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 یخەماڵندنبۆ  ،گرێتە خۆب پرس و تەوەرین هەر بەشێکی چەندبۆ  دەبێتکە  ەزیەهەرەو 

ی باشتری نکە بتوانرێت شیکردنەوە و هەڵسەنگاندپالنەکە  باشتر و تێروتەسەل کردنی

دەئاخاڤین  لەسەر بەرژەوەندیە نیشتمانیەکانگریمان ئێمە بۆ ئەم باسە بۆ بکرێت، 

دەبێت دەکەین، نەکان و یان شیکردنەوەی تەواو بۆ ڕاڤەکردنی کۆنسێپتی هەموو بۆچو 

 گەاڵڵەلێ پاکی ئەوەی بەرهەمێکی بۆ  نەیدلە بێژنگ بکۆنسێپ تەکە  رانەو بوێژیرانە 

خوێندنەوەی لە خاچدانی  ئەرێنی و پێشهاتەکانمان بۆ لە بێژنگ بدات بە کە  ،بکەین

بە کەمترین زیان و بۆ قازانجە نەتەوەیاتیەکە،  کە هەموو کارێک دەکرێت ،سیاسیمان

پێش ئەوەی  کە بااڵکانی نیشتمانبۆ بەرژەوەندیە بە باشترین دەسکەوت ئەژمار بکرێت 

 .کار لە کار بترازێت

 :نموونەیەک

Threats and Opportunities (Versus) Strengths and Weaknesses  

 

 .کانالوازە ڵەبە بەهێزیی و خا( بەرامبەر)مەترس ی و دەرفەتەکان 

، وە دەرفەتبۆتە بۆ دووژمن هەڕەشەیە بۆ کورد ئێستا بەواتایی ئەوە دێت، ئەوەیی 

، ئەم هەڕەشەبێت بۆ دووژمنەکانمان دەبێتە دەرفەت ئەگەر هات و بۆ کورد 

بێت بەرامبەر بە چی دێت، ئەوەیی بۆ کورد دەرفەت و سەربازییە  سیاسیەتێرمەلۆژیە 

بێت شدە و یندووڕیانەدا بەردەم ئەولە کەئێستا ئێمە)بۆ ئێمە دەبێتە خاڵی بە هێزیمان 

الوازییەکانمان دەبێتە دەرفەت بۆ  ڵیوە پێچەوانیەکەش ی خا( مان ساغ بکەینەوەشخۆ 

 بۆیە دووژمنەکانمان جا( نلەو پرۆسەیەدایئێستا کە ئێمەی کورد  )دووژمنەکانمان 

ۆ پەرپەرچدانەوەی ئەو دووایی بچوکترین خاڵی الوازیمان دەگەڕێن، ببە ە هەمیش

هەموو بپارێزین بۆ ئەوەی کەئاشتەوایی و ڕێکخستنی نێوماڵی خۆمان  بیرۆکەیە دەبێت،
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ەوە، ێتڕەوێنب ەکانیگرێی هەموو کۆسپە ئاڵۆز  و وەاتەدبپرسیارە بێ وەاڵمەکان؛ وەاڵم 

خۆمان دەخەینە بەر قەدەری ڕۆژگار، هەر وەک جاران نەیار و  تیڤیانەنێگەیان 

 .دووژمنەکانمان چۆن ڕۆڵی پاپتیمان پێدەبینن

کە  ەوە ئەگەر چی زۆر لەوە زیاترم پێیەربکەومو تر لە باسەکەم دو نامەوێت لەوە زیامن 

کە یان تەوەرێکە کورتە باسێکە  ەری باسەکانەوە، بەاڵم بۆ من ئەمەڕوونتر بچمە ناو تەو 

ن بە بابەتی حەزیاخوێنەری کورد ن کاتیشدا لێ بە ئاگابێت و لە هەما یخوێنەری کورد

کەوە ئەوە ی نەچێتە ناو باسەوویئەگەر خوێنەر بە ز  ،نیە سوود و بێ دوور و درێژ

 بە خۆڕا لەدەست بدەم و ری بەڕێزەبۆیە من نامەوێت کاتی خوێندەڵێن کات کوشتن، یپێ

و بەرژەوەندیە  نیمە ئەم نووسینە کورتەیە لە دنیای گۆڕانکاری  و هەمەئەوەی 

ئابووری باشترکردنی بۆ  سەروەتی وواڵت بە گەڕ دەخرێتکە چۆن  ،نیشتمانیەکەدا

ن پارێزگاری یلە هەمانکاتیشدا دەتوان بۆ بەهێزترکردنی سوپایەکی تۆکمە، و وواڵت

بزانی پالن و تۆش دەبێت وواڵت،  بۆ بەرزی شکۆی  واڵتی پێبکەنو  بەرژەوەندی بااڵی

ژەوەندیەکانمان لە کوێی وەک تاک، کۆمەڵگاش وەک کۆ بەر بەرنامەی ئەوان چی یە و تۆ 

 .ی ئەواندایەبەرنامەکان

وومەی ئێستا کە دا کە بگونچێت بۆ ئەم دۆزە شێکر گەڕان بە دووای چارەسە

بۆ هەردەبێت وابێت، چارەسەرەکە لە ڕوانگەی منەوە مەرجیش نیە تێکەوتووین، 

 .ش تەنها و تەنهائاڵتونیەکە چارەسەرە دەرئەنجامی

 

 .ییپارێزگاری لە یەک ڕیزی و تەبا -1

لە  ،یەدا بژی لە هەرشوێنێکی گۆی ئەم زەو کورد و کەسایەتیەکانمان  ئیمڕۆ کۆمەڵگای

پێویستی بە یەک ڕیزی و تەبایی هەیە، چونکە هەموو قوربانیەکان و هەموو کاتێک زیاتر 
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و پیس ی  یتەباینا ،وەکە شکێندرا هەلە ئاڵتونیەکان و شکۆی وواڵتلە دەست دانی 

ن یان دەبێت دان بەو و دەبێت دەرکی پێبەکەی یەیەڕاستئەو ، ئەمە ناوخۆمان بوو 

ئێستا ترین و زەلیل ترین کۆمەڵگای ئەم هەسارەیە چەوت ،کە هەیە ڕاستیەدا بهێنین

ی یهەمیشە دەور  ەمیشە درۆ لە گەڵ خۆماندا بکەین، یان بۆئێـمەین یان دەبێت بۆ ه

چونکە خوێندنەوەمان بۆ پێشهاتەکان خۆهەڵکێش و گومڕا ببینین، فس فس پاڵەوانی 

ئەگەر  بۆیە کورت و شیرین،الوازەو و کەس ی شیاو بۆ شوێنی شیاو شکنابەین، 

کارەسات دووای کارەسات بە بااڵی نەکەین،  یپارێزگاری لە یەک ڕیزی و تەبای

بگەڕێینەوە بۆ خاڵی سفر، کەواتە یەک هەمیشە و دەبێت  کوردبونماندا دەپۆشرێت

، ئەو تەبایەش دەبێت لە قواڵی ڕیزی کلیلی تەبایی و پێكەوە گونجاندنی پرۆسەی ژیانە

 .سەرچاوە بگرێت ەوەدڵ و بەهرەی ڕۆشنبیری

 

 دورکەوتنەوە لە ناکۆکی 2-   

و الوەکیان هەیە، بەاڵم بۆ داخوازیە  یهەموو پارت و ڕێکخراوێک ناکۆکی ڕیشەی

، هەموو نەتەوەیەک سەنگەر و لەیەک بەرەدا کۆبوو نیشتمانیەکان هەمیشە لە 

باشتر و کاری کێ کە هەمیشە لەسەر ئەوەیە  و ڕێکخراوەکاندا ناکۆکیەک لە نێو باڵو

ی ێنەک پاشقول لێدانی هاوڕ وواڵت بکات، بە چاکتر خزمەت بە کۆمەڵگا یان 

هاوخەباتت بۆ بەرژەوەندی تاکە کەس ی، گرنگ نیە لەو کێشمە کێش ی ئینتمای 

ێ، هیچ پالن و نەگلبکرێت، گرنگ ئەوەیە سواری خۆم  یشنیشتمانیەدا وواڵت سوتماک

ئەگەر دورنەکەوینەوە لە  ناگاتی بە ئەنجام یەکەڕیشە نەخشەیەک سەرکەوتنە

 ئێمە ناتوانین لەو تەنگژیە، نێک لە چینەکان بونەتە قوربانییچ شهەمیشەناکۆکی، 

دەرچین ئەگەر زۆر ژیر و کارەکتەر نەبین، چونکە ماس ی بچوک هەمیشە پاروی ماس ی 
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ئێمە پێویستیمان بە دروستکردنی پرۆسەی  ،بناغەی شێوازەفاکتەری ئەم گەورەیە، بۆ 

نەک کە شارەزا و پسپۆڕبن لە کارەکەی خۆیاندا، سیاس ی هەیە، ستافی ئەدمسفیری 

جێگا و  بەس بۆ گوێگرتن و بۆ پڕکردنەوەی پۆستەکان بن، ستافی سیاس ی تەعینکراو

 کلیلی هەموو سەرکەوتنێکە بۆ هەر دەرد و ی، بۆیە یەک ڕیزی و تەبایهەبێت ناویان

اکۆکیە الوەکیەکان بۆ بەاڵیەک کە ڕووبەڕومان دەبێتەوە، ئەویش بە بنبڕکردنی ن

 .، ئەمە ئەو بژاردەیەیە و بژاردەی تری نیەوواڵتبااڵی شکۆی بەرژەوەندی  دەرئەنجامی

 

 (یان پالن)  .دروستکردنی بڕیاردانی سیاس یپرۆسەی -   3

شێوازی دەبێت هەموو  ،پالنی سیاس ی یان پرۆسەی دروستکردنی بڕیاردانی سیاس ی

کارەکان بە پالن و لێك تێگەیشتن بێت و خوێندنەوەی تەوامان هەبێت بۆ هەر تەوەرێک 

و کۆکردنەوەی  ڕەچاوکردنی هەموو خاڵە گرنگەکان  یستیمان پێیەتی بۆ کارەکە،ە پێو ک

ئامانچ یان  دەبێت بۆ پرۆژەی دروستکردنەکە بۆتەواوی زانیاریەکان کە ڕێگا خۆشکەر 

، من ، کە بەرژەوەندی وواڵت بپارێزێتگۆڵەکە بۆ هەر مەبەستێکی درەکی و ناوەکی بێت

نازانم لە کوردستانی باشوردا بنکەی توێژینەوەی بڕیاردانی سیاس ی یان سەربازی هەیە 

شێوازێک کە سیاسەتی سەردەم و یان هەر  دەبێت بەم شێوازە گەر هەبوو ، ئە؟یان نیە

نوێیەکانمان بۆمان دەست نیشان دەکات و بە هەماهەنگیەکتی باشتر بەرژەوەندیە 

 .بکرێتبۆ  تاوتوێ یان شەن و کەوی 

کوردتە باسە، کەمێک بە کورتی ئەو پرۆسەیەش بەم بازنەیەدا دەگوزەرێت، من بۆ ئەم 

، بە هیوای ئەگەر ڕۆژێک پێویستی کرد ئامادەم زیاتر ڕوونکردنەوە و پێناسەی دەکەم

   .تەوەرە سەرەکیەکەی شیبکەمەوەبۆ نهێنیەکانی و  کەباسەبۆ شێوازی هەڵسەنگاندن 
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نەبێت بۆ هەموو ئەگەر  رۆسەیەک ئەگەر خوێندنەوەی تەواوتپهەر دروستکردنی  بۆ

سیاسەت سیاسەت سیاسەتڤانی دەویت، ، دە چونکەەو پێشهاتەکان تکایە خۆتی لێم

زانستی هەڵسەنگاندنی باری ئابووری بوجەی مێژووناسیە، ە، زانستە، هونەرە، ماتماتیک

چەمکی ڵۆجیە، پێناسەی تیۆری خوێندنەوەی بەرامبەرەکەتە، ایازانستی سایکوواڵتە، 

شێوازی بەکارهێنانی درۆی سپیە بۆ بەرژەوەندیە بااڵکانی دۆسیەی ناوەکی و دەرکیە، 

قەت خۆت بە سیاسەتدا خاچ دانی کێرڤی ئاینیە بۆ بااڵی شکۆی وواڵت، لە وواڵت، لە 

ی بچوک و بە ئەگینا دەبیتە پارو  ،داتنیت لە بەرامبەر نەیار و دوژمنەکانکەم نەزا

بۆ  ە پرۆسەی دروستکردنی پالنی سیاس یئەمە کورتە باسێکە ل) ئاسانی ئاودیو دەبیت
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بپێکێت  یەیەکەرەکی ئامانجە سەتەواو  ش دەبێتکەدروستکردنی پالنەپرۆسەی 

 .(.......بۆ

 

  ( ئەمەیان کرۆکی باسەکەیە)  .نەخشە ڕێگای کارکردن بۆ سەرکەوتن - 4

ئەجندەیەک دێتە بەرباس و دەرئەنجامی پرۆسەی نەخشەیەک یان لە هەموو کارێک 

کان لە خۆ هەموو بەشەبۆ  تیەکانییەر ت تەواوی شیکردنەوە و بەرپرسیاێگۆ، دەب

ربەست نەبێتە کۆسپ و بەە و بۆشاییەک بە جێ نەمێنێت و بگرێت بۆ ئەوەی هیچ هەڵ

ەی کە ئامانجی پرۆسەکەی لەسەر دروست دەکرێت، بۆ دروستکردنی ئەو سیناریۆی

ندن، بۆ هەڵخەڵەتا نەخشە ڕێگا واتە چەکی شاراوەی کاریگەری دوژمن شکێن

... ودروستکردنی درۆی سپی  ، هۆنینەوەی، بەکارهێنانشەکردنتێکردن، چەواو فو 

هەیە کە تایبەتی تایبەتمەندی خۆی ، نەخشە رێگا چەندین ڕێگا و پرۆسەی هتد

زانیاری لەسەر زیانی کەم ترین بە بەرژەوەندیە بااڵکان لە خۆ بگرێت و نهێنی پۆشبێت، 

وار )، ئینجا وەک یاری مار و پەیژە بپێکیت تزۆرترین زانیاری لەسەر دوژمنبە ت و خۆ 

 ڕەچاوکردنی الیەنەپێویستی بە  گاپێناسەی نەخشە ڕێدەکرێت، بۆ دروست بۆ ی  (گێم

بە بۆ بەژەوەندیە بااڵکانی وواڵت بە کەمترین زیان و  کەی کە بگونجێتەیسوودمەند

  .و بە زۆرترین زیان و تێکشکاندن بۆ دوژمن زۆرترین سوود بۆ خۆمان

پێویست بە ترس ناکات بۆ " ئەوە خۆشت دەناس ی  دوژمنت ناس ی،تۆ ئەگەر " 

 .سەد جەنگی تریش دانییئەنجام

 .ساڵ پێش زاین 055 ، گەورەترین سەرکردەی سوپای جیهانیخەڵکی چین سون تزو 

 پەڕتوکی هونەری جەنگ
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بۆ  شپەنتەگان و ناتۆ بنکەی تۆژینەوەی سیاسەتی دەرەوەی ئەمریکا و ئێستاش 

تیۆری سون تزو یرۆکە و بنەمای ن دانان و تاکتیکی جەنگ سود لە بدروستکردنی پال 

نی خاوەرمیانە بە تایبەتی عەرەبەکان ەچی سوپا ساالرەکانی خەڵکی وواڵتاوەردەگرن، ک

هونەری جەنگ دەکەن، پەرتوکێک پڕ لە ئەزمونی تاکتیکی گاڵتە بە بیر و هزری کەسانی 

گێک دەدۆڕێنێت، بۆ بەدبەختی کەچی کوردی هەیە بە ناوی عەرەب بۆ چی هەموو جەن

ە عەرەب دەدۆڕێنێت، بۆیە ئەم باسەم هێنایە بەر باس کە ش جەنگ بباشووری

و  ، هەم جەنگجەنگبە هونەری  بووننامۆ  وکۆمەڵگای ئێمە بە سیاسەتی نەزانین 

ئەوەی  ە، ئەم هەویرە ئاو زۆر دەکێشێت، بە هیوایو و دسیاسەتیشمان دۆڕانهەم 

ی لەم دو سو  (دەریاداهاژەی کورد لە بەردەم ) نەری کورد لە هەر پێنچ ووتارەکەمخوێ

ن بمانەوێت و یئەگەر هوشیارتر نەب  دۆزەبۆ ئەم چونکە نوسینەی بەندە وەرگرتبێت، 
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 تر دەبێتەوە و یێگەتیڤپێشهاتی ن داڕمان وی مەترس ی و و یاتر ڕووبەڕو ز نەمانەوێت کورد 

 نگە تەنها و تەنها تەبای نێو ماڵیئەوەی گر  .زیاتر دەسوتێنئێستا  هەموو کارتەکانی لە

و تا بۆشمان بکرێت ڕێز لە یەکتر بگرین  کرێتەوەکە هەناسەیەکی تری بەبەردا ب ،کوردە

  .چونکە ئێمە هەموو بە یەکەوە جوانین

ستە چراکە کزبووە بەاڵم جارێ ڕا من ئێستاش زۆر گەشبینم هەروەک ئاماژەم پێداوە،

بااڵی بە  چۆن کە بزانین ی و ژیری یتەبای و یتی بکوژێتەوە، ئەگەر لێبوردەماویە

دا ەکانی پێشومهەر وەک لە ووتار کە  ی پێ ئەزمون بکەین،بەرژەوەندی خۆمان و دۆستان

لە  ەقینەیە بۆ تێکشکانی قفڵی داخراوی کلیلی ڕاست یکە تەنها چارە ەو باسم کردو 

هیچ وانەیەکیش لە هەڵەی و کە سەد ساڵە پێوەی دەناڵێنێت  ،اکورد مەچەکی

ئەمە  ،زەرەر لە نیوەش بگەڕێتەوە خراپ نیە بۆ ئێستاڕابوردومان فێرنەبوین، 

ئەمە کورتەیەک بوو  .ی سیاسەتە کە بەرژەوەندیەکان وا دەخوازن یگونجاندنی هاوڕێژە

ئەهریمەنەکان ڕاپێچی بنی  مەهێڵە شەپۆلیبەو نگزر  شتۆ و لە دەریای قوڵی سیاسەت 

بە گەورەیی  هەندێک لە ئێوەنین و  بکەن، چونکە ئێوە مەلەوانێکی پێرفێکتات یدەر 

 .ەفێری پاڵو خواردن بوو 

و تەنها سەربەرزی گەلەکەم نەبێت، ڕەنگبێت ئەم بابەتەم  من هیچم ناوێت تەنها

درێژەی هەبێت، کاتێکی شاد بۆ گشت کورد و بە هیوای ڕۆژێک لە ڕۆژان کوردیش فێری 

سیاسەتی سەرمێز و ژێرمێز ببێت و خاوەن سوپایەکی دسپلین بێتە بەرهەم، کۆمەڵگای 

ش تەندروستیپڕ لە بەر و کۆمەڵگای ەڵگای پڕ لە تەندروست دێنێتەکۆم یشهوشیار 

سیاسەتڤانی کارێزما دێنێتە بەر، هەروەک جۆرج واشنتن لە ئەمریکا و گاندی لە 

  .هیندستان و ماندێالش لە باشوری ئەفریکا

 

 بۆ گەڕانەوە بۆ سەرەتا، کلیک بکەرە سەر
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