
شەرتی یەکەمی بردەنەپێشی باسێکی پڕناوەرۆک و دەسکەوت بریتییە لە 
خۆالدان لە ناحەز خوێندەنەوه. ئەو وتارە ڕوو ی لە ڕێکخستنێکی تایبەتی 
نییە و هەڵسەنگاندنی ڕەوتێکی دەیان ساڵەیە. بەشی یەکەمی ئەو وتارە 

هەوڵێکە بۆ ناساندنی مۆدێلێکی پێکهێنانی گۆڕانکاری کە بۆ لێ وردبوونەوە 
و دانی ستراکتۆر بە باسەکەمان پێویستن کە بریتین لە: ستراتێژی، پێکهاتە، 

فەرهەنگ، کەرەسە، مرۆڤ و دەسکەوتەکان.

کەلەبەری نێوان دوێنێ، ئەمڕۆ و سبەی    
)بەشیدووەم(

سەالحمەجیدپوور



ئاوردانەوەیەکیکورتلەبەشییەکەم
بەش��ی یەکەمی ئەو وتاره ناساندنی داڕشتەی 
ناوەرۆکی باس��ەکە بوو، هەروەها دەستنیش��ان 
کردن��ی ئاڵوگۆڕە زانی��اری و تکنۆلۆژیکییەکان  
و کاریگەرییان لە س��ەر بوارە سیاسی، ئابووری 
و کۆمەاڵیەت��ی و ڕەوانییەکان��ی کۆمەڵ��گای 

مرۆڤایەتی باس کرا. 
ئ��ەوە کە کورد لە کوێی ئ��ەو وەرچەرخانە 
مەزن��ە جێگەی گرت��ووە؟ و ی��ان دەبێ کامە 
نەخش��ەڕێگا بەرەو بەشداری و کەڵک وەرگرتن 
لەو ڕەوتە بە کار بێنێ؟ ئەو پرسیارە تازانە ن کە 

پێویستیان بە جوابی نوێ هەیە. 
ڕاس��تیی مەیدان��ی و  کرداریی سیاس��ەت 
لە کوردس��تان نیش��اندەری ئەوەیە کە واڵمی 
کۆنە بۆ ئەو پرس��ە نوێیە ئامادە کراوە و بەڕێوە 
دەچێ؛ کە لە ئەگ��ەری درێژەدانی ئەو چەقین 
و مانەوەیە لە ڕابردودا، بەجێمان لە داهاتوومان 
بە نس��یب دەکات. بۆ ئەو مەبەس��تە لە حەوت 
خاڵی جێاوازدا تێدەکۆش��ین کە سیاس��ەت لە 

کوردستان و ناوچەکەدا ئانالیز بکەین. 
 لە بەش��ی یەکەمدا هەروەها خاڵی یەکەم 
یانی ستراتێژیی ڕەچاو کراو لە الیەن ڕێکخستنە 
کوردییەکان یانی سیاسەتی »قۆزتنەوەی هەل« 
خرایە بەر باس. لێرەدا ئەو ڕاستییە دەستنیشان 
کرا، کە  لە ١50 ساڵی ڕابردوودا ئەو ستراتێژییە 

لە الیەن هەموو هێزە کوردییەکانەوە بێ جێاوازی 
ڕەچاوک��راوە. بەکردەوەکردنی ئەو س��تراتێژییە 
هەتا ئێستا نەبۆتە هۆی وەد یهێنانی بەرهەمێکی 
دەس��گر و بەرچاو لە ب��وارە جیاوازەکانی ژیانی 
کۆمەڵگای کوردستاندا. ڕاست و دروستیی هەر 
س��تراتێژییەک بە دەس��تەبەرکردنی نەتیجەوە 
بەندە و فاکتەری تەمەنی ڕێکخراوەیی و ڕێبەری 
ناس��راو، شەرعییەت بە دروس��تیی ستراتێژیی 
پێکهاتەیەکی  ئەگ��ەر  نابەخش��ێت.  پیڕەوکراو 
سیاسی لە بەڕیوەبردەنی کۆمەڵگا، وەدەستهێنانی 
هێزی سیاس��ی وحکومەتیدا سەرکەوتوو نەبێ، 
بە مان��ای ئەوەیە کە لە س��ێچوکڵەی ویزیۆن 
)ڕوانگە(، هەدەف، و میسیۆنیدا، گرێیەکی هەیه 
و هەروەها لە سێ فاکتەری بنەڕەتی و پێویست 
وەک کات، هێز و ش��وێن، بۆ بەکرداری کردنی 

ستراتێژی لەنگی و ناهاوسەنگی هەیە. 
لەوبەشە لە باس��ەکەماندا، تێدەکۆشین کە 
پێکهات��ە و فەرهەنگ و ئەدەبیاتی زاڵ بەس��ەر 

ڕێکخراوەکاندا بخەینە بەر باس. 

پێکهاتە
ڕێکخستن بریتیە لە هاوکاریی کۆمەڵێک ئینسان 
بۆ وەدیهێنانی ئامانجگەلێکی دیاریکراو. بە بڕوای 
هێنری مینتزبێرگ، ڕێکخستنی سیاسی تەواوی 
تواناکانی له پێناو ودەس��ت هێنانی دەستەاڵتدا 

سەرلێشێواوی

مودیلیکنۆستربۆگۆڕانکاری؛و:سەالحمەجیدپوور
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ڕێکدەخات. هەر بۆیە ئەو پێناسەیه،  ڕیکخستنە 
کوردییەکانیش بە تەوای دەگرێتەوە. 

بۆ باش��تر تێگەیشتن لە پێکهاتە و شێوازی 
ئۆرگانی��زە کردن��ی ڕێکخس��تنە کوردییەکان، 
پێویس��تە ڕاوە س��تەیەکی هەر چەند کورت لە 
س��ەرچاوەی ئەو مۆدێلە ڕێکخستنییانە بکەین 
و بزانین بۆ گەیش��تن بە کام ئامانجی سیاسی- 

ئیدئۆلۆژیک فۆرم دراون. 
بێ کەم و زیاد پێکهاتە و شێوازی سازماندانی 
کۆپییەکی  کوردیی��ەکان  ڕێکخس��تنە  هەموو 
ڕاس��تەوخۆ ل��ە مۆدێل��ه مارکسیس��تییەکانی 

سەدەی بیستەمن . 
ڕێکخس��تنی  مۆدێلێک��ی  چۆن��ە  گەل��ۆ 
مارکسیسستی لە ڕێکخس��تنە کوردییەکان بە 

کار هێنراوە و گەشەی پێ داراوە؟ 
هاوپەیمانییەکن  سیاسییەکان،  ڕێکخستنە 
لە کۆمەڵێکی نوخبەی کورد بە پاش��خانێکی بە 
هێ��زی کەلتووری - عەش��یرەتی کە کەڵک لە 
کەرەسەیەکی مودێڕنی ڕێکخستنی وەردەگرەن، 
س��ەرۆکایەتیی بە هێز، هیرارژییەکی  کاریگەر، 
بەیعەت��ی ئیدئۆلۆژیک، جەزب��ی خۆیییەکان و 
دەفع��ی ئەوانیتر، ئەو خاڵە هاوبەش��انەی نێوان 
کوردی  عەش��یرەتی  ڕێکخس��تنی  فەرهەنگی 
کۆمۆنیستەکانن ،  ڕێکخس��تنی  سیس��تەمی  و 
ک��ە بوونەتە ه��ۆی بەکارهێنانی ئ��ەو مۆدێلە 
ڕێکخستنییە له الیەن ڕێکخراوە کوردییەکانەوە . 
هەروەها ڕێکخس��تنە کوردیی��ەکان لە یەکەم 
ڕۆژی دامەزرانیانەوە، و تاری چەپی، الیەنی زاڵ 

بە سەر ڕوانگە و بیری سیاسییاندا بووە. 
مۆدێل��ی ب��ە کارهێنراوی ڕێکخس��تن لە 

کوردستان خاوەنی ئەو تایبەتمەندییانەیە:

دەزگایەکبۆئینسانسازی
ئ��ەو مۆدێل��ە پێکهاتەییی��ە  ل��ە بن��ەڕەت ڕا 
کەرەسەیەکە بۆ بەرهەمهێنانی هێزی پێشڕەو لە 
پێناو سازدانی شۆڕشی سۆسیالیستی و هەروەها 
قاڵبێک��ی ئیدئۆلۆژیکیی بەهێزە لە پڕۆس��ەی 
خو ڵقاند نی ئینس��انی مارکسیس��تدا. کە لەودا 

ڕێکخستن، نوێنەری چینی کرێکارە. ڕێکخستنە 
کوردییەکان ئەو کەرەسەیان بە هەمان پێناسە 
، میت��ود و چوارچێوە بۆ تەربیەت و پەروەردەی 

 هەڵسوڕاوان و کادرەکانیان بەکار هێناوە . 

ئیدئۆلۆژیمیحور
میحورە،  ئیدئۆلۆژی  نێورێکخس��تنی،  پیوندیی 
ک��ە لەودا وەف��اداری بە فیک��ر و ڕێبەرایەتیی 
ڕێکخس��تنەکان، مەحەکێکی گرینگە بۆ مانەوە 

لە و چوارچێوە سیاسیانەدا.
ئەو شێوازە ڕێکخستنە لە خوڵقاند نی ڕوانینی 
ڕەش و س��پی دیتنی جیهاندا، زۆر حەس��اس 
و بەهێ��زە . قودرەتی جەزب و ڕاکێش��انی ئەو 
ڕێکخستنانە کەم، بەاڵم گوزینشییە  و توانایەکی 
زۆریان هەیە لە تواندنەوەی تاک لە ڕێکخستندا. 
ل��ە هەمان کاتدا خاوەنی میکانیزمێکی بە هێزە 
بۆ دەفعی ئەوانە   کە بە چاوی پرسیارگەر پڕۆسە 

سیاسییەکان هەڵدەسەنگێنن. 

قاڵبسازییفیکری
 ه��ەر پێکهاتەی��ەک ب��ە فەرهەنگەکەی��ەوە 
پێناس��ە دەکرێ، کەلتووری زاڵ لە خزمەت بە 
سنووردارکردنی بیرکردنەوەی ئەو مرۆڤانەیە کە 
کاریان دەگەڵ دەکەن. هەروەها لە داڕش��تنی 
قالب و چوارچێوەی فیکری بۆ هێزەکانیان زۆر 
داهێنەرن، کە لووتکەی قالباسازی و بەکارهێنانی 
لە ڕێکخس��تنەکانی کوردی ل��ە تورکیا زۆر بە 
زەق��ی بەرچاو دەکەوێت. ب��ەاڵم ئەو فەرهەنگە 
کەم یان زۆر لە هەموو ڕێکخستنە کوردییەکاندا 
بە ش��ێوەیەکی سیس��تماتیک ڕەچاو دەکرێت. 
چوونەدەر لەو چوارچێوانە زۆر جارانیش بێ سزا 
نییە. بەش��ێکی زۆری کێشە خوێناوییەکانی ناو 
و ناوبەر ڕێکخستنە کوردییەکان، دەگەڕێتەوه بۆ 
سەر سزادانی  ئەوانە کە چ بە تاک چ بە گروو پ، 

قاڵبەکانیان بەجێهێشتووە. 

دوورکەوتنەوەیپێشڕەوانلەکۆمەڵگا
ئ��ەو مۆدێلە ڕێکخس��تنە، بە هۆی هەس��تیار 
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بوونی ژینگەی هەڵس��ووڕانیان، بە ش��ێویەکی 
سیستماتیک و کۆنترۆڵکراو هیزەکانیان سازمان 
دەدەن و هەن��گاو ب��ە هەنگاو، هەڵس��وڕاوانی 
کارام��ەی خۆیان لە کۆمەڵ��گا دوور دەکەنەوە. 
ئەوەش لە پێناو خوڵقاند نی توێژێکی »پێشڕەو« 
و خۆبەخت��کار دایە. یەکێ ل��ە ئاکامەکانی ئەو 
سیاس��ەتە، دوور بوونەوەی هەڵسووڕی سیاسی 
لە ژینگ��ەی خۆیەت��ی. لە س��ەردەمێکدا کە 
هەڵس��وڕانی ڕێکخستن دەگەڵ الیەنی چەکدار 
نیگایەکی  تێک��ەڵ دەبێ��ت، ڕێکخس��تنەکان 
ئەمنییەتی بە سەریاندا زاڵ دەبێت و زۆر جاران 
دەبن بە بەشێک لە زنجیرەی تەداروکاتی شەڕ. 
 گرفتی مەزنی ئەو ش��ێوازە ڕێکخستنییە 
یانی خوڵقاندنی پێشڕەوان، هەمیشە بۆتە هۆی 
دەستەوەس��تانی و چاولەدەس��تیی کۆمەڵ��گا، 
یان��ی بووەتە هۆی ئ��ەوەی کۆمەڵگا چاوەڕوانی 

نەجاتدەرێک بمێنێتەوە. 

بەرتەسککردنەوەیڕوانگە
 لەو شێوازە ڕێکخستنییەدا، فەرهەنگی ڕوانینی 
تاکڕەهەندی بە س��ەر پرۆسەی پەروەردەکردنی 
کادران��دا زاڵە. ل��ە ئاکام��ی ڕەچاوکردنی ئەو 
کوێری��ی  تووش��ی  پێکهات��ەکان   میت��ۆدەدا، 
ئانالی��ز دەبن و لە دەستنیش��ان کردنی ڕێگای 
چارەس��ەرییەکان، بێ دەرەت��ان دەمێننەوە و 
تەنی��ا گرفتەکان دووپاتە دەکەنەوە   و لە ئاکامی 
ماندوویی��ی  و  وەڕەزی  خۆدوپاتەکردنەوه��دا، 
ڕێکخستنی و داڕمانی هێز دەبنە بەرهەمەکانی 

پەیڕەو کردنی ئەو شێوازە. 
ل��ە پەن��ا ئەوان��ەدا، سیاس��ەت لێدراویی 
لەڕادەبەریش، یەکیک لە بەرهەمە ناحەزەکانی 
 ئەو چەش��نە ڕوانینەیە. بۆ وێن��ە ئابووری هیچ 
جێگایەک��ی لە بیرکردنەوەیان��دا نییە. و ئەگەر 
هەش��یبێت، جگە لە دروشم و یان لێکدانەوەی 
پرۆپاگەندایی ش��تێکی دیکە بەوالوەتر ناڕوات، 
بەاڵم بە س��ەدان الپەڕە لە نوسین و وەرگێڕان 
لەس��ەر بوارە فەلسەفییەکان و چەمکە سیاسی 
و مێژوویییەکان باڵو دەکرێتەوە کە لە گرینگ 

بوونیاندا هیچ گومانێک نییە، بەاڵم جوابدەرەوەی  
پێویس��تییە بەپەلەکانی کۆمەڵ��گا نین و تەنیا 

خۆراکی توێژێکی تایبەتن . 
پ��ەروردەی کادر بەش��ێک  ل��ە ئەرک��ی 
ڕێکخس��تنە، کە لەودا س��ازدانی چوارچێوەی 
ڕوانین و بیرکردنەوە، کراوەتە ئەرکی سەرەکی. 
ل��ەم دەالقە فک��ری-  کەلتووریی��ەدا، تەنیا دو  
الیەن��ی »دۆس��ت« و »دوژمن« دی��اری کراون. 
خەت��ی نێ��وان جیاکردنەوەی نێ��وان ئەو دوو 
ئیستالحە، زۆر ناسکە و لە تێکدانی هاوسەنگیی 
پێوەندیی نێو و یان دەرەوەی ڕێکخس��تندا زۆر 
هەس��تیارە. ئەو ش��ێوازە پەروردەیییە، دەگەڵ 
ڕاستیی هەڵسوکەوتەکانی کۆمەڵگادا نایەتەوە. 

ب��ە پێچەوان��ەی ڕوانگ��ەی تاکڕەهەندیی 
»دۆس��ت« و »دو ژمن«، ڕێکخستنی چوارچێوەی 
ڕوانینی کۆمەڵگا زۆر بەرینترە و مرۆڤەکان یەکتر 
وەک ڕەفیق، هاودەن��گ، هاوپەیمان، حەریف، 
ش��ەریک و هتد دەبینن ، ک��ە خۆگونجاندن لە 
مێش��کی مرۆڤەکاندا پێکدێنێ و لە دانوس��انی 
پەی��ڕەو  هان��دەرە.  کۆمەاڵیەتی��دا  ئەرێنی��ی 
کردنی چەمکە بەرتەس��کەکانی ڕێکخستنی لە 
پەرەپێدانی ڕوانینی ڕەش و سپی و خوڵقاندنی 
کەش��وهەوای ناسالمی سیاس��ی و کۆمەاڵتیدا 
ڕۆڵ��ی بەرچاویان هەبووە و زۆر جار بەهانەیەک 

بوون بۆ خوێنڕیژیی ناوخۆیی. 
لە  ئاڵقەیەک��ە  ڕێکخس��تنی،  ئەدەبیات��ی 
زەنجیرەیەک��ی پێکهاتەکان��دا، ک��ە پەیوندیی 
ڕاس��تەوخۆی بە کەلت��ووری حاکم بە س��ەر 
ڕێکخستنەکاندا هەیە. ئەو ئەدەبیاتە کەمتر ڕووی 
لە کۆی کۆمەڵگا و گشتە، بەڵکو زیاتر ڕووی لە 
کۆمەڵێکە کە لە چوار چێوەی ڕێکخستنەکەدایە، 
تایبەتمەندی��ی هاوبەش��ی ئەدەبیات��ی هەموو 
ڕێکخس��تنەکان زمانی حەماسی و ئیحساسییە 
)شوڕش��گێڕ، قارەم��ان، نەترس، ش��ێرەکچ و 
ش��ێرەکوڕ( کە ل��ە ئاکامدا دەگەڵ سیاس��ەت 
ک��ە ئەمرێکی مەعق��وول و مەنتقییە نایەتەوە. 
ئەدەبیاتی حاکم ل��ە درێژخایەندا یارمەتیدەرە 
دەبێت بۆ پس��انی پەیوندی��ی مەعقوولی نێوان 
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کۆمەڵ��گا و ڕێکخس��تن، چ��ون هەموو کەس 
قارەمان و شۆڕشگێڕ و... نییە. 

ئیرادەگەرایی
ڕێکخستنەکانی هەموو بەش��ەکانی کوردستان 
ل��ە بواری ڕوانین و پێکهات��ەوە تەواو چەپین و 
تێکەاڵوێکی »ڕووسی – چینی«یان پێوە دیارە. 
رێکخستنە کوردییەکان لە ئێران ستراتێژییە 
جەنگییەکان��ی مائو یانی »گەمارۆدانی ش��ار لە 
گون��دەکان ڕا«، »جێگیرکردنی هێز بە  لوولە ی 
تفەنگ« هەتا ئێستاش��ی دەگ��ەڵ بێت پەیڕەو 
دەکەن، پێشینەی ئەو کاریگەرییە دەگەڕێتەوە 
بۆ نزیکیی هەڵسوڕانی ڕێکخستنە کوردییەکان 
لە س��ازمانی ئینقالبیی حیزبی توودەی ئێران و 
هەروەها حیزبی توودەی ئێران لە دەس��تپێکی 

60�ەکانی سەدەی بیستەم]١[ . 
ئیرادەگەرایی��ی متافیزیکی، بەش��ێکی تر 
ل��ە سیس��تەمێکی ڕەوانییە کە لە پڕۆس��ەی  
پەروەردەکردنی کادرانی ڕێکخس��تندا، خاوەنی 
جێگایەکی هەس��تیارە ، پڕۆس��ەیەک کە لەودا 
ئیرادە بەسەر عەقڵدا زاڵە. ئینسانەکان هەست بە 
توانایەکی  لە ڕادە بەدەر دەکەن بۆگەیشتن بەو 
ئامانجانەی کە دیارییان کردووە. یەکێک لە گرفتە 
هەرە مەز نەکانی  ئەو چەشنە سازماندانە، بێگانە 
بوون لە کۆمەڵگایە و لە ئاکامدا دابڕانی تەواو  لە 
کۆمەڵگای بە دواوە یە. مەبەستی نەهاییی هەموو 
ئیرادەگەراکان، قاڵ کردن و تواندەنەوە کۆمەڵگا 
لە ڕێکخس��تندایە. ئ��ەو ئیرادەگەرایییە کەم تا 
زۆر بە س��ەر هەموو ڕێکخس��تنە  کوردییەکاندا 
زاڵه. لە نێو ڕێکخس��تنەکانی ئاس��یایییەکاندا، 
خمرە س��وورەکان لە کامب��وج و موجاهیدینی 
خەلقی ئێران، نموونەیەک��ی یەکجار بەرچاوی 
ئیرادەگەرایین کە لە ڕێکخس��تنێکی سیاسی ڕا 

گۆڕان بۆ فیرقەیەک. 

مۆدێلێکینوێیدینامیک
پێکهاتەی ڕێکخس��تنە سیاس��یه کوردییەکان لە 
هەموو سەدەی بیس��تەم هەتا ئێستا، لە خەزمت 

پاراستنی نەزمی مەوجوودی ڕێکخستنیدا بووە و، 
تەنیا لە بەرامبەرخۆیاندا بەرپرسن  . 

کاریگەری��ان ل��ە پرۆس��ەژیان و گوزەران��ی 
کۆمەڵگا زۆر کەم و یان هەر نەبووە . ئەو دابڕانە لە 
ژیانی کۆمەڵگا و پرسەکانی وەک پێناسە، پێکهاتە 
، ش��ێوازی هەڵس��وڕانو بە تایبەیتی ویزیۆنیان لە 

پلەیەکی نەگۆڕ و چەقبستوودا ماوەتەوە . 
ئەوەی که دەکرێ  جێگای سەرنجبێت ئەوەیە 
کە بە لە برچاوگرتنی ئەو گۆرانکاریە مەزنانەدا کە 
زۆر ب��ە پەلە و بە پان و بەرینی هەموو جیهان لە 
گۆڕێ دان، کاتی ئەوە هاتووە کە ئاس��ۆ، ویزیونی 
سیاسی، ڕێکارەکان و ستراتێژییەکانی هەنووکەی 
بە هەموو ئەبعادییەوە ن��ەک پێداچوونەوە بەڵکوو 

لە بیر بکرێن. 
مۆدێلێکی نوێی ڕێکخستنی خاوەنی کۆمەڵیک 
تایبەتمەندیی��ە کە جیاوازێک��ی ١٨0 درەجە یی 
دەگەڵ مۆدێلی پەیرەو کراوی هەنووکەیی هەیە. 

جیهانی ئێس��تا بە پێچەوان��ەی ڕابردو تەژییە 
ل��ە گۆرانکاریی خێرا، هەر بۆی��ە زۆر قابیلی پێش 
بینی نییە، کۆنسێپتە سیاسی و ئیدوئۆلۆژییکەکانی 
ڕابردووخاوەنی سەقامگیری و سباتێکی زیاتربوون. 
و هەر بەو هۆیەش ڕادەی پێش بینی کردنیان زیاتر 

و کات بۆ گۆڕانکاری زیاتر بوو. 
هەروەه��ا ڕێکخس��تنی ئەم��ڕۆی ئیدئۆژیک 
نیی��ە و کراوەترە بۆ بەرین ڕوانیین وهاوکاریکردن 

دەگەڵ هێزەکانی دەرەوەی بازنەی ڕێکخستنی. 
بە پێچەوان��ەی مۆدێلە کۆنەکان کە هیرارژی 
و وەفاداری ئیدئۆژیک ل��ە جومگە بنەڕەتییەکانی 
ڕێکخستنی بوون، مۆدێلی دینامیکی پێداگری لە 
س��ەر هاوکاری بەریین و دابەشکردنی شارەزایی 
دەکات، ب��ۆ پێش��گرتن ل��ە پەنگخوادەن��ەوەی 
دەس��تەاڵت ل��ە دەس��ت گ��رۆپ و ی��ان تاکی 

بەڕێوەبەرییدا. 
ڕێب��ەران ل��ە مۆدێل��ی نوێدا بەش��ێکن لە 
میکانیزمێک��ی زین��دوو ک��ە لە پێن��او هەبوونی 
کاریگەری ل��ە ڕەوتەکاندا هاتوونە ئ��اراوە و ئیتر 
س��ەرچاوەی هێز و بی��ری ڕێکخس��تنی نین و 
پۆزیسێونێکی دایمی و دەسەاڵتێکی ڕەهایان نییە. 
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مەیلی دایمی بۆ گۆڕانکاری، تایبەتمەندیی زۆر 
بەهێزی مۆدێلە نوێیەکانی ڕێکخس��تنییە، ئەوەش 
بە پێچەوانەی مۆدێلەکانی پێش��وو کە تەمایان بۆ 

گۆڕانکاری زۆر الواز و کەمە. 
 بۆ وێنە کۆنگرە و کۆنفڕانسە ڕێکخستنییەکان، 
گۆڕانکاریی��ە پێکهاتووەکان لە م��اوەی نێوان دوو  
کۆبوون��ەوەی  چەند س��اڵەدا دەخەن��ە بەر باس، 
هەربۆیە بڕیارەکان قەت  ل��ە پەرچەکردار بەوالوە 

زیاتر نەبوون. 
الیەنێکی تری جێگای سەرنجی پیکهاتەکانی 
مۆدێلی سەدەی 2١ خۆ دوور کردنەوە لە ڕابردوو 

و لە مێژوودا مانەوە و، ڕوو لە داهاتوو بوونە . 
فاکتەرێکی نوێ، هەس��تیاریی ڕێکخستنییە، 
دەرح��ەق بە پێش��کەوتنەکانی ب��واری  بەرهەمە 
تێکنۆل��ۆژی و بیۆتێکنۆلۆژیی��ەکان. بۆ وێنه ڕۆڵی 
کاریگەری کەرەسەکانی دونیای دیجیتاڵ لە سە ر 
ڕەوتە ئابووری و سیاس��ییەکان، بابەتی سەرەکییە 
ل��ە دامەزراندنی ڕێکخس��تنێکی بەهێزی ڕوو لە 

داهاتوو. 
بۆ وێنە ک��ەس هەبوو کە بیر ل��ەوە بکاتەوە 
ک��ە تویتێر ی��ان فەیس��بووک بتوان��ێ پێش بە 
باڵوکرد نەوەی پەیامی سەرۆکی واڵتە یەکگرتوەکان 
بگرێ ی��ان لە ڕێ��ی ئینس��تاگرامەوە گەنجێکی 
قەس��ابی ئیس��تانبووڵی، ببێتە  کەس��ایەتییەکی 
جیهانی بە بایەخێکی چەند میلیارد دۆاڵری؟ هەر 
بۆیە ئەو ڕێکخس��تن و کۆمەڵگایانەی کە بایەخ و 
گرینگیی  ئەو کەرەس��انە لە پێکهاتەکەیاندا ڕەنگ 
نەدات��ەوە، لە داهاتوودا ڕۆڵیان کۆیلەتیی دیجیتاڵ 

دەبێت. 
لە بەش��ەکانی داهات��وودا فاکتەرەکانی تری 
پێویست بۆ وەگەڕ خستنی گۆڕانکارییەکی کاریگەر 

و پڕدەسکەوت دەخەینە بەر باس و لێکدانەوە. 
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