبةوروو بوونةوةى ئةكتيف -:
ئةمتتةيان س تيَيةمني ئاستتتى كتتاركردنى ناتوندوتيتتذة ،مةبةستتت ل َيتتى بةشتتداريكردنى راستتتةوخؤى
جةماوةرو ريَكخراوو ثارتة نةيارةكانة لتة طتؤرِينى هةلَويَستتيَك بةشتيَوةيةكى بنتةرِةتى ،ضتاالكييةكانى
ئةم ئاستةش بريتيية لة دامةزراندنى حكومةتى جتيَطريةوة (بتديل) ،دامودةزطتاى ئتابوورى جتيَطريةوة،
راطةياندنى مانطرتنى طشتى ،ريَطةطرتنى ناتوندوتيذ بؤ ئةوةى هيض كاريَكى توندوتيذ روونةدات .
شيَوازةكانى رووبةرووبوونةوةى ئةكتيف :
 /1دةستيَوةردانى دةروونى ..
* مانطرتن لة خواردن .
* رؤذووطرتنى دةستةجةمعى وةكو طوزارشتيَك بؤ نارِةزايةتى .
* دادطايكردنى رةمزيانة بؤ تاكةكانى دةسةآلت .
 /2دةستيَوةردانى جةستةيى ..
* ضوونة ناو شويَنة طشتييةكان بة شيَوةيةكى ضاوةرِوان نةكراوو ثاشان ضؤلَكردنى .
* دانانى بةربةستى مرؤيى .
* نةياربوونى ناتوندووتيذ لة كؤبوونةوةكانى ثياوانى دةسةآلت .
 /3دةستيَوةردانى ئابوورى ..
* داخستنى كارطةو كؤطاكان لة بازاردا .
* دامةزراندنى دامودةزطاى جيَطريةوة( بديل) .
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* مامةلَةنةكردن لةطةأل دةسةآلت بةتايبةت لة بوارى ئابووريدا .
 /4دةستيَوةردانى سياسى ..
* هيالكردنى ئيداريانةى دةسةآلت .
* ئاشكراكردنى ئةو كةسانةى كة هةوالَطرى بؤ دةسةآلت دةكةن .
* ثيشاندانى ئارةزووى بةنكردن ونةترسان لة بةندكردن .
* ياخيبوونى مةدةنى لةو ياساييانةى كة لة بةرذةوةندى دةسةآلتداية .
* كاركردن بة بآ ريَيايى كردن بؤ دةسةآلت .
* هاككردنى ثيَطة ئةنتةرنيَتييةكانى دةسةآلت .
*دامةزراندنى حكومةتى سيَبةر كة كارةكانى جيَطريةوةى كارةكانى حكومةت بيَت
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سةرضاوةكانى ئةم باسة -:
 /1من الدكتاتورية اىل الدميقراطية اطار تصورى للتحرر ،جني شارب .
 /2بدائل احلقيقة املوجودة ،جني شارب .
 /3كفاح الالعنيف ،جني شارب .
/4معلومات عن الثورة الربتقالية يف اوكرانيا ،انرتنيت.
 /5اسرتاتيجية التغيري وأنواع القوة ،فتحى ابو حطب .
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