


 پەیوەوذییە بۆ پێىاسە بەمطێوەیە«وبستر »فەرهەوگی
 دەستەیەك جۆراوجۆرن چاالكی ،كۆمەڵێ دەكات گطتییەكان

 بەرێكخستىی هەڵذەسێ حكومەت یاخود كرووپێك یان
 و باضتریه دروستكردوی لەپێىاوی گۆمەڵگا بوویادواوی

 جەماوەر، وێوان پەیوەوذی رێكوپێكتریه و چاكتریه
 جەماوەری دەرەوەو جەماوەری(جۆرن دوو جەماوەریص

 لە كە كەساوەن ئەو واخۆش ،جەماوەری)واوخۆ
  .دەكەن كار دامەزراوەكان

 دەیەوێ كۆضطێكە گطتییەكان پەیوەوذییە :دەڵێ «كریستان
 هۆكارە لەرێگای جەماوەر سەر بخاتە كاریگەری

 تەوذرووستی بیرۆكەیەكی میذیاوە،تا جۆراوجۆرەكاوی
 لەچارەسەركردوی پاڵپطتی ببێتە و هەبێ دامەزراوەكەی

 هاویاوبذات ئاماوجەكاویذا لەگەڵ و قەیران
 .لەچاالكیەكاویاوذا









 :چوار رەگەزی سەرەكی پێكذێ
 .فەلسەفەیەكی كارگێڕییە،بەسرووضتێكی كۆمەاڵیەتی - ١
 .گوزارضتە لەفەلسەفەی سیاسەتێكی بڕیار بۆدراو - ٢
 .بەرهەمی كارێكە لەپطتی سیاسەتێكی دیاریكراوەوە - ٣
هۆكارەكاوی كۆمىیكەیطه رۆڵ دەبیىه لەدروستكردوی  - ٤

ئەو سیاسەتاوە و ضیكردوەوە و روووكردوەوە و رەوایی الی 
جەماوەر بۆ هەوگاوەكاوی پەیذا دەكات،ئەوەش لە پێىاوی 

 .جێبەجێكردوی لێكتێگەیطتىی دووالیەوەو واوباوگێكی باش



هەوذێ وووسەر پێیان وایە باضتریه پەیوەوذی گطتی 
دەتواویه كوزارضتی لێبكەیه بەم هاوكێطەیەی الی 

 :خوارەوە
=  هەواڵە راستەكان + باضتریه پێطكەضكردن )) 

 ((چاكتریه پەیوەوذی گطتی

پەیوەوذییە گطتییەكان دەتواویه لەم سەروبەوذەدا 
 :بەمطێوەیەی الی خوارەوە پێىاسە بكەیه

پەیوەوذییە گطتییەكان زاوستە و سوود لە  - ١
 .ضێوازی زاوستی دەبیىێ

پەیوەوذییە گطتییەكان هووەرە،بەواتایەكیتر  - ٢
 .سوود لەهەوگاوەكاوی زاوستە كۆمەاڵیەتیەكان وەردەگرێ



 لەهەموو بەپسپۆرایەتیە پێویستی گطتییەكان پەیوەوذییە 
 .ئاستەكاوذا

 بۆ هۆكارێكە گطتییەكان پەیوەوذییە - ٤
 بیروڕای ئەوەی بۆ جەماوەر ئامادەكردوی و پەروەردەكردن

 .بكات قبوڵ مۆدێرن
 وێوان لەتێگەیطتىی پێكذێ گطتییەكان پەیوەوذییە - ٥

 .دامەزراوەگان جەماوەرو
 خۆی خسمەتی بۆ گطتییەكان پەیوەوذییە - ٦

 توێژیىەوە و راگەیاوذن و كۆمىیكەیطه ئامرازەكاوی
 .دەهێىێ بەكار زاوستییەكان

 پێویستەن،وە ئێستا گطتییەكان پەیوەوذییە - ٧
 .ئاستێكذا لەهەموو هەبه دەزگایەكذا لەهەموو دەبێت



 و راستی كۆمەڵێ لەسەر گطتییەكان پەیوەوذییە فەلسەفەی
 :ئەماوەن كە دەوسته رێباز

 دەخاتە تیطك گطتییەكان پەیوەوذییە فەلسەفەی - ١
 بوووەوەرێكی وەك مرۆڤ و زاوستیەكان راستیە سەر

 .دەكات تەماضا كۆمەاڵیەتی سرووضتی
 كۆمەڵگایە،دەگۆڕدرێ تاكی بووەوەرێكی مرۆڤ - ٢

 وێوان لەپەیوەوذیەكاوی كاتێكیتر،واتەبایی بۆ لەكاتێكەوە
 .هەیە لەیەكچووضیان ئەوەی سەرەڕای هەیە مرۆڤەكاوەوە

 لەسەر كۆمەاڵیەتی كاریگەری بەسرووضت مرۆڤ - ٣
 بەرامبەرەكەضی لەسەر كاریگەری چۆن وەك دەبێت درووست
 راستوخۆ پەیوەوذی وەماوی بۆیە دەكات،هەر درووست
 هۆی دەبێتە پەیوەوذی وەستاوی یاخود هەردووال لەوێوان
 بىەمایەكی ئەوەش كە پۆزەتیڤ گروگی رەگەزێكی وەماوی

 .گطتییەكاوە پەیوەوذییە دیىامیكی



 سەر دەخاتە تیطك گطتییەكان پەیوەوذییە - ٤
 دەستەیەك هەر بۆ دەبێت كۆمەاڵیەتیەكان،بۆیە بىەما

 لەگەڵ بێت كۆك كە بەضێوەیەك گەڕ بخاتە ئاماوجەكاوی
 و پەیوەوذییەكان ئاماوجەكاوی و كۆمەڵگا بارودۆخی
 گطتییەكان جەماوەر،پەیوەوذییە لەرای رێسگرته

 رادەهێىێ دەرەكیەكان و واوخۆیی دامەزراوە جەماوەری
 .كۆمەاڵیەتی بەرپرسیارێتی لەسەر

 الیەن سەر دەخاتە تیطك گطتییەكان پەیوەوذییە - ٥
 پەیوەوذییە بەروامەكاوی خۆی مرۆییەكان،مرۆڤ

 .دادەوێ راگەیاوذن پالوی و گطتییەكان



 و عەقڵ لەرووی جیاوازن مرۆڤەكان - ٦
 مرۆڤ ئاستەكاوی كە ئەوەیە ماوای هۆضوبیرەوە،ئەمەش

 دادەبەزێ وسم ئاستێكی بۆ لەبەرزبوووەوەدایە،بەاڵم
 بۆیە تووذوتیژیذا،هەر پاڵەپەستۆو و فەرمان لەبەرامبەر

 لەگەاڵ هەوڵی و بگیرێ مرۆڤ لەبوووەوەری رێس دەبێت
 بۆ راستەكەی پایە دەكرێ پێ قەواعەتی تا بذرێ

 .بگێردرێتەوە
خەڵك لەهەموو بارێكذا دیذو بۆچوووی جیاوازی  - ٧

هەیە،لەهەموو حاڵەتێكیطذا دەضێ خەڵك دیذی هەڵەی 
هەبێ یان الیەوگری ئۆپسسیۆن به،هەر بۆیە پێویستە 

دامەزراوەكان هەوڵ بذەن كە رایەكی گطتی تەوذرووست 
فەراهەم بكەن بۆ هەمووان و خواستی ئۆپۆزسیۆوی 

 .بگوازوەوە بۆ كاری هاوبەش
 



 پەیوەوذییە بۆ سیاسیص الیەوی گروگی بێگومان - ٨
 .وەردەگیرێ بەهەوذ حكومەت گطتییەكاوی

 الیەوی بىەمای لەسەر گطتییەكان پەیوەوذییە - ٩
 گەضەپێذاوی بۆ دەكات دەوەستێ،كۆضص ئاكار رەفتارو

 یان دامەزراوەیەك بەپەیامی جەماوەر باوەڕهێىاوی
 .رێسگرته متماوەو درووستكردوی بۆ دەستەیەك

 رێبازێك رێكخستىی لەسەر گطتییەكان پەیوەوذییە - ١٠
 دیاریكراوە سیستمێكی بەپێی رێكخستىەش دەوەستێ،ئەو

 .هەبێت دامەزراوەكان لەوێوان هەماهەوگی دەبێت كە
 زاوستی لێكۆڵیىەوەی رێبازی پەیڕوكردوی - ١١

 .گطتیەكاوەوە پەیوەوذییە لەبارەی










