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پهيامىكۆمهڵكارى

F

دەروازەیەك بۆ چوونە ژوورەوە:

ئەگــەر ئێمــە بەچاوێکــی ڕوون، عەقڵێکــی ژیــر، دڵێکــی بــە ویژدانــەوە بڕوانینــە ئــەو 

زانســتانەی کــە ڕێکخــراون بــۆ بەڕێوەبردنــی کۆمەڵــگاو ڕێکخســتیان ئــەوا دەتوانیــن 

ــە،  ــی ی ــێ ن ــە پ ــۆ کۆمەڵگ ــری ب ــام باش ــە ئیس ــی ل ــن هیچ ــەوە بڵێی ــێ گومانی بەب

ــە  ــام ل ــی وەك ئیس ــات، هیچ ــك بخ ــە ڕێ ــووە کۆمەڵگ ــام نەیتوانی ــی وەك ئیس هیچ

بەرژەوەنــدی کۆمەڵگــەدا نــی یــە بــە گشــتی،  هەرچەنــد ئەمــڕۆ وای لێهاتــووە زۆر لــەو 

ــنەوە،  ــی دەفرۆش ــەت پێامن ــە من ــەریعەتن ب ــان و ش ــواڵی قورئ ــە هەڵق ــتانەی ک زانس

وەك وا بێــت داهێنانێکــی نوێیــان کردبێــت و لــە نەبوونــەوە شــتێکیان هێنابێتــە بوون، 

هەرچەنــد هەوڵــی مرۆڤــەکان بــە گرنــگ دانــراوە لە شــەریعەتدا، بــەاڵم لــەو الوە نابێت 

گرنگیــە هــەرە گرنگەکــە کــە ســەرچاوەی ئــەو توانایەیــە کــە خــوای گــەورە داویەتــی بــە 

مرۆڤــەکان و بــۆ بەرچــاو ڕوونیــش بەرنامــەی ڕێنیشــاندەری بــۆ دانــاوە تــا وەك بنەمــای 

ســەیرکەی، کاری لەســەر بــکات و ژیریشــی پێــداوە بــۆ زۆر لــە ووردەکاریــەکان بیــری 

بــۆ بکاتــەوەو تواناکانــی بــۆ بخاتــە گــەڕو کارو کردەوەکانیــان لەنێــوان خۆیانــدا ڕێکــی 

ــتیەکانیان،  ــش و کارو پێداویس ــی ئی ــۆ بەڕیوەبردن ــدەن ب ــرێ ب ــەوەی گ ــەن و پێک بخ
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کــە وەك زانســت و مێژوویــش ســەیری دەکەیــن زۆرێــك دەیگەڕێننــەوە بــۆ ســەردەمی 

ــدو  ــی دامەزران یوســفی ڕاســتگۆ ســەالمی خــوای لەســەر بێــت کــە چــۆن حکوومەت

ــوو  ــت ب ــەوە بەس ــۆن پێک ــەی چ ــرد، کۆمەڵگەک ــی بەڕێوەدەب ــن کارەکان ــۆن چۆنی چ

لــە کۆمەڵکاریــدا، هەرچەنــد ئیمــە بەالمانــەوە زۆر لــەو ســەردەمەش کۆنــرەو بەڵکــو 

دەیگەڕێنینــەوە بــۆ ســەردەمی ئــادەم و حــەوا ســەالمی خوایــان لــێ بێــت، کــە لەگــەڵ 

ــردووە،  ــتی پێک ــردن دەس ــکاری و بەڕێوەب ــدا کاری کۆمەڵ ــی مرۆڤایەتی ــت بوون دروس

خــوای گــەورە نەیووســتووە مرۆڤــەکان ســەرگەردان بــن و هــەر لــە یەکــەم هەنــگاوی 

ژیــان و دروســت بوونــی مرۆڤایەتیــەوە دەســتی گرتــوون و فێــری کــردوون کــە چــۆن 

ئیــش و کارەکانیــان بــەڕی بکــەن و ســوود لــە تواناکانیــان وەرگــرن و ســەرچاوەی 

بکەونــەوە،  دوور  گــەورە  خــوای  لــە  کــە  نــەکات  لــێ  وایــان  بەرهەمەکانیشــیان 

هەموومــان چیرۆکــی هابیــل و قابلیــامن بیســتووەو کــە چــۆن هابیــل بەدەســتی 

قابیلــی بــرای کــوژرا لەســەر وەرگرتنــی زەکاتــی هابیــل و وەرنەگرتنــی زەکاتــی قابیــل، 

پەیامــی خــوای گــەورە لــەو بەســەرهاتەدا دیــارە کــە چاومــان لــە فەقیــرو هــەژار بێــت 

و لــەو بەرهەمــەی کــە بەدەســتی دەهێنیــن بڕێکــی دیــاری کــراوی بەســەر هەژارانــدا 

ــەاڵم  ــەوە، ب ــان دەدەین ــەو پێی ــی خۆیان ــینەوەش بەش ــەو بەخش ــە ئ ــینەوە، ک ببەخش

دونیــای ســەرمایەداری ئێســتە قابیــل ئاســا دەســتکاری ئــەو بڕگانەیان کــردووەو بەڵکو 

زۆر لــە قابیــل خراپــر کــە هیــچ پشــکێك بــە کــەس نــادەن کــە بەشــێکی ڕیبایــان بــۆ 

دەســتەبەر نــەکات، ئەمەیــە گــەورەی شــەریعەت و کەلێــن لەنیــوان ئــەو سســتامنەی 

کــە بــە حســابی خۆیــان بەڕێوەبــردن و کۆمەڵکاریــان بــەم شــێوەیە لــێ کــردووە، 

هــەر دەســتکاریەك لــە دەســتکاریەکانی تــر کــە لــەم بــوارەدا هەیــە جگــە لــەوەی لــە 

بەرژەوەنــی کۆمەڵــە کەســانێکی دیــاری کراودایــە هیچێکــی تــر نــی یــە، بــەاڵم یاســا 

ــە شەریعەتیشــدا  ــە ل ــە گشــتی، هەربۆی ــە ب ــە بەرژەوەنــدی کۆمەڵگەی ئیســامیەکە ل

ــە  ــە ل ــێکی قبوڵ ــە کەس ــەریعە زەرەری تاک ــە ش ــدا دراوە، وات ــەر تاك ــۆ بەس ــی ک فەزڵ
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پێنــاو بەرژەوەنــدی گشــتیدا، هەرچەنــد کــە دەوترێــت زەرەر لــە ڕوانگــە مادیــە پوچــە 

ــەوە  ــە ڕووی دونیایی ــا ل ــەو زەرەرە ب ــوڵامن ئ ــە وەك مس ــا ئێم ــە، وەگەرن دونیایەکەوەی

بــەو شــێوەیە دیــار بێــت، بــەاڵم خەیرێکــی گەورەیــە بەهــۆی کەســێکەوە کۆمەڵێــك 

کــەس ســوودمەند بــن، بــەاڵم ئەمــڕۆی ســەرمایەداری کرێــکار وەك کۆیلــە بەیانــی تــا 

ئێــوارە کاری بــۆ دەکات و زۆرتریــن ئەزیەتــی دەبێــت و کەمریــن بەشــی بەردەکەوێت، 

کەچــی کۆمەڵێکــی هــورگ زل کەمریــن ئەزیــەت دەکیشــن و زۆرتریــن دەبــەن، لــە 

ڕووی بەڕێوەبــرن و سیاسەتیشــەوە ئــەوان پێشــەوان و ئێمــە ژێــر دەســتە، ئــەوان 

حەکیــم و ئێمــە گەلــۆر، مێــژووی ئیســامیش گەواهــی لەســەر ئــەو ڕاســتیانە دەدات 

ــوە  ــە چوارچێ ــتەی ل ــەو ئاس ــا ئ ــامیەکە ت ــە ئیس ــردن و کاری کۆمەڵکاری ــە بەڕێوەب ک

شــەرعیەکە دەرنەچــوو بــوون ســەرکردەکان بــە پێچەوانــەی ســەرکردەکانی ئێســتەوە 

زۆرتریــن ئەزیــەت و کەمریــن دەرامەتیــان هەبــووە، بەڵکــو ئەوانیــش وەك هــەر 

تاکێکــی ئاســایی بەشــیان لــە بەیتوملالــدا هەبــووەو لەســەر بســتیك قوماشــی زیاتــر 

بەرانبــەر عومــەری کــوڕی خەتــاب وەســتاونەتەوە کــە بــۆ دیسداشــەکەی ئــەو لــە هــی 

کەســێکی تــری ئاســای درێژتــرە! ئەویــش ڕەزای خــوای لــێ بێــت لەگــەڵ ئــەوەی کــە 

بــە تــووڕەش نــاوی دەبــەن هیــچ کاردانەوەیەکــی نابێــت، بەڵکــو شــی دەکاتــەوە کــە 

ــە  ــڕۆ، بودجــە ب ــی ئەم ــەاڵم کــوا بەڕێوەبەرەکان ــەوی داوە، ب ــرەو ب بەشــی کەســێکی ت

ئاشــکرا دەدزرێــت و حەپەلــوش دەکرێــت کــێ حــەدی هەیــە بتوانێــت بەرگریــان لــێ 

بــکات، هاواڵتــی دەبێــت ئــەم نانــە بــەو ڕۆنــەی بێــت و ئەوانیــش داهێنــان لــە جــۆری 

ســەفەرو ڕابواردنــی خۆیانــدا بــن، کۆمەڵگــە وەك مێگــەڵ لەپێــش خۆیانــی دەدەن و 

هەرکــەس بەدڵــی نــی یــە دەرگای ســنورەکانی بــۆ کراوەیــەو بــڕوات ملــی بشــکێنێت 

کەســیش نــی یــە بــای بایەکــی بــۆ بــکات!!! ڕێکخســت و بەڕێوەبــردن لــە هــەرە کارە 

گرنگــە ئیســامیەکانەو گرنگــی یەکجــاری لــە شــەریعەتدا پێــدراوە، چۆنکــە هــۆکاری 

ژیــان و خۆشــبەختی پێــوە بەنــدە، پەیوەنــدی بە ئابوری و ژیــان و ئەمانــی خەڵکەوەیە، 
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پەیوەنــدی بــە سیاســەت و قیــادەوە هەیــە، چــۆن دەکرێــت گەلۆرێــك قیــادەت بــکات 

و لەســەر دزی و ڕیبــا خــۆی لەپێــش بخــات و خەڵکــی لــە پــاش بخــات، خــوای گــەورە 

ــەری  ــە بەڕێوەب ــۆر ببێت ــس و زگ زل و تیرنەخ ــەرواڵ پی ــوڵ دەکات ش ــەوە قب ــۆن ئ چ

فەقیــری هــەژار، دەوڵەمەنــدەکان لــە ئــازاری تێــری زگیــان خەویــان لــێ نەکەوێــت و 

ــدا بتلێنــەوە، خــوای گــەورە چــۆن باســی  ــازاری برســتێکی زگیان ــە ئ هەژارەکانیــش ل

ــتی  ــەردن و ڕێکخس ــووی بەڕێوەب ــان هەم ــدا! قورئ ــە قورئان ــردووە ل ــی نەک بەڕێوەبردن

ژیانــی مرۆڤەکانــە، خــۆ بــە قســەی بەنــاو ڕۆشــنبیرێك ئــەو ڕاســتیانەمان لەبیــر 

ناباتــەوە کــە ڕۆژانــە ئێمــە لــە قورئانەکــەدا دەیخوێنینــەوە، ئــەوان لــە نــە شــارەزاییانەوە 

قســە دەکــەن و ئێمــە لــە شــارەزایامنەوەیە، ئــەوان تەجویدیــش نازانــن ئێمــە هەمــوو 

قورئامنــان لەبــەرە، چــۆن دەکرێــت بەڕێوەبــردن نیــوەی ژیــان و ئابووریــش نیوەکــەی 

تــری داگیــر کردبێــت و ئــەو شــەریعەتە گەورەیــە لێــی بــێ دەنــگ بووبێــت! ئەگــەر 

ــوو  ــەو هەم ــت ئ ــەی دەبێ ــت ئ ــەوە نەبێ ــردن و ئابووری ــە بەڕێوەب ــدی ب ــان پەیوەن قورئ

دەقــە باســی چــی بــکات، چ عەقڵێــك تەقەبولــی ئــەوە دەکات و دەتوانــن لــە ناخــەوە 

بــڕوا بەخــۆی بهێنێــت ئیســام ئــەو چەمکــە گرنگانــەی لەبیــر چــوو بێــت.

بەڕێوەبردن و کۆمەڵکاری 

لێــرەدا دێینــە ســەر ئــەو چەمــك و کەرەســتە گرنگانــەی لــە کاری بەڕێوەبردنــدا 

ــەن  ــرا بگ ــاش و خێ ــێوەیەکی ب ــن بەش ــی دەری کارەکان ــن و یارمەت ــت و گرنگ پێویس

ــج. ــە ئامان ب

کاتێــك بــاس لــە بەڕێوەبــردن دەکرێــت واتــە پێویســتە بەڕێوەبەرێکیــش هەبێــت، واتــە 

ــەرو بەڕێوەبردن. بەڕێوەب



7

پهيامىكۆمهڵكارى

چەمکە گرنگەکانی بەڕێوەبردن

بــۆ  هەماهەنگــی  بــە  کاربکــەن  پێکــەوە  کەســانێك  کۆمەڵــە  واتــە  ڕێکخــراو: 

دیاریکــراو. ئامانجێکــی  بەدەســتهێنانی 

ئامانج: ئەو مەبەستەی کە دەیانەوێت لە داهاتوودا بەدەستی بهێنن.

ــاری  ــە ئاراســتەی دی ــاو کەرەســتەکان و بەڕێکەوتــن ب ــردن: ڕێکخســتنی توان بەڕێوەب

کــراوەوە ئەوانیــش لــە ڕێگــەی.

١-پان دانان.

٢-ڕێکخسنت.

٣-ئاراستەکردن.

٤-کۆنرۆڵکردن.

دێیتــە ســەر ئــەو خااڵنــەی ســەرەو بــە ووردی بــەاڵم پێــش ئــەوە کۆمەڵێــك چەمکــی 

زیــادە هەیــە کــە گرنگــی لــە کاری بەڕێوەبردنــدان هەیــەو یارمەتــی دەری زیاتــرە بــۆ 

بەخێــرا گەشــنت بــە ئــەو ئامانجــەی لــە پانەکــەدا دیــاری کــراوە کــە ئەوانیــش:

مرۆڤ، کەرەستە، زانیاری، سەرمایە.

مــرۆڤ: کــە بــاس لــە کاری بەڕێوەبــردن دەکرێــت بێگومــان مرۆڤەکانــە هــەڵ دەســنت 

بــە جێبەجــێ کردنــی کارەکان و هــەر ئەوانــن پــان دانــەری بەڕێوەبردنەکــەن و 

شــتەکانی تــر هەمــووی دوای ئەمــەوە دێــن، هەربۆیــە گرنگیەکــی یەکجــاری هەیــە لــە 

ــردن. ــۆ کاری بەڕێوەب ــەوە ب ــی ژمارەیش ڕووی ڕێژەی

ــردن بەشــێوەیەکی  ــۆ خێــرای و فــراوان کردنــی کاری بەڕێوەب کەرەســتە: ئامرازێکــە ب

ــۆ  ــم ب ــەکار دەهێن ــەر ب ــتە کۆمپیوت ــن ئێس ــە م ــۆ منوون ــر، ب ــرو خێرات ــراوان و باش ف

نووســینەوەی ئــەم بابەتــە لــە باســی بەڕێوەبردنــدا، ئەگــەر کەرەســتە کۆنــەکان بــەکار 

بهێرنایــە بــۆی ئــەوا بــەم شــێوەی ئێســتە خێــراو باشــر نەدەبــوو.
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ــە لەســەر  ــاری کەرەســتەیەکی مەعنــەوی گرنگــەو هــەر هــۆکاری زانیاری زانیاری:زانی

ــدا. ــتەکان و سەرمایەش ــتهێنانی کەرەس ــنت و بەدەس ــان و ڕێکخس پ

ســەرمایە: بەبــێ بوونــی ســەرمایە کارەکان بــە ســەرکەوتووی بــە ئەنجــام ناگەیەنرێــت، 

بــۆ منوونــە ئێســتە ئێمــە پێویســتامن بــە کۆمپیوتــەرە، ئەنتەرنێتــە، کتیبە..تــاد، کــە 

ئەمانــە هەمــووی پێویســتی بــە ســەرمایەیە بــۆ بــە ئەنجــام گەیاندنــی کارەکامنــان بــە 

ــوە  ــردن بەڕێ ــی ســەرمایە کاری بەڕێوەب ــێ بوون ــان بەب ســەرکەوتووی و باشــر، بێگوم

ناچێــن و کەلێــن و گرفتــی گــەورە دەکەوێتــە ناویــەوە.

پالن دانان

 پــان دانــان بریتیــە لــەو پرۆسەســەی کە بەڕێوەبــەر دیــاری دەکات کــە ڕێکخراوەکەی 

لــە ڕێگەیــەوە بــگات بــە ئامانج.

چەند ڕێگەیەك هەیە بۆ ئەوەی پان دانان سەرکەوتوو بێت وەك:

دیاری کردنی ئامانج.

چۆنیەتی بەرجەستەبوونی ئامانجەکان.

چۆنیەتی بەکارهێنانی کەرەستەکان.

ڕێکخستن

پێکــەوە  پەیوەندیــدار  بەشــێوەیەکی  کارەکان  بەڕێوەبــەر   ڕێکخســتندا  کاری  لــە 

ــان  ــتەی ئامانج/ئامانجەکانی ــە ئاراس ــان ب ــت ئەندام ــێوەیەك گش ــتێتەوە بەش دەبەس

ــڕۆن. ب

دەکرێــت چەندەهــا بەشــی جــۆر بەجــۆر لــە ڕێکخســتندا هەبێــت و لەگــەڵ جیــاوازی 
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کارو پلەکانــدا.

گرنگــە لــە کاری ڕێکخســتندا دەســتەاڵتەکان دیــاری کراوبــن و هــەر یەکــەو ســنورو 

بەرپرســیاریەتی خــۆی بزانێــت.

ئاراستەکردن

ــە  ــی ک ــێوەیەکی ڕوون و واقع ــکات بەش ــاری ب ــەر ئاراســتەکان دی پێویســتە بەڕێوەب

ــڕۆن. ــوێنی ب ــە ش ــن ل ــان بتوان ئەندام

بەدواداچوون

ــە  ــەنگێنێت ک ــی بس ــڕوات و هەڵ ــدا ب ــەدوای کارەکان ــتە ب ــەر پێویس ــەر بەڕێوەب لەس

تــا چەنــد بەســەرکەوتووی ڕۆشــتووەتە پێشــەوەو کەموکوڕیــەکان دەستنیشــان و 

ــکات. ــەر ب چارەس

ئــەوەی لێــرەدا باســامن کــرد تەنهــا وەك کردنــەوەی دەرگایــەك بــوو لــەم بــوارەدا بــە 

کــوردی.
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