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هونەرو دیپلۆماسیەتی دانوستان و
بەڕێوەبردنی قەیران

س���ااڵنە لە ش���اری ژنێفی سویسرا
نزیك���ەی ( )10ه���ەزار دانوس���تانی
فەرمی و نافەرم���ی ئەنجامدەدرێت،
لە ش���اری نیویۆركيش هێندەی ئەو
ژمارەیە دەكرێت

ئایدیا دیپلۆماتیك

ئامانج���ی پرۆس���ەی دانوس���تان
گەیش���تنە بە ئاستێكی دیاریكراو
ل���ە پێكهات���ن (رێككەوت���ن) و
گۆڕینەوەی متمانە ،لەجیاتی چەند
رێگەچارەیەكی جەوهەری تر
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د

دانوستان ،پرۆسەیەكی دیالۆگئامێز و پڕ جووڵەیە لە نێوان دووالیەنی ناكۆك یان
زیاتردا ئەنجامدەدرێت دەربارەی كێشەیەك یان ناكۆكیەكی جێمشتومڕ و لە رێگەیەوە
دیدو بۆچوونە جیاوازەكانی بەشداربوانی پرۆسەكە دەربارەی ناوەرۆكی كێشەیەك
یان بابەتێكی دیاریكراوی جێمشتومڕ دەخرێنە روو ،پاشان هەوڵدەدرێت چارەسەری
گونجاوی بۆ بدۆزرێتەوە لە رێگەی بەكارهێنانی شێوازو میكانیزمی شیاوی رازیكردن.
چاكترین جۆرەكانی دانوستان ئەوەیە پرۆسەكە لە كۆتاییدا بگاتە بەدیهێنانی چارەسەر
و رێككەوتنێك لە نێوان الیەنە ناكۆكەكاندا ،بە جۆرێك كە لە بەرژەوەندی هەردووال یان
هەموو الیەنەكاندا بێت.

پێناسەی دانوستان (پرۆسەی دانوستان چیە)؟

دانوستان پرۆسەیەكی بەردەوامە و مرۆڤایەتی لە كاتی
دروستبوونیەوە تاكو ئەم ساتەوەختە و لە ئایندەشدا
ئەنجامیدەدات .ئەگەر منوونەیەكی زۆر ئاسایی
بهێنینەوە دەبینین ئێمە رۆژانە چەندینجار لەسەر
چەندین بابەت و مەسەلە دانوستان دەكەین .روونرت
بڵێین رۆژان��ە لەگەڵ خێزانەكامنان ،منداڵەكامنان،
بەشدارەكامنان ،بەڕێوەبەر و فەرمانبەرەكامنان
گفتوگۆو دانوستان ئەنجامدەدەین و مامەڵەیان
لەگەڵ دەكەین .كەواتە دانوستان پرۆسەیەكە بۆ
وتوێژكردن و پەیوەندی بەسنت لەگەڵ الیەنەكەیرت لە
پێناو گەیشنت بەو مەبەست و ئامانجەی دەمانەوێت.
ئامانجی سەرەكی ئەوەیە چۆن كارێك بكەین تاكو
پرۆسەی ئاخاوتن و گفتوگۆكردن بكەینە پرۆسەیەكی
س��ەرك��ەوت��وو ،بە جۆرێك كە چ��ارەس��ەری شیاو و
جێی رەزامەندی بەدیبێنین سەبارەت بەو بابەت و
پرسانەی دانوستانیان لەسەر دەكەین.

پێشدەچێت دانوستانكار ی��ان دانوستانكاران
ئامانجی دیارو نادیارییان هەبێت ،بەڵكو دەكرێت
ئامانجی دانوستان گەیشنت نەبێت بە دۆزینەوەی
چارەسەرێكی تەواو و كۆتایی ،بەڵكو لەو قۆناغەدا
دانوستان بە دەستەواژەی (تواندنەوەی بەستەڵەك)،
یان النیكەم راگرتنی كەڵەكەبوون و تەشەنەكردنی
ن��اوزەد دەكرێت .هەندێكجار ئامانجی پرۆسەی
دان��وس��ت��ان گەیشتنە ب��ە ئاستێكی دی��اری��ك��راو لە
پێكهاتن (رێككەوتن) و گۆڕینەوەی متامنە ،لەجیاتی
چەند رێگەچارەیەكی جەوهەری تر ،كە لە سایەی
هەلومەرج و بارودۆخێكی دیاریكراودا بەردەست
نەبێت .ل��ە هەندێك ك��ات��دا ،پێدەچێت یەكێك
لە الیەنە دانوستانكارەكان هەست ب��ەوە بكات
الیەنی بەرامبەر تووشی گێشەو گرفتێك بووە ،كە
بەهۆیەوە لە ئایندەیەكی نزیكدا الواز دەبێت یان
هەڵدەوەشێت ،بۆیە ژی��ری خۆی بەكاردەهێنێت
بۆ سەركەوتن بەسەریدا لە رێگەی درێژكردنەوەی
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م��اوەدی دانوستانەكانی نێوانیان ،لە هەوڵێكدا
بۆ گەیشنت بە چەند چارەسەرێكی كاتی لە بارەی
چەند پرس و بابەتێكی الوەكی ،ئەوەش بە مەبەستی
كەڵكوەرگرتن لە كات ،كە لە بەرژەوەندی الیەنی
ركابەر یان دوژمندا نییە.

دەستپێك

بەرلەوەی بچینە سەر باسی گەشەكردنی مێژوویی
هونەرو دیپلۆماسیەتی دانوستان و گرنگی ئەم
پرۆسەیە لە ژیانی ن��ەت��ەوە و گەالنی جیهاندا،
گرنگە ئەو راستیە بزانین ،كە دانوستان پرۆسەیەكە
بۆ (بەخشین و وەرگ��رت��ن) لە نێوان دەوڵ��ەت و
الیەنە ناكۆكەكاندا ،وات��ە ئەو دەوڵەتە یان ئەو
هێزو الیەنەی شتێك بە بەرامبەرەكەی دەدات،
لە بەرامبەردا شتێك وەردەگ��رێ��ت ،بۆیە كاركردن

دانوستان هونهرى لێكگهيشنت و هاوسهنگى گفتوگۆ

ئایدیا دیپلۆماتیك

بەم بنەمایە سەركەوتنی دانوستان و گەیشنت بە
چارەسەری ناكۆكی و كێشەكان مسۆگەرترە .بێگومان
ئێمە ئێستا لە زۆربەی بوارەكانی ژیامناندا لە قۆناغی
دانوستاندا دەژین ،دانوستان لە نێوان تاكەكان یان
لە نێوان چین و گروپە جۆراوجۆرەكان كۆمكەڵگە،
ی��ان ن��ێ��وان گ��ەالن و دەوڵ��ەت��ان��دا ل��ەس��ەر دەی��ان
كێشەو پرسی جیاواز ،كە هەموویان پێویستیان بە
چارەسەركردن یان جۆرێك لە رێككەوتن و سازش
لەسەركردن هەیە .لە الیەكیرتەوە دانوستان یەكێكە
لە قۆناغەكانی چارەسەركردنی ئەو كێشەو ناكۆكیەی
ب��ۆی��ان ب��ووەت��ە جێی مشتومڕو ئاریشە ،كەواتە
دانوستان وەك ئامرازێك بۆ دیالۆگ و گفتوگۆكردن،
بە بەراورد لەگەڵ رێگەكانی تری رێككەوتن هەمیشە
كاریگەری گ��ەورەت��ری هەیە بۆ چارەسەركردنی
كێشەو ناكۆكییەكان .هونەری دانوستان بە درێژایی
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سەردەمەكانی راب��ردوو ب��ەردەوام لە گەشەكردن و
پێشكەوتندا بووە ،لە سەردەمی ئێستاشدا كە جیهان
گەیشتووە بە گەورەترین پێشكەوتنی زانستی و
تەكنۆلۆژی ،هونەری دانوستان بووەتە پێویستیەكی
سەردەمییانە لە سەرجەم بوارەكانی ژیانی واڵتان و
كۆمەڵگەكان ،بە تایبەتی بواری سیاسی ،دیپلۆماسی
و ئابوری.
ف��رەج��ۆری و ه��ەم��ەالی��ەن��ی ك��ارو چاالكییەكانی
مرۆڤ و پەیوەندی نێوان تاكەكان و كۆمەڵگە لە
رووی میدیایی و تەكنۆلۆژییەوە بە بەكارهێنانی
ئامرازە ت��ازە بەرهەمهێرناوەكانی وەك تۆڕەكانی
ئینتەرنێت لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی ،بەمشێوەیە
م��ەع��ری��ف��ە دەب��ێ��ت��ە ك��ارێ��ك��ی دەس��ت��ەج��ەم��ع��ی
و پۆینتێكی ه��اوب��ەش ل��ە ن��ێ��وان ه��ەم��ووان��دا،
ئەمەش دەبێتە هۆی ئاسانكردنی كاروبارەكانی
ئەوانەی هەوڵ بۆ دانوستان و دیالۆگ دەدەن بۆ
چارەسەركردنی كێشەو ناكۆكی و پرسە گرنگەكان لە
نێوان دوو الیەن یان الیەنەكاندا .بۆیە ئەستەمە رۆڵی
ئەو پێشكەوتنە زانستی و مەریفیە لە پرۆسەكانی
دیالۆگ و دانوستاندا بەهەند وەرنەگیرێت .سەدەی
نۆزدەیەم ،كە سەدەی ئایدۆلۆژیا و فرەیی ئینتیام
كەلتوری و سیاسییەكان ب��وو ،هەروەها سەدەی
بیستەم ،كە سەدەی جەنگەكان و زمانی سەربازی
و زاڵكردنی لۆژیكی چەك و هێز بوو بەسەر زمانی
دانوستان و لێكگەیشنت و سەپاندنی مەرجەكانی
سەركەوتوو بوو بەسەر ژێركەوتوودا بەپێی زمانی
هێزو خۆسەپێنی ،كۆتاییان پێهات ،ئێستاش لە دەیەی
دووەمی سەدەی بیست و یەكدا دەژین ،كە بووەتە
س��ەدەی جیهانگیری و پێشكەوتنی تەكنۆلۆژیا و
بچوكبوونەوەی جیهان و ئاوێتەبوونی ئیتنیك و رەگەزە
جیاوازەكان لە هەموو كۆمەڵگەكانی مرۆڤایەتی،
ئەوەش لە رێگەی مانگە دەستكردەكان و تۆڕەكانی
ئینتەرنێت و پێكەوەژیان لەناو جیهانێكی ئاڵۆزو
بێئۆقرەدا ،لەبەر ئەوە پێویستە زمانی دانوستان و
دیالۆگ بكرێتە رێگەچارەی سەرەكی بۆ پاراستنی

سەركەوتن و پێشكەوتنەكان و بەدیهێنانی جیهانێكی
سەقامگیرو ئارامرت و چاندنی تۆوی پێكەوەژیان و
ئاوێتەبوونی زیاتری كەلتورو ئایین و ئیتنیك و رەنگە
جیاوازەكان لە پێناو پارێزگاریكردن لە شارستانیەتی
گەشەكردو و بەرجەستەبووی مرۆڤایەتی لە بەرامبەر
رەوتی پێچەوانەدا ،كە خۆی لە شەڕ ،ئاژاوە ،تیرۆر،
جیاكاری و...هتد..دەبینێتەوە.
باڵوكردنەوەی هۆشیاری و كەلتوری لێكتێگەیشنت،
دانوستان و پێكەوەژیانی ئاشتیانە زۆر هەنگاوێكی
گرنگە ب��ۆ كۆمەڵگەی ن��ێ��ودەوڵ��ەت��ی ،ئ��ەوەش لە
رێگەی گرتنەبەری شێوازە زانستیە مۆدێرنەكان

باڵوكردنەوەی هۆشیاری و كەلتوری لێكتێگەیشتن و
پێكەوەژیانی ئاشتیانە هەنگاوێكی گرنگە بۆ كۆمەڵگەی
نێودەوڵەتی ،ئ��ەوەش لە رێگەی گرتنەبەری شێوازە
زانستیە مۆدێرنەكان و ئەكتیڤكردنی راگەیاندن و میدیا
و ئەكتیڤكردنی زیاتری هۆیەكانی راگەیاندن و
میدیا و باشرتكردنی ئاستی خوێندن و پێگەیاندنی
درووس��ت��ی ن��ەوەك��ان و ئاشناكردنیان بە لۆژیكی
دیالۆگ ،دانوستان ،فرەبژاردەیی ،گەشەپێدانی عەقڵ
و توانای دەربڕین و كارلێككردن لەگەڵ جیهانی
دەرەوە و تێگەیشنت لە دەرهاویشتە و پێشكەوتنە
بەرچاوەكانی ،كە جیهانیان جوانرتو پڕ هیواتر
كردووە.

گەمەی دانوستان ،یان كەلتوری دانوستان؟

ل��ەالی م��رۆڤ گفتوگۆ ل��ەگ��ەڵ ئ��ەوان��ی دی��ك��ە و
پ��ەی��وەن��دی��ب��ەس�تن ل��ەگ��ەڵ��ی��ان��دا دەچ��ێ��ت��ە خ��ان��ەی
میكانیزمەكانی دانوستانەوە .هۆیەكەی هەبوونی
كێشە یان بابەتی هەڵپەسێردراو یان جیاوازی و
ناكۆكییە لە بارەی مەسەلەیەك یان زیاترەوە ،كە
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دميستۆرا

جۆن كێرى

بوونەتە مەترسی یان زیانگەیاندن بە بەرژەوەندی
الیەنە دانوستكارەكان .ئامانج لە پرۆسەی دانوستان
رێككەوتنە لەسەر بنەماگەلێك كە بەرژەوەندییەك
یان زیاتری الیەنە دانوستكارەكان بپارێزێت یان
بەدی بهێنێت.
ل��ەم روانگەیەشەوەیە ،كە دانوستان س��ەرەڕای
رسوشتە خۆڕسكییەكەی كردارێكی عەقاڵنییە ،بۆیە
بۆتە كەلتور و هونەری تایبەت بە خۆی هەیە و
رەهەند و بوارەكانی هێندەی بوارەكانی كردار
و كارلێك و پەیوەندییەكانی مرۆڤ فراوانبووە و
زانستیگەلێك لە بوارەكانی سیاسی ،كۆمەاڵیەتی،
ئابوری ،ئیداری و دەرونی رێكیدەخەن و چەندین
تیۆری و رێباز و بیرمەند و پسپۆران لە پشتەوەی
وەس��ت��اون .ه��ون��ەری دان��وس��ت��ان ب��ە شێوەیەكی
هەڵكشاو لە رەوت��ی مێژوودا پەرەیسەندووە و
لە رۆژگاری ئەمڕۆماندا بۆتە یەكێك لە پێویستیە
ئایدیا دیپلۆماتیك

سێرگى الڤرۆڤ

ناچارەكانی مرۆڤ بۆ چارەسەركردنی كێشەكانی
و بەدیهێنانی خواست و بەرژەوەندییەكانی.
ئامارەكان دەریدەخەن كە سااڵنە لە شاری ژنێفی
سویرسا نزیكەی ( )10هەزار پرۆسەی دانوستاندنی
فەرمی و نافەرمی ئەنجامدەدرێت ،لە شاری
نیویۆركی ئەمەریكاش هێندەی ئ��ەو ژم��ارەی��ە
دەكرێت .هەروەها سااڵنە لە سەرانسەری جیهاندا
ژمارەیەكی یەكجار زۆر دانوستان لە نێوان دەوڵەتان
و كەلتوری جیاجیا و كۆمپانیا زەبەالحەكان ،یان لە
ناوخۆی یەك دەوڵەتدا لە نێوان حزب و فەرمانگە
و رێكخراو و گروپە كۆمەاڵیەتییەكاندا بەڕێوە
دەچێت.
دانوستان وەكو كردەوە و كردار كە بۆخۆی كەلتورە،
دەبێت ئەوەیشی لەگەڵدا روونبكرێتەوە كە چجۆرە
كەلتورێكە .ئایا كەلتورێكی پۆزەتیڤ (ئەرێنی)یە
یان كەلتورێكی نێگەتیڤ (نەرێنی)یە؟
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كات و سوپرایز لە پرۆسەی دانوستاندا

لەوانەیە پ��رۆس��ەی دانوستان بەهۆی هەبوونی
چەند ه��ۆك��ارو ئاڵۆزییەكەوە بگاتە بنبەست و
شكست بێنێت ،لێرەدا دانوستانكاری سەركەوتو و
لێهاتوو خۆی لەبەردەم دوو رێگەدا دەبینێتەوە،
یان ئەوەتا دانوستانەكان بوەستێنێت یان پابەند
بێت بە جێبەجێكردنی خواست و داواكارییەكانی
الی��ەن��ی دووەم ،ب��ەاڵم ه���ەردوو رێگەكە دژ بە
بەرژەوەندییەكانی ئەو ئامانجانەیە ،كە پرۆسەی
دانوستان لە پێناویدا ئەنجامدەدرێت ،لە كاتێكدا كە
الیەنی دووەم توشی سوپرایز دەكات بە پێشنیارێكی
ن��وێ ،ك��ە ل��ە دانیشتنەكانی پێشووی پ��رۆس��ەی
دانوستاندا باسی لێوە ن��ەك��راوە ،ب��ەو شێوەیەش
الیەنی دووەمی دانوستانكار رووب��ەڕووی سوپرایز
دەبێتەوە و لە ئەنجامدا داوای كاتێك دەكات بۆ
لێكۆڵینەوە و راوێ��ژك��ردن لەسەر ئەو پێشنیارەی
الیەنی بەرامبەر ،بە تایبەتی كاتێك دەبینێت كە
بارودۆخەكە لە بەرژەوەندیدا نییە و پێویستدەكات
رازیبێت یان چۆكدابدات بۆ خواستەكانی الیەنی
بەرامبەر ،ئ��ەوەش هۆكارێكی ئەرێنی دەبێت بۆ
سەركەوتنی داستانەكان و واژۆكردنی رێككەوتن.

دانوستان پۆینتێكی هاوبەش بۆ هەمووان

لە روانگەی وەاڵمدانەوەی ئەم پرسیارەوە دوو جۆر
كەلتوری دانوستان هەیە ،ه��ەر دوو جۆرەكەش
لەسەر ئەو بنەمایە دامەزراون ،كە دانوستان گەمەیە
لە نێوانی دوو تیپدا یان (دوو تیم)دا دەكرێت.
جۆری یەكەم پێی دەوترێت گەمە بەپێی رێبازی
(بردنەوە ،بردنەوە) .لەمەدا دانوستكار بە روحی
ئەرێنییەوە دەچێتە پرۆسەی دانوستانەوە و پێشرت
بڕ و رادەیەك لە رسوشت و ئیرادە و خواستەكانی
بەرامبەرەكەی دەزانێت و بڕیاریشیداوە گوێ بگرێت
تا زیاتر بزانێت بۆ ئەوەی ئەو زانیارییانە بە هەند
وەربگرێت و بیانكاتە بنەما بۆ گەیشنت بە شێوازێكی
مایانگیرانە لە چارەسەردا كە دەرەنجام بە هۆیەوە

ه��ەردووال ب��راوە بن .بە واتایەكی دیكە دانوستان
دەبێتە ئەو هەڵكێشەرەی الیەنەكان بەرەو لوتكەی
سەركەوتن هەڵدەكێشێت.
جۆری دووەم :گەمەیە لەسەر بنەمای (ئاكام سفر)
یان پێی دەگوترێت (دانوستانی سفرییZero-sum
 ،)Gameلێرە دانوستكار دەچێتە دانوستانەوە
ب��ەو م��ەرج��ەی خ��ۆی ه��ەم��وو شتێك ب��ب��ات��ەوە و
ئەوەی بەرامبەری هەموو شتێك بدۆڕێنێت ،واتە
دەرەنجامەكەی بردنەوەی رەهای الیەك و دۆڕانی
رەه��ای الی��ەك��ەی دیكەیە .ب��ەم مانایە دانوستان
پیرۆزكردنی خواستەكانی الیەك و مافی بەكارهێنانی
ڤیتۆیە لەسەر خواستەكانی الیەنەكەی دیكە و ئیرت

دەس���تەواژەی دانوستان ،هەر لە بناغەوە لەسەر
بنەم���ای لێكگرێدان���ی (پێدان) و (لێس���تاندن)
دروس���تكراوە ،كەوات���ە خ���ودی پرۆس���ەكەش
پرۆس���ەی پێدان و وەرگرتنە
كارێك نامێنێت پێی بگوترێت پرۆسەی گەڕان بە
دوای خاڵە هاوبەشەكان و پنتی بەیەكرت گەیشنت،
بەڵكو دەبێتە كاركردنی زۆرەملێ بۆ رازیبوونی رەها
یان رەتكردنەوەی رەها .بەم هۆیەشەوە دانوستان
لە پ��رۆس��ەی گفتوگۆو هەڵكشان ب��ەرەو لوتكەی
سەركەوتن دەبێتە پرۆسەی یەكرتسڕینەوە و هەڵكشان
بەرەو لێواری بەربوونەوە .ئەوسا دانوستان بەهای
نامێنێت ،بێئاكام و بێهوودە دەبێت .كەواتە هەر لە
بناغەوە دانوستان وەكو كەلتور پەیوەستە بە ئەرێنیی
پرۆسەكەوە و هەمیشە وەهای لێ چاوەڕواندەكرێت
كە بە شێوەیەكی ئەرێنی ،بۆ مەبەستێكی ئەرێنی،
بە كەرەستەی ئەرێنی و بۆ ئامانجێكی ئەرێنی بێت.

لێرەدا سەرنج لە دوو شت دەدەین:

یەكەمیان :دەس��ت��ەواژەی دانوستان ،ه��ەر لە
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بناغەوە لەسەر بنەمای لێكگرێدانی (پێدان)
و (لێستاندن) دروس��ت��ك��راوە ،ك��ەوات��ە خودی
پ��رۆس��ەك��ەش پ��رۆس��ەی پ��ێ��دان و وەرگ��رت��ن��ە.
گفتوگۆیە لە بارەی جۆر و پۆل و بڕی ئەوانەی
دەدرێن و ئەوانەی وەردەگیرێن .هاوسەنگی و
هەماهەنگییە لە نێوانیان لە پێناو بەدیهێنانی
بەرژەوەندی هەردوو الی دانوستان.
دووەم :بنەمای دیدگای هاوبەشێتی (شەراكە) و
كارلێكی ئۆرگانیزمانە لەسەر بنەمای (هەموومان)،
نەك لەسەر بنەمای (ئێمە) و (ئەوان).
لەم بابەتەی ئێمەدا( ،هەموومان) زەمینەیەكی
پتەوی دانوستانە بەو پێیەی دانوستان لە نێوان
هەموومانە بۆ سودی هەموومان .ئەگەر دانوستكار

فۆكس خستنە س��ەر چ��ارەس��ەرك��ردن��ی كێشەكان
و دووركەوتنەوە لە پالرو تانەدان لە كەسەكان،
دەبێتە دانوستكارێكی بابەتی و لە كەساندن دوور
دەكەوێتەوە ،بەمجۆرەش ستایشی كاری باش دەكات
ئەم راستیە گشتییەی زانی و بە روحێكی ئەرێنییەوە
چووە ناو پرۆسەی دانوستانەوە ،ئەوسا دەشزانێت
كە دانوستان گەمەیە .ئەم گەمەیە پەیڕەوی لە
چەند پرەنسیپێكی سەرەكی دانوستان دەكات ،كە
گرنگرتینیان بریتین لە:
 .1فۆكس خستنە سەر چارەسەركردنی كێشەكان
و دووركەوتنەوە لە پەرتوباڵوی و پ�لارو تانەدان
لە كەسەكان .بە واتایەكیرت دەبێتە دانوستكارێكی
بابەتی و لە كەساندن دوور دەكەوێتەوە .بەمجۆرەش
ستایشی كاری باش دەكات جا هەر كەسێك كردبێتی،
بەوەشەوە كە جیاواز و ناكۆكە لەگەڵیدا و دانوستانی
لەگەڵدا دەك��ات .لەسەر ئەم بنەمایەش بایەخ بە
بەرژەوەندی و ئیرادەی بەرامبەرەكەی دەدات نەك
لێی كەم بكاتەوە.
ئایدیا دیپلۆماتیك

 .2بایەخدان بە گوێگرتن ،بەو مانایە دانوستكار بە
گریامنە و نیەتی پێشوەختەوە ناچێتە دانوستانەوە،
بەڵكو دەچێت تاكو گوێ لە بەرامبەرەكەی بگرێت
و لێی حاڵی ببێت .هەڵبەت ئەمەیش مانای ئەوە
نییە كە دانوستكار زانیاری پێشوەختی لەبارەی
بەرامبەرەكەی و پاشخان و داواكانییەوە نەبێت،
بەڵكو مانای ئەوەیە كە پێشوەخت بڕیاری نەدابێت
كە ئەوەی ئەم دەیزانێت لە بارەی بەرامبەرەكەیەوە
هەر ئەوە راستە ،بەڵكو پێویستە گوێی لێبگرێت.
گوێگرتنیش س��ەر راوەش��ان��دن نییە ،وردب��وون��ە و
لێكگرێدانی زانیارییەكان و كەڵەكەكردنیانە بە
مەبەستی س��ەرل��ەن��وێ دی��راس��ەت ك��ردن��ەوەی��ان.
هەروەها گوێگرتن بریتی نییە لە بڕوا پێهێنان ،بەڵكو
هەوڵدانە بۆ هەڵسەنگاندنی بەراوردكارانە لە نێوانی
ئەو زانیارییانەی پێشوەخت هەبووە لەگەڵ ئەوانەی
لە دانوستاندا دەردەكەون.
 .3دانانی لیستی تاوتوێی بابەتەكان بەپێی بایەخیان
و پۆلینكردنیان لە نێوان كاتەكانی دانوستاندا.
 .4دووركەوتنەوە لە شێوازی ناڕاستەخۆ بۆ دەڕبڕینی
بابەتەكانی دانوستان ،چونكە شێوازی ناڕاستەوخۆ
چەردەیەك قسە دەهێننە ئاراوە و دیاریكراو نین،
ناشزانرێت مەبەست لێیان چییە ،لێكدانەوەی
جیاوازی بۆ دەكرێت لەالیەن بەرامبەرەكەوە و كات
بە فیڕۆ دەدات ،كات بەفیڕۆدانیش وزە و توانای
مرۆیی و دارایی بەفیڕۆ دەدات.
تایبەمتەندییەكانی دانوستانكاری سەركەوتوو
توێژەران و لێكۆڵەرەوەكان لەسەر ئەو خاڵە كۆكن،
كە هونەری پرسیاركردن و هەڵبژاردنی پرسیارەكان
لە پ��رۆس��ەی دانوستاندا كاریگەریەكی هێجگار
زۆری هەیە لە پێناو پێشكەوتنی دانوستانەكان و
سەركەوتنیدا ،دانوستانكاری سەركەوتوو خاوەن
ئەزمون و سەلیقەش خاوەنی كۆمەڵێك تایبەمتەندی
و خاڵی پۆزەتیڤە و پێویستە لە كاتی بەڕێوەچوونی
پرۆسەی دانوستاندا بەرجەستەیان بكات ،گرنگرتینی
ئەو تایبەمتەندییانە ئەمانەن:
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 .1دانوستانكاری سەركەوتوو ئ��ەو كەسەیە ،كە
پرسیاری روون ،تاوتوێكراو ،سەنگین ،كاریگەر و
بەهێزی دەبێت لەسەر هۆش و بیركردنەوەی الیەنی
بەرامبەرو هەڵوێستەكانی.
 .2ئاراستەكردنی پرسیارە دروست و گونجاوەكان
هەمیشە رێگەخۆشكەر دەبن بۆ درێژەپێدانی دیالۆگ
و وتوێژەكان و خۆپاراسنت لە ناكۆكی راستەوخۆ لە
كاتی بەڕێوەچوونی پرۆسەكەدا.
 .3پرسیارەكان الیەنی دانوستانكاری بەرامبەر
سەرقاڵدەكەن و ئەو كاتە سنوردار دەكات ،كە بۆ
بیركردنەوە لە پرس و بابەتی دیكە تەرخانی كردووە،
چونكە زۆربەی كاتەكە بۆ وەاڵمدانەوەی پرسیارەكان
دەك��وژێ��ت .ك��ەوات��ە دانوستانكاری سەركەوتوو
راستەوخۆ پرسیارەكان ئاراستەی بەرامبەر ناكات،

وات��ە ئ��ەو ك��ات��ەی ئ��ام��ادە بێت ب��ۆ خستنەڕووی
راستییەكان بە شێوەیەكی ورد.
 .4وا پێویستدەكات لە یەككاتدا زیاتر لە پرسیارێك
ئاراستە نەكرێت ،چونكە ئەزمونەكان دەریانخستووە،
كە ئاراستەكردنی دوو یان سێ پرسیار لە یەككاتدا
دەبێتە هۆی شڵەژاندنی الیەنی بەرامبەرو بەو هۆیەوە
ناتوانێت وەاڵم و زانیارییەكانی بە شێوەیەكی درووست
بدات ،ئەوەش زیان بە پرۆسەی دانوستان دەگەیەنێت.
 .5دانوستانكاری سەركەوتوو ئەوەیە كە هەوڵدەدات
گفتوگۆكان بەردەوامنب ،لە رێگەی پێشكەشكردنی
پێشنیارێك یان روونكردنەوەیەك یان ئاراستەكردنی
پ��رس��ی��ارێ��ك ب��ە ئامانجی گ��ەڕان��ەوە ب��ۆ بابەتی
دانوستانەكە ،لەبەر ئەوە پێویستە پێشنیارەكان و
پرسیارەكان پێشرت ئامادەكرابێت.

دميهنێك له دانوستانهكاىن ئيرسائيل  -فهلهستني به سهرپهرشتى ئهمهريكا
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 .6دانوستانكاری سەركەوتوو ئ��ەو كەسەیە ،كە
پرسیارە گرنگەكان رێكدەخات و لە مێشكی خۆیدا
دەیانپارێزێت ،پاشان هەوڵدەدات بەوپەڕی وردی لە
واتای تەواوی هەموو دەستەواژە و وەاڵمەكانی تیمی
بەرامبەر تێبگات ،چونكە ئەوە بەرەو دیاریكردنی
چەند پێشنیارو پرسیارێكی دیاریكراوی دەبات ،كە
لە ئەنجامدا خزمەتێكی گەورە بە پرۆسەی دانوستان
و كەشی دیالۆگ دەكات.
 .7دانوستانكاری سەركەوتوو ئ��ەو كەسەیە ،كە
دەرفەت بە الیەنی دانوستانكاری بەرامبەر دەدات
تاكو كۆی وەاڵمەكانی ت��ەواو بكات و راستەوخۆ
سەرنج و تێبینییەكانی خۆی تۆمار دەكات لە ترسی
لەبیرچوون ،ل��ێ��رەدا مەبەستی س��ەرەك��ی ئەوەیە
كە دیدو بۆچوونەكانی لە دانیشتنەكانی كۆتایی
پرۆسەی دانوستاندا و لەكاتی داڕشتنی رەشنوسی
رێككەوتنەكەدا بەهاو كاریگەرییان هەبێت.
 .8دانوستانكاری سەركەوتوو ئ��ەو كەسەیە ،كە
ه��ەوڵ��دەدات هەرچیەك پێكهاتن و رێككەوتنی
ن��ێ��وان��ی��ان ه��ەی��ە ل��ەس��ەر ه��ەن��دێ��ك خ���اڵ ،ك��ە لە
دانیشتنەكانی پێشوودا لەسەرییان رێككەوتون بە
باشی هەڵسەنگاندنیان بۆ دەكات ،ئەوەش رێژەی
هەڵەكان كەمدەكاتەوە و وادەكات الیەنی بەرامبەر
باشرت لە مەبەست و ئامانجی دانوستانەكە تێبگەن.
 .9دانوستانكاری لێهاتوو ئەوەیە ،كە ئەگەر ()5
بەڵگەی لەدەستدا بوو ،بەاڵم یەكێك لە بەڵگەكانی
الوازبوون بەزوویی هەستبكات ،كە ئەو خاڵە الوازە
كاریگەری نەرێنی لەسەر هەڵوێستی و بەڵگە
بەهێزەكانی دەب��ێ��ت ،ب��ەو هۆیەشەوە لە كاتی
پێشكەشكردنی پاساوەكانی و دیدو بۆچوونەكانیدا
پشت بە جۆرایەتی دەبەستێت نەك چۆنایەتی.
 .10دانوستانكاری سەركەوتوو ئەو كەسەیە ،كە
س��ەرەڕای پسپۆڕییە تەكنیكیەكەی و كەسایەتیە
كاریگەرەكەی و رۆشنبیریە فراوانەكەی ،ویست
و پاڵنەری بەهێزی هەیە بۆ بەشداریكردن لە
پرۆسەی دانوستان ،چونكە پشت بە شارەزایی و
ئایدیا دیپلۆماتیك

لێهاتوویی خۆی لە بەڕێوەبردنی هونەری دانوستاندا
دەبەستێت.
 .11دانوستانكاری لێهاتوو ئەو كەسەیە ،كە بە قووڵی
دیراسەی ئامانجی دانوستان دەكات و بە قووڵیش
بەشداری لە داڕشتنی پالن و سرتاتیژی پێویستدا
دەكات ،لە پێناو بەدیهێنانی هاوسەنگی ژیرانە لە
رووی بەكارهێنانی ئامرازو رێگەی گونجاو بۆ گەیشنت
بە ئامانجی خوازراو لە پرۆسەی دانوستان.
 .12دانوستانكاری سەركەوتوو ئەوەیە ،كە پەنا
ناباتە بەر بەكارهێنانی فێڵكردن و هەڵسوكەوتی
ناشایستە و نائەخالقی ،چونكە بە دڵنیاییەوە ئەگەر
ئەم رێگایانە بگرێتەبەر ،مەحاڵە بگاتە بەدیهێنانی
ئامانج و مەبەستە خوازراوەكانی.
 .13دانوستانكاری لێهاتوو ئەو كەسەیە ،كە ئەگەر
ت��ووڕە بكرێت بە زەردەخ��ەن��ەوە وەاڵم��دەدات��ەوە،
ئەگەر هێرشكرایە سەری بە سنگفراوانیەوە مامەڵە
دەكات ،ئەگەر بریندار كرا و زیادەڕۆیی لە بەرامبەردا
كرا پشودرێژو لێبووردە دەبێت.
 .14خێرا هەڵچوون و توڕەبوون و وەاڵمدانەوەی
زب��ر و دەم��ارگ��ی��ری ،چەند رەفتارێكی نەرێنین
پێویستە كەسی دانوستانكاری سەركەوتوو خۆی
لێیان بپارێزێت ،چونكە ئ��ەوە ئامانج و سرتتیژی
دانوستانكارو پرۆسەی دانوستان پەكدەخات و
ئەنجامەكانی بەدی ناهێنێت.
 .15دانوستانكاری سەركەوتوو ئەو كەسەیە ،كە
دەزانێت چۆن و كەی و بۆچی گوێ بۆ دیدو بۆچوون
و راوێژی شارەزایان و پسپۆڕان دەگرێت سەبارەت
بە كێشەو پرسە گرنگەكان.
سەرچاوەكان:
http://www.ecwregypt.org/Arabic
h t t p : / / w w w. s i i r o n l i n e . o r g / a l a b w a b /
edare-%20eqtesad(27)/199.htm
http://azahaseeb.com/detail.php?id=126
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ستراتیژ و میكانیزمە بنەڕەتییەكـانی
بەڕێوەبردنی پرۆسەی دانوستان

لۆژیكی بردنەوە و پەڕینەوە بۆ بردنەوەیەكی تر
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لـ

لە روانگەی بڕوابوونمان بە گرنگی پرۆسەی دانوستان لە كایەكانی ژیاندا ،بەهۆی
ئەو هەموو سودو قازانجە زۆرەی لە هەموو بوارەكاندا بۆ كۆمەڵگەی مرۆڤایەتی
فەراهەمی دەكات ،بۆیە ئیتر بۆ هیچ كەسێك شاراوە نییە كە تا چەند پێویستە
بە ستراتیژو میكانیزم و شارەزاییەكانی تایبەت بە دانوستان ئاشنا ببین ،چونكە بۆ
سەرجەممان زۆر پێویستە ،هەر لە بواری كاری پیشەیی ،بەڕێوەبردنی كۆمپانیا ،بازرگانی
و پیشەسازی تا دەگاتە ئاستی كاری دیپلۆماسی و بەڕێوەبردنی سیاسەتی دەرەوە و
ێ سیاسییەكان،
چارەسەركردنی قەیران و ملمالن 

سرتاتیژ و میكانیزمەكانی دانوستان

ئیرت پرۆسەی دانوستان بە هەموو شێوازەكانیەوە بۆ ئەم
سەردەمە ئاڵۆزەی ئێستامان زۆر گرنگە ،بە تایبەتی لە
دوای گەشەكردنی پەیوەندییە سیاسییەكان و دەركەوتنی
كۆمپانیا فرەڕەگەزەكان و بازرگانیی ئەلیكرتۆنی ،كە بە
گشتی لە سەرجەم بوارەكاندا سەلیقە و شارەزاییەكی
زۆری پێویستە ،كە هەموو هێزو دەوڵەتان بە زلهێزو
تازە گەشەسەندووەوە لە ئەنجامی بەستنی پەیوەندی
و دروستبوونی قەیران و ناكۆكییەكانی نێوانیان دەبێت
دانوستان ئەنجامبدەن و رۆژێك لە رۆژان هەر بێنە سەر
مێزی گفتوگۆ لە رێگەی ئەم پرۆسەیەوە و رێگەچارەی
گونجاوو ئاشتیانە بۆ شەڕو كێشەو ناكۆكییەكانی نێوانیان
بدۆزنەوە.

 .1پرسی دانوستان:

وا پێویستە پرسێك یان كێشەیەكی دیاریكراو هەبێت بۆ
ئەوەی دانوستانی لەسەر ئەنجامبدرێت ،پانتاییەكەشی
ئەو روانگە گرنگەیە كە دانوستانكارەكان كێبڕكێی تێدا
دەكەن .هەندێكجار لەوانەیە بابەتی دانوستان پرسێكی
مرۆڤایەتی گشتی ،یان پرسێكی تایبەتی و سنوردار یان
كێشەیەكی ئابوری ،سیاسی ،كۆمەاڵیەتی و ئەخالقی

ئایدیا دیپلۆماتیك

و..هتد ...بێت .لە رێگەی پرس و بابەتی تایبەت بۆ
دانوستان لەسەركردن ،بەمپێیە ئامانجی سەرەكی پرۆسەی
دانوستانەكە دیاریدەكرێت و تاوتوێی وردەكارییەكانی
دەك��رێ��ت ،ب��ە هەمانشێوەش ه��ەم��وو قۆناغێك لە
قۆناغەكانی دانوستان تایبەت دەكرێت بە تاوتوێكردن
و گفتوگۆكردن لە ب��ارەی چەندین بابەت و پرسێكی
دیاریكراو ،جگە لە خستنەگەڕی هەموو ئەو تاكتیك و
سرتاتیژانەی كە پێویستدەكات لە هەموو قۆناغەكانی
پرۆسەكەدا بەكاربهێرنێت.
 .2ئامانجی دانوستان:
هیچ پرۆسەیەكی دانوستان بەبێ هەبوونی ئامانجێكی
سەرەكی بەڕێوە ناچێت ،ئامانجێكی كە لە پێناو بەدیهێنانیدا
چەندین سیاسەت و پالن دادەڕێژرێت .كەواتا لەسەر بنەمای
ئامانجی دانوستان لە میانەی دانیشنت و كۆبوونەوەكاندا
پێوانەی ئاست و قەبارەی هەوڵ و تەقەلالكانی دانوستان
دەكرێت و لێكۆڵینەوە و حساباتی قووڵ و ورد بۆ هەموو
هەنگاوێكی پرۆسەی دانوستان دەكرێت .پاشان ئامانجی
دانوستان گشتی یان كۆتایی بە گوێرەی گرنگی هەر
یەكێكیان و ئاستی پەیوەندییان بە ئامانجی كۆتایی یان
گشتی بەسەر چەند قۆناغێكدا دابەشدەكرێت.

35

مەرجەكانی پرۆسەی دانوستان

 .1هێزی دانوستانكردن:
هێزی دانوستانكردن پەیوەستە بە ئاست و سنوری ئەو
دەسەاڵتەی كە بە كەسی دانوستانكار دەبەخرشێت،
لەگەڵ چوارچێوەی جموجووڵی رێگەپێدراو تاوەكو لەو
بازنەیەی بۆی دیاریكراوە كاربكات و سنوری نەبەزێنێت،
وات��ە دەبێت فۆكس بخاتە س��ەر ئ��ەو خ��اڵ و پرسە
سەرەكییانەی كە پرۆسەی دانوستان بۆ چارەسەركردنیان
بەڕێوە دەبرێت.
 .2زانیارییەكانی دانوستان:
ئەو زانیارییانەیە كە تیمی دانوستانكار لەبەردەستیدایە و
رێگەی بۆ خۆشدەكات تا وەاڵمی ئەم پرسیارانە بداتەوە:
(ئێمە كێین؟ ،ركابەرەكەمان كێیە؟ ،چیامن دەوێت؟،
چۆنچۆنی دەكرێت هەموو مەبەستەكان بە یەكجار
بەدەست بێنین؟ ،ئایا ئامانجەكانی قۆناغی دانوستان
كامانە و چۆن دەتوانین بەدییان بهێنین؟ ،ئەو میكانیزم
و میتۆدانە كامانەن كە پێویسنت بۆ بەدیهێنانی ئەو
ئامانجانە؟

 .3تواناو لێهاتوویی دانوستان:

لە بنەڕەتدا ئەم مەرجەیان پەیوەستە بە ئەندامانی
شاندی دانوستانكار ،چونكە تایبەتە بە ئاستی توانا و
شارەزایی و لێوەشاوەییان ،بۆیە زۆر پێویستە گرنگی
تەواو بە تواناو لێهاتوویی تیمی دانوستانكار بدرێت و
پێشوەخت پڕ زانیاری و راهێرناو و ئامادەكراو بن و
وەك تیمێكی یەكگرتوو هاوڕا و پێكەوەگونجاو بچنە
ناو پرۆسەی دانوستانەوە .خاڵێكی دیكەی زۆر گرنگ
هەیە ،كە پێویستە تیمی دانوستانكاری پێ تەیار
بكرێت ئەویش بریتیە لە رۆشنبیركردن و راهێنانی
ئەندامانی تیم لەسەر لە مێشكا هەڵگرتنی هەموو
زانیاری و وردەكارییەكانی تایبەت بەو كێشەو پرسانەی
راستەوخۆ پەیوەندییان بە پرۆسەی دانوستانەوە هەیە،
ئەمە جگە لە دابینكردنی سەرجەم ئاسانكارییە ماددی
و مەعنەوەییەكان و چاودێریكردنی ورد و بەردەوامی
ئاست و ئەدای تیمی دانوستانكارو هەر گۆڕانكاری و
پێشكەوتنێك لە تواناو لێهاتوویی ئەندامەكاندا روبدات،

تاوەكو قۆناغەكانی پرۆسەی دانوستان بە چاكرتین شێوە
بەڕێوە بربێت.

 .4خواستی هاوبەش بۆ رێككەوتن:

ئەم مەرجەش لە بنەڕەتدا پەیوەستە بە هەبوونی ویستێكی
هاوبەشی راستەقینە لەالی هێزو الیەنە دانوستانكارەكان بۆ
چارەسەركردنی كێشەو ناكۆكییەكانیان بە رێگەی دیالۆگ و
دانوستان لەالیەك ،لە الیەكیرتەوە رازیبوونی هەر الیەنێكیان
بەوەی كە دانوستان تاكە رێگەچارەیە و بگرە باشرتین
رێگەیە بۆ یەكالییكردنەوە و دۆزینەوەی چارەسەرێكی
ریشەیی بۆ ناكۆكییەكان ی��ان دان��ان��ی سنورێك بۆی.
ئ��اش��ك �رای��ە ك��ە پ���رۆس���ەی دان��وس��ت��ان ی��ەك��ێ��ك��ە لە

ئ���ەو زانیارییانەی���ە ك���ە تیم���ی دانوس���تانكار
لەبەردەس���تیدایە و رێگ���ەی ب���ۆ خۆش���دەكات
ت���ا وەاڵم���ی ئ���ەم پرس���یارانە بدات���ەوە( :ئێم���ە
كێی���ن؟ ،ركابەرەكەم���ان كێیە؟ ،چیم���ان دەوێت؟،
بەرپرسیارێتییەكانی كاری دیپلۆماسی لە چوارچێوەی
سیاسەتی دەرەوەی دەوڵ��ەت��ان ،بە دیوێكی تریشدا
بەرپرسیارێتیە لە ئەستۆی دەوڵەتە زلهێزە گەورەكانی جیهان،
كە رۆڵ و كاریگەرێتی بەرچاوییان لەسەر نەخشەی شەڕو
ئاشتی جیهانی هەیە ،بۆیە لەبەر گرنگیەكەی هەندێك وەك
پێناسەی دیپلۆماسیەت وێنای پرۆسەی دانوستانیان كردووە،
بەمشێوەیە :دانوستان بریتییە لە هونەری چارەسەركردنی
ملمالنێ و ناكۆكیە نێودەوڵەتییەكان بە گرتنەبەری رێگە
ئاشتیخوازییەكان .بە گشتی ئامانجی كاری دیپلۆماسیش
بریتییە لە لێكنزیككردنەوەی نێوانی بەرژەوەندییە
جێمشتومڕەكان و خزمەتكردنی بەرژەوەندییە مرۆییە
هاوبەشە بە رێگەی ئاشتی و خۆالدان لە گرژی و پشتێوی
و هەوڵدانی الیەنە ناكۆكەكان بۆ كەمكردنەوەی خاڵە
جێناكۆكەكانی نێوانیان .دانوستان بە یەكێك لە میكانیزمە
سەرەكی و بنەڕەتییەكانی سیاسەتی دەرەوە دادەنرێت ،بە
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مام جهالل

مهسعود بارزاىن

تایبەتی بۆ گەیشنت بە كارلێككردنی ئاشتییانە و هاریكاری
لە نێوان دەوڵەتانی جیهاندا.

سێ بۆچوون دەربارەی پرۆسەی دانوستان:

 .1دانوستان بە تەنها ئەركێكی شكڵیە ،چونكە چەندین
خاڵی هێزی بابەتی لەپشت پرۆسەی یەكالییكردنەوە
و پێكهاتنەوە هەیە ،بۆ منوونە ئ��ەو پێكهاتنەی لە
دەرئەنجامی كۆنگرەیەكی رێككەوتن و ئاشتەواییەوە
بەدیدێت ،رەنگدانەوەی پەیوەندی نێوان هێزو الیەنەكانە
لە دوای كۆتاییهاتنی شەڕ ،بەو شێوەیەش دانوستان جگە
لە پرۆسەیەكی شكڵی بۆ روپۆشكردنی یاساییانەی ئەو
بارودۆخە ،شتێكی دیكە نییە.
 .2كەسی دانوستانكار كاریگەری راستەوخۆی لەسەر
بەرئەنجامی یەكالییكردنەوە هەیە .هەندێك لەو
ب��ڕوای��ەدان گۆڕانكارییە سایكۆلۆژییەكان كاریگەری
دیارییان لەسەر پرۆسەی دانوستان هەیە ،بۆ منوونە
وەك دركپێكردنی پەیوەست بە الیەنی بەرامبەر ،تواناو
لێهاتوویی بۆ رازیكردن ،كاردانەوەی بەرجەستەبوو بۆ

ئایدیا دیپلۆماتیك

مادلني ئۆلربايت

هەڕەشەكردن و دووركەوتنەوەی دانوستانكاران لە دیدو
بۆچوونی یەكرتی ،بەاڵم ناكرێت بەبێ لەبەرچاوگرتنی
پێودانگی ماددی بڕوانینە ئەو خاڵە گۆڕاوانە ،چونكە
شیاو نییە دانوستانكارێك لە ه��ەڕەش��ەی بەرامبەر
برتسێت ،لەبەر ئ��ەوەی خۆی كەسێكی ترسنۆكە ،لە
كاتێكدا واڵتەكەی هێزی چەكداری ئەوەندە هەیە ،كە
هاوسەنگی هێزی واڵتی بەرامبەر بێت ،لەوانەشە زیاترو
پێشكەوتووتریش بێت.
 .3رۆڵی پرۆسەی دانوستان بەندە بە كەڵكوەرگرتن لە
كاتی الیەنی بەرامبەر یان كۆكردنەوەی زۆرترین زانیاری
دەربارەی بابەتی دانوستان لەسەركراو .لێرەوە الیەنە
ناكۆكەكان بە دانوستان رازی دەب��ن وەك رێگەیەك
بۆ بەدەستهێنانی زانیاری راستەوخۆ سەبارەت بە
چەند ئامانج و خوێندنەوەی ناخی بەرامبەر ،یان
پاشگەزكردنەوەی لە بەكارهێنانی هێز .سەرەڕای ئەوەی
ئەم دیدو بۆچوونە هیچ رۆاڵێك بۆ پرۆسەی دانوستان
ناهێڵێتەوە لە بواری یەكالییكردنەوەی ملمالنێكاندا،
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بەاڵم لە گرنگی و پێگەی سیاسەتی دەرەوە كەمناكاتەوە.
بۆچوونە راستەكە ئەوەیە ،كە لە كاتی هەبوونی ملمالنێ
و ناكۆكیدا كە ه��ەردووالی ناكۆك ئامادەی دانوستان
بن ،لەبەر ئەوەی رێككەوتن سودی بۆ هەردووالیان
تێدایە و سەركەوتنی پرۆسەكەش لێهاتوویی و شارەزایی
دانوستانكارەكان لە چارەسەركردنی كێشەو ئاریشە
ئاڵۆزەكان و توانایان بۆ مانۆڕی دیپلۆماسیی دەردەخات
لە پێناو بەدیهێنانی چاكرتین دەستكەوت لە رێگەی
پرۆسەی دانوستانەوە .لە راستیدا زیاتر لە بنەمایەك
سەبارەت بە هونەری دانوستان هەیە ،دیارترینیان بنەمای
(وەرگرە ئینجا داوا بكە) ،كە بۆ سەرۆكی كۆچكردووی
تونس (ئەلحەبیب بورقێبە) دەگەڕێتەوە ،جگە لە چەند
بنەمایەكی تری وەك (زیاتر داوا بكە ئەوەی دەتەوێت
بەدەستی دێنیت) ،هەروەها (بەكارهێنانی گوشارە
نێوخۆیی و دەرەكییەكان بۆ ناچاركردنی ركابەر تاكو لە
بەرژەوەندی تۆدا رای بگۆڕێت).
بە شێوەیەكی گشتی كۆمەڵێك بنەماو سرتاتیژ و پسپۆڕی
تایبەت بە پرۆسەی دانوستان هەیە ،كە زۆر گرنگن و
پێویستە هەمیشە لەبەر دیدەی دانوستانكاران بن و لە
هەڵوێست و هەڵسوكەوتیاندا رەنگبدەنەوە ،دەكرێت
بەمشێوەیەی خوارەوە پۆلێن بكرێن:
* تاوەكو ببیتە دانوستانكارێكی باش و سەركەوتوو ،فێری
چۆنێتی درككردن بە پێویستییەكانی الیەنی بەرامبەر ببە.
* لە مێشكی خۆتدا ئەو خاڵە دابنێ ،كە هەرچەندێك
خۆت بۆ پرۆسەی دانوستان ئامادە بكەیت ،هێشتا
تەواوكراو نین و دەتوانیت باشرت خۆت ئامادە بكەیت.
* ب��ە خەماڵندنی دەستكەوتە چ��اوەڕوان��ك �راوەك��ان
دەستپێبكە و بیر لە زیانە پێشبینیكراوەكان مەكەرەوە.
* بۆ ئەوەی گەشە بە سەلیقە و تواناكانت بدەیت ،خۆت
لەسەر هونەری دانوستان رابهێنە.
* لە كاتی پرۆسەی دانوستان و دیالۆگدا خ��ۆت بۆ
یەكالییكردنەوەی كێشەو ئاریشەكان ئامادە بكە.
* ب��ە گ��وێ��رەی ج��ۆرو ف��ۆرم��ی دان��وس��ت��ان پالنەكانت
دەستنیشان بكە.
* زۆر بە وردی و روونی ئەركەكان بۆ دانوستانكاری

یاریدەدەر (بریكار) دیاریبكە.
* ئەولەوییەت و خاڵە گرنگەكانت روونبكەرەوە و ئامادەیی
دەرببڕە بۆ دەستبەرداربوون لەو خااڵنەی كەمرت گرنگن.
* لە كاتی دانوستانكردن لەگەڵ بەرامبەرەكەت نەرم
و نیان بە ،چونكە خۆنیشاندانت بەو شێوەیە خاڵی
بەهێزیتە نەك الوازی.
* ئەگەر بە پەلەپەل رەزام��ەن��دی لەسەر بابەتێك
نیشانبدەیت خراپە ،بەڵكو زوو لێی پاشگەز دەبیتەوە.
* هەموو ئامانجەكانت بنوسەرەوە و بەپێی گرنگییان
رێكییانبخە.
* ئەو كێشەو بابەتانەی قابیلی ئ��ەوەن لەسەرییان
رێكبكەون ،لەگەڵ ئەوانەی قابیلی رێككەوتن نین

پرۆسەی دانوستان بەندە بە كەڵكوەرگرتن لە كاتی الیەنی
بەرامبەر یان كۆكردنەوەی زۆرترین زانیاری دەربارەی
بابەتی دانوستان .الیەنە ناكۆكەكان بە دانوستان رازی
دەبن بۆ بەدەستهێنانی زانیاری راستەوخۆ

دیارییان بكەن و لێكییان جیابكەرەوە.
* هەر یەكێك لە ئامانجەكان بە یەك دەستەواژە دەرببڕە.
* پێش دەستپێكردنی دانوستان ،لە هەموو ئامانجێكی
ناواقیعی دوور بكەوەرەوە.
* خۆت دڵنیا بكەرەوە لە كۆكردنەوەی هەموو زانیارییە
گرنگەكان ،كە بۆ دانوستان پێویسنت.
* لە كاتی بەڕێوەچوونی دانوستانی نێوان كەسانیرت ،خۆت
وەك چاودێر نیشانبدە.
* خۆت فێری هونەرەكانی پالندانان بكە ،بە تایبەتی لە
پێناو زانینی ناسنامەی كەسی دانوستانكارە دیارەكان و
گرنگەكان.
* لە پرۆسەی دانوستاندا قسە لەگەڵ ئەو كەسانەدا
ب��ك��ە ك��ە رسوش��ت��ی الی��ەن��ی ب��ەرام��ب��ەر دەزان����ن.
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* هەوڵبدە ل��ەوە بەئاگا بیت ،كە الیەنی بەرامبەر
پێدەچێت كارنامەی نهێنی هەبێت.
* بەردەوامبە لەسەر هەڵسەنگاندنی بارودۆخی الیەنی
بەرامبەرت ،لە رێگەی میتۆدی پەیڕەوكراوی ناو پرۆسەی
دانوستان.
* هەمیشە چەندی دەتوانیت راوێژ بكە لەگەڵ ئەندامانی
ئەو تیمەی لەپێش پرۆسەی دانوستان بەشدارییان لە
گفتوگۆكاندا كردووە.
* هەمیشە پالنی دانوستانت با ئاسان و نەرم بێت و لە
ئاڵۆزی دوور بكەوەرەوە.
* لە كاتی دانوستاندا هەوڵبدە خاڵەكانی هەستكردن بە
بێهیوایی یان شكستهێنان بشاریتەوە و لە كاتی توڕەبووندا
هەرچییەك روبدات مێزی دانوستان جێمەهێڵە.

كەسی دانوستانكار كاریگەری راستەوخۆی لەسەر
بەرئەنجامی یەكالییكردنەوە هەیە .هەندێك لەو
بڕوایەدان گۆڕانكارییە سایكۆلۆژییەكان كاریگەری
دیارییان لەسەر پرۆسەی دانوستان هەیە
* پێویستە لەسەرت خشتەیەكی نورساو سەبارەت بە
وادەكانی خۆئامادەكردن و راهێنانی پالنڕێژی ئامادە
بكەیت.
* لە كاتی بەشداریكرن لە دانوستاندا ،پێویستە جلوبەرگی
گونجاوو كراوە بپۆشی.
* لەسەر مێزی دانوستان خۆت لەسەر رادێریی و گوێگرتن
رابهێنە و بە وردی گوێ لە تەواوی گفتوگۆكان بگرە.
* هەوڵبدە بۆ ئامادەكردنی كارنامەیەك ،چونكە
یارمەتیدەرە و كاریگەری لەسەر كۆبوونەوەكانی داهاتوو
دەبێت.
* هەوڵبدە بە زوویی بگەیتە شوێنی دانوستانەكان ،بۆ
ئەوەی كەمێك پشوو بدەیت و سازو ئامادە بیت.
* رێگە مەدە كاتی دانوستانەكان لە دوو كاتژمێر زیاتر
بێت ،بێئەوەی ماوەیەك بۆ پشوو وەرنەگیرێت.
ئایدیا دیپلۆماتیك

* داوا بكە لەناو شوێنی دانوستانەكان پانتاییەكی دیوار
دیاریبكرێت ،بە شێوەیەك هەموو بەشداربوان بیبینن.
* لەپێش دەستپێكردنی دانوستان ئەو پالنەت ئاشكرا
مەكە كە بەكاری دەهێنیت ،چونكە بۆی هەیە الیەنی
بەرامبەر بیقۆزێتەوە و لە دژی خۆت و تیمەكەی بەكاری
بهێنێت.
* لە كاتی پێویستیدا دڵنیا ببە لە بەردەستبوونی هێڵێكی
تەلەفۆنی تایبەتی بۆ هەموو الیەنەكان.
* خۆت لەوە دڵنیا بكە كە سەرۆكی دانیشتنەكە پەیوەندی
و بەردەوامیی لەگەڵ سەرجەم بەشداربوە سەرەكییەكانی
دانوستاندا هەیە.
* هەر پرۆسەیەكی دانوستان بە چەند خاڵێكی گشتی
دەستپێبكە ،كە جێی مشتومڕ نین.
* لە سەرەتاوە فۆكس بخەرە سەر گرنگیی گەیشنت بە
رێككەوتن ،چونكە لەبیرت نەچێت ئێوە لە پێناو گەیشنت
بە رێككەوتن دانوستان دەكەن.
* لە كاتی گفتوگۆكاندا گوێت بۆ ئاوازی دەنگی كەسی
قسەكەر رادێرە.
* بە كەمرتین هەڵچوون و خۆتێكدان پێشنیارەكانت
پێشكەش بكە و خاڵی الواز مەدەرە بەرامبەرەكەت.
* لە خۆتەوە هیچ قسە مەكە تاكو چەند رستەیەكی
گونجاو بۆ وتن نەدۆزیتەوە.
* گرنگیی ت��ەواو ب��دە ب��ەو پێشنیارانەی لە الیەنی
بەرامبەرەوە پێشكەش دەكرێت ،چونكە بۆ گەاڵڵەكردنی
بۆچوون و پێشنیارەكانت زۆر گرنگە.
* لە پرۆسەی دانوستاندا بەدوای خاڵی لێكچوون یان
لێكنزیكی لە نێوان هەڵوێستی خۆت و هەڵوێستی الیەنی
بەرامبەرت بگەڕێ.
* لەسەرخۆ بە تاكو الیەنی بەرامبەر وتەو قسەكانی تەواو
نەكات هەوڵمەدە وەاڵمی بدەیتەوە.
* هەمیشە ئەو پالنانە بەكاربهێنە كە بەهۆیانەوە
بەرامبەرت هەڵدەخەڵەتێنیت.
* بە شێوەیەك خۆت بۆ الیەنی بەرامبەر نیشانبدە كە
هەر تەنازولێكی دەیكەیت بۆت بە زیانێكی گەورە
دەشكێتەوە.
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*ڤداوای ماوەیەكی پشوودان بكەن بۆ ئەوەی دەرفەتت
هەبێت بۆ بیركردنەوە لە دیدو پێشنیارەكان.
* ئەگەر روبەڕوی فێڵێك بوویتەوە پێشئەوەی بەرەنگاری
ببیتەوە ،بیر بكەرەوە چۆن بەسەریدا زاڵدەبیت.
* خۆت لەسەر ك��اردان��ەوەت لە بەرامبەر ئەو پالنە
جۆراوجۆرەكاندا رابهێنە ،كە بە زۆری لە پرۆسەكانی
دانوستاندا بەكاردەهێرنێت.
* ل��ە كاتی دەرك��ەوت��ن��ی ه��ەر بڕگەیەكی ن��ادی��ار لە
دانوستانەكاندا ،یەكسەر دانوستان رابگرە.
* تەنها بەشداری لە وتوێژو گفتوگۆكاندا بكە و خۆت لە
كاردانەوەی الوەكی بپارێزە.
* كاتێك رازی دەبیت لەسەر قسەكردن بە شێوەیەكی
فەرمی ،هەمیشە لە ئاستی بەڵێنی خۆتدا بە.
* لە كاتی تێهەڵكێشكردنی دۆسیەیەكی تازە لە پرۆسەی
دانوستان ،داوای دواخستنی گفتوگۆكان بكە.
* هەمیشە بەئاگاو وریا بە ،چونكە ئاماژە گرنگەكانی

دانوستان لەوانەیە تەنها بۆ چەند چركەیەكی دیاریكراو
بەردەوامنب.
* متامنەت بە سەلیقەو ت��وان��ای خ��ۆت هەبێت لە
تێگەیشنت و خەماڵندنی ئاماژەكانی الیەنی دانوستانكاری
بەرامبەرت و لە دوودڵی و گومان دوور بكەوەرەوە.
* پرسیاركردن بە وشەی (چۆن) زۆر بەكاربهێنە بۆ ئەوەی
ویستی خۆت لە گەیشنت بە رێككەوتن و یەكالییكردنەوە
بسەملێنیت.
* ل��ە ك��ات��ی دان��وس��ت��ان��دا ب��ە شێوەیەكی رێكوپێك
هەڵوێستەكانت دەرببڕە و كورتیان بكەرەوە.
* بە شێوەیەكی ئەرێنی شێوازی دووبارەكردنەوە و زمانی
جەستە بۆ نیشاندانی خاڵە بنەڕەتییەكان بەكاربێنە.
* هەرگیز هەوڵمەدە بۆ الوازك��ردن��ی پلەو پێگەی
الیەنی بەرامبەرت ،چونكە ئەوە كاردانەوەی خراپی
لێدەكەوێتەوە و پرۆسەی دانوستان پەكدەخات.
* ئەگەر پێویستت بە نێوەندگیری هەبوو ،هەندێك لە

دميهنێك له دانوستانهكاىن باشورى سودان
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بابەت و كێشەكان بدەرە الیەنی سێیەم.
* ئەگەر الیەنی ركابەرت هێزی خۆی لەدەستدا هەوڵبدە
پارێزگاری لە دەستكەوتەكان بكەیت.
* لە كۆتایی رۆژدا خۆت لە دانوستان و گفتوگۆكردن لە
بارەی پرسە سەرەكییەكان بپارێزە.
* ب��ەردەوام بە وردی بەدوای خاڵە الوازەكانی الیەنی
بەرامبەرت بگەڕێ ،مەهێڵە درك بە پالن و بیركردنەوەت
بكات.
* لە سەرەتای پرۆسەكەدا كەمرتین دەستبەرداربوون
(ت��ن��ازل) نیشانبدە ،چونكە لەوانەیە ناچار نەبیت
دەس��ت��ب��ەرداری خاڵی زی��ات��ر بیت ب��ۆ ب��ەرژەوەن��دی
بەرامبەرەكەت.
* بە وردی و بەچاوت لە سەرجەم بەشداربوان بڕوانە

دميهنێك له دانوستاىن نێوان حكومهىت بهغداد و ههرێمى كوردستان

ئایدیا دیپلۆماتیك

تاكو لەوە دڵنیابیت ،كە هەموو دەستبەردارییەك (تنازل)
ی دەیكەیت بۆ تۆ لەدەستدانێكی گەورەیە.
* ئەگەر لە بەرامبەردا شتێكت چنگ نەكەوێت ،هەرگیز
دەستبەرداری بەڵگەو پاساوەكانت مەبە.
* پێداگری لەسەر ئەو پرسە سەرەكیە بكە كە دانوستانی
لەسەر دەكرێت و خۆت بەدەستەوە مەدە.
* بڕگەو بەندەكانی رێككەوتنەكە بە بیری الیەنی بەرامبەر
بهێنەرەوە بۆ ئەوەی لە كاتی دانوستاندا روبەڕوی كێشەو
ئاڵۆزی نەبنەوە.
* لە كۆتایی كۆبوونەوەكانی پرۆسەی دانوستاندا هەموو
ئەو خااڵنە تۆمار بكە ،كە لەسەرییان رێكدەكەون.
* بە دەنگێكی بیسرتاو هەر یاداشتێك بخوێنەرەوە كە لە
بەشی یەكەمی دانوستانەكاندا تۆمار كراوە.
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* بە شێوەی نوسین هەر دەستەواژەیەك یان وشەیەكی
ناڕوون روونبكەرەوە و گفتوگۆیان لەسەر بكە.
* دڵنیا ببە لەوەی كە هیچ پرس و بابەتێكت پشتگوێ
نەخستووە لە پێناو پەلەكردن لە وەستاندنی پرۆسەی
دانوستان.
* لە كاتی كۆتاییهاتنی پرۆسەی دانوستاندا ،بێئەوەی
بە شێوەیەكی دوژمنكارانە خ��ۆت نیشانبدەیت
متامنەت بە سەركەوتنت هەبێت.
* لەوە خۆت دڵنیا بكە ،كە بەرامبەرەكەت دەسەاڵتی
تەواوی هەیە بۆ كۆتاییهێنان بە دانوستان یان نا.
* ئەگەر بڕوات بە پێكهاتنەكە نییە واژۆی لەسەر
مەكە و لە كاتی پێشكەشكردنی منایشی كۆتاییدا لە
هەڵوێستی الیەنی بەرامبەرت بڕوانە.
* ئەو بنەما هاوبەشانە بەرجەستە بكە ،كە لە كاتی
وتوێژەكاندا دركت پێكردوون.
* هەوڵبدە لە دووڵ��ی و نیگەرانییەكانی الیەنی
بەرامبەرت تێبگەیت ،چونكە لە كۆتاییدا سود بە
ئامانجەكانت دەگەیەنێت.
* لەسەر وادەی��ەك رێكبكەون بۆ پێداچوونەوەی
هەڵوێستە نیشاندراوەكان لە پێناو خ��ۆالدان لە
ئاڵۆزبوونی بارودۆخەكە و گەیاندنی دانوستان بە
بنبەست.
* خۆت لە كاردانەوەیەك بپارێزە كە لەسەر بنەمای
(حەق بە حەق) بێت.
* پێداگری لەسەر نیشاندانی داوای لێبوردن مەكە لە
كاتێكدا هێمنی ناو هۆڵی بەڕێوەچوونی دانوستان
پارێزراوە.
* یەكسەر لە دوای دەرچوونت لە هۆڵی كۆبوونەوەكان
بەهۆی شكستی دانوستانەوە پەیوەندی بە الیەنی
بەرامبەرەوە بكە.
* رێكبكەوە لەسەر دیاریكردنی وادەی��ەك��ی تر
بۆ دەستپێكردنەوەی دانوستانەكان بە مەبەستی
كەمكردنەوەی زیانەكان.
* پێش پەنابردن بۆ الیەنێكی نێوەندكار ،دووجار بیر
بكەرەوە ،چونكە ئەو پرۆسەیە تێچوونی زۆرە.

* خۆت لە هەڵسوكەوت و راسپاردەكانی الیەنی
نێوەندكار دڵنیا ب��ك��ەرەوە م��ادام الیەنەكەیرت بە
پەرۆشە.
* بیر لە چەند چارەسەرێكی ناكالسیكییانە بۆ
چارەسەركردنی قەیرانەكە بكەرەوە.
* لەپێش دەستپێكردنی دانوستان تەواو لە تێگەیشتنت
بۆ پرۆسەی داوەریكردن دڵنیا بەرەوە.
* دادوەرییەك هەڵبژێرە كە ت��ەواو جێی متامنەی
هەردووالی دانوستانكار بێت.
* لە كاتی پێویستدا داوای لە الیەنی سێیەم بكە
داوەرێك بۆ پرۆسەی دانوستان دابرنێت.
* رێ��ب��ك��ەون ل��ەس��ەر میتۆدێكی دی��اری��ك��راو بۆ
جێبەجێكردنی ئەو بڕیارانەی لەسەرییان پێكهاتوون.
* خشتەیەكی كۆتایی درووستبكە بۆ پۆلێنكردنی
هەموو ئەو خااڵنەی لەسەرییان رێككەوتوون.
* دەستبەجێ ئەو كەسە دەستنیشان بكە ،كە پێویستی
بە زانیارییەكان هەیە ،بۆ ئەوەی ئاستی پێشكەوتنی
پرۆسەی دانوستانەكان بزانیت.
* با دوایین دیدو سەرنجت ئەرێنیانە و باشبێت ،چونكە
لەوانەیە هەمان دیدو سەرنجی سەرەتای پرۆسەكەی
هەبێت ،ئەوەش بە هەنگاوێكی سودبەخش دادەنرێت.

سەرچاوەکان:

د .ئەحمەد یوسف ئەحمەد ،د .محەمەد زبارە – كتێبی
(پێشەكیەك لە بارەی پەیوەندیە نێودەوڵەتییەكان)
م .محەمەد عەوەز شبیر
http://www.siironline.org/alabwab/diplomacycenter/011.html
http://www.siironline.org/alabwab/edare-%20
eqtesad(27)/625.htm
http://www.grenc.com/Mangement_main.cfm
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/
posts/126933
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دیپلۆماسیيەتی رازیكردن

دانوستان بۆ رێككەوتن ،یان پاراستنی
دەستكەوت و بەرژەوەندییەكان ؟

ئایدیا دیپلۆماتیك
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گـ

گرنگە ئەو راستیە بزانین ،كە هونەری دیالۆگ و دانوستان لە نێوان دەوڵەتان و
هێزە ناكۆكەكاندا بە گشتی وەك یەكێك لە بژاردە باشەكان ،بووەتە كۆڵەكەیەكی
سەرەكی و بنەڕەتی كە هەمیشە سەرۆك و پادشاكان و رابەرانی شۆڕش و بزوتنەوەكان
ناتوانن دەستبەرداری ببن لە پێناو گەیشتن بە رێككەوتن و یەكالییكردنەوەی كێشە
و ناكۆكییەكانی نێوانیان بە شێوەیەكی ئاشتیانە و دوور لە زمانی زبرو شەڕەنگێزی.
سەرەڕای ئەوەی شێوازە جۆراوجۆرەكانی دانوستان لە دەوڵەتە پێشكەوتووەكاندا هەنگاوی
گەورەی بەرەو پێشەوە ناوە ،بەاڵم ئەمڕۆ چەندین زانكۆو ئەكادیمیا و سەنتەری تایبەت
بەو بوارە كراونەتەوە بە مەبەستی گرنگیدان و فراوانكردنی بوارەكانی بە زانستیكردنی
پرۆسەی دانوستان بەهۆی ئەو گرنگییە بێهاوتایەی كە لەسەر ئاستی سیاسەتی دەرەوە
و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەكاندا هەیەتی.

لەپاڵ ئەوەشدا گەشەكردنی بوارەكانی تەكنەلۆژیا و
پەیوەندییەكان و رابوونی گڵۆبالیزم رۆڵی هەرە گەورە
دەگێڕن لە ب��واری گەشەسەندنی پەیوەندییە سیاسی
و دیپلۆماسییەكانی نێوان دەوڵەتانی زلهێزو تازە
پێگەیشتوەكان و سەرهەڵدانی روانگەیەكی نێودەوڵەتی
جەنجاڵ و ناسەقامگیر ،كە تێیدا ت���ەواوی روداوو
گۆڕانكارییەكان زۆر بە خێرایی بەرجەستە دەبن ،بەم
هۆیەشەوە گرفت و قەیران و ناكۆكی لە نێوان پێكهاتەكانی
كۆمەڵی نێودەوڵەتی لە سەرجەم بوارەكانی سیاسی،
ئابوری ،ئەمنی ،دیپلۆماسی و پەیوەندییەكاندا روودەدەن
و پێویستە بە رێگەی دیالۆگ و گفتوگۆ چارەسەر بكرێت
ئەگینا جیهان دەبێـە جەنگەڵستان و شەڕو ملمالنێ لە
هەموو سوچێكیدا سەرهەڵدەدات و ئارامی سیاسی و
كۆمەاڵیەتی و بەرژەوەندی دەوڵەتان دەكەوێتە بەردەم
هەڕەشە و مەترسی گەورەوە .ئاشكرایە كە بەناویەكدا
چوون و ئاڵۆزییەكان لە سەرجەم بوارەكانی ژیاندا بە یاسا
و رێسا رێكخراوە ،بەاڵم هەندێكجار لەالیەن زۆرێك هێزو
گروپەوە بە شێوەیەكی باش مامەڵەیان لەگەڵدا ناكرێت،
بەو هۆیەشەوە كێشەو ناكۆكی روودەدات و پەیوەندی

نێوان دەوڵەتان و هێزە سەردەستەكانی جیهان تێكدەدات،
زۆر جاری واش هەیە شەڕو پێكدادانی لێدەكەوێتەوە و
مەرگەسات و قوربانی زۆریش بەدوای خۆیدا دەهێنێت،
بەاڵم لە قۆناغێكدا كەسانی ژیرو عاقڵمەندانی الیەنە
ناكۆك و بەشەڕ هاتووەكان دەگەنە ئەو بڕوایەی كە
پێویستە كێشەو ناكۆكییەكان بە رێگەی دیالۆگ و دانوستان
چارەسەر بكرێن ،دوو الیەن ،یان هەموو الیەنە ناكۆكەكان
ئامادەیی خۆیان بۆ دەستپێكردنی دیالۆگ نیشاندەدەن.
دەكرێت لێرەدا ئاماژە بۆ چەند منوونەیەك بكەین ،كە
لە رابردودا بە گرتنەبەری رێگەی دانوستان و دیالۆگی
ب��ەردەوام چارەسەری گونجاوییان بۆ دۆزراوەت���ەوە و
دوایئەوەی گەیشتونەتە قۆناغێكی زۆر مەترسیدار كۆتایی
بە شەڕو ملمالنێكان هێرناوە:
 شەڕی ئەهلی لوبنان 1990-1982 شەڕی هەشت ساڵەی عێراق – ئێران 1988-1980 شەڕی ناوخۆی جەزائیر 2000-1988 ملمالنێی نێوان بەریتانیا و ئەرجەنتین لەسەر فۆكاڵند. ملمالنێی نێوان هندستان و پاكستان.بە گشتی دەكرێت بڵێین هەندێك لەو قەیران و كێشانە
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لە دوای دەیان ساڵ گفتوگۆو دیالۆگ هێشتا نەتوانراوە
بە رێگەی دانوستان چ��ارەس��ەر بكرێت ،بۆ منوونە
ملمالنێی نێوان عەرەب -ئیرسائیل كە لە ساڵی 1948وە
دەستیپێكردووە و تاكو ئێستا بەردەوامە ،لەو ماوەیەشدا
چەندینجار پرۆسەی دانوستان لە نێوان بزوتنەوەی
رزگ��اری��خ��وازی فەڵەستینی و حكومەتی ئیرسائیلدا
ئەنجامدراوە ،ب��ەاڵم نەتوانراوە رێككەوتنی كۆتایی
و یەكالكەرەوە لە نێوانیاندا واژۆ بكرێت .هەروەها
دانوستانەكانی نێوان ب��ەرەی پۆلیساریۆ و حكومەتی
مەغریب لە چوارچێوەی قەیرانی بیابانی خۆرئاوا ،كە تا
ئێستاش بەردەوامە.

گریامنەكان و پاڵنەرەكانی كەسی دانوستانكار

كارێكی هەڵەیە ئەگەر گریامنەی ئەوە بكرێت ،كە الیەنی
بەرامبەر دەخوازێت هەمان ئەو ئامانجانە بەدەست
بێنێت ،كە تۆ هەوڵی بەدیهێنانیان دەدەیت ،بەڵكو بە
دڵنیاییەوە ئ��ەوەی بەرامبەرەكەت هەوڵی بۆ دەدات
جیاوازە .سەرەتا رۆڵی تۆی دانوستانكار ئەوەیە بزانیت
الیەنی بەرامبەرت ئامانجی چییە و هەوڵ بۆ چی دەدات،
چونكە ئەوە لەو بابەتانەیە كە زۆر پێویستە بیزانیت،
چونكە هەرچەندێك بە باشی دركت بەم بابەتە كرد یان
هەوڵی لێبڕاوانەت دا بۆ زانینی مەرام و خواستەكانی تیمی
دانوستانكاری بەرامبەرت ،ئەوەندەش زیاتر لە بەدیهێنانی
ئامانجەكانت نزیكیت ،بەڵكو دەتوانیت بەبێ بەخشینی
هیچ دەستبەردارییەك (تنازل) ئامانج و خواستەكانت
بەدی بهێنیت.
بە گشتی هاندەرەكانی كەسی دانوستانكار ،یان شەخسین
ی��ان كێبڕكێكارین ،یاخود هەوڵێكن بۆ دۆزی��ن��ەوەی
چارەسەرێكی داهێنەرانە بۆ كێشەو گرفتێك ،كە روبەڕوی
دەبێتەوە و هەوڵدەدات بگاتە رێگەچارەیەكی وا كە بتوانێت
رازیبكات .سەبارەت بە پاڵنەرە شەخسییەكان ،سەرنج
دەدرێت كە دانوستانكار هەوڵدەدات بۆ بەدەستهێنانی
ئامانجە شەخسییەكانی تایبەت بە خۆی ،بەاڵم پاڵنەرە
رێكخراوەكان ئەوەیە كە دانوستانكار تەقەلالیەكی زۆر
دەدات تاكو بگاتە ئەو چارەسەرەی خۆی دەیەوێت و
وەك ئامرازێك تەماشای دەكات بۆ رازیكردنی خۆی یان
ئایدیا دیپلۆماتیك

ئەو الیەنەی ،كە نوێنەرایەتی دەكات و لەجیاتی دانوستان
ئەنجامدەدات .بەاڵم پاڵنەرەكانی چارەسەریی ئەوەیە كە
دانوستانكار لە چەند چارەسەرێكی داهێنەرانە و جێگەی
رەزامەندی هەردووالی پرۆسەكە دەگەڕێت.
الیەنێكیرتی گرنگ لە پرۆسەی دانوستاندا بریتییە لە
كۆكردنەوەی زانیارییەكان ،كە گرنگی لە الیەنەكانیرت
كەمرت نییە ،بۆیە پێویستە لەسەر دانوستانكار
پێشئەوەی دەست بە دانوستان و گفتوگۆكانی بكات
لەگەڵ الیەنی بەرامبەردا ،ئەو زانیارییانە لەسەر الیەنی
دانوستانكاری بەرامبەری كۆبكاتەوە ،كە پشتیوانی لە
هەڵوێست و مەرج و پێشنیارەكانی دەكەن .بۆ منوونە
گرنگە بزانیت الیەنی بەرامبەر تا چەندێك پەرۆشە بۆ
دۆزینەوەی چارەسەری كێشەو ناكۆكییەكان و چۆن
هەستی بەو ئاراستەیەدا دەوروژێرنێت ،یان سنوری
دەسەاڵتەكانی چەندە ،تا چ ئەندازەیەك دەتوانێت
بڕیاری یەكالییكەرەوە بدات ،ئەو بژاردە و كارتانەی
لەبەردەستیدایە چین ،ئەو فشارانەی كە دەتوانێت
بەكارییان بێنێت چین .ئەگەر دانوستانكار ئەم
زانیارییانەی لە بارەی بەرامبەرەكەیەوە لەبەردەستدا
هەبوو ،پێویستە زۆر ژیرانە و بە شێوازێكی دیپلۆماسی
كەڵكیان لێوەربگرێت.

مانۆڕەكانی قۆناغی كۆتایی پرۆسەی دانوستان

لە پرۆسەی دانوستاندا ،مانۆڕی ئەخالقی و مانۆڕی
نائەخالقی بوونیان هەیە و پێویستە كەسی دانوستانكار
ئەو جۆرە مانۆڕە نائەخالقییانە بزانێت ،كە هەندێك لە
دانوستاكارەكان لە كۆبوونەوەكانی كۆتایی پرۆسەكەدا
بەكارییان دەهێنن ،بۆ ئەوەی بتوانێت كاریگەرێتیان
پوچەڵ بكاتەوە .مانۆڕەكانیش بە گشتی ئەمانەن:
 .1داواكردنی شتێكی ئەستەم:
كاتێك دانوستانكارێك لە شاندی الیەنی بەرامبەر لە قۆناغی
كۆتایی دانوستانەكاندا داواكارییەك دەدۆزێتەوە ،كە
جێبەجێكردنی قورسە یان ئەستەم و مەحاڵە .هەندێكجار
ئەو جۆرە داواكارییە وەك مەرجێكی داسەپاو وایە لە
الیەنی بەرامبەرەوە دەكرێت بە مەبەستی خۆدزینەوە لە
جێبەجێكردنی رێككەوتنی نێوانیان.

45

 .2هەڵەی بە ئەنقەست:
هەندێكجاری وا رودەدات ،كە الیەنی بەرامبەر لە
دوا ساتەكانی دانوستان و نزیكبوونەوە لە رێككەوتن
هەڵەیەكی ئەنقەست دەك��ات بۆ ئ��ەوەی زی��ان بە
رێككەوتنەكە بدات یان هەڵبوەشێرنێتەوە بە ئامانجی
پەكخسنت و گەڕانەوەی بۆ چوارگۆشەی یەكەم.
 .3پاشگەزبوونەوە لە رێككەوتن لە دوای رێككەوتن:
هەندێكجار لە دانوستاندا ئەم حاڵەتە رودەدات ،بە
تایبەتی كاتێك بەهۆی پێویستی زۆرت بە رێككەوتن
ناچاریت بە هەندێك مەرج رازی بیت ،بۆیە لەم كاتەدا
دانوستاری بەرامبەر لە دوای پێكهاتن و رێككەوتن
داوای دەستكەوتی زیاتر دەكات .لێرەدا پێویستە لەسەر
دانوستانكار بە بەرامبەرەكەی بڵێت كە دەیەوێت
رێككەوتنەكەی نێوانیان دووبارە بكاتەوە و جارێكیرت بە
ناوەرۆكی پێكهاتنەكەدا بچنەوە ،چونكە رازی نییە لەسەر
ئەو خااڵنەی پێشرت لەسەرییان رێككەوتوون ،یان پاساو
دەهێنێتەوە بە گەڕانەوەی بۆ دەسەاڵتی بااڵ كە بەو
رێككەوتنە رازی نییە و شاندە دانوستانكارەكەی دەیەوێت
لە دانوستان بكشێتەوە.

منوونەیەكی زیندوو لەسەر گەمەی دانوستان

لە ساڵی  1985لە سایەی هەلومەرجی داخ�ران و بە
بنەبەست گەیشتنی پەیوەندییەكانی نێوان ویالیەتە
یەكگرتوەكانی ئەمەریكا و یەكێتی سۆڤێتی جاران،
نوسینگەی لێكۆڵینەوە فیدراڵییەكانی ئەمەریكا
( )FBIیەكێك لە ئەندامانی شاندی سۆڤێتی كە ناوی
(زاخ��اررۆڤ) بوو لە بارەگای نەتەوە یەكگرتووەكان
بە تۆمەتی سیخوڕیكردن دەستگیر كرد .بەهۆی ئەو
روداوەوە یەكێتی سۆڤێت داوای��ك��رد سەودایەكی
گۆڕینەوە لە نێوان مۆسكۆو واشنتۆن ئەنجامبدرێت
بۆ گ��ۆڕی��ن��ەوەی (دان��ی��ل��ۆڤ) بە (زاخ����ارۆڤ) ،بەاڵم
ئەمەریكییەكان تەنها یەك وەاڵمیان دانەوە و وتیان:
گۆڕینەوە نییە ،دانوستان كۆتایی پێهات .لە راستیدا ئەو
جۆرە وەاڵمدانەوەیە هەڵەیەكی گەورەی ئەمەریكییەكان
بوو ،چونكە دەكرێت لە پرۆسەیەكی كارای دانوستاندا
جارێك و چەندینجار دەرگاكان كراوە بن ،دانوستانكارە

لێهاتوو كارامەكانیش تەنها ئەوە نازانن ،كە چۆن لە
دانوستانەكاندا سەركەوتوو دەب��ن ،بەڵكو دەشزانن
چۆنچۆنی دەیبەنەوە و واش لە الیەنی بەرامبەر دەكەن
هەستێكی لەال دروستبێت كە ئەویش براوەیە .كەواتا
دانوستانكارە شارەزا و لێهاتووەكان دەتوانن روبەڕوی
هەرجۆرە هەڵوێست و گرفتێك ببنەوە لە پێناو گەیشنت
بە چارەسەری دادوەرانە بۆ هەردووال .ئەمەیە جەوهەرو
ناوەرۆكی دانوستانی كارا ،دەستەواژەی دەستكەوتی
هاوبەشیش ،كە زۆربەی كتێبەكانی تایبەت بە پرۆسەی
دانوستان باسی لێوە دەكەن ،جگە لە فێڵێكی گەورە
هیچی تر نییە ،لە كاتێكدا ه��ەردوو الی دانوستانكار
زۆرجار بە مەبەستی گەیشتنیان بە هەمان ئامانج هەوڵی
بۆ دەدەن .گەواتە لە واقیعدا دەستكەوتی هاوبەش نییە،

لەسەر مێزی گفتوگۆو دانوستان رێگە بە بوونی
تەنها یەك كەیس نادرێت ،چونكە هەبوونی
ی��ەك كەیس بۆ گفتوگۆو دانوستان مانای
ئ��ەوەی��ە ،كە پێویستە ب��راوە و دۆڕاو هەبێت
بەڵكو تەنها هەستكردنی هاوبەرامبەر بە بەدیهێنانی
دەستكەوت و ب��ەرژەوەن��دی بوونی هەیە .جارێكی
تر دەگەڕێینەوە بۆ چۆنێتی چارەسەركردنی قەیرانی
سیخوڕەكان لە نێوان ئەمەریكا و یەكێتی سۆڤێت .رای
ئەرماندا ،بەڕێوەبەری گۆمپانیای (ئۆكسیدتناڵ پرتۆلیۆم)
پێشنیاری بۆ سۆڤێتەكان كرد تاكو نەیاری روسی (یۆری
ئۆرلۆڤ) و هاوسەرەكەی ئازاد بكەن ،ئەگەر دەیانەوێت
قەیرانەكە چارەسەر بكرێت ،ئەوەبوو پێشنیارەكە پەسەند
كراو رێككەوتن ئەنجامدرا .دەرئەنجامەكە ئەوە بوو،
كە ئەمەریكا دانیلۆڤی بە زاخارۆڤ نەگۆڕییەوە ،بەاڵم
لەگەڵئەوەشدا توانی وەریبگرێتەوە و سۆڤێتییەكانیش
یەكێك لە پیاوەكانی خۆیان وەرگرتەوە ،بەو شێوەیەش
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ه��ەردووال بە ئامانجی خۆیان گەیشنت .لەم حاڵەتەدا
دانوستانكاری ئەمەریكی (جیم هامەر) هەستا بە
جێبەجێكردنی بنەماكانی دانوستانی كارا ،كە ناوەرۆكەكەی
بریتیە لەمە" :لەسەر مێزی گفتوگۆو دانوستان رێگە بە
بوونی تەنها یەك كەیس نادرێت ،چونكە هەبوونی یەك
كەیس بۆ گفتوگۆو دانوستان لەسەر كردن مانای ئەوەیە،
كە پێویستە براوە و دۆڕاو هەبێت ،لەبەر ئەوە پێویستە
لەسەر دانوستانكار كەیسێكی دیكە بخاتەڕوو تاوەكو
كەشێك بۆ پێكهاتن و رێككەوتن دروستبكات و شوێنێك
بۆ مانۆڕكردن بكاتەوە".
لە پرۆسەی دانوستاندا ،بە درێژایی مێژوو هەر گەل و
نەتەوەیەكی جیهان كۆمەڵێك سیفات و تایبەمتەندی
دیاریكراوییان بەرجەستە كردووە ،بە كورتی هەندێك لەو
تایبەمتەندییانە دەخەینە روو:

بارهگاى سهرهىك نهتهوه يهكگرتووهكان له نيويۆرك

ئایدیا دیپلۆماتیك

 عەرەبەكان:عەرەب لە مێژوودا بەوە نارساوە ،كە گرنگیەكی زۆر بە
كات و پەیوەندییە دۆستانەیی و مرۆڤایەتییەكان دەدەن،
بەالی عەرەبەكانەوە گرێبەست تەنها سەرەتای پرۆسەی
دانوستانە نەك كۆتاییەكەی.
 ئاسیەوییەكان:گەالنی ئاسیا تا رادەی��ەك لە عەرەبەكانەوە نزیكن لە
بواری گرنگیدانیان بە پەیوەندییەكان ،بەاڵم ئەوان زۆر
متامنەیان بەو كەسانەیە كە دانوستانیان لەگەڵدا دەكەن،
زیاتر لە متامنەكردنییان بە گرێبەست ،چونكە گرێبەست
و پێكهاتن بەالیانەوە بە سەرەتای پرۆسەكە دادەنرێت .لە
هەندێك دەوڵەتی كیشوەری ئاسیا ئاساییە زۆر بە ئاسانی
گرێبەست و پێكهاتن هەڵبوەشێرنێتەوە ،ئەگەر بێتو
بارودۆخەكە بگۆڕێت .بۆ منوونە ژاپۆنییەكان حەزییان
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لە وشەی (نا) نییە و لە دانوستانەكانیاندا زۆر نایڵێنەوە،
بەاڵم بۆ منوونە دەڵێن :كارەكە تا رادەیەك قورس دەبێت،
ئەوەش بە دڵنیاییەوە مانای (نا) دەبەخشێت.
 فەڕەنسییەكان:فەڕەنسییەكان گەلێكن ئەگەر وتیان (بەڵێ) ،ئەوە رێك
مەبەستیان رێككەوتن و پێكهاتنە ،ئەگەریش بڵێن (نا)
ئەوە مانای ئەوە دەبەحشێت ،كە دەڵێن با دانوستان
دەستپێبكەین.
 ئینگلیزەكان:ئەوەی دەربارەی ئینگلیزەكان زانراوە لە پرۆسەی دانوستان
و دیالۆگدا هەرگیز س��ۆزدار نین ،بەڵكو زۆر ساردن و
لەوپەڕی ئامادەباشیدان تا كاتێكی زۆر لە دانوستانەكانیاندا
بەسەربەرن ،بەو مەرجەی بزانن كە كۆتایی پرۆسەكە لە
بەرژەوەندی خۆیاندا دەبێت و پاڵپشتی هەڵوێستەكانیان
دەكات .ئینگلیزەكان دیپلۆماتكاری زۆر سەركەوتوون،
بەڵكو حەز ناكەن بكەونە ناو گێژاوی مەسەلە و پرسیارە
كەسییەكان.
 ئەمەریكییەكان:لە پرۆسەی دانوستانەكاندا كات لەالی ئەمەریكییەكان
زۆر بە نرخە و هەرگیز بەفیڕۆی نادەن ،بەڵكو هەمیشە
چاوییان لەسەر كاتژمێرەكەیان و دوایین بڕگەی رێككەوتنە.
 ئەڵامنەكان:ئەڵامنەكان لە پرۆسەی دانوستاندا زیاتر گرنگی بەو
رێككەوتن و سەودایانە دەدەن كە مەبەستیانە بە
هەر نرخێك بێت بیانهێننەدی ،جگە لەوەش گرنگی بە
نازناوەكان دەدەن و حەزدەكەن بە نازناوەكانیانەوە بانگ
بكرێن.
 روسەكان:كاتێك روسەكان لە پرۆسەی دانوستاندا بڵێن :كارەكە
راحەت و ئاسان نابێت ،مەبەستیان ئەوەیە كە ئەو كارە
ئەستەمە بكرێت ،تا بۆیان بكرێت مانۆڕ دەكەن و چاوییان
لەسەر ئامانجەكانیانە.

جۆرە سەرەكییەكانی دانوستان:

سەبارەت بەو مەبەست و خواستانەی لە پشت پرۆسەی

دانوستان هەیە ،لە ئێستادا چەند جۆرێك دانوستان
بوونیان هەیە كە كەسی دانوستانكار پێویستە لە رسوشت
و ماهیەتی تێبگات بە تایبەتی لە ڕووی هەڵوێست و
بیركردنەوەی الیەنی بەرامبەر لەناو گەرمەی بەڕیوەچوونی
پرۆسەی دانوستاندا ،چونكە دانوستانكاری سەركەوتوو
باش دەزانێت چی لەسەر ئەستۆیەتی پێشكەش بكات و
بەرجەستەی بكات ،بە تایبەتی خواست و پێویستییەكانی
الیەنی ركابەرو خاڵە بەهێز الوازەكانی لە ئێستاو ئایندەشدا،
هەروەها گرنگە چاك بزانێت كام رێگە و میكانیزمی
گونجاو دەگرێتە بەر بۆ مامەڵەكردن و وتوێژكردن لەگەڵ
بەرامبەرەكانیدا بۆ ئەوەی لە كارەكانیدا سەركەتوو بێت

فەڕەنسییەكان گەلێكن ئەگەر وتیان (بەڵێ)،
ئەوە رێك مەبەستیان رێككەوتن و پێكهاتنە،
ئەگەریش بڵێن (نا) ئەوە مانای ئەوە دەبەخشێت،
كە دەڵێن با دانوستان دەستپێبكەین.
و بتوانێت گەورەترین سودو دەستكەوت بۆ واڵتەكەی
بەدەست بێنێت .بە گشتی جۆرەكانی دانوستان ئەمانەن:
 .1دانوستانی دەستكەوتی هاوبەش (وین -وین).
 .2دانوستانی بردنەوەی الیەك و دۆڕانی ئەویرت (وین-
لۆس).
 .3دانوستانی هەڵخەڵەتاندن.
 .4دانوستانی دامركاندنەوە.
 .5دانوستانی كاریگەری نواندن.
 .6دانوستان لە رێگەی ناوبژیوانانەوە.
 .7دانوستانی سستی نواندن (خاو و خلیچك).
 .1دانوستانی دەستكەوتی هاوبەش ()WIN-WIN
مەبەست لەمجۆرەی دانوستانەكان ئەوەیە ،كە هەر
الیەنێك یان دەوڵەتێكی بەشدار بە هەڵوێستێكی ئەرێنی
تەواو لە بەرژەوەندی و دەستكەوتەكانی خۆی دەڕوانێت،
واتە هەریەكە لە الیەنە دانوستانكارەكان درك بەو راستییە
ژمارە ( )23-22نیسانی 2016
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دەكات كە رێككەوتنێكی سەركەوتو و بونیاتنەر پێویستە
دەستكەوت و بەرژەوەندییەكانی هەر یەكێكیان بە
شێوەیەكی هاوسەنگ و جێی رەزامەندی بۆ هەمووان
بەدی بێنێت .ئەمجۆرە لە دەنوستان ،پێویستە تیایدا
تەنها یەك پەیڕەو كاری پێبكرێت بۆ چارەسەركردنی
ئەو ناكۆكی و ملمالنێیانەی ،كە بوونەتە جێی مشتومڕ
لە نێوان دەوڵەتان و هێزە ناكۆكەكان ،یان لە نێوان ئەو
دامەزراوانەی كە بەرژەوەندی و ئامانجیانە لە رێگەی
دانوستانانەدا رێككەوتن بەدیبێت و لە رێگەیەوە
ب��ەرژەوەن��دی هاوبەشی سەرجەم الیەنەكان مسۆگەر
بكرێت ،چونكە بە پێچەوانەوە بەدیهاتنی رێككەوتنێك
لەسەر حسابی یەكێك لە الیەنە دانوستانكارەكان بۆ
بەرژەوەندی الیەنێكی دیاریكراو جۆرێك لە هەستكردن
بە فێڵكردن یان ستەمكاری دروستدەكات ،یان النیكەم

گفتوگۆی نێوان پۆتن و ئۆباما

ئایدیا دیپلۆماتیك

نارازیبوونی لێدەكەوێتەوە بەو هۆیەشەوە لە یەكەم
قۆناغدا دانوستان رەتدەكرێتەوە و ئەنجامی ئەرێنی نابێت.
بە دیوێكی تردا پێكهاتن لەسەر بەدیهێنانی دەستكەوتی
هاوبەش لەنێوان دەوڵەتە دراوسێكان و دۆستەكان ،یان
ئەو دەوڵەتانەی بەرژەوەندییە دوور مەوداكان پێكیانەوە
دەبەستێتەوە ،بە چاكرتین رێگەچارە دادەنرێت بۆ زاڵبوون
بەسەر قەیران و ناكۆكییەكانی نێوانیان و درێژەپێدانی
پەیوەندی دۆستانە لە نێوانیاندا ،بۆیە لەم روانگەیەوە
پێویستە لەسەر الیەنە دانوستانكارەكان بە شێوەیەكی
جددی كاربكەن بۆ گەیشنت بەو جۆرە رێككەوتنانەی
بەرژەوەندییەكانیان بە جۆرێكی هاوسەنگ و دور لە
شڵەژان دەپارێزێت .ئەم هاوكێشەیە هەمیشە مانای
ئەوە ناگەیەنێت ،كە گەیشنت بە رێككەوتن هەمیشە
پێویستی بە پێشكەشكردنی دەستبەرداری (تنازل) و زیان
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بەركەوتنی لێدەكەوێتەوە ،بەڵكو لە ماوەی درێژەكێشانی
رێككەوتنەكان لە پانتاییەكی دوورم��ەودادا هەردووال
درك بە كاریگەرێتی دەستبەرداربوون و زیانەكانییان
دەكەن ،بەاڵم لە پێناو بەدیهێنانی ئاشتی و گەیشنت بە
چارەسەرێكی جێی ڕەزامەندی ئامادەن لەسەر مێزی
دانوستان كۆببنەوە.
 .2دانوستانی بردنەوەی الیەك و دۆڕانی ئەویرت
()WIN-LOSE
لەمجۆرە دانوستانەیاندا هەر الیەنێكی دانوستانكار
لەسەر ئەو بنەمایە بەشداری دەكات ،كە براوە بێت و
بەرژەوەندییەكانی لەسەر حسابی الیەنەكەیرت بەدەست
بهێنێت ،كەواتا ئ��ەو الیەنەی دەی��ەوێ��ت گەڕەكانی
دانوستانەكان بباتەوە گرنگی نادات بە رەوشی ئایندە
و رەن��گ��دان��ەوەی ب��ارودۆخ��ەك��ە لەسەر ب��ەردەوام��ی
پەیوەندییەكانی لەگەڵ الیەنی بەرامبەردا ،بەڵكو بە
پێچەوانەوە ئەو كارە دەكات كە ئەنجامی خواسرتاوی
بەوپەڕی خێرایی بۆ مسۆگەر بكات .بۆ منوونە هەندێك لە
دەوڵەتانی سەركەوتووی جەنگی دووەمی جیهان كەڵكییان
لە دەرئەنجامی شەڕەكە بۆ بەرژەوەندی خۆیان وەرگرت
لە رێگەی بەستنی چەند پەیامننامەو رێككەوتنێك لەگەڵ
دەوڵەتە شكستخواردووەكان ،بەبێ لەبەرچاوگرتنی بنەمای
دادپەروەری ،یان بنەمای هاوسەنگی بەرژەوەندییەكان،
هەروەها ئەمجۆرە لە پرۆسەی دانوستان لە نێوان هەندێك
لە دەوڵەتە گەورەكان و رێكخراو و بزوتنەوەكاندا بوونی
هەیە كاتێك ئەو بزوتنەوانە لەوپەڕی پێویستیدان بۆ
دەستكەوتنی پارە و چەك و كەلوپەرلی سەرەكی و تەنانەت
پارێزگاری لێكردنیش ،منوونەشامن لەمبارەیەوە زۆرە ،بە
تایبەتی كاردانەوەكانی شەڕی كەنداو لە دوو دەیەی
رابردوودا لەگەڵ ئەو رێككەوتنانەی لە ناوچەكەدا بەدوای
خۆیدا هێنا .هیچ كەسێكی ژیر گومان لەوە ناكات كە ئەو
رێككەوتنانە لەژێر هەڕەشەی هەڵوەشاندنەوەدان ئەگەر
بارودۆخی سیاسی لە نێوان واڵتە بەشدارەكان بگۆڕێت،
بە تایبەتیش لە دوای گۆڕانی رژێمە دەسەاڵتدارەكان
كە كەڵك لە چەتری پارێزگاریكردنی دەوڵەتە گەورەكان
وەردەگرن ،یان ئەو واڵتانەی بەرژەوەندی رژێمەكانیان لە

بەرژەوەندی گەلەكانیان بە گرنگرتو بااڵتر دەزانن .بۆیە
شتێكی ئاشكرایە كە ئەمجۆرە دانوستان و رێككەوتنانە
هەڵگری زۆرێك پۆینتی نائەخالقی دیارن ،كە پێچەوانەی
لۆژیكی مرۆڤایەتی و دادپەروەرین ،بەاڵم لەگەڵ ئەمەشدا
بە بەشێك لە سیامی سیاسەیتی نێودەوڵەتی دادەنرێت.
 .3دان��وس��ت��ان��ی ه��ەڵ��خ��ەڵ��ەت��ان��دن (Deception
)negotiations
ئەمجۆرە لە دانوستان لە س��ەردەم��ی هاوچەرخی
ئێستاماندا لە زۆرێك رووداوو بۆنەدا پەیڕەو دەكرێت،
بە تایبەتی كاتێك یەكێك لە الیەنە ناكۆكەكان بەشداری
لە پرۆسەی دانوستاندا دەك��ات ،بەاڵم مەرامی خراپی
هەیە و نیەتی ئەوەی نییە پابەندی رێككەوتن بێت،
بەڵكو بۆ چنكەوتنی هەندێك ب��ەرژەوەن��دی یان

ل��ە پ���رۆس���ەی دان��وس��ت��ان��ەك��ان��دا ك���ات ل��ەالی
ئەمەریكییەكان زۆر ب��ە نرخە و هەرگیز بە
فیڕۆی ن��ادەن ،بەڵكو هەمیشە چاوییان لەسەر
كاتژمێرەكەیان و دوایین بڕگەی رێككەوتنە.
دەستكەوتی كاتی ئەو كارە دەكات ،لە بەرامبەریشدا
چەند بەڵێنێك وەردەگرێت ،كە پێشرت بڕیارییان لەسەر
دراوە .منوونەی هەرە دیار لەسەر ئەمجۆرە دەنوستانە
ئەوەیە كە لە ئاداری ساڵی  2005لە نێوان دەسەاڵتی
فەڵەستینی و ب��زوت��ن��ەوەی حەماس روی��دا و چەند
جارێكیش دووب��ارە ب��ۆوە ،هەروەها ئ��ەوەی لە شاری
(مەككە) لە ئەنجامی دانوستانی نێوان رێكخراوی فەتح
و حەماس رویدا سەبارەت بە وەرگرتنی چەند وەزارەتێك
لە حكومەتدا و وازهێنانی حەماس لە سەرجەم وەزارەتە
گرنگەكان (سیادییەكان) بۆ فەتح ،جگە لە مەرجدانان
لەسەر رازیبوونی فەتح لەسەر دانانی وەزیری ناوخۆ
لە بەرامبەر ئەوەشدا فەتح بەڵێنیدا هاوكار بێت و
كاربكات بۆ چاكسازیكردن لە دامودەزگا ئەمنییەكانی
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دەسەاڵتی فەڵەستینی لەسەر بنەمای پیشەیی ،جگە لە
دووبارە بونیادنان و كاراكردنەوەی رێكخراوی رزگاریخوازی
فەڵەستین ،بەاڵم بە پێچەوانەی رێككەوتنەكە جارێكی
تریش فەتح و سەرۆكایەتی دەسەاڵتی فەڵەستینی بەپێی
ناوەڕۆكی رێككەوتنەكەیان لەگەڵ حەماس بە هەموو
مەرامەكانی خۆیان گەیشنت و لە بەرامبەردا هیچ پابەند
نەبوون بە جێبەجێكردنی ئەو خااڵنەی جەختدەكەنەوە
لەسەر ئەو بەركەوتانەی لێیان داواكراوە بۆ بەرژەوەندی
بزووتنەوەی حەماس .ئەوەبوو لە ئەنجامدا حەماس
هیچكان لەو بەڵێنانەی لەالیەن فەتحەوە پێیدرابوو
بەدەستی نەهێنان بەو پێیەی رێكەوتنی لەسەر كرابوو،
بەڵكو دەركەوت كە بزوتنەوەی فەتح خەریكی پالنداڕشنت
و راهێنانی دامودەزگا ئەمنییەكانی ژێر دەسەاڵتی خۆی
بوو بۆ لەخشتەبردنی حەماس و دابڕاندنی لە دەسەاڵتی

كاتێك روسەكان لە پرۆسەی دانوستاندا بڵێن:
كارەكە راحەت و ئاسان نابێت ،مەبەستییان ئەوەیە
ئەو كارە ئەستەمە بكرێت ،تا بۆشیان بكرێت مانۆڕ
دەكەن و چاوییان لەسەر ئامانجەكانیانە.
فەڵەستین بە زەبری هێز.
.4دانوستانی دامركاندنەوە ()Palliative negotiations
مەبەست لەمجۆرە دانوستانە بریتیە لە ئاشكراكردنی نیاز
و مەرامەكانی الیەنی بەرامبەرو كەمكردنەوەی ئاستی
ئاڵۆزی و ملمالنێكانی نێوان هێزە ناكۆك و دانوستانكارەكان.
پێدەچێت دانوستانی دامركاندنەوە زۆر هەنگاوێكی بەسود
بێت ،بە تایبەتی لە كاتی زاڵنەبوون بەسەر كێشەكان و
چارەسەركردنی ناكۆكییەكان یان گەیشنت بە چارەسەرێكی
یەكالكەرەوەی گونجاو لە چوارچێوەی گاریگەرێتی
بارودۆخی ناوخۆیی و دەرەكی .لە راستیدا كات بە یەكێك
لەو فاكتەرە گرنگانە دادەنرێت كە كاریگەری راستەوخۆی
ئایدیا دیپلۆماتیك

لەسەر پرۆسەی دانوستانی دامركاندنەوە هەیە ،چونكە
دەبێتە هۆی گۆڕینی زەمینە و دۆخە بابەتییەكان بە
ئاراستەی پێگەیاندن و بەرجەستەكردنی كەشێكی گونجاو
و شایستە بۆ دەستپێكردن بە دانوستانێكی بەرهەمدارو
سەركەوتوو.
دەتوانین بڵێین دانوستانەكانی تایبەت بە دۆسیەی
ئەتۆمی كۆریای باكور بە یەكێك لە منوونە زیندووەكانی
پەیوەست بەمجۆرە دانوستانە دادەن��رێ��ت ،كاتێك
ویالیەتە یەكگرتوەكانی ئەمەریكاو هاوپەیامنەكانی
كاتی گونجاوییان لەبەردەستدا نەبوو بۆ گەیشنت بە
چارەسەرێكی گونجاو لەسەر ئەو دۆسیەیە بەو پاساوەی،
كە ئیدارەی جۆرج دەبلیو بۆش سەرۆكی پێشووی ئەمەریكا
سەرقاڵبووە بە شەڕی عێراق ،ئەفغانستان ،سۆماڵ و سودان
و چەند والتێكی تری ناوچەكە بە شێوەیەكی ناڕاستەوخۆ.
بیانوەكەیان بۆ پەكخستنی دانوستانەكان ئەوەبوو كە
كاتەكە لەبار نییە بۆ چارەسەركردنی دۆسیەی ئەتۆمی
كۆریای باكور لە رەگ و ریشەوە ،بەاڵم لە هەمانكاتدا
ئەمەریكاو خۆرئاواییەكان نەیاندەویست كۆرییە
باكورییەكان لەسەر پەرەپێدانی پرۆگرامی چەكی ئەتۆم
بەردەوام بن ،چونكە بە هەڕەشەیەكی گەورەی دەزانن
لەسەر بەرژەوەندییەكانی خۆیان و هاوپەیامنەكانیان،
بۆیە دواجار سەركەوتوو بوون لە درێژەپێدانی دانوستان
و گفتوگۆكان بۆ چەندین ساڵ بێئەوەی بگەنە رێككەوتن،
بەڵكو لێرە و لەوێ چەندین بەڵێنیاندا تاكو كۆتایی بە
هەڕەشەی ئەتۆمی كۆریای باكور بهێنن ،بەاڵم پرۆسەكە
تەنها بۆ كات كوشنت و سەرقاڵكردنی كۆرییەكان بوو.
دەشكرێت هەمان شێواز باسبكەین س��ەب��ارەت بە
دانوستانەكانی تایبەت بە دۆسیەی ئەتۆمی ئێران،
هەرچەندە رسوشت چارەسەركردنی بەرنامەی ئەتۆمی
ئێران كەمێك لەوەی كۆریای باكور جیاوازە .گومانیشی تیادا
نییە ،كە دانوستانی دامركاندنەوە زۆر گرنگە و دەكرێت
بە هەنگاوێكی ئەرێنی لێ بڕوانرێت ،چونكە هۆكارێكی
باشە بۆ كەمكردنەوەی ناكۆكییەكان و چارەسەركردنی
زۆرێك كێشەو ملمالنێی ئاڵۆز .بۆ منوونە وەك قەیرانی
داگیركردنی دوورگەكانی ئیامرات لەالیەن ئێرانەوە لە
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كەنداو ،ناكۆكییەكانی نێوان سوریا و لوبنان ،هەروەها ئەو
ناكۆكییانەی پەیوەندیدارن بە چەند كێشەیەكی ئاڵۆزو
قورس ،كە ئەستەمە بەیەك گەڕی دانوستان لە ریشەوە
چارەسەر بكرێن.
 .5دانوستانی كاریگەری ن��وان��دن (Negotiating
)impressionist
لەوانەیە هەندێكجار لە بەرژەوەندی الیەنێكی دیاریكراو
نەبێت ،كە دانوستان لەگەڵ الیەنێكی تردا ئەنجامبدات،
بەاڵم پەنا دەباتە بەر پیادەكردنی كاریگەری نواندن بۆ
ئ��ەوەی الیەنێكی سێیەم هانبدات تاوەكو دانوستانی
لەگەڵدا بكات .مەرجە لەمجۆرە دانوستانەدا پەیوەندییەكی
ركابەریی لە نێوان دووالیەندا بوونی هەبێت بۆ ئەوەی
الیەنی سێیەم پەلە بكات تاوەكو دانوستان لەگەڵ
الی��ەن��ی ی��ەك��ەم��دا ب��ك��ات ب��ە خواستی خ��ۆی و لە
پێناو دوورخستنەوەی الیەنی دووەم لە ركابەری.

لەم حاڵەتەشدا پێدەچێت الیەنی سێیەم ئامادەیی
نیشانبدات بۆ پێشكەشكردنی دەستبەرداری (تنازالت)
بە الیەنی یەكەم بۆ ئەوەی لەگەڵ الیەنی دووەمدا ،لە
كاتێكدا ئەوە ئامانجی راستەوخۆی الیەنی دووەمە كە
هەوڵی بۆ دەدات .كەواتا ئەمجۆرە دانوستانە سودو
قازانجی گەورەی بۆ دەوڵەتە دانوستانكارەكان دەبێت،
ئەگەر بێتو بە شێوازێكی راست و دروست و لەكاتی
گونجاودا پەیڕەو بكرێت.
 .6دانوستان لە رێگەی ناوبژیوانانەوە (Negotiating
)through intermediaries
لە هەندێك كاتدا و لە ئەنجامی دروستبوونی بارودۆخێكی
تایبەت ،ناكرێت دانوستانێكی سەركەوتووی راستەوخۆ
ئەنجامبدرێت ،بەڵكو لەوانەیە دەرئەنجامەكانی تەواوی
پرۆسەكە ببێتە كۆسپێك و رێگەنەدات الیەنە ناكۆكەكان
بگەنە ئەنجامی رێككەوتن ،یاخود لە بنەڕەتدا دەبێتە
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كۆسپ لەبەردەم خودی پرۆسەی دانوستان ،لەبەر ئەوە
دیاردەی دانوستان لە رێگەی الیەنێكی ناوبژیوانەوە پەیڕەو
دەكرێت بە مەبەستی لێكنزیككردنەوەی هەڵوێست
و بۆچوونەكانی ه��ەردووالی ناكۆك و پێشنیاركردنی
چارەسەری شیاو و جێی رەزامەندی بۆ كۆتایهێنان بە
كێشەو ملمالنێكانی نێوانیان ،بەاڵم مەخابن ئەمجۆرە لە
دانوستان زۆر جار روبەڕوی گرفتێك دەبیـَتەوە ،ئەوەش
بریتیە لە نەبوونی ناوبژیكردنێكی پاك و شەفاف و
بێالیەنانە .بۆ منوونە وەك رۆڵی ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمەریكا لە دانوستانەكانی ئاشتی نێوان ئیرسائیل و

لە پرۆسەی دانوستاندا هەنگاوی راست و درووست ئەوەیە،
كە هەبوونی ناوبژیوانێكی بێالیەن و متمانەپێكراو
وا دەكات دانوستانەكان بە شێوەیەكی روون و باشتر
بەڕێوە بچێت و تەواوی ئامانجەكانی بەدی بهێنێت.

فەڵەستینییەكان لە كاتێكدا كە رۆڵی ناوبژیوان دەبینێـت،
بەاڵم ئەوەی ئاشكرایە ئەمەریكا لەو گفتوگۆیانەدا هەمیشە
پشتگیری لە خواست و هەڵوێستەكانی ئیرسائیل دەكات
و بۆچوونەكانی بەهەند وەردەگرێت ،بۆیە دەبینین كە
لە دوای سااڵنێكی زۆر لە دانوستان و وتوێژەكانی ئاشتی
هێشتا كێشە و گرفتەكانی نێوان هەردووال بەردەوامییان
هەیە و نەگەیشتونەتە رێككەوتنی كۆتایی.
لە پرۆسەی دانوستاندا هەنگاوی راست و درووست ئەوەیە،
كە هەبوونی ناوبژیوانێكی بێالیەن و متامنەپێكراو وا دەكات
دانوستانەكان بە شێوەیەكی روون و باشرت بەڕێوە بچێت،
دەشكرێت تەواوی ئامانجەكانی بەدی بهێنێت .ئاشكرایە كە
دانوستانەكانی نێوان ئیرسائیل و حزبوڵاڵی لوبنان تایبەت بە
گۆڕینەوەی دیلەكان بە ناوبژیوانی و سەرپەرشتی ئەڵامنیا
پرۆسەیەكی سەركەوتوو بوو ،لەبەر ئەوەی بێالیەنانەو
تەواو لە كەشێكی متامنەپێكردندا بەرێوەچوو ،بەڵكو زیاتر
لە جارێكیش ئەنجامی باشی لێكەوتەوە.
ئایدیا دیپلۆماتیك

 .7دان��وس��ت��ان��ی سستی ن��وان��دن (Negotiation
)Procrastination
ئەمجۆرەیان لە دانوستان ئەو بارە چارەسەر دەكات،
كە ئەنجامەكانی پرۆسەكە تەنها لە بەرژەوەندی یەك
الیەندا نابێت ،بەڵكو لە ب��ەرژەوەن��دی الیەنەكانی
تریشدا دەشكێتەوە .كاتێك الیەنە بەهێزەكە هەوڵی
خاوەخاوكردن و سستی نواندن دەدات بۆ ئەوەی
نەگەنە ئەنجامی كۆتایی دانوستانەكان ،ئیرت پرۆسەكە
زیاتر تاقەتپڕوكێن و بێزاركەر دەبێت ،چونكە بە
تێپەربوونی هەر رۆژێكی نوێ الیەنی بەرامبەر یەكێك
لە كارتەكانی لەدەستدەدات .لە راستیدا ئەم واقیعە لە
دانوستانەكانی ئاشتی نێوان ئیرسائیل و فەڵەستینییەكاندا
رەنگیداوەتەوە ،كە بەهۆی پەككەوتنی پرۆسەكەوە
ب��ەردەوام ژم��ارە و پانتایی جولەكەنشینەكان لەسەر
حسابی خاكی فەڵەستین لە زیادبووندان ،جگە لەوەش
پێگەی ئیرسائیل لەبەردەم بێزابوونی دانوستانكارە
فەڵەستینییەكاندا بەهێزتر دەبێت ،چونكە بەهۆی
پەیڕەوكردنی سیاسەتی خۆدزینەوە و خاوە خاوكردن
دانوستانەكان بە جۆرێك لە بنبەست گەیشتووە بەو
هۆیەشەوە شەڕو ملمالنێكان لە نێوان هێزو الیەنە
فەڵەستینییەكان و سوپای ئیرسائیل بەردەوامە ،بەڵكو لە
چەندین دۆسیە و پرسی گەرمدا دووبارە گەڕانەوە بۆ
خاڵی سفر ،لە ئێستەشدا هیوای چارەسەركردنیان الوازە
و بووەتە یەكێك لە پرۆسە قورسەكان.
سەرچاوەكان:

http://www.siironline.org/alabwab/
derasat(01)/201.htm
http://thinking.monzir-pal.net/OurOpinion/
Negotiations.pdf
http://forum.kau.edu.sa/vb/caaaeeii-cauca-39/
coenceiiice-caeycaeo-cayuca-87541/
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زنجیرەی��ی و ماوهدرێ��ژە ،ناكرێت لە ه��ەر گەڕێكدا لە
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پـ

پرۆسەی دانوستان وەك هەر پرۆژەیەكی تر پێویستی بە گرتنەبەری چەند هەنگاوێكی
پراكتیكی رێكخراوو دیراسەكراو هەیە ،كە وا پێویستدەكات زۆر بە وردی دابڕێژرێت
و تەتەڵە بكرێت ،ئەوەش بە ئامانجی بەدیهێنانی هەموو ئامانجەكانی پشت ئەو پرۆسە
دیپلۆماسیە گرنگە .بەاڵم بە گشتی پرۆسەی دانوستان هەمیشە هەمان یەك رەهەندی
نابێت ،یاخود پرۆسەیەك بێت لە یەك كۆبوونەوە یان یەك دانیشتندا كۆتایی پێبهێنرێت،
بەڵكو ئاشكرایە كە دانوستان لەوانەیە چەند رۆژ و هەفتە ،یان چەند مانگێك ،یان
چەندین ساڵ و چەند دەیەیەك درێژە بكێشێت.

بەم هۆیەشەوە پرۆسەی دانوستان لە رووی بنەماییەوە،
پرۆسەیەكی زنجیرەیی و درێ��ژە ،بۆیە ناكرێت لە هەر
گەڕێكدا لە خاڵی سفرەوە دەستپێبكات ،بەڵكو سیستمی
خۆی هەیە و قۆناغ بە قۆناغ دەچێتە پێشەوە تا دەگاتە
رێككەوتنی كۆتایی ،ئەگینا بە پێچەوانەوە مانای خۆی
لەدەستدەدات .بەمشێوەیە پێكهاتنی نێوان الی��ەن و
دەوڵەتە دانوستانكارەكان لەسەر ئەو رێككەوتنانە بەندە
كە دێنە ئەنجام و پێشرت قسەیان لەسەر كراوە.
لێرەدا دەكرێت هەنگاوە سەرەكییەكان پرۆسەی دانوستان
بەمشێوەیەی خوارەوە پۆلێنبەندی بكەین:
 .1هەبوونی هۆشیاری و ئاگادارییەكی باش لەبارەی
رەگەزو رسوشتی ئەو كێشەو پرسانەی دانوستانیان لەسەر
دەكرێت ،هەروەها زانینی ئەو فاكتەرانەی كاریگەرییان
لەسەر پرۆسەكە دەبێت ،جگە لە دەستنیشانكردنی
بەرژەوەندییەكانی الیەنە جیاوازەكان ،كە ه��ەوڵ بۆ
بەدەستهێنانیان دەكەن و هەموو ئامرازەكانی بەدەستیان
بەكاردەهێنن لە پێناو گەیشنت بە بەرژەوەندی و ئامانجە
خوازراوەكانیان.
 .2دەستكردن بە ئەنجامدانی دانوستانی سەرەتایی بە
مەبەستی تێگەیشنت و ئاشكراكردنی نیازو مەرامەكانی
ئایدیا دیپلۆماتیك

الیەنی بەرامبەرو درككردن بە شێواز و هەڵسوكەوتی
دانوستانكارانەی ،هەروەها بۆ دڵنیابوون لە خاڵە بەهێزو
الوازەكانی .لە راستیدا ئەم هەنگاوە زۆر سودی هەیە بۆ
دەستنیشانكردنی زەمینەی هاوبەش و خاڵە هاوكۆك و
جیاوازییەكان لە نێوان ه��ەردووالی دانوستانكاردا .لەم
قۆناغەی پرۆسەی دانوستاندا ،كەسی دانوستانكاری شارەزا
و لێهاتوو هەموو شتێك ناڵێت ،بەڵكو زیاتر گو ێ دەگرێت
نەك قسە بكات ،بەڵكو ئەگەر قسەش بكات پرسیارێك
دەكات یان روونكردنەوەیەك وەردەگرێت ،كە كەڵكی
لێوەردەگرێت.
دانانی خشتەی كارنامەی خاڵە بنەڕەتییەكانی
.3
دانوستان ،ئەوەش لە رێگەی دەستپێكردن بەو خااڵنەی كە
لەالی بەرامبەر نییە ،خاڵێك كە دەكرێت لێی دەستبەردار
بێت ،یان پێی رازیبێت ،دواتریش نۆرەی ئەو خااڵنە دێت ،كە
هەڵوێستی الیەنی بەرامبەر لە نێوان توندی و سازشكردندا
یاری دەكات ،بەاڵم لەم قۆناغەدا واز لەو خااڵنە دەهێرنێت،
كە زۆر جێی ناكۆكی و مشتومڕن و هەڵدەگیرێن بۆ قۆناغی
كۆتایی ،چونك پێشبینی دەكرێت الیەنی بەرامبەر هیچ
ئامادە نەبێت لێی دەستبەردار بێت ئەگەر دەستكەوتێكی
گەورەی ل ێ دەست نەكەوێت .شتێكی ئاساییە كە الیەنی
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بەرامبەر ناتوانێت هەرچیەكی دەیەوێت بەدی بهێنێت،
چونكە ئەركی شاندی دانوستانكار و تیمە هاوكارەكانی
ئەوەیە ،كە هەموو فاكتەرە بەردەستەكان بۆ بەرژەوەندی
خۆیان بەكار بهێنن ،بە فاكتەری كاتیشەوە بە جۆرێك كە
كێشە جێمشتومڕەكان كاریگەرێتییان كەمرتو كەم بەهاتر
دەبن.
 .4دەستەبەركردنی كەشێكی گونجاو بۆ ئەنجامدانی
دانوستان ،بە شێوەیەك كە هەردووال هەست بە گرنگی و
ئەرێنیەتی پرۆسەكە بكەن .دەكرێت ئەم قۆناغە سەرەتاییە
یەكرتناسین و ئەنجامدانی ك��ارو چاالكی هاوبەش و
سەردانیكردنی شوێنە گەشتیارییەكان و پێكەوە نانخواردن
بگرێتەخۆ ،چونكە هەموو ئەم كارانە كەشێكی لەبارو
زەمینەیەكی ئ��ارام لە نێوان ه��ەردووالی دانوستانكار
دروستدەكات و بەوە رازییان دەكات ،كە پرۆسەكە چاكرتین
رێگەچارەیە بۆ گەیشتنیان بە رێككەوتن لەسەر كێشەكان
و خاڵە ناكۆكەكان.
 .5خۆئامادەكردنی باش بۆ پرۆسەی دانوستان ،كە بە گشتی
دیاریكردنی ئەندامانی شاندی دانوستانكار ،ئامادەكردن،
راهێنانیان لەسەر هونەری دانوستان ،دیاریكردنی
دەسەاڵتەكان و رێككەوتن لەسەر سرتاتیژەكانی پرۆسەی
دانوستان تایبەت بە ه��ەر پ��رس و كێشەیەك بەجیا
دەگرێتەوە .هەروەها دیاریكردنی شوێنێك بۆ دانوستان
و دڵنیابوون لە دابینكردنی سەرجەم پێداویستییەكانی
بە یەكێك لە كارە گرنگەكان دادەنرێت بۆ سەركەوتنی
پرۆسەكە.
 .6دەستپێكردنی كرداریی بە پرۆسەی دانوستان پێویستی
هەیە بە دەستنیشانكردنی تاكتیكی گونجاوو كاریگەر
دەرب��ارەی هەر هەنگاوێك لە هەنگاوەكانی دانوستان،
لەپاڵ بەرجەستەكردنی سەرجەم ئ��ەو بەڵگەنامە و
دۆكیۆمێنتانەی كە پێشرت ئامادەكراون بۆ پشتیوانیكردنی
دیدو بۆچوونەكان ،ئەمەش لە هەندێك كاتدا پێویستی
بەوەیە جۆرێك لە فشاری دەروون��ی یان میدیایی لە
بەرامبەر الیەنی نەیاردا پەیڕەو بكرێت بە سودوەرگرتن
لە بەڵگەنامە و دۆكیۆمێنتەكان ،بۆ ئەوەی ناچار بكرێت
تەنازول لە هەندێك هەڵوێستی بكات.

 .7تاوتوێكردن و گفتوگۆكردن لەسەر بیروڕا و پێشنیارەكان
و هەڵبژاردنی چاكرتینیان بە مەبەستی بەدەستهێنانی
بەرژەوەندییەكان و پارێزگاری لێكردنیان.
 .8دڵنیابوون لە داڕشتنی ناوەرۆكی رێككەوتن بە شێوەیەكی
روون ،هاوكات لەگەڵ هەڵبژاردنی وشەكان و قسەكان
بەوپەڕی وریایی و هەڵسەنگاندنی واتا و لێكدانەوەكانی
بە وردی ،چونكە یارمەتیدەرە بۆ سەرخستنی پرۆسەكە و
گەیشنت بە رێككەوتنی كۆتایی.
 .9هیچ رێككەوتنێك بەهادار نییە تاكو واژۆی لەسەر
نەكرێت ،كەواتە پێویستە رێككەوتنی كۆتایی لەالیەن ئەو
كەسانەوە واژۆ بكرێت ،كە رێگەپێدراون و دەسەاڵتیان

لە دانوستانی سەرەتاییدا ،كەسی دانوستانكاری
شارەزا و لێهاتوو هەموو شتێك ناڵێت ،بەڵكو زیاتر
گو ێ دەگرێت نەك قسە بكات ،ئەگەر قسەش بكات
پرسیارێك دەكات یان روونكردنەوەیەك وەردەگرێت

پێدراوە ،ئەوانەش بە گشتی بریتین لە سەرۆكی شاندە
دانوستانكارەكان ،ی��ان ئ��ەو الیەنانەی تر كە لەسەر
رێككەوتنی كۆتایی پێكدێن و واژۆی دەكەن.

چەمكە سرتاتیژییەكانی پرۆسەی دانوستان

زۆرێك چەمك و تایپی سرتاتیژی پەیوەست بە پرۆسەی
دانوستان هەن ،كە هەریەكەیان پەیوەندیدارن بە جۆرو
جیاوازی پرس و كێشەكان و رسوشتی پەیوەندی نێوان الیەنە
ناكۆكەكان .دەكرێت تایپە سرتاتیژییەكانی دانوستان لەژێر
دوو ناونیشانی گەورەدا پۆلێن بكەین ،كە هەریەكەیان
وردەكاری و لق و پۆپی زۆرییان لەخۆگرتووە:
 .1س�ترات��ی��ژی ه���اوك���اری���ك���ردن (ب����ەرژەوەن����دی
ه��اوب��ەرام��ب��ەر )Mutual interest strategy -
مەبەست لەمجۆرە سرتاتیژە ئەوەیە ،كە بابەتی دانوستان
یان پەیوەستە بە هەبوونی بەرژەوەندییەكی هاوبەش و
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نوێ لە نێوان هەردووالی دانوستانكار ،یان پەیوەندیدارە
بە قووڵكردنەوە و پەرەپێدانی بەرژەوەندیەكی هاوبەش،
یان فراوانكردنی روب��ەری ئەو بەرژەوەندییە تاوەكو
گەورەتر بكرێت و لە ئایندەیەكی دوورمەودا لە نێوانیاندا
بەردەوامبێت .لە رێگەی پەیڕەوكردنی ئەمجۆرە سرتاتیژە
لە پرۆسەی دانوستاندا ،هەرالیەك كاردەكات بۆ بەدیهێنان
و پاراستنی بەرژەوەندییەكانی خۆی ،بەاڵم لەسەر حسابی
الیەنەكەیرت نا ،ئەمەش مانایوایە دەستكەوتەكان بۆ
هەمووانە .نابێت بەو جۆرە لەمە تێبگەین كە ئەنجامی
دانوستان بۆ ه��ەردووال ،یان هەموو الیەنەكان تەواو
هاوسەنگ و دادوەران��ەی��ە ،هەرچەندە دادپ��ەروەری و

یەكەمین هەنگاو كە الیەنی بەهێز لە س���تراتیژی
دانوس���تاندا ئەنجامیدەدات بریتیە لە دەستكردن
بە پرۆسەیەكی گشتگیر لە پێناو داچۆڕینی هەموو
وزە و تواناكان���ی بەرامبەرەك���ەی و الوازكردن���ی

هاوسەنگی بە شێوەیەكی رێژەیی لە پرۆسەكەدا لە
چوارچێوەی ب��ارودۆخ��ە بابەتیەكان و بەپێی پێوەری
هاوسەنگی هێزی هەردووال بوونی هەیە ،بەاڵم ئەمە مانای
وا نییە بەرژەوەندییەكانی هەردووالیان وەكیەك تێیدا
هاوسەنگە.
 .2سرتاتیژی ملمالنێ ()Conflict strategy
لە چوارچێوەی ئەمجۆرە لە سرتاتیژەكانی پرۆسەی
دانوستان ،بنەمای خۆسەپێنی ،ناچاركردن ،كێبڕكێ ،ملمالنێ
و هەڕەشەلێكردن بەسەر رێگەكانی تردا لەالیەن ئەو
هێزەوە زاڵدەكرێت ،كە خاوەنی هێزو توانای زیاترە.
دەرئەنجامێكی ئاساییە كە ئەو الیەنە بەهێزە ئامادە نییە
باسی بەكارهێنانی هێزو تواناكانی بكات بۆ بەدیهێنانی
چەند دەستكەوت و بەرژەوەندییەكی دیاریكراو،
وەكئەوەی بتوانێت بەب ێ بەكارهێنانی هێز بەدییان بهێنێت،
ئایدیا دیپلۆماتیك

بەڵكو بە پێچەوانەوە پەرۆشی خۆی بۆ پارێزگاریكردن لە
بەرژەوەندییە هاوبەشەكان نیشاندەدات و هەوڵیش دەدات
لەگەڵ بەرامبەرەكانیدا بگاتە رێككەوتنێكی هاوسەنگ.
هەمووان دەزانن ،كە ئەم مانۆڕە دەچێتە خانەی چەمكی
هەڵخەڵەتاندنی میدیایی كە بەشێكە لە پرۆسەی دانوستان
بە رێگەی پیادەكردنی سرتاتیژی ملمالنێ .بۆ منوونە
رێككەوتنە درێژمەوداكانی فرۆشتنی نەوت لە رێگەی
چەند سەرچاوەیەكی عەرەبی بە ویالیەتە یەكگرتوەكانی
ئەمەریكا بە نرخێكی كەمرت لە بازاڕ .لەم دانوستانانەدا
هەندێكجار پێدەچێت الیەنی بەهێز پەنابەرێتە بەر
كەڵكوەرگرتن لە ناچاری یان پێویستیی الیەنی الواز بۆ
رێككەوتن .هەروەها ئاراستەی سرتاتیژەكە وەك سرتاتیژی
ملمالنێ پەیڕەو دەكرێت ،ئەگەر دەربكەوێت كە الیەنی
بەهێزتر كات و دارای��ی و هەوڵ و تەقەلالكانی الیەنی
الواز دادەچۆڕێنێت ،ئ��ەوەش لە رێگەی دروستكردنی
قەیران و سەرقاڵكردنی بەرامبەر بە گفتوگۆكردن لەسەر
وردەكارییەكان بێئەوەی بەالی ناوەرۆكدا بچێت ،یان خاوە
خاوی دەنوێنێت و كار لەسەر پەكخسنت و دواخستنی
پرۆسەكە دەكات ،بۆ ئەوەی بژاردەكان لەبەردەم الیەنی
الوازدا كەمرت بكاتەوە و دواجار ناچاری بكات تا رازیبێت
بە واژۆكردنی رێككەوتن ،كە بە دڵنیاییەوە لە بەرژەوەندی
الیەنی بەهێزدا دەشكێتەوە .گرنگرتین جۆرەكانی سرتاتیژی
ملمالنێ ئەمانەن:
.3سرتاتیژی داچۆڕین ()Attrition strategy
یەكەمین هەنگاو كە الیەنی بەهێز لە سرتاتیژی ملمالنێدا
ئەنجامیدەدات بریتیە لە دەستكردن بە پرۆسەیەكی گشتگیر
لە پێناو داچۆڕینی هەموو وزە و تواناكانی بەرامبەرەكەی
و الوازكردنی روحیەتی مۆراڵیی بە شێوەیەكی بەردەوام
تا دەگاتە ئەو باوەڕەی ،یان ئەوەتا بەوەی لەسەرییەتی
ئەنجامی بدات رازی دەبێت ،یان كۆتایی بە دانوستانەكان
دەهێنێت و ئەنجام و زیانەكانی دەخاتە ئەستۆی خۆی.
هەروەها لە چوارچێوەی سرتاتیژی ملمالنێدا لەوانەیە
الیەنە بەهێزەكە پەنا بباتە بەر بەكارهێنانی سیاسەتی
دابڕاندن و پەرتەوازەكردن لە نێوان ئەندامانی شاندی
دانوستانی الیەنی بەرامبەر ،بەاڵم ئەو پرۆسەیە لە رێگەی
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لێكۆڵینەوە كردن لەسەر هەر یەكێك لە ئەندامانی شاندەكە
بەجیا و ئەنەلیزەكردنی كەسایەتیان ،ئاستی زانستی و
رۆشنبیرییان ،بنەچەی كۆمەاڵیەتی ،الیەنی سۆزدارییان،
ئاستی توانای ئابورییان و دیدو بۆچوونەكانیان لەسەر
ئەو پرس و بابەتانەی دانوستانیان لە بارەوە دەكرێت،
ئەنجامدەدرێت .بەمشێوەیە الیەنی بەهێزی پرۆسەی
دانوستان هەڵدەستێت بە پەیڕەوكردنی چەند سیاسەت و
پالنێك كە بۆی هەیە ببنە هۆی پەرتەوازەكردن و كەلێن
خستنە ناو پێكهاتەی شاندەكە ،بەو مەبەستەی ناكۆكی
و ملمالن ێ بكەوێتە نێوان ئەندامەكانی و لێكتێگەیشنت و
یەكگرتووییان هەڵبوەشێنێت.

سرتاتیژی بەتەماكردن ()Meditation strategy

یەكێكی تر لە سرتاتیژەكانی ملمالن ێ بریتییە لە (سرتاتیژی

بەتەماكردن) ،واتە كاتێك الیەنی بەهێز هەڵسێت بە
توندتركردنی ملمالنێكە و نزیككردنەوە لە لێواری روخان
و كەوتن ،بەاڵم الیەنی بەرامبەر هیوابەخش دەكات و
بەتەمای دۆزینەوەی چارەسەری دەك��ات ،هەرچەندە
پێی رادەگەیەنێت كە بۆچوونەكانی هەڵە بوون و ئەگەر
كەمێك پشوودرێژتر بوایا ئامانجەكانی بەدی دەهێنا،
لە كاتێكدا كێشەكان ب��ەرەو چارەسەركردن دەچ��وون.
نەك تەنها ئەمانە ،بەڵكو تووشی وەهمیشی دەكات
ب��ەوەی كە هەڵسوكەوتەكان زیانی زۆری بە پرۆسەی
دانوستان گەیاندووە ،بۆیە پێویستە لەسەری لە سەرەتاوە
دەستپێبكاتەوە و بارودۆخەكان ئارام و ئاسایی بكاتەوە،
تاوەكو دەرفەتی زەمینەخۆشكردن بۆ دەستپێكردنی
گەڕێكی دیكەی دانوستان بۆ گەیشنت بە رێككەوتن و
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سفركردنەوەی كێشەكان فەراهەم ببێت .منوونە ئەمجۆرە
سرتاتیژە لەالیەن حكومەتی میرس لە چوارچێوەی داخستنی
دەروازەی (رەفەح) و گەمارۆی سەپێرناو بەسەر كەرتی
غەززە و حكومەتەكەی بزووتنەوەی حەماس بەوپەڕی
وردی و بە سەرپەرشتی راستەوخۆی سەرۆكایەتی میرس
پیادە كراوە.
* سرتاتیژی سنورداركردن ()Neutralization strategy
سرتاتیژی سنورداركردن یەكێكی ترە لە سرتاتیژییەكانی
ملمالنێ ،كە تیایدا خاڵە بەهێزكانی الیەنی بەرامبەر
سنوردار دەكرێت و هەموو ئەو پرس و كێشانەی پەیوەستە
پێیەوە دوادەخ��رێ��ت ،ب��ەاڵم بە تەنها فۆكس دەخرێتە
سەر خاڵە الوازەكان ،بەو هۆیەشەوە پشتیوانی و كات و
تواناكانی الیەنی بەرامبەر بەفیڕۆ دەدرێت ،كە هەموویان
خاڵی بەهێزین .بۆ منوونە چۆنێتی بەڕێوەچوونی

دانوستانەكانی نێوان ئیرسائیل و فەڵەستین سەبارەت بە
بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و دەستەبەركردنی ئاسایشی
ئیرسائیل ،كە یەكێكە لە خاڵە الوازەكانی الیەنی فەڵەستینی
لە پرۆسەكانی دانوستاندا .لە هەندێك حاڵەتیشدا رێڕەوی
دانوستانەكانی نێوانیان پەلدەهاوێتە ناو الیەنەكایرتی
وەك گەشەپێدان ،ئاو ،هاریكاری ئابوری ،ژینگەپارێزی
و پەیوەندییەكان و ..هەتاد ...ئەمە لە كاتێكدایە كە
پرسە سەرەكی و جەوهەرییەكان بۆ قۆناغەكانی داهاتوو
دوادەخرێت و خاوە خاوییان تیادا دەكرێت.
* سرتاتیژی فاكتۆ ()Facto strategy
كۆتا شێوازەكانی سرتاتیژی ملمالنێ بریتیە لە (سرتاتیژی
فاكتۆ) ،یان سرتاتیژی ئەمری واقیع ،كە پێویستە بە گرنگیەوە
لێی بڕوانرێت .ئەمجۆرەیان لە دۆزینەوەی واقیعێكی تازە
لەسەر زەوی خۆی دەبینێتەوە ،كە شكستپێهێنانی یان بازدان

باشرتين پرۆسهى دانوستان ئهوهيه كه ئهنجامهكاىن بۆ ههموو اليهنهكان جێگهى ر هزامهندى بێت
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بەسەریدا لە چوارچێوەی هاوسەنگی هێزەكاندا كارێكی
هەروا ئاسان نییە ،بە تایبەتی ئەگەر بابەتەكە پەیوەندیدار
بێت بە دانیشتوان ،تەرخانكردن ،یان موڵكدارێتیەوە هەبێت.
لەم دانوستانەدا ،كەسی دانوستانكار خۆی لەبەردەمی دوو
بژاردەدا دەبینێتەوە ،یان ئەوەتا بەو مەرجانەی خراونەتە
بەردەمی رازی بێت تا ببێتە ئامانجی كۆتایی پرۆسەی
دانوستان ،بە چاوپۆشیكردنی لە ئامانجە بنەڕەتی و
راستەقینەییەكانی پرۆسەكە ،یاخود مامەڵەكردن لەگەڵ ئەو
بژاردەیەدا رەتدەكاتەوە و هەموو دەرفەت و دەستكەوت
و خاڵە بەدیهاتووەكان دەكاتە قوربانی رازینەبوون بەو
بژاردە قورسە ،پاشان دووبارە لە چوارگۆشەی یەكەم و خاڵی
سفرەوە دەستپێدەكات ،هەرچەندە هەوڵدەدات هەموو
پالن و تواناو شارەزاییەكانی بەگەڕ بخات بۆ بەهێزكردنی
هەڵوێستەكانی و سەپاندنی مەرج و پێشنیارەكانی ،بەاڵم
ئەوە لە پرۆسەكەدا نابێتە مایەی گەرەنتی بۆ بەدیهێنانی
ئامانجەكانی و یەكالییكردنەوەی كێشە و ناكۆكییەكان.
دانوستان و بازنەی حەوت كەلتورەكە
ئەگەر بێینە سەر باسی بەهەندوەرگرتنی تایبەمتەنێتی
كەلتوریامن و ئەو گرفت و ئاریشانەی ،كە روب��ەڕوی
پرۆسەی كارلێككردنی ئەرێنی دەبنەوە لە راگ��وزەری
ژیانی رۆژانەی كۆمەڵگەی مرۆڤایەتیدا ،ئەوەمان لەسەرە
كە لە كاتی پێداگریكردن لەسەر (كەلتوری دانوستان)
و روانگەكانی و چەمكە زانستییەكانی ،درك بەو راستییە
بكەین ،كە دەرهاویشتەكانی ئەمجۆرە كەلتورە وا
پێویستدەكات زاڵبێت بەسەر شێوەی بیركردنەوە و
هەڵسوكەوتی الیەنەكانی ناو پرۆسەی دانوستان ،بەڵكو
ویاتریش لەوە پێویستە هەوڵبدەن تا زاڵنب بەسەر كۆمەڵێك
هەڵسوكەوت و فۆڕمی نەرێنی دیالۆگ و گفتوگۆكردن
لە واقیعی ئەمڕۆماندا ،كە لە ئەنجامی كارلێككردنەكانی
كۆمەڵی نێودەوڵەتی بەرجەستە دەبێت ،بەاڵم بە كۆی
گشتی لە قەیرانەكانی پێشوودا هەمیشە هۆكارێك بوون
بۆ لەباربردنی پرۆسەكانی دانوستان و دیالۆگی ئەرێنی،
تاكو ئێستاش كاریگەری خۆیان هەیە بۆ لەباربردنی
زیاتری گیانی دەستەجەمعی و كاركردنی پێكەوەیی
بونیادنەرانە و رێگریكردن لە بەدیهێنانی چارەسەری و

بنبڕكردنی زۆرێك لە قەیرانەكان و گیروگرفتەكانی كە دەبنە
هۆكاری پەكخسنت و الوازكردنی رەوڕەوەی پێشكەوتن
و گەشەكردنی كۆمەڵگەكانی مرۆڤایەتی و بەهێزبوونی
كایەتی ئاشتی و لێبوردەیی و پێكەوەژیان .واتە جووڵەی
كۆمەڵگە وەك جوواڵنەوەی كیسەڵی لێهاتووە ،نەك بە تەنها
لە نیشاندانی سستیدا ،بەڵكو بونیادی ئەو جووڵەیە ناوە
ناوەیەك جۆرێك لە پووكانەوە یان متبوونی تەواو بەرجەستە
دەك��ات ،پێشئەوەی جارێكیرت سستی و خاوو خلیچكی
زیاتر بنوێنێت ،بەاڵم پەیڕەوكردنی پرۆسەكانی دانوستانی
زانستیانە و هاوسەنگ بۆ هەموو هێزو الیەنەكان وەكیەك،
دەكرێت لە ئەنجامدا ببێتە دەرچەیەكی شایستە بۆ

س��ت��رات��ی��ژی س���ن���وردارك���ردن ی��ەك��ێ��ك��ی ت���رە لە
ستراتیژییەكانی ملمالنێ ،كە تیایدا خاڵە بەهێزكانی
الیەنی بەرامبەر سنوردار دەكرێت و هەموو ئەو
پرس و كێشانەی پەیوەستە پێیەوە دوادەخرێت،
دەرچوومنان لەو هەموو بنەبەست و قەیران و ناكۆكییانەی
بەرۆكی دەوڵەتان و كۆمەڵگەكانیان گرتووە.
لێرەدا بەكارهێنانی دەستەواژەی (كەلتوری دانوستان) تا
ئەندازەیەك شێوازێكی مەجارزییە و ئامانج لە بەكارهێنانی
بۆ نیشاندانی كەڵەكەبوونی ئەو جۆرە دەرهاویشتە و
هەڵسوكەوتانەیە بە ئاراستەی زاڵكردنی سیامیەكی جیاواز
لە كارلێككردنی بەكۆمەڵ ،كە لە ماوەی سااڵن و دەیەكانی
راب��ردوودا لە فۆڕمی رەفتارو هەڵسوكەوتەكانی هێزو
دەوڵەتان و زۆرێك رەوتی جیاوازدا خۆی بەرجەستە كردووە،
تا ئەو ئەندازەیەی رێگەمان پێدەدات بۆ بەكارهێنانی
وشەی (كەلتور) ،كە بۆ خۆی لە فەرهەنگەكان و كتێبە
تایبەمتەندەكاندا خاوەنی دەیان پێناسە و لێكدانەوەی
جیاوازە ،بەاڵم هەموویان گونجاون بۆ بەردیدەكردنی واتا
فراوانەكانی ئەم دەستەواژەیە .دەكرێت لێرەدا ئاماژە بكەین
بۆ گرنگی خۆالدان لەو كۆمەڵە هەڵسوكەوتە نەرێنیە ،هیچ
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دانوستانهكاىن بوارى وزه لهسهر ئاستى جيهان به چڕى بهڕێوهدهچێت

نەبێت لە پێودانگی نزیكمەودا ،بەڵكو پێویستیشە ئەوانەی
بەشداری لە پرۆسەكانی دانوستان و دیالۆگدا دەكەن تەواو
پێیان ئاشنا بووبن و خۆیانی ل ێ بپارێزن ،چونكە كەوتنە ناو
گێژاوی ئەو جۆرە هەڵسوكەوتە نەرێنییانە دەبێتە هۆكاری
شكستهێنانی پرۆسەكانی دانوستانی سیاسی و كۆمەاڵتی
ه��اوچ��ەرخ ،ب��ەاڵم لە پێوادانگی درێ��ژم��ەودا پێویستە
كاربكرێت لەسەر چاندنی تۆوی (كەلتوری دانوستان) و
سڕینەوەی سیام نەرێنییەكانی و كارلێكەكانی لە پرۆسەكانی
فێركردن و كاری میدیادا.
ب��ە گشتی كەلتورە نەرێنییە ك��اری��گ��ەرەك��ان لەسەر
بەڕێوەچوونی پرۆسەی دانوستان ( )7كەلتوری سەرەكین و
بەمجۆرە پۆلێنكراون:
یەكەم :كەلتوری ناحەزیی ()Rivalry culture
بریتییە لە كەلتورێك ،كە لە بنەڕەتدا پشت بە بنەمای گەمەی
سفركردنەوە ( )Zero-Sum Gameدەبەستێت ،كە ئامانج

ئایدیا دیپلۆماتیك

لێی لەناوبردن ،یان سڕینەوە و دوورخستنەوەی الیەنی
بەرامبەرە لە پێناو زاڵبوون و هەژمونگەریدا .لە راستیدا
ئەمجۆرە كەلتورە چەند سیامیەكی خۆی هەیە ،ئەمانەن:
 هەموو رەوتێكی خاوەنی گوتاری بەسەرخۆدا داخراویهەیە ،ئەمەش دەبێتە هۆی لەدەستدانی هەموو پردەكانی
پەیوەندیكردن و گۆشەگیربوون بە هەموو جۆرەكانیەوە،
هەموو الیەن و بوارەكانی دانوستانیش دەگرێتەوە.
 شارەزایی و هونەریكردن لە تەكنیكی دژایەتیكردن ونەیاربوون لە بەرامبەر ئەوانیرتدا.
 هەڵچوون و پێكهەڵپژان بە قسەو شێوازی تر ،تا دەگاتەئاستی پچڕانی دیالۆگ و زاڵكردنی زمانی گوللە.
 بەكارهێنانی بەڵگەكان و پاساوەكان نەك بۆ نیشاندانیهێزی بەڵگەیەكی بابەتییانە ،بەڵكو بۆ ئاماژەكردن بە
هەڵەی كەسەكان بەهۆی ئاڕاستەی فكرییان و بیرو
باوەڕییانەوە.
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دووەم :كەلتوری خۆسەپاندن authoritarianism( -
)culture

لەناو حەوت كەلتورەكەدا ،ئەمەیان زۆر هاوپەیوەندە
لەگەڵ بازنەی كەلتوری یەكەم (كەلتوری ناحەزیی) ،واتە
بە شێوەیەكی دیار كەسایەتی خۆسەپێن و ئیستبدادی
بەرهەم دەهێنێت ،بە تایبەتی لە واقیعی ئێستاماندا كە
تێیدا دیالۆگ و دانوستانەكان دەبێتە بەرجەستەكاری
ئەمجۆرە لە مامەڵەكردنی خۆسەپێنانە بەهۆی پێدانی
دەسەاڵتێكی راستەقینە بە كەسەكان بە حوكمی پیشەو
پێگەوە ،یان لە چوارچێوەی پێوەرەكانی سیستمەكەدا.
ئەم كەلتورە زیاتر رەنگدانەوەی میراتێكە چاوگەكەی
دەگەڕێتەوە بۆ رەسەنایەتی دی��اردەی چەوسێنەری،
كە بەهۆی پەیڕەونەكردنی سیستمی دیموكراسیەوە
هەڵتۆقیوە ،ه��اوك��ات لەگەڵ هەبوونی سیستمێكی
پ��ەروەردەك��ردن��ی تەڵقینی وش��ك ،كە لە چوارچێوەی
فۆڕم و سیستمە تایبەتییەكانیدا چەندین دەیەی دوورو
درێژی لە چەقبەستوییدا بەڕێكردووە ،ئەوەش لە رێگەی
چەند گوتارێكەوە ،كە بە قۆرخكردنی راستییەكان خۆی
منایشكردووە.
بێگومان كەلتوری خۆسەپاندن پێویستە زۆر بە وردی
لێكۆڵینەوەی لەسەر بكرێت ،چونكە ئ��ەو كەسانەی
بەرهەمدەهێنێت ك��ە هاوسەنگی سایكۆلۆژییان
لەدەستداوە ،چونكە ئەمانە ئەگەر خاوەنی هێزو دەسەاڵت
بن زۆر خۆیان بە بااڵتر لە خەڵك دەبینن ،بۆیە شێوازی
چۆكپێدادان و پەیڕەوكردنی هەڵسوكەوتی ناشایستە و
پێشبینی نەكراو لە دیالۆگەكانیان لەگەڵ دەس��ەاڵت و
بازنەی بەهێزو بااڵتردا بەرجەستە دەكەن ،بۆیە لەمجۆرە
كەلتورەدا زیاتر دی��اردەی دیالۆگی نادانوستان (الحوار
الالتفاوچی) لێدەكەوێتەوە ،ئەوەش خزمەت بە پرۆسەی
دانوستان و چارەسەركردنی كێشەو قەیرانەكان ناكات.

سێیەم :كەلتوری پیالنگێڕی ()Culture conspiracy

هەژمونی دیمەنەكانی بیركردنەوەی پیالنگێڕانە لەسەر
ئاستەكانی دروستكردنی كەشی دیالۆگ ،یان لێتێگەیشنت و
پێشوازیكردنی لە كێشەیەكی راستەقینە بەرجەستە دەبێت،
كە تا سنورێكی زۆر بەرفراوان و لە زۆرێك كارلێككردنەكاندا

بەدەستیەوە دەناڵێنین .ئەو دۆخ و هەڵوێستانە زۆرن كە
رۆژان��ە لە ئەنجامی دیالۆگ و گفتوگۆكامناندا تووشیان
دەبین و لە رێگەیانەوە بۆمان دەردەك��ەوێ��ت كەسێك
لەوانەی گفتوگۆمان لەگەڵدا دەكەن لە خوێندنەوەی بۆ
دۆخەكە هەڵەی كردووە ،یان ستەمی لەوانیرتو لە خۆیشی
كردووە بەهۆی حوكمدانی بە پەلەو پیالنگێڕییانەی بۆ
بەرامبەرەكانی سەبارەت بە روداوێك یان پەیوەندییەكی
كۆمەاڵیەتی یان سیاسی دیاریكراو .لێرەدا كێشەكە لە
ئەنجامی سەپاندنی هەژمونی گریامنە و پێشبینیە هەڵەكان
و تەنانەت بۆچوونە سەرەتاییەكان لە بارەی كەسەكان یان
روداوەكان و رسوشتی كاریگەری پەیوەندییەكان لەسەر
بیركردنەوەی ئەو كەسە بەردیدە دەبێت ،بە جۆرێك رێگە

(ستراتیژی فاكتۆ) پێویستە بە گرنگیەوە لێی
بڕوانرێت .ئەمجۆرەیان لە دۆزینەوەی واقیعێكی تازە
لەسەر زەوی خۆی دەبینێتەوە ،كە شكستپێهێنانی
یان ب��ازدان بەسەریدا كارێكی هەروا ئاسان نییە

بە وتنی تێڕوانینی پێچەوانەی ئەو گریامنە و پێشبینییانە
ن��ادات .ئەگەر بەشی یەكەمی كێشەكە لەسەر ئاستی
پۆلێنبەندی و بەرهەمهێنانی دیالۆگ بێت لە سایەی
هەژمونی بیری پیالنگێڕانە (كە لێرەدا ناتوانرێت نكۆڵی لە
هەبوونی پیالنگێڕی بكرێت) ،لە بەرامبەردا بەشی دووەمی
بریتیە لەو قبوڵكردنە خێراو بێ هەڵوەستەكردنەی بۆ ئەو
قسانەی بێپەروا لە ئەنجامی گفتوگۆكاندا دەوترێت ،ئەوەش
دەیكاتە قوربانی ئەو پێشبینیە پیالنگێڕانە خەیاڵئاسایەی ،كە
زۆرجار بەرەو هەڵوێستی هەڵە و ستەمكارانە هەڵیدەنێت.
چ��وارەم :كەلتوری بێئاگایی لە راب��ردوو (Last coma
)culture
ئەگەرچی گەڕانەوە بۆ مێژو و یادگارییەكانی رابردوو
هەندێك الیەنی ئەرێنی تیایە ،ئەگەر بێتو بە باشی ئەو
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رابردووە بەكاربهێرنێت ،بە تایبەتی وەك سەرچاوەكانی
هێزی گەل و نەتەوە ،واتا لە چەند قۆناغ و ساتەوەختێكی
مێژوودا هێزو خۆڕاگری سەروەرییەكانی رابردوو تۆمار
كراوە ،بەاڵم الیەنە نەرێنییە مەترسیدارەكە ئەوەیە ،كە
ئەو راب��ردووە پڕشنگدارە بگۆڕدرێت بۆ ناهۆشیاریی و
بێئاگاییەك كە تێیدا بژین و فاكتەرەكانی گۆڕانكاری
و بەدەستهێنانەوەی سەروەرییەكانی مێژوو بە هەند
وەرنەگیرێت .دانوستانكاران بە گوێرەی دەرهاویشتەكانی
ئەم كەلتورە بۆ دوو تاقم دەبەشدەبن :یەكەمیان وایدەبینن
كە مێژووی دێرین مەرجەعی سەرەكی و بنەڕەتیە و بەسەر
فۆڕمە مەرجەعیە هەنوكەییەكاندا زاڵە ،بەاڵم تاقمی دووەم
سۆزییان بۆ رابردوو كەمرتە و بۆ ئەوەی لە ئایندەیی نزیكدا
هەست و چاالكی زیهنییان لە خاڵێكی دیاریكراودا سڕ
بكەن ،بەمشێوەیە هەڵسوكەوت دەكەن:
ئایدیا دیپلۆماتیك

 .1بەبیرهاتنەوەی رابردوو بە باشی ،بەاڵم زۆر بە خێرایی
پەندو وانەكانی لەبیر دەكەن.
 .2بە شێوەیەكی بەرچاو فۆڕمەكانی قۆناغی راب��ردوو
دەخەنە ئ���ەوالوە ،لەبەر ئ��ەوەی بە ئەزمونی ك��ۆن و
سواو دەدرێتە قەڵەم و لەگەڵ خێرایی جووڵەی فكری و
پێشكەوتنی مرۆڤایەتی و گیانی سەردەمدا هەڵناكات ،بۆیە
لەبەرچاو ناگیرێت.
پێنجەم :كەلتوری لێزەوتكردن و شكست
()culture alienation and frustration
لە راستیدا ئەمجۆرە كەلتورە چەند سیامو نیشانەیەكی
خۆی هەیە ،بریتین لە:
 كاتێك نوێنەرانی یەكێك لە الیەنەكان وا هەستدەكەنجۆرێك لە خەواندنی موگناتیسییان لەالیەن هێزی
بەرامبەرەوە لەگەڵدا كراوە تا ئەو ئاستەی بەرەو رێڕەوێك
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ئاراستە دەكرێن ،كە كەسانیرت بۆیان دیاریدەكەن.
 ن��ەب��وون��ی ت��وان��ا ل��ەس��ەر بینینی ئەڵتەرناتیڤ وچارەسەرییەكان لە ئایندەدا ،بۆیە ئەوان لەم روانگەیەوە
ئامادەن بەرگری لەو بارودۆخە بكەن كە بۆیان دروستكراوە
ئەگەر هەڵەش بێت ،تا ئەو ئەندازەیەی هەندێكیان لەژێ
بەندی (پاساوهێنانەوەی عەقاڵنیدا) پاڵدەنێت تاكو درۆ
بكەن.
 گفتوگۆكاران لە سایەی ئەم كەلتورەدا بە بەردەوامیجۆرێك لە بێئومێدی زۆر بەرجەستە دەكەن ،كە وایان
لێدەكات وزە و توانایان لە دۆزی��ن��ەوەی فۆرمێكی
كاریگەر بۆ چارەسەركردن و یەكالییكردنەوەی كێشەكان
لەدەستبدەن ،لەبەر ئەوە دیالۆگەكانیان دەربڕینی بێهیوایی
و سكاالكردنی ،یان بە واتایەكیرت جۆرێك لە پاڕانەوەی پێوە
دیارە.

شەشەم :كەلتوری بێدەنگی و ن��اڕوون��ی نەرێنی
()culture silence negative mystery

بێدەنگی و ناڕوونی ،چەند میكانیزم و ئەركێكی زۆرییان
لەسەر سەرجەم كارو چاالكییەكانی مرۆڤ هەیە ،بە
تایبەتی لە چوارچێوەی هونەری دیالۆگ و دانوستان،
چونكە پەیوەستە بە میكانیزمەكانی ناڕاستەوخۆیی لە
گفتوگۆكردن و دیالۆگ .بەكارهێنانی ئەم میكانیزمانە
لە چەند كاتێكی ناڕەحەت و پەیوەندیدار پێویستی بە
روونی تەواو و دەبڕینی رایەكی یەكالكەرەوە هەیە.
بە گوێرەی دەرهاویشتە نەرێنییەكانی ئەم كەلتورە
دەبینین كە زۆرێك كەس لە گفتوگۆو دیالۆگەكانیاندا
رێگەكانی بێدەنگی و ن��اڕوون��ی هەڵدەبژێرن ،یان
بەهۆی الوازییانە لە گەیاندنی واتای مەبەست یاخود
لەدەستدانی بوێری بەرەنگاربوونەوەی دروس��ت،
یان یاریكردن لەسەر دوو پەت و هەلپەرستی بەپێی
ب��ارودۆخ��ە ب��ەڕێ��وەچ��وون��ی ئ��ەرك و ك��اروب��ارەك��ان.
حەوتەم :كەلتوری كات بەفیڕۆدان
()Dispel culture of time
بێگومان بەبێ هەبوونی بەڕێوەبردنێكی باشی كات لە
ئەنجامی زاڵبوونی كەلتوری بەفیڕۆدانی ،ئێمە هەوڵ و
تەقەلالو تواناو داراییەكی زۆر لەدەست دەدەی��ن ،كە

دواتر ناتوانین قەرەبووی بكەینەوە .دەرهاویشتە و سیامی
زۆر هەیە ،كە دەتوانین تاتوێیان بكەین بۆ نیشاندانی
دەرهاویشتە بنەڕەتییەكانی كەلتوری بەفیڕۆدانی كات،
كە لە ئەنجامی نەریتە كۆمەاڵیەتیە نەرێنییەكان و خراپی
رێكخسنت و بەڕێوەبردنی كاروبارەكانەوە دێتە كایەوە.
بەاڵم چەند پرسێكی تەكنیكی پەیوەست بە هەبوونی
توانین لەسەر كورتكردنەوە و روونكردنەوە لە پرۆسەی
دیالۆگ و دانوستانی یسرتاو و نورساودا هەن  ،ئەمە لە
كاتێكدایە كە زۆرێك لەدەستیانداوە و پێویستیان بەوەیە
بەدەستی بهێننەوە.
هەروەها چەندین فۆڕم لە بابەتی "كاردانەوەی خێراو

هەبوونی تاكی توندڕەو و دەمارگیر لە پرۆسەی
دانوستاندا ،كە تا سەر ئێسقان بە توندی پێداگری
لەسەر هەڵوێستەكانی دەكات و بە ئاسانی ناتوانرێت
لە كاتی گفتوگۆکاندا مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت.
هەڵچووانە" و "كاردانەوەی درەنگوەخت" بوونیان هەیە،
كە دەبنە هۆی دروستبوونی چەندین زیان و پێویستییان
بە كاتی زۆر هەیە تاكو چارەسەر بكرێن .هەردوو فۆڕمی
كاردانەوە خێراو درەنگوەخت پەیوەندییەكی بەهێزییان بە
كەلتوری بەفیڕۆدانی كاتەوە هەیە .ئەم كەلتورە منوونەیەكی
زیندوو دەگرێتەخۆ لێرەدا ئاماژەی بۆ دەكەین :یەكێك لە
سەركردە بااڵكان وتارێكی دوورو درێژی نوسی و ناردی بۆ
نوێنەرەكەی كە بەشداری پرۆسەیەكی دانوستانی دەكرد،
بەاڵم لە كۆتاییەكەیدا بۆی نوسی "ببوورە بۆ نوسینی ئەم
وتارە درێژە ،چونكە من كاتی تەواوم نەبوو تاكو وتارێكی
كورت بنوسم!" .لە راستیدا ئەم منوونەیە ئەوەمان بۆ
دەردەخات ،كە فۆڕمی كورتكردنەوە و دووركەوتنەوە لە
وتارو یاداشتی درێژ پێویستی بە راهێنانە تاكو گفتوگۆكان
لە كاتی خۆی زیاتر كامتان بەفیڕۆ نەدات ،بۆ ئەوەی كەوینە
ناو مشتومڕو زۆر وتنی ناپێویست.
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لێهاتووییەكانی دانوستانكار لە مامەڵەكردن لەگەڵ فۆڕمە
جیاوازەكانی خەسڵەتی مرۆڤ:
بە گشتی هەندێك تایپ و فۆڕمی مرۆیی جیاواز هەن ،كە
پێویستە لە كاتی بەڕێوەچوونی دانوستاندا رەچاو بكرێت،
ئەمانەن:
 هەبوونی تاكی توندڕەو و دەمارگیر ،كە تا سەر ئێسقانبە توندی پێداگری لەسەر هەڵوێستەكانی دەكات و بە
ئاسانی ناتوانرێت لە كاتی دانوستاندا مامەڵەی لەگەڵدا
بكرێت.
 ئەو تاكەی خۆی بە زانا و خاوەن مەعریفە دەداتە قەڵەم. تاكی لەسەرخۆو تێگەیشتو و خاوەن كەسایەتیەكی سادە. تاكی دوودڵ و راڕا. -تاكی بیركەرەوەی ئەرێنی و هاوسەنگ.

پێوەرەكانی بنەڕەتییەكانی سەرخستنی
پرۆسەی دانوستان

ئەگەر الیەنە ناكۆكەكان بیانەوێت پرۆسەی دانوستان

دميهنێك له دانوستاىن نێوان فەلەستین و ئیرسائیل

ئایدیا دیپلۆماتیك

سەركەوتن بەدەست بێنێت و بكرێتە تاكە رێگەیەك بۆ
چارەسەركردنی كێشەكان و یەكرییكردنەوەی ناكۆكییەكانی
نێوانیان ،پێویستە ئەم پێوەرانەی خوارەوە بكەنە بنەما:
 .1خۆئامادەكردنی باش بۆ دانوستان:
لە راستیدا خۆئامادەكردنی ب��اش بۆ دەستپێكردنی
پرۆسەی دانوستان مەرجێكی بنەڕەتیە ،كە بە هۆیەوە
ئاستی سەركەوتن و بەدیهاتنی ئامانجەكانی دیالۆگ و
دانوستان دیاریدەكرێت ،بە تایبەتی كاتێك الیەنەكان
دەچنە ناو پرۆسەی دانوستانی كردارییەوە .لە الیەكیرتەوە
خۆئامادەكردنی باش دیاریكردنی ئامانجەكان بە شێوەیەكی
روون و دەستنیشانكردنی رسوش��ت و كاریگەرێتی
ب��ارودۆخ��ی تایبەت بە هەڵوێستەكانی پەیوەست بە
دانوستان دەگرێتەخۆ ،جگە لە ك��ۆك��ردن��ەوەی دات��او
زانیارییەكان و دەستنیشانكردنی گرنگرتین ئەو پرس و
بابەتانەی دانوستانیان لەسەر دەكرێت ،ئەمەش رێگەیەكی
گونجاوە بۆ هەڵبژاردنی سرتاتیژی دانوستان بە شێوەیەكی
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تەندروست ،گرنگیشە لە چۆنێتی دانانی ئەندامانی شاندی
دانوستانكار لەالیەن سەركردایەتی دەوڵەتان یان الیەنە
دانوستانكارەكانەوە.
 .2تاكتیك و سرتاتیژە پەیڕەوكراوەكان:
دەرئەنجامێكی ئاساییە كە سرتاتیژی گونجاو لە دەربڕینی
هەڵوێستێكی دی��اری��ك �راودا ،لەوانەیە س��ەب��ارەت بە
هەڵوێستێكی ترو بۆ تاكتیكەكانی دانوستان گونجاو
نەبێت ،لەبەر ئەوە پێویستە هەڵبژاردنی سرتاتیژ و تاكتیكە
گونجاوەكان لە پرۆسەی دانوستاندا ئەنجامەكانی بسەملێنن
لەو رێگەیەوە كە ئەو دەستكەوتانەی دانوستانكارە
مەزنەكان بەدییانهێناوە ،لە ئەنجامی لێهاتووییان بووە
لە دیاریكردنی ج��ۆری سرتاتیژی گونجاوو شایستە لە
دانوستانەكاندا.
 .3بەكارهێنانی ژیرانەی كات:
بە گشتی كات بە پێوەرێكی سەپێرناو دادەنرێت لەسەر هەر
دانوستانكارێك و پێویستدەكات زۆر بە وریایی و ژیرانە
مامەڵەی لەگەڵدا بكرێت ،بەڵكو پێویستە دانوستانكار
بزانێت چۆنچۆنی لەسەر مێزی دانوستان جموجووڵ
دەكات ،واتە كەی توندی دەكات ،كەی سازش دەكات،
كەی كات بەفیڕۆ دەدات ،كەی چارەسەرێكی ئەڵتەرناتیڤ
دەخاتە بەردەست ،كەی بەرگری لە هەڵوێستی خۆی
دەكات و لەسەر سور دەبێت.
 .4بەگەڕخستنی پرسیارەكان بۆ خزمەتی دانوستانی كارا:
لە كاتی بەڕێوەچوونی دانوستاندا ،پرسیارەكان چەندین
ئ��ەرك��ی ج��ۆراوج��ۆری��ی��ان هەیە و پێویستە ب��ە وردی
دی��اری بكرێن ،لەوانە بەدەستهێنانی زانیارییەكان و
پشتڕستكردنەوەیان ،یان نیشاندانی بێزاریی و سەرسوڕمان،
یان پێدانی زانیارییەكان و گۆڕینی رێڕەوی گفتوگۆكان
و تەنگەتاوكردنی الیەنی نەیار لە گۆشەیەكی تەسك،
لەبەر ئەوە پێوەیستە لەسەر دانوستانكار لە ئەنجامی
پرسیارەكانی بە وردی ئامانجی دەستنیشان بكات و بەو
شێوەیە تەوزیفیان بكات ،كە پشتیوانی لە هەڵوێستەكانی
بكەن.
 .5راوێژپێكردن و ناوبژیكاری و داوەریكردن:
زۆرج���ار پ��رس و كێشەكان ل��ە پ��رۆس��ەی دانوستاندا

پێویستیان بە تەدەخولكردنی الیەنی سێیەم هەیە ،لە
پێناو یەكالییكردنەوەی ناكۆكییەكانی نێوان هەردووالی
دانوستانكار .الیەنی سێیەم رێگەی ناوبژیكاری و
داوەریكردن دەگرێتەبەر ،لەبەر ئەوە زۆر گرنگە هەر لە
سەرەتاوە پێش دەستپێكردنی دانوستان ،دانوستانكاران
تایبەمتەندییەكانی ناوبژیكار بزانن و لەسەر بنەماكانی
داوەریكردن رێكبكەون و راوێژ ئەنجامبدەن سەبارەت
ب��ە داواك��ردن��ی بیروڕایەكی دەرەك���ی ب��ە مەبەستی
پشتیوانیكردن لە هەڵوێستەكانیان لەناو پرۆسەی دانوستان.
 .6ه��ەب��وون��ی پ��ەی��وەن��دی ب��اش ل��ە ن��ێ��وان الیەنە
دانوستانكارەكان:
پ��رۆس��ەی دانوستان تا ئەندازەیەكی زۆر دەكەوێتە
ژێ��ر كاریگەری پەیوەندییە باوەكانی نێوان الیەنە

ل��ە دان��وس��ت��ان��دا ،پ��رس��ی��ارەك��ان چ��ەن��دی��ن ئەركی
ج��ۆراوج��ۆری��ی��ان ه��ەی��ە و پێویستە ب��ە وردی
دیاریبكرێن ،لەوانە بەدەستهێنانی زانیارییەكان و
پشتڕستكردنەوەیان و نیشاندانی بێزاریی و سەرسوڕمان،
دانوستانكارەكان ،بە گشتیش پەیوەندییەكان یان
دۆستانەیین و متامنەئامێزن ،یان گرژی و ئاڵۆزییان تێدایە،
بەاڵم هەبوونی ئاستێكی بااڵ لە متامنە رێگەخۆشدەكات
بۆ تەواوكردنی پرۆسەی دانوستان بە سەركەوتوویی ،جگە
لەمەش هەبوونی پەیوەندی باش لەوانەیە ببێتە هۆی
دەستبەردابوونی الیەنەكان لە هەندێك خاڵ و بنەمای
دانوستان تاوەكو لە كۆتاییدا دانوستانەكان بە سەركەوتوویی
كۆتاییان پێبێت.
 .7چاودێریكردنی داڕشتنی رێككەوتنەكان:
پێویستدەكات بە شێوەیەكی تەندروست گرنگی بە
داڕشتنی پەیامننامە و رێككەوتنەكان بدرێت بۆ ئەوە لە
كاتی جێبەجێكردنیاندا روبەڕوی كێشە و گرفتی گەورە
نەبنەوە.
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 .8پابەندبوون ب��ە بنەماكانی دانوستانی ك��ارا و
بەدیهێنانی مەرجەكانی دانوستان ،ئەمەش لە رێگەی
تێگەیشنت لە هەڵوێست و تواناكانی الیەنی بەرامبەر
ل��ە رووی سەركردایەتیكردن ،دی��ال��ۆگ ،كاریگەری
نواندن و رازیكردن ،كە هۆكارێكە بۆ بەردەوامبوونی
دانوستانەكان و خزمەتكردن بە بەرژەوەندی هەموو
الیەنە بەشداربووەكانی دانوستان.
 .9تەوزیفكردنی هێز بۆ خزمەتی تەواوكردنی پرۆسەی
دانوستان بە سەركەوتوویی و گەیشنت بە رێككەوتن
و یەكالییكردنەوەی كێشەكان و خاڵە جێناكۆكەكان بە
شێوەیەكی بابەتییانە و دوور لە وروژاندنی قەیران و
ملمالنێ.

بوارە سەرەكییەكانی پرۆسەی دانوستان

یەكێك لە گرنگرتین كۆڵەكەكانی پرۆسەی دانوستان
بریتیە لە مرۆڤ ،كە داتوانێت بە سەركەوتوویی پرۆسەكە
ب��ەڕێ ببات ،ئاشكراشە كە دانیشتوان و كۆمەڵگەكان
بە بەردیدەگرتنی جیاوازی و ناچونیەكیە مرۆییەكان،
بەاڵم لە سیفات و تایبەمتەندییەكاندا جیاوازن .دەكرێت
بڵێین هەمیشە پرۆسەی دانوستان بە دوای سەرهەڵدانی
كێشەیەك یان ناكۆكیەك لە نێوان دووال یان زیاتردا
ئەنجامدەدرێت ،بەاڵم بە شێوەیەكی گشتی دانوستان لە
چەند بوارێكی گرنگدا بەڕێوە دەچێت ،ئەمانەن:
 .1دانوستانی سیاسی:
دانوستانە سیاسییەكان راستەوخۆ پەیوەندییان بە كاری
سیاسی و شێوازی پەیوەندی نێوان دەوڵەتانی جیهانەوە
هەیە ،كە هەمیشە بە پەیوەندی گۆڕاو و ناسەقامگیر
ن���ارساون .دانوستانی سیاسی بۆ خ��ۆی شێوازێكە لە
شێوازەكانی هێوركردنەوە و ئاساییكردنەوە بەبێ پەنابردن
بۆ بەكارهێنانی توندوتیژی یان هێز.
 .2دانوستانی بازرگانی و ئابوری:
ئ��ەو دانوستانانەی لە بوارەكانی ئابوری و بازرگانی
ئەنجامدەدرێت ،بە شێوەیەكی زیاتر لەوانیرت باوە ،چونكە
پەیوەندیدارە بەو الیەنە مرۆییانەی كە زیاتر پێویسنت
لە ژیانی رۆژان��ەدا ،وەك كڕین و فرۆشنت و دابینكردنی
پێویستییەكان و پەیوەندی نێوان :تاكەكان و كۆمپانیاكان و
ئایدیا دیپلۆماتیك

تاكەكان و رێكخراوەكان.
 .3دانوستانە سەربازییەكان:
گرنگرتین الیەنەكانی ئەمجۆرە دانوستانە چڕبۆتەوە لە
كاتەكانی شەڕ ،ئاگربەستی نێوان هێزەكانی ،گۆڕینەوەی
دیلەكانی جەنگ ،گۆڕینەوەی بریندارەكان ،بەرهەمهێنانی
چەك بە هاوبەشی ،گۆڕینەوەی زانیارییەكان ،فێركردنی
سەربازی و خۆسازدانی سەربازی.
 .4دانوستانە كۆمەاڵیەتییەكان:
ئەمجۆرە دانوستانە بریتیە لە هەر دیالۆگ و گفتوگۆیەك،
ك��ە ئەنجامدەدرێت دەرب����ارەی ه��ەر دی��اردەی��ەك��ی
كۆمەاڵیەتی ،ب��ەاڵم بۆ سەرخستنی دانوستانەكان وا
پێویستدەكات بەپێی سرتاكچەرو چوارچێوەیەكی بەهادار
و باوی ناو كۆمەڵگە بەڕێوە بچێت .بە گشتی روانین
لە گەیشنت بە سەركەوتن و دووركەوتنەوە لە پۆینتە
نەرێنییەكان پرۆسەی دانوستان لە شكست دەپارێزێت و
دەرئەنجامی باشی لێ بەرهەمدێت.
سەرچاوەكان:
كتێبی (مقدمە فی علم التفاوض االجتامعی والسیاسی –
الدكتور :حسن محمد وجیه) – لە زنجیرە كتێبەكانی (عامل
املعرفە)
تعریف و مفهوم وتطور التفاوض – الدكتور عباس االمین
شیخ محمد
http://www.zakatinst.net/pdf/TAREEF%20
-ALTAFAOD.pdf
http://arareaders.com/books/details/7991 - kenanaonline.comاحمد السید كردی
– kenanaonline.com/users/ne3mah/posts/83922
هانی عبد املرید
h t t p : / / w w w. s i i r o n l i n e . o r g / a l a b w a b /
-derasat(01)/201.htm
http://www.abahe.co.uk/b/international-marketing/international-marketing-158.pdf

