ديالۆگ
نيگار عنايهتی
ديالۆگ ) (Dialogوشهيهکی لێکدراوی التينييه و له دووبهش پێکھاتووە ،: (Diيانی دوو( و ، (Logيانی پهيڤين(.
لهباری قامووسييهوه ،ديالۆگ بهواتای وتووێژ دێت که لهنێوان دوو يان زياتر لهدوو کهسدا دەتوانێت بکرێت .
ديالۆگ مکانيزمی به رێکخستن کردنی کۆمهڵگايه .لێنين له زۆربهی وتارەکانيدا ئاماژەی به بهرێکخستن کردنی کۆمهڵگا
دەکات و لهو باوەڕەدا بوو که به بهرێکخستن بوونی کۆمهڵگا ،شۆڕشهکان سهردەکهون .بهاڵم رێزدار عهبدواڵ ئۆجهالن
له سهر وتهکانی لێنين ئاماژە بهوە دەکات که بهر له رێکخستن کردنی کۆمهڵگا پێوسته کۆمهلگا پهروەردە بکرێت و
فۆرمۆلێکی سێ قۆناغی دەست نێشان دەکات ،که پێکھاتووە له پهروەردە ،رێکخستن ،چاالکی ،که ﺧالێ بنهڕهتيی ھهر
پهروەردەيهک له ديالۆگدا تێپهردەبێت .
ئهگهر ديالۆگ و دانوستاندنهکان فراوان نهکرێن و پرهنسيپهکانی ديموکراتی لهکاتی ديالۆگدا بهبنهما نهگيرێن ،ئهوا ئهو
ديالۆگانه ئاشتييهکی سهقامگير و گۆڕانکاريی ريشهيی و چاکسازيان لێ ناکهوێتهوه.
*مێژووی ديالۆگ
کاتێک ئاوڕ له مێژوو بدرێتهوە ،دەردەکهوێت که قۆناغهکانی تێکھهڵچوونی نهتهوەکان لهسهر ھێڵێ ھێزی جهستهو باھۆ
بوون .ملمالنێ لهسهر ھێزی جهستهيی و کوژرانی مرۆڤ .پێکھهڵپڕژانی پاڵهوان يان سوپاکان .دەکرا پاڵهوانی دوو
سوپای دژ بهيهک زۆرانيان بگرتبايهو پاڵهوانی سهرکهوتوو ،سوپا و نهتهوەی سهرکهوتووی لێ دەکهوتهوە ،پاڵهوانی
دۆڕاو ئاکامهکهی دەبووە دۆڕانی سوپاو نهتهوەی دۆڕاو .
پاش ئهو قۆناغهی مێژوو قۆناغێکی نوێ ھاته ئاراوە ،ئهويش قۆناغی پيشهکاری و ئاکامهکهی شارەستانيهتی پيشهکاريی
بوو .ئهم قۆناغهش بهرێژەی ﺧهڵکی زۆرو ھێزی کارهوه دەناسرێتهوە .دەکرێت بڵێين که قۆناغی پيشهکاريی ھهمان
رێڕەوی ھێزی جهستهيی گرتهبهر که له ئاکامی دەستبهسهرداگرتن بهسهر مادەی ﺧاوو داگيرکاريی واڵتان بهھۆی ھێزی
سهربازييهوە روويدا .بهاڵم قۆناغی حازر بازدانێکی سهيرو سهمهرەی رووهپێشی لهچاو قۆناغهکانی ئاماژەپێکراو
ھهبوو .دەکرێت ئهم قۆناغه به قۆناغی کامپيوتێر ناودێر بکرێت که دەرئهنجامهکهی تهقينهوەی زانياريی بوو .لهم
قۆناغهی ژيانی مرۆڤدا تازەگهری و سودوەرگرتن له زانايی دەورێکی سهرەکيی دەگێڕێت" .تافلێر" سهبارەت به
سهردەمی زانياريی دەڵێت که کارێکتهرانی سهرەکيی سهردەمی ناوبراو نووسهران و زانايان و ھونهرمهندان و
رۆژنامهوانانن که ئهمهش بهﺧێرايی و به گۆڕينهوەی زانياری و تازەگهری و ﺧزمهتگوزاری و ھتد لهنێوان مرۆڤهکاندا
پێش دەکهوێت .رووﺧانی ديوارەکانی زانياری و گهشهی ﺧێرای پيشهی پێوەنديهکان وادەکات که "کهس /اليهن” بيهوێ و
نهيهوێ دەکهوێته نێو پێوەنديهکی تانوپۆئاساوە .لهوهدەچێت تهنيا رێگا ئهوە بێت که بهشێوەيهکی رەسمی "کهس /اليهن"
بکهوێته نێوان ديالۆگی فهرمی و جێگيرەوە .يان ئهوەی که بهشێوەی قۆناغه کۆنهکانی مێژوو که پێشتر باسی ھات ،ھێزی
جهستهيی سوپا وەگهڕ بکهوێت .بۆيه بيرکردنهوە له ديالۆگ و بهکردەوەکردنی دەکرێت له سهردەمی ھهنووکهدا
ڕێگايهکی باش بێت .باشترە بگوترێ که ديالۆگ جۆرێکه له دەستکهوتی ھێز بۆ ئهوەی "کهس  /اليهن" له پێوەنديی
تاکڕەھهندی و تاک جهمسهری رزگار ببێت و ھهنگاو بنێته نێو پرۆسهی پێوەنديی کارلێکهوە.
بيرمهندان کاتی ھاتنهئارای ديالۆگيان بۆ ئهو سهردەمانه گهڕاندۆتهوە که زمان دروست بوو .ئهوکاتهی که مرۆڤ
ھێماکانی به مهبهستی لێکتێگهيشتن بهکار ھێنا و بووە ھۆی ھاتنهئارای رەوتێک که دواتر ناوی ديالۆگی بهسهردا بڕا .به
گهشهسهندن و بهرفرەبوونهوەی کۆمهڵگاکان شێوازی ديالۆگ لهم تاکڕەھهنديی ﺧوێندنهوەيه دەرباز بوو و واتای چهند
اليهنيی به ﺧۆيهوە گرت .بهمجۆرە که ديالۆگ تهنيا به مانای ھێنانهسهر زمانی ﺧواستهکان و پێوەندييهکی سادە نيه.
ديالۆگ بابهتێکی زانستی ،فهلسهفی ،مێژوويی ،ديالهکتيکی رۆژانهيه .ديالۆگ بنچينهی دامهزراندنی پێوەنديهکانه ،نهک
تهنيا له نيوان مرۆڤهکاندا بهڵکو ،له نێوان مرۆڤ و سروشتيشدا .کهواته ديالۆگ دەتوانێت به سيگناڵ ،نيشانه ،جوڵه و
تهنانهت چاو له چاو کردنێکيش بکرێت.
*ديالۆگ له فهلسهفهدا
"ئهرەستوو" فيلوسوفی يونانی ئاماژە به گرينگيی زانست دەکات و دەڵێ دەبێ دەسهاڵت بکهوێته دهستی ئهو کهسانهی که
ﺧاوەنی زانست و ھێزی قسهکردنن .مهبهست له ئاماژەدان بهم وتهيه گرينگيی ھهبوونی توانای قسهکردنه که چۆن
مرۆڤهکان دەتوانن قهناعهت به يهکتری بھێنن له نێو ھهڤپهيڤينێکدا.

زۆر کهس پێيان وايه که ديالۆگ تهنيا قسهکردنه لهنێوان دوو کهسدا .بهاڵم له زانستی فهلسهفهدا ديالۆگ تهنيا قسهکردن
نييه ،لهزۆر بابهتدا جياوازيی ھهيه لهنێوان ديالۆگ و پهيڤيندا .کاتێک وشهی ديالۆگ دەبيسترێ پێش ھهموو شتێک زەينی
مرۆڤ بۆ ئهوە دەچێت که ھهڤپهيڤينێک لهنێوان دوو کهس يان اليهن يان کۆمهڵ و ھتد ھاتۆته ئاراوە .چونکه مرۆڤ بۆ
پێکھێنانی ديالۆگ زياتر کهڵک له ميکانيزمی زمان وەردەگرێ .بۆيهش زوو زەين بۆ ئهوە دەچێت که رهنگه ئهم زاراوەيه
به مانای قسهکردن بێت .بهاڵم ھهموو قسهکردنێک ديالۆگ نيه .
يهکێک له ھۆکارەکانی بهمرۆڤبوون و سهرھهڵدانی شارستانييهت ،له ئاکامی ديالۆگهوە بهديھات .کاتێ که مرۆڤهکان
ھێماکانيان ناسی و واتايان بۆ دۆزينهوە و پێوەنديان لهگهڵ يهکتردا سازکرد ،کهوتنه ڕەوتێکهوە که دواتر زانست ناوی لێنا
ديالۆگ .ھهر ئهو رەوتهش بوو که مێژووی مرۆڤايهتيی ھهتا ئێستای تۆمار کردووە..
ديالۆگ ﺧاڵێکی بنهڕەتييه له ھهبوونی مرۆڤهکان و کۆمهڵگای مرۆڤايهتيدا .بهواتايهکی ديکه مرۆڤ کاتێ بهکۆمهڵگا دەبێ
که دەکهوێته نێو رەوتی ديالۆگهوە .ھهبوونی مرۆڤ لهنێو ژيانی کۆمهاڵيهتيدا گرێدراوی ديالۆگی رۆژانهيه.
*بهديھاتنی ديالۆگ له حاڵهتی ديالهکتيکيدا
کاتێک تێز و ئانتيتێز يهک دەگرن ،سهنتهزێک ساز دەبێت ،ئهو سهنتێزە دەبێته بهرھهمی ئهو ديالۆگه .بهاڵم لهم حاڵهته
ديالهکتيکهدا ئانتيزێز ،تێز له نێو نابات ،بهڵکو تێز و ئانتێتيز لهنێو فۆرمولێکی کوانتۆميکدا يهکتری تهواو دەکهن و
سهنتهزێک له ھهردوو اليهن درووست دەبێت .به واتايهکی ديکه کاتێک دوو فکر يان دوو ئايدی رێک دەکهون بۆ
ئامانجێکی دياريکراو ،نهک تهنيا يهکتری رەت ناکهنهوە ،بهڵکو له ئهنجامدا دەسکهوتيشيان دەبێت و دەکهونه نێو ﺧانهی
ديالۆگهوە .کهواته له ديالۆگدا ھهر دوواليهن وەک ﺧۆيان دەمێننهوە و دەبنه يارمهتيدەری يهکتری بۆ بهديھێنانی ئامانجی
ھاوبهش .له سۆنگهيهکی ديکهوە بۆ ديالۆگ "من -کهس /اليهن" ئهوە دەزانێت که "تۆ_کهس /اليهن" بوونێکی ھاوئاست
دەبهﺧشێت بهﺧۆی ،واته لهم کردە ديالهکتيکيهدا "تۆ  -کهس /اليهن" ،له ﺧۆيدا "من  -کهس /اليهن" سازدەکات و
بهپێچهوانهوە .
من -کهس /اليهن = تۆ – کهس /اليهن
زۆربهی قوتابخانه فهلسهفييهکان ديالۆگيان شی کردۆتهوە .ھهر کام لهو قوتابخانانه توانيويانه ﺧوێندنهوەيهکی تايبهتيان بۆ
ديالۆگ ھهبێت .ھهروەھا ئايينيش تێڕوانينێکی تايبهت بهﺧۆی ھهيه بۆ ديالۆگ .
له قوتابخانهی پۆزيتيڤيزمدا که له فکريهتی ئيدياليزمهوە سهرچاوەدەگرێ ،مرۆڤهکان به ئۆبژە دادەنرێت و چوارچێوەیديالۆگی بۆ گروپێک ،نهتهوەيهک ،اليهنێک ،پۆلبهندی دەکات و حاڵهتيکی نهگۆڕی بۆ وەبهرچاو دەگرێ ،بهاڵم
بهشێوەيهکی زانستيانه دەيخوێنێتهوە .له نێو ئهم قوتابخانهيهدا ھهموو کۆمهڵگاکان ،پۆلينبهنديی دەکرێن و چوارچێوەی
فکريهت و ديالۆگ لهگهڵ ئهم کۆمهڵگايه و چينهکانانيدا به شێوازێکی نهگۆڕ پێک دێت .بۆ نمونه ،کاتێک باسی نهتهوە
دەکرێت بهگشتی دەينرﺧێنێت ،وەکوو کورد که ھهموو باشن يان ﺧراپن .رەشن يان سپی .
له قوتابخانهی فهلسهفيی ھێرمۆنۆتيک و ھومومانيزمدا ديالۆگ بۆ ئاستی تاکه تاکهی مرۆڤهکان دادەبهزێنرێت و پێيانوايه
که شێوازی ديالۆگ له مرۆڤێکهوه بۆ مرۆڤێکی ديکه دەگۆردرێت و ھيچ پۆلبهنديهک بۆ ديالۆگ دانانێن .مرۆڤهکان
وەکوو ھهبوونێکی سۆبژەکتيڤی دەنرﺧێندرێت و له چوارچێوەيهکی رياليستيدا له بابهتهکان نزيک دەبێتهوە .ئهم قوتابخانه
فهلسهفييه ھاوکات لهگهڵ قوتابخانهی ئيندواليزم ،شێوازی ديالۆگ به لهبهرچاوگرتنی رەوشی دەروونی ئێستا و پێشينهی
مرۆڤهکان دياری دەکات.
له قوتابخانهی کۆلهکتيڤيزمدا ديالۆگ له چوارچيوەيهکی گشتيدا دەنرﺧێنريت که مرۆڤهکان ،کۆمهڵگاکان و بيروڕای
گشتی ،ھهڵدەسهنگێندرێت و سهنتهزی بيروڕاکان له ئهنجامی ديالۆگه پێکھاتووەکان بهکار دەبرێت ،بهسهرنجدان به
فکری نهرێنی ،ئهرێنی و بێ اليهنی له بابهتێکدا .کهواته کۆلهکتيڤيزم بۆ ھهبوونێکی کۆلهکتيڤ له ديالۆگ کهڵک
وەردەگرێت ھهتا يهک بهيهکی بۆچوون و فکرەکانی نێو کۆمهڵگا کۆبکاتهوە و له ئهنجامی فاکتۆری بهدەستھاتوو،
مهبهستی ﺧۆی دياريی بکات .لهم قوتابخانهيهدا بهسهرنجدان به فکريهتی ھۆليزم و پۆزەتيڤيزم ،ميکانيزمی ديالۆگ پێش
دەکهوێت .
ديالۆگ له پلێنۆمدا پهرەدەستێنێت .پلێنوم واتای گشتی ھهيه ،لهکاتيکدا نوێنهرانی گهل له مهجليسێکدا کۆدەبنهوە ،دەتوانين
بڵێين که ئهوە له پلێنومدا کۆدەبنهوە و لهسهر بابهتيک مشتومڕ و گفتوگۆ دەکهن.
*ديالۆگ و ئايين
ھهروەکو باسمان کرد ئايينيش وەکوو باقی قوتابخانه فهلسهفييهکان دەپهرژێته سهر ديالۆگ و تێروانينێکی جيای بۆ ئهم
چهمکه ھهيه .لهنێو ئاييندا ديالۆگ واتای نامێنيت .مرۆڤ لهگهڵ ﺧودای ﺧۆی دەکهوێته قسهکردن و دەپارێتهوە و کردارە
ئايينييهکان پهيڕەو دەکات ،بهاڵم له ھهمان کاتيشدا وەاڵمێکی ئۆبژەکتيڤی وەرناگرێت ،لهبهر ئهوەی ﺧودا لهگهڵ ئهو کهسه
قسه ناکاتهوە .دوواليهنيی لهئارادا نييه و تهنيا اليهنێک دەپهيڤێ ،کهواته ئهمه ناچێته ﺧانهی ديالۆگهوە .ھهر وەکوو
ئاماژەی پێکرا ديالۆگ له کردەوە و دژکردەوە يان وتووێژ له نێوان دوو اليهندا بهدی دێت .بهمجۆرە له نێو ئاييندا ھهر
قسه ھهيه و وەاڵمێک نييه .کهواته له ئاييندا شێوازێکی مۆنۆلۆگه .بهالم تيۆريی مێتافيزيک بهم وتوووێژە له ئايين دەڵێ

ديالۆگ .له نێو ئهندێشهی مێتافيزيکيدا ئهم حاڵهته به ديالۆگ دادەنرێت که لهگهڵ ھهبوونێکی فکريی ميتافيزيکی له
پێوەندی دايه و له شوێنيکی ديکهدا وەکو ئيلھام وەاڵمی ﺧۆی وەردەگرێتهوە و پهيوەندييهک ساز دەکات.
له نێو شێوازەکانی ديالۆگدا شێوازێکی کهشمان ھهيه که له سێ بهش پێک دێت ،پێمانێکی سێ قۆڵييه که به تريۆلۆگی
ناسراوە .تريۆلۆگی ستروکتورێکی سێ گۆشهييه و له سێ اليهنهوە ،بابهتێک ھهڵدەسهنگێندرێت و پهيمانێک دەبهسترێت.
له ئاييندا ئهم شێوازە ھهيه له نێوان ﺧودا و پهيامبهر و مرۆڤدا .لهم نێوانهدا پهيمانێکی سێ قۆڵی دەبهسرێت .
*توانستی ديالۆگ
وشهی ديالۆگ ھهڵگری دوواليهنه که تانوپۆ و تهواوکهری يهکترين .واته "فکر" و "کردەوە" .کاتێک له "وشه" اليهنی
"فکر" دابماڵدرێت و تهنيا "کردەوە" وەبهرچاو بگێردرێت و پێداگريی لهسهر بکرێت ئيدی "وشه" بهرەو رەھهندی
"کردەوەﺧوازی"ی دەچێت .له اليهکی ديکهوە ئهگهر وشه تهنيا ببێته ھهڵگری اليهنی ئهندێشه و کردەوەی لێ
بستێندرێتهوە ،ديالۆگ دەبێته گهمهيهکی بێ ئهنجام .بهواتايهکی ديکه ھيچکام له اليهنهکانی ئهندێشه و کردەوە ناکرێ ببێته
قوربانيی ئهوی ديکه.
*گرينگی ھهبوونی ديالۆگ
له کۆمهلگايهکدا که ديالۆگ سهربهستانه بهدی بکرێت ئهو کۆمهڵگايه پێشکهوتنی مهزن به ﺧۆيهوە دەبينێت و ئهو
کۆمهڵگا بهرەو ديموکراتبوون دەروات .ديالۆگ بۆ شهڕی دەسهاڵت نيه ،بهڵکو بۆ بهدەستھێنانی دەستکهوته لهپێناو
بهرژەوەنديی ئهو کهسانهی که لهم ميکانيزمه کهڵک وەردەگرن .دەکرێت بڵێين که ديالۆگ پردی نێوان بهيهکگهيشتنی
فکرەکانه .ھهروەکوو له سهرەوەش ئاماژەی پێکرا ديالۆگ ميکانيزمێکه بۆ بهدەستھێنانی سهنتێزی فکرەکان ،کهواته له
رێگای ديالۆگهوە فکرەکان بهيهک دەگهن و دەستکهوتيشيان دەبێت .ئامانج بۆ ھهموو مرۆڤێک گرينه .کاتێ مرۆڤ
ئامانجێک بۆﺧۆی دياريی دهکا بهو واتايهيه که دەبێت ھهموو کاناڵهکان تاقی بکاتهوە ھهتا بهو ئامانجهی ﺧۆی بگات.
لێرەدا ديالۆگ يهکێکه لهو کانااڵنهی که دەکرێت بهکار بھێندرێت بۆ گهيشتن بهو ئامانجهی که مرۆڤ دەيهوێت پێی بگات .
بۆ بهديھێنانی کۆمهڵگايهکی ديموکراتيک ،پێويسته که ھهموو اليهنه کۆمهاڵيهتيهکان بهيهکهوە پێشبکهون ،ئهوەش
پێويستيی به شۆرشێکی زێھنيهتی ھهيه .ھهر بۆيهش ديالۆگ دەتوانێت رێگايهک بێت بۆ بهديھێنانی ئهم شۆڕشه.
فيلوسۆفی ئاڵمانيی "مارتين بوێر" له پهرتوکێکی ﺧۆيدا بهنێوی "رێگايهک بهرەو يۆتۆپيا" ئاماژە بهوەدەکات که کۆمهڵگا
بهردەرام پێويستيی به شۆرش ھهيه و ھهروەھا ژيانی راستهقينه ھهمووی له کۆبوونهوەدا واتای ھهيه.
ھابرماس فيلهسوفی ئاڵمانی له بابهت ديالۆگ و کۆمونيکاسيۆن ،لێکۆلينهوەيهکی زۆری کرد .جێی ئاماژەيه که ھابرماس
له کاتی شهڕی دووھهمی جيھانيدا دەژيا ،کاريگهريی ئهو سهردەمه بهروونی لهسهر بيرو بۆچوون و لێکۆڵێنهوەکانيدا
رەنگی داوەتهوە .ھابرماس لهبابهت گفتوگۆ له نێوان کۆمهڵگادا باس لهوە دەکات که پێويسته ئاستی زانياريی کۆمهڵگا
ئهوەندە لهسهرێ بێت که دەرک به شێوازەکانی ديالۆگ و چارەسهرکردنی کێشهکان به ديالۆگ و کۆمينيکاسيۆن بکرێت.
کاتێک کۆمهڵگا بهم چهمکه نائاشنا بێت ،ئهوکاته ئهو کۆمهڵگايه له قهيرانێکی دژواردا دەژی .ھابرماس ھهروەھا ئاماژە
به ھهردووک شهڕی جيھانی دەکات و دەڵێ ،ئهگهر مرۆڤهکانی ئهم سهردەمانه ،ئاستی زانياريان لهسهرێ بوايه و
شێوازەکانی ديالۆگيان ناسيبوايه ،ئهوکات نه شهڕی يهکهمی جيھانی دەکرا و نه شهڕی دووەمی جيھانی .ھاوکات
ھابرماس ئاماژەی به ھهڵخهڵهتانی مرۆڤهکان دەکات و دەڵێ دەسهاڵتداران به پروپاگهندەکردن بۆ داسهپاندنی فکريهتی
ﺧۆيان بهسهر کۆمهڵگادا پهنا بۆ ھهموو ناڕاستيهک دەبهن .ئهگهر بێت و ئاستی زانايی مرۆڤهکان بهرز بێت ،ئهوکات
تاکهکان راستيهکان له چهوتهکان ھهڵدەوەژێرن و رێگا راستهکه ھهڵدەبژێرن و فريوی ناڕاستيهکان ناﺧۆن .ھاوکات
ھابرماس ﺧهفهت بۆ سهردەمی نازيستی دەﺧوات و باس لهوە دەکات که چۆن دەسهاڵتداران مرۆڤهکانيان بۆ ئامانجه
چهوتهکان بهکار دەھێنا و دەيانکردە قوربانی.
*پرهنسيپهکانی ديالۆگ
پێوەندييه کۆمهاڵيهتييهکان لهسهر بنهمای ديالۆگ دامهزراون .واته ديالۆگ بابهتێکی کۆمهاڵيهتيی و لهھهمانکاتيشدا
ميکانيزمی بهيهک گهيشتنی فکرەکانه و ھهڵگری کۆمهڵێک پرێنسيپی تايبهت بهﺧۆيهتی .ديالۆگ بنچينهی رێکخستن و به
سازيکردنی کارەکانه کاتێک ديالۆگ بهواتای ﺧۆی ﺧۆدەگرێت که اليهنهکانی ئامادە له ديالۆگدا پرێنسيپهکانی بپارێزن.
بهشێک لهو پرێنسيپانه بريتين له :
•تۆلهرانس.
•نهبوونی پێش گريمانه.
•زانياريی پێويست لهسهر بابهتی ديالۆگ.
•ھاوئاستبوونی اليهنهکانی بهشدار له ديالۆگدا.
•ﺧۆپاراستن له ھهرچهشنه ﺧۆداسهپاندنێک.
•لهباربوونی زەمينهی ديالۆگ.
•لهبهرچاوگرتنی کات و شوێنی ديالۆگ.

•رێزگرتنی اليهنهکانی بهشدار له ديالۆگدا.
•پێويستبوونی ناسينی کهس/اليهن ،ئاگاداربوون له بيرو بۆچوونی ﺧود و بهرامبهر .
•وەبهرچاوگرتنی ئازادی له فکر و بيرکردنهوە و ھهڵبژاردنی اليهنهکانی ديالۆگدا.
•وەبهرچاوگرتنی بهرژەوەنديهکانی اليهنهکانی بهشدار له ديالۆگدا .
•باوەڕھێنان به بنهمای ديالۆگ بهجێی دوژمنايهتی و تێکھهڵچوون.
•قبووڵکردنی ھهبوونی بيروڕای جياواز.
بۆچی ديالۆگ
نهگۆڕبوون لهدنيای بگۆڕی ﺧێرادا ﺧهسارێکی مهزن به تاک و کۆمهڵگا و کولتوور دهگهيهنێ .لهم دنيا بگۆڕهدا ديالۆگ
وهکو پێويستييهک بۆته ھهوێنی پێشکهوتن و لهبهشێک له کۆمهڵگا و شارستانييهت و کولتوورهکاندا رهنگيداوهتهوه.
گۆرانکارييهکانی چاﺧی حازر لهچوارچێوهی کولتوور و شارستانييهتێکی داﺧراودا ناگونجێ و ھيچ کام له پێوهرهکانی
کۆمهڵگای چهقبهستووش ناتوانێ ھهليسهنگێنێ .ﺧواست و مهيلی کۆمهڵگاکان گۆڕانی بهسهرداھاتووه و پێ بهپێی
پيشکهوتنهکان زێدهتر و بهرفراوانتر بۆتهوه .بۆ نموونه که چاو لهچاﺧی پيشهکاريی بکهين ،اليهنهکانی ئهو سهردهمه له
ھهموو بوارهکانی کۆمهاڵيهتی ،ئابووری ،زانستی و سياسيی ....لێکبدهينهوه ،گۆڕانکارييهکی مهزن ھۆکاری بازدانی
سهرلهبهری کۆمهڵگای مرۆڤيی بووه له ژيانی چاﺧی تاريکيی سهدهکانی ناڤيندا .کۆڕانکارييهک ھهموو بوارهکانی
کۆمهڵگای گرتهوه که ھهمووشتێکی ھهر له بناغهوه ھهڵتهکاند .که دهکرێ دهست بخرێنه سهر گۆڕان له سيستمی
باوهرمهنديی جهماوهر ،گۆڕانی چينهکانی کۆمهڵگا ،گۆڕان سهبارهت به بايهﺧه ئهوپهڕ مادييهکان ،سهرھاڵدانی تهڤگهڕی
نوێی کۆمهاڵيهتی ،گۆڕان لهجۆری روانين له ئايين و دروستبوونی لقه جۆراوجۆرهکان و ھهروهھا ھهر لهم بوارهدا
لێکدانهوهی نوێ بۆ ئايين کرا .بهم پێيه گشت ئهو گۆڕانکارييه بنچينهييانهی به درێژايی مێژوو به تايبهت پاش سهدهکانی
ناڤين سهرلهبهری کۆمهڵگای مرۆڤيی گرتهوه .له رێی دانوستان و پهيوهندييهوه ھاتنهئاراوه .کاتێ دانوستان پهيوهنديی يان
بهواتا زانستييهکهی ديالۆگ سهردهگرێ که اليهنهکان له رووبهڕوبوونهوه لهگهڵ يهکتريدا کهم تازۆر کۆمهڵێک رهگهز له
يهکتری وهردهگرن .ھهر بهوجۆرهی سيستم يان سيستمهکان له رووبهڕوبوونهوه لهگهڵ سيستم يان سيستمهکانی ديکهی
دهورووبهری له سهر يهکتری کاريگهرييان دهبێ و بهپێی رادهی دانوستاندنهکانی نێوان ﺧۆيان کهم تازۆر گهشه دهکهن.
بهوردبوونهوه له کۆمهڵگا و کولتوورهکانی دوور يان نزيک و له رووی نيشانهناسييهوه بخوێندرێنهوه ،زۆربهی شێواز،
ئايين ،داب و نهريت ،نيشانه کولتوورييهکان له باقی کۆمهڵگا شارستانييهکاندا دهبيندرێ ،ئهمه ئاماژهيهکی راستهوﺧۆيه
بهو راستييهی که کۆمهڵگا و کولتوور شارستانييهتهکان بهردهوام کاريگهرييان له سهر يهکتريدا ھهيه .رهنگبێ ئهم
کارتێکردنانهش له بواری تهواو جياوازدا رهنگ بداتهوه .
پهڕاوێز:
*ئهم وتاره بهراييهکی کورته بۆ کتێبێک له ژێر ناوی )ديالۆگ( که ئامادهی چاپه..

