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Pêşekî 

 

Mebestî serekî le nûsînî em kitêbe rahêzanî pêgey xêzane le perwerdey mindalda û hawahengkirdinî 

rolyane le tek rolî fêrge be pêy amaje û rêniwênîyekanî planî fêrkarîy bineretî. Planî fêrkarî bayexêkî 

bêwêne dedate rolî xêzan le sîstemî fêrkarî û perwerdey mindal. Her boye be pêwîstiman zanî 

kitêbêkî rahêzan bo xêzan darêjîn, le tek pêşmerc û çêwey planî fêrkarîda biguncêt hem bo asankarî 

erikî fêrge le prosey fêrkarîda û hem bo desteberkirdinî barhênanêkî saxlem bo mindal le her dû 

jîngey mal û fêrgeda. Lem kitêbeda amaje dekirêt be erikî xêzan le çonetîy dananî berdî binaxe û 

binyadnanî kesayetîy mindal û fêrkarîy nafermî, wek cilewgirtin, mitmane, peywendîgirtin, 

sinûrdanan- û amadekirdinî ewe bo beşdarbûn le prosey fêrkarîy fermîda (fêrge). 

Cilewgirtinî karî ziyanbexş zor girînge. Zor car cilewgirtin herzantire le çareser. Kêşeyekî serekî 

cilewgirtin, selmandinî sûdekeyetî ber le pêşhat. Paş çendîn sal koşiş le fêrge derbarey em çemike 

çend pirînsîpêk bo berbestinî karî ziyanbexş bûn be xalî binema: 

- Bîrkirdinewey dirêjmewda 

- Xemilandin be şêweyekî sîstematîk 

- Geşey jîngey pol 

- Berpirsayetîy fêrxwaz 

- Karîgerîy xêzan 

 

Ezimûnî salanî raburdû pêşan dedat ke rewtî berbestin le karî ziyanbexş, arastey xoy le herawhuryay 

tirsênerewe gorîwe bo babetî dakewtekî (waqîî) le zemîney helgirtinî berpirsayetî, barhênanî 

xomitmane (mitmane bexobûn), pêkhênanî jînge û fakterî berhemdarî dîke. 

Le rastîda debêt bilêyn hîç şêwaz û planêk be tenya karîgerîy nabêt, pêwîste stiratêjîyekî hawaheng 

hebêt û lêreda rolî xêzan reçaw bigîrêt.  

Pirinsîpêkî girîng bo cilewgirtinî karî ziyanbexş lay mindal pêwîstî be hawkarî çalakaney xêzane. Lem 

kitêbeda çonetîy yarmetîdan û piştîwanîkirdinî mindalan dexeyne berbas. Ew griftaney rojane hemû 

xêzanêk xerîk dekat û bûwete babetî têfikirîn. Sereray pêdagirî le beşdarî çalakane, çemikî asûdeyî 

kirawete binemay hawkarîy nêwan xêzan û fêrge. Mebest lêreda beşdarkirdinî xêzane lew erikey 

fêrxwaz le fêrgeda encamî dedat. Eger karîgerî le her dû lawe bêt (xêzan û fêrge) bêguman 

encamekey baştir debêt lewey tenya fêrge berpirsayetîy babeteke bigirête esto. Peyamî em kitêbe 

rûy le xêzanî mindalî polî yekem bo heftemî fêrgey bineretîye. Dekirêt bo xêzanî xawen mindalî 

herzekarîş sûdî hebêt, le ber ewe dekirêt nimûne û şirovey kêşekan hemû temenêkî mindalî 

bigirêtewe.  
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Rolî xêzan 

 

Berpirsayetîy serekîy perwerdey mindal le estoy xêzane. Em berpirsayetîye zor layen le xo degirêt, bo 

nimûne pêwîstîyekanî jiyanî wek xorak, poşak, serpereştî, asûdeyî, xoşewîstî û rexsandinî doxî 

guncaw bo geşey baş. 

Raste hemûman baştirîn jiyan bo mindalekaniman dexwazîn, belam zor car zorbeman (xêzan) hest 

dekeyn derwestî em hemû dawakarîyey û çawerwanîyey mindalekaniman nayeyn. 

Her mindal nîye çawerwanî dawakarîye, belkû zor car layenî hawkar, pispor û mêdyayiş çawerwanîy 

heye. Rolî xêzan yekêke lew role girînganey mirovî gewre heyetî. Zarok û herzekar pêwstîyan zore, bo 

nimûne, cêgey yarîkirdin legel mindalî dîke, jîngey baş, peywendî legel temendaran (bapîre, dapîre), 

hîwa be dahatû û htd. Berpirsayetîy em babetane beşêkin le rolî xêzan. 

Zor car degutirêt mindal û genc pêwîstî be xêzanêkî twana û karame heye. Lêreda bas le superxêzan, 

xêzanî bêgerdî helebeder, nakirêt. Xêzanî weha her nîye. Bepêçewanewe ême mebestiman agayî 

xêzane derbarey rolî xoy û berpirsayetî le serpereştî û barhênanî mindalda. 

Zor girînge asûdeyî le rolî xêzanda geşey pêbdirêt. Bêguman pirsiyarkirdin derbarey perwedey mindal 

le pisporan û giwêgirtin lewan sudbexş debêt. Belam layenî nayetî lewedaye ême wabeste bîn bem 

pisporane û lebîrman biçêtewe ke ême le hemwan baştir mindalî xoman denasîn. Ême baştirîn 

zanyarîman heye derbarey mindalî xoman, pêş hemû şitêk girînge ême legel xêzanî dîkeda ra 

bigorênewe. Em ra gorînewe pêwîste bo wedîhênanî nawerokî xale bineretîyekanî planî fêrkarîy 

bineretî: 

Mercî karîgerî başî fêrge, tenya yekdî nasînî fêrxwazan nîye, belkû yekdî nasînî xêzan û 

mindalanî yekdîşe. Eme pêşmerce bo dariştinî standardêkî giştî bo çalakî û reftarî mindalan û 

gencan. 

Planî fêrkarîy bineretî 

 

Nimûne 

Xêzandarî 

- Sê mang lemew ber pantolêkit bo kirî, êsta de santîmetir kurte! 

- To hemû xêzan banghêşt dekey bo sînema, kiçeket/kureket çiwar rîz le pêş êwewe 

dadenîşêt! 

- Rojêk telefon bo malewe dekeyt, kiçeket telefon heldegirêt to wa dezanît bira biçkolekeye! 

- Rojêk telefon bo malewe dekeyt, kure biçukeket telefon heldegirêt to wa dezanît kure 

gewrekete! 

- Le nakaw rojêk hest dekey îdî kiçeket mindal nîye û be tewawî pêgeyiştwe!  

- To belên dedey be kureket rojî pênc şeme pêkewe biron bo werziş, belam katêk le kar 

degerêtewe hest dekeyt zor mandûyt û natwanît legelî biroy bo yarî. Kureket dergeke be 

tundî pêwe dedat û tewawî şeweke be tenya le jûrewe beser debat. 
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- Kiçeket ziyatir le yek seat le ber awêne çaw le xoy dekat.  

- Maweyek lemewpêş to zor bêzar û tenya bûyt, kureket zanî bêzarît, hat bo lat le amêzî girtît 

û gutî toy xoş dewêt. 

 

Zor car xêzandarî berengarbûnewey têda debê û emeş debête ezimûn bo xêzan. Beşêk lew ezimûne 

lem kitêbeda dexeyne berbas. Ger mindalit le temenî fêrgey bineretîda hebêt bêguman rûberûy em 

kêşane debîtewe. 

Mebest lem kitêbe yarmetîye bo baştir têgeyiştinî mindaleket le rêgey şirove û pirsiyarhonînewe. 

Kitêbeke bo webîrhênanewey çonetîy temenî mindalî û herzekarîye, bo wirdbûneweye lêyan. 

Beşêkî girîngî kitêbeke taybete be doxî bekarhênanî maddey hoşber. Lêreda xêzan detwanêt rolêkî 

berçawî hebêt bo cilewgirtinî em diyardeye, bo nimûne zanyarîyekî tewaw derbarey em diyardeye be 

dest bênêt û be kiraweyî legel mindalekanîda bîxate berbas. Zor girînge giftûgoy weha legel mindalda 

zû dest pêbikat. 

 

Xêzan - gencîneyekî şaraweye bo berbestin le pêşhatî ziyanbexş 

Rojane mêdya wênay nehametîyekanî maddey hoşber û tawankarî dexate rû. Emeş kar dekate ser 

perwerdey mindal û debêt le fêrge kat bo em babetane terxan bikirêt. Belam fêrge be tenya 

natwanêt em griftane çareser bikat. Her wek babetakanî dîke lêreş pêwîst be hawkarîyekî dû layeney 

mal û fêrge heye. Zor car xêzan hêzêkî şarawey bekarnehênirawin bo berbestin le pêşhatî ziyanbexş. 

Zor car bas kirawe û dekirêt ke xêzan baştirîn destawêje bo cilewgirtinî zarok û herzekar le ast karî 

ziyanbexşda. Zorîney xêzan eme dezanin, belam karkirdin be grûp û rêk xistinyan karêkî asan nîye. 

Dekirêt zor hokarî hebêt. Wek nezanîn û nebînînî kêşeke, bêmeylî, nebûnî xomitmane bo beşdarbûn. 

Stirês û mandûyî karî rojaneş yekêk lew griftaneye debête rêgir. Belam hêzî hander û ayetî le hemû 

şiwênêk heye, her mawe peyday bikey û bîxeyte ger. Em hêze ayetîye le jîngey derawsêyetî, 

encumen, yane, destey niwênerayetî xêzan le fêrge, dostan û xizimanda heye. Tenya pêwîste 

xomitmaneman hebêt, beşdar bîn û em derfetane bekar bênîn. 

Debêt xêzan berpirsayetîy xoy derik bikat, ne her bo mindalî xoy, belkû bo mindalî xelkî dîkeş. Debêt 

lebîrman bêt mindalan çaw le gewran deken û reftaryan heldegirnewe, nek amojgarîyan! Serçawey 

helsûkewtî nalebarî zarok û herzekaran degerêtewe bo êmey bawan, ewan le êmewe fêr debin. Debê 

ême em rastîye bizanîn û biselimênîn. 
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Beşî yekem 

Yarmetîdanî mindal bo destpêkêkî baş le fêrge 

 

Yekemîn rojî fêrge rojêkî taybetî jiyane. Hezaran kur û kiçî dilxoş û dil pir le hîwa bo yekem car le 

derwazî fêrgewe deçine jûrewe, zorbeyan destyan le nêw destî kesêkî piştîwane, dayik yan bawik. 

Katî mindalî beser çû. Êsta fêrge be hemû daxwazî û erikekanîyewe hatwete nêw jiyanî mindalewe. 

Mindal hevalî niwê peyda dekat, xelkî dîke debînêt û çawerwanî niwêy lê dekirêt. 

Hemû xêzanêk le naxî dilewe arezû dekat mindalekey, katêk bo yekem car deçête fêrge, le barî 

derûnî û peywendîy civakîyewe teyar bêt. Xêzan arezû deken mindalekanyan çalakane beşdarî 

wanekan biken û peywendîyekî başyan legel fêrxwazanî dîke û mamostayan hebêt. Heta mindal le 

buwarî derûnî û civakîyewe amade bêt şansî geşey siruştîy twanakan û bekarhênanî baştir debêt. Le 

barêkî wehada mindalan katêkî asûde û xoş le fêrge debene ser. 

Zor babet heye xêzan detwanin bo mindalanî 6-7 salanî encam biden, heta be şêweyekî ayetî mindal 

bitwanêt berengarî ew daxwazî û erikaney fêrge bibêtewe. Êsta ême wek xêzan rolêkî niwêman 

pêdirawe derbarey hawkarî legel fêrgeda. Zor girînge xêzan yarmetî û hanî mindal bidat le xwêndin. 

 

Bo raman 

Ger jimare û pît, towî çandinî zanist bêt, ewa piştîwanî û sozdarî ew xakeye lêy derwêt.  

 

Destpêkêkî baş manay ewe nîye mindal xawenî zanyarîyekî fermî baş bêt. Ewey girîngtire mindal 

twanay hebêt serenc bidate babet û erik cêbecêy bikat. Destpêkêkî başî fêrge bo mindal, tînûy 

fêrbûne, kunçkawî (pirsinî) ye, twanay serencdane, berawerdkirdin û encamgîrîy asane. Derfet bide 

mindalan, nawkeberû, gul û gelay dar ko bikenewe. Rê biden berd ko bikenewe û ciyawazîyekanyan 

bibînin, le xak û befirda ciyawazîy şiwên pêy ajel û balindekan binasin. Hawkat girînge mindal han 

biden, katêk erikî fêrge, bo nimûne nûsîn û wênekêşan, le şiwênî xoyan danîşin. Debêt wirdewirde xû 

bigirin be encamdanî erikekanyan. 

Ger xêzan bitwanin yarmetî mindal biden bo piraktîzekirdinî zanyarî fêrkiraw le jiyanî rojaneda, 

mindal sûdî lê werdegirin. Zor başe ger mindal rojane le malewe piştîwanî û yarmetî bidirêt. Ême lêre 

demanewêt amaje be çend xalêk bideyn ke yarmetîdere bo destpêkî mindal le fêrge. 

 

1- Zarokî serferaz 

Mindalêk hest bikat rêzî lê degîrdirêt, bawerî be xoy debêt û berdewam geşe dekat. Eme baştirîn 

pêşmerce bo serkewtin le erikekanî fêrgeda. Ême be hemû ciyawazîyekanimanewe be layenî behêz û 

bêhêzewe tenya firerengî û ciwanîy siruşt deniwênîn. Sereray ewey xwêndinewe, nûsîn, jimardin û 

ezberkirdin girîngin, belam girîngtirîn nîn. Girîngtirîn eweye xslet û karakitêre taybetekaniman geşe 

bikat wek rastgoyî, sozdarî, berpirsayetî û xemxorîy beranber yekdî. Eme manay ewe nîye mindal her 
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çîyek bikat ême bîselimênîn. Katêk mindal reftarêkî neşiyaw dekat, debêt ême pê bilêyn reftarî weha 

naselimênîn, belam legel eweşda xoşiman dewêt. 

 

Bo raman 

Derfet bide mindal têbigat ew twanayaney heyetî taybetin. Zor girînge ew bitwanêt be yarmetî ême 

geşe be taybetmendîy xoy bidat.  

 

2- Giwê le mindal bigire û katî pêbde kart legel bikat 

Pêkewe kat birdineser û karkirdin girînge. Eme weha dekat mindal binemay norm/rewişt, behay 

hawkarî û hawahengîy têda dirust bêt. Kat bo mindal terxan bike û giwêy lêbigire, katêk qisey legel 

dekeyt, behendî bigire, nek her rûy qiset lêy bêt. Katêk mindal pirsiyar dekat, hestî xoy der debirêt, le 

welamda rastgo be, çunke mindal welameket lêk dedatewe û helê desengênêt. Kewa bû nabêt be 

kemî bizanîn û qisey pê bibirîn. Be pêçewanewe, debêt pêşanî bideyn ême berpirsîn û sinûrî aşkira û 

diyarman heye bo ew. 

Girînge mindal çêj le beserhat wergirêt û giftûgoy derbare bikat. Legel xotda bîbe bo geşt, rawemasî, 

tûtirk çinînewe, sînema û şanoy mindalan. Katêk mindal basî ew hemû şite seyr û semeranet bo 

dekat, serincî pêşan bide. Debêt mindal han bideyt giwê bigirêt le bernamey radyo û tîvîy mindalan, 

çunke derfet saz dekat bo giftûgoy sûdbexş. 

Debê laman bibête xû her katêk mindal beserhatêkî bû, xêra xulyay xoman pêşan bideyn û pirsiyarî lê 

bikeyn çî pitir serencî rakêşawe. Debêt mindal fêr bikeyn leserexo qise bikat (pelepel nekat). Ger hest 

deken şêwey derbirînî mindal griftî têdaye, peywendî be pizîşk û bingey saxlemîyewe bigirin bo xêra 

çareserkirdinî grifteke. 
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3- Derfet bide mindal sozdarî û berpirsayetî pêşan bidat 

Firajûtinî mindal be pêdanî erik û berpirsayetî le malewe pere destênêt. Katêk mindal berpirsayetî 

degirête esto, zor asane hanî bideyt û destxoşî lê bikeyt. 

Destpêkirdin le fêrge birîtîye le rûdawî niwê û serencrakêş bo zorbey mindalan. Êstaye ewan debêt 

maweyek le roj berpirsayetîy xoyan bigirne esto. Girînge êmey xêzan wirde wirde fêrî berpirsayetîyan 

bikeyn be corêk ke bitwanin le ser pêy xoyan rawestin beranber be hêndêk erik. Em kar pê spardine 

pêwîste bo serbexobûn û riskanî mindal. Bo nimûne dekirêt mindal berpirs bêt le xawên ragirtinî jûrî 

xoy, yarmetîy malewe bidat le firêdanî paşimawe, xwan birazênêtewe, beşdar bêt le sazkirdinî 

xwardemenîy sade û htd... Mindal be berpirsbûnî le erik şanazî be xoyewe dekat û katêk erikêk 

berêwe debat hest be asûdeyî dekat. Bîr le mindalanî welatêkî hejar bikewe, lewê her le temenêkî zor 

kemewe berpirsayetîy bira û xuşkî biçûktir degirête esto û zor karî dîke cêbecê dekat. 

Le heman katda girînge mindal fêrî erikî sozdarî bikirêt. Firajûtinî hawsozî (xo le cê xelkî dîke danan) le 

layen zor derûnnasewe wek berdî binaxey em perwerdeye denasirêt. Bem şêweye mindal geşe be 

twanay hawsozî û sozdarî bo kesanî dîke dedat. Ger mindal, xuşk û biray saway heye, derfetî pêbide 

beşdar bêt le cil gorîn û xwardin pêdanîda. Erikî weha lem temeneda serencrakêş û şadîhênin, kar le 

geşey mindal deken. 

 

4- Zarok le rêy rahênanewe aşnay doxî ciyawaz debêt  

Destpêkirdin le fêrge hengawêkî pêwîst û girînge bo dûr kewtinewe le asayişî xêzan. Pêwîste mindal 

wirde wirde berpirsayetîy xoy bigirête esto û biriskêt. Legel mindaleket derbarey destpêkî fêrge 

giftûgo bike û derfetî pêbde hest û ray, bo nimûne tirs yan şadî xoy beranber be destpêkî fêrge 

derbirêt. Ew kate mindal asantir em gorane niwêye werdegirêt. Bîrêkî başe bitwanît rêgey fêrge legel 

mindaleketda taqî bikeytewe. Katî rêgeke bixemilêne ba bizanî dûwatir mindaleket çende katî dewêt 
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heta bigate fêrge. Naxoşe ger mindal le pol dûwa bikewêt. 

Dilerawkê û kunçkawîy mindal le destpêkî fêrgeda pêwîste heta hestî fêrbûnî mindal bibizwêt. 

Kesukarî nêzîkî mindal detwanin be helsûkewtî xoyan hem pêş be reftarî bigirin hem geşey pêbden. 

Baştirîn yarmetîyek ême deydeyn be mindal berengar bûneweye beranber rûdawî tirsinak/hereşe 

hênz, le heman katda detwanîn dû diyardey niwê asayişî pêşkeş bikeyn: Yekemyan mamostaye û 

dûwemyan polekeyetî (wata ew ser bew poleye). Lem proseyeda mamosta girîngtirîn piştîwanî 

fêrxwaze. Mamosta debêt ew kese bêt asayiş/ hêminî û yarmetî pêwîst le fêrge bidate mindal. Belam 

mamosta ne detwanêt û ne debêt maweyekî dirêjxayen piştîwanî fêrxwaz bêt. Mamosta bo pêşgirtin 

le rawestanî firajûtinî mindal, debêt yarmetî asûdeyî û hêwr bûnewey le polda bidat. Em proseye bo 

hêndêk mindal kurtimewda û bo hêndêkî dîke dirêjmewdaye. 

 

5- Mindal fêr bike le sereda rawestê û çawerêy norey xoy bikat 

Le polda mindalêkî zore heye deyanewêt serencî mamosta bo lay xoyan rakêşin, boye girînge mindal 

fêr bêt çawerêy yarmetî bikat, tenanet eger zor pêwîstîşî bêt. Her boye pêwîste mindal ra bênîn nore 

bigirin, nabêt qise be kesanî dîke bibirin. 

 

Xêzan detwanin le zor layenewe mindal amade û teyar biken bo fêrge. Belam girînge be corêk 

rabihênrên pêş be şadî û zewqî mindal negirin, le heman katda mindal gumanî nebêt ke fêrge 

çawerwanî çî lê dekat, katêk deçête fêrge. Pol pêwîstî be nezime, boye pêwîste hemû fêrxwazan 

aram û be nezim bin le polda heta bitwanin le mamosta têbigen, fêrbin dest helbirin û çawerwanî 

rêpêdan bin le mamostawe. Barhênanêkî baş birîtîye le fêrkirdinî mindal le gemey corawcor û 

yarîgelêk rêsay beşdarî û encamdanî gemey be nore bêt. Zor girînge mindal fêr bêt cilewî tûrebûnî 

xoy bigirêt, rêzî kesanî dîke bigirêt û reftarî guncaw bêt. Girînge mindal ciyawazîy rast û çewt fêr bêt. 

 

6- Derfet bide mindal fêr bêt çêj le serkewtin werbigirêt û bergey dorandin bigirêt 

Kes nîye le mawey jiyanîda tûşî doran nehatibêt. Girîng eweye paş doran helsûkewtî dirust bêt. 

Mindalêk manay dorandin û serkewtin fêr bûbêt û ezimûnî kirdibêt pêş destpêkî fêrge jiyanî la 

asantire û be asanî heval peyda dekat. Geme û yarîgelêk be doran û birdinewey layenêk tewaw bêt, 

barhênanêkî başe bo berengarbûnewe û beriz ragirtinî wire. Le zorbey fêrgekan mindal heye 

helsûkewtî baş nîye legel mindalî dîkeda. Sozdarî bo koy giştî le fêrge pêwîstîyeke, berpirsayetî 

beranber be daxwazîy fêrge û twanay hawsozî bo hevalan beşêkî girînge le jiyanî fêrge. Ger mindal 

xopesendane reftar bikat, qise be kesanî dîke bibirêt, le katî wiçan û waneda fêrxwazan bêzar bikat, 

wize û katêkî zor le fêrge dekêşê - le katêkda dekirêt em wize û kate bo basî dîke terxan bikirêt.  

Twanay gemekirdin, erik becê geyandin, helsûkewt legel dewrûber û hawkarî le pol, le grûp, le geşt û 

pişûda dexirête ezimûnewe. Ewca bo nimûne ew pirsiyare dête pêş, mindal detwanêt le sereda xoy 

bigirêt, yarîyek bidorênêt? Katî doran, tûrebûn û wazhênan le yarî legel çawerwanî fêrgeda 

nayetewe. Her boye girînge xêzan bayex biden be layenî hest û sozî mindal wek beşêkî here pêwîst le 

destpêkî fêrge. Mindal debêt fêr bêt çîye wa dekat mirov bitwanêt be şêweyekî siruştî û asan katêkî 



12 

zor legel kesanî dîkeda bibate ser. Em şêwe reftareş detwanin le kesanî dîkewe bikene nimûne bo 

xoyan. 

 

Bo raman 

Le fêrge debêt çendîn mindal pêkewe biguncên. Her boye debêt xêzan û mindal pêkewe giftûgo 

biken û rêk bikewin derbarey çend rêsa û nimûneyekî reftarî baş hem le mal û hem le fêrge. Le rêgey 

gemewe mindal têdegat, bûn legel kesanî dîke birîtîye le xo guncandin legel rêsay giştîda. 

 

7- Kitêbî bo bixwênewe û goranî legel bilê 

Baştirîn diyarîyekî giranbeha êmey xêzan bitwanîn bîdeyn be mindalî xoman, le amêzî bigirîn û kitêbî 

bo bixwênînewe. Tojînewe pêşanî dawe, mindalêk peywendî wehay hebêt legel gewre, sûdêkî zorî lê 

debînêt le fêrge. Detwanît katêk be hêwaşî kitêbî bo dexwênîtewe pence bixeyte ser wişekan. Ewca 

mindalîş pence dexate ser wişekan û deyan bînêt. Bem şêweye mindal aşnay wişe debêt. Lebîrt bêt 

mindal be goranî, wişewazî û geme fêrî ziman debêt. Babetêkî dîke jimardine, dekirêt pêkewe be 

dengî beriz bijimêrin, bo nimûne gerok (utomobîl), çingal, kewçk yan dar le daristan û htd. Wizey 

fêrbûn û dûpatkirdinewe le mindalda be handan geşe dekat. Karêk bike mindal hest bikat fêrbûn 

şadîhêne. 
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8- Rahênanî twanay wirdbûnewe û cexit lay mindal 

Zor girînge mindal ra bihênrêt be tenya le şiwênêkî aram erikî asan be bê yarmetî cêbecê bikat. Yarî û 

rahênan le ser kerestey naw mal û hestekanî mirov, bon, çêj, deng û ... Htd. Sûdbexşe. Mindal 

rabihêne giwê bigirêt le qise bê ewe qiseket pê bibirêt û katêk kesêk pirsiyarêkî lê dekat be rêzewe 

welamî pirsiyareke bidatewe. Katêk erikêk be mindaleke despêrî, agat lê bêt her care yek erik be 

mindaleke bispêre û çawerwan be heta erikekey tewaw dekat. 

Twanay sêregirtin peywendî be mandûnebûn û barî saxlemîyewe heye. Debêt mindal le ser katêkî 

diyarîkirawî nustin rabihênrêt, dekirêt legel xêzanî dîke le ser katî nustinî mindalanî polî yekem rêk 

bikewin. Zorbey mamostayan katêkî zor be qisekirdin legel fêrxwaz debene ser, be corêk ewan 

bitwanin karîgerîyekanî beserhatî ziyanbexş le lawazbûnî twanay sêregirtin kem bikenewe. Fîlimêkî 

tirsinak le tîvî detwanêt be asanî twanay fêrbûn lay mindal lawaz bikat. 

 

 

Bo raman 

Mêdya bo karî hem sûdbexş û hem ziyanbexş bekar dêt, wek binyadnan û rûxandin, ewey emro rû 

dedat tirshênere, mindal betenya zor seyrî dîmen (sên) y nayetî dekat, fêrî reftarî rûxêner debêt û be 

danîştinî beranber be tîvî û vîdyo pasîv (sist) debêt. Zor baştire mindal werez bêt lebaty pirkrdnewey 

kati xoy be tîvîyewe. Ger rêsay diyarîkirawiman bo em babete hebêt kêşe kemtir ser heldeden! 
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9- Ba mindal şiwênî taybet be xoy hebêt bo cêbecêkirdinî erikekanî 

Katêk mindal pê denête fêrgewe pêwîstî be şiwênkarî xoy heye. Legel mindalda planî şiwênkar û 

çonetî bekarhênanî şiwêneke danên. Lebîrt bêt mindal pêwîstî be şiwênkarêkî hemîşeyî heye bo 

cêbecêkirdinî erikî girîngî fêrge. Her xûyekî çak le seretay jiyanda cê bigirêt le dahatûda debête nexş. 

Mindal fêr bike çon agay le kelûpelî xoy hebêt. Canta, pênûs û kitêb rêkûpêk rabigirêt. Hewil bide rojî 

yekem bibête seretayekî baş bo çûne fêrge. Karêk bike beyanyan katî tewawtan hebêt û pelepel 

herasantan nekat, rojeke le seretawe têk nedat. Zor xêzan heye beyanyan be pelepel û rakirdin dest 

pê deken. Mindal ger berçayî, poşakî çalakî, kerestey werzî û firavînî saz bêt, rojêkî xoş le fêrge 

debate ser. 

 

 

10- Hebûnî peywendîyekî baş le tek fêrge  

Asûdebûnî xêzanîş girînge bo mindal. Ger dûdilî le bîstinî, bînînî yan layenî dîkey firajûtinî mindaleket, 

bê tirs bipirse le kesanî pispor, duktor, perestarî fêrge, mamosta, berêweber û derûnnas. Baştir waye 

pêş dest pêkî fêrge daway yarmetî bikey. Girînge mindal wênayekî ayetî le fêrge werbigirêt her boye 

pirbayex debêt ger xêzan, endamanî xêzan, bira û xuşkî gewretir wênayekî ciwan le mêşikî mindalda 

dirust biken, bo nimûne be şêweyekî ayetî derbarey fêrge û mamostayan bidûwên.  
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Bo raman 

Baştirîn karêk ême bitwanîn encamî bideyn bo mindalekaniman pêşandanî bîrokeyekî ayetîye 

derbarey fêrge û karûbarî fêrge. 
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Beşî dûwem 

Binyadnanî mitmane 

 

Xonasîn, xorêz (rêzlexogirtin) û xomitmane (mitmanebexokirdin) yekêkin lew layene girîngane le 

prosey fêrkarîda pêy degutirêt “min weha biryar dedem”. Em diyardeye be kursîyekî sê pê wesf 

dekirêt: 

- Hestî twana û karameyî 

- Hestî rêzgirtin û girîngî pêdan 

- Hestî berpirsayetî 

Ger yekêk lew sê pêyey kursîyeke derbênîn dekewêt. Pêşmercî pêdanî geşeyekî baş birîtîye le 

xonasîn, xomitmane û xorêz. Eme erikêke le ser şanî fêrge û xêzan. Debêt derfetî karameyî û 

serkewtin le babetêkda bo hemû kes birexsênrêt. Eme debête hokarî serekîy ezimûnî ayetî ke paşan 

debête binema bo geşeyekî ayetî. Em bîrokane rêk dên letek amancekanî planî fêrkarîy bineretîda:  

Girîngtirîn erikî fêrkarî agadarkirdinewey fêrxwazane le pêşkewtinyan, be corêk ewan 

xomitmaneyan le la dirust bêt. 

Pêwîste fêrge binemayekî fêrkarîy yeksan bo geşey ayetîy tak birexsênêt. 

Planî fêrkarîy bineretî 
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Nimûne 

- To kurêkî kenargîrt heye, le fêrgewe peyamit bo dêt wa kureket le parkî gerok (otomobîl) 

cigerey kêşawe. 

- Kurekey to le yarî baske dest pê dekat, belam paş sê roj waz dênêt, pêş ewe xoy taqî 

bikatewe bizanêt baş yarî dekat yan ne. 

- Kure ciwan û qozeket paş têperandinî temenî 14 salî, dengî nêr bûwe û be dengî beriz qise 

dekat û carûbarîş rastewxo bêrêzî dekat. 

- Kiçeket encamêkî lawaz le fêrge werdegirît, mamostakanî delên ew xoy mandû nakat. 

- To debîstît ke kureket nawêrît le polda dest helbirêt. 

 

Lewaneye, le yekem serincda mirov peywendîy nêwan em reftarane nebînê, belam paşan be rûnî 

derdekewin. Zor car hokarî em reftarane degerêtewe bo kizîy xomitmaney zarok. Debêt bizanîn em 

hokare girînge. Ewca pêwîst nakat be tûreyî, dûdilî û naumêdîyewe berengarî mindalekeman 

bibînewe. Zorcar baştire hewil bideyn diyalogêk rêk bixeyn û lêy bipirsîn çîye bûwete hoy em 

kirdaraney. Bêsûd nîye kêşeke legel xêzanî dîke giftûgo bikeyn. Dûr nîye bêmitmaneyî bo mindal û 

genc bibête kosp le rêy destpêşxerî, cêbecêkirdinî erikî niwê û berengarbûneweda. Gencêk 

xomitmaney lawaz bê, griftî debê le xorewtî û natwanêt be tenya biryar bidat. Em kesane bo 

bedesthênanî selmandin le layen kesanî dîkewe, zor xo mandû deken, emeş zor tirsinake. Boye debêt 

xêzan her le seretay temenewe mitmane bexşîn û serbexoyî mindalî la girîng bêt. 



18 

Hestî twana û karameyî 

 

Nimûne 

Kiçeket paş salêk mandubûn û koşiş bo fêrbûnî şimşal (amêrî muzîk), le layen orkêstirî muzîkî fêrgewe 

werdegîrêt û bemeş rewtî jiyanî dête gorîn. Ew hemîşe geş û şade. Çêj le erikî fêrge werdegirêt, 

tenanet zorbey karî maleweş cêbecê dekat bê ewe sikalayek derbirêt. 

 

Em nimûneyey serewe, pêşanî dedat ke car heye rewtî karûbar xêraye, goranî ayetîy zor û 

serencrakêş berdewam le jiyanî gencda rû deden. Hokarekey diyare: Diyarde nîye be endazey 

peydakirdinî twana û karameyî, mitmane bidate mirov û hestî serferazî û asûdeyî le gencda 

biçespênê. 

Dîwte mindal çend geş debêtewe bewey yekem car bendî pêlawekanî xoy girê bidat? Mindal heye 

çendîn kajêr dadenîşît û em hunere be sedan car piyade dekat. Em şadî û serferazîye le sîmay 

mindalda zor aşkiraye. Sereray ewe mindal nirixî pitir dadenêt bo twanay dîkey wek: Werziş û nimirey 

beriz le wanekanî fêrgeda, girînge ême bizanîn ewan pêwîstyan heye bewey le buwarêkda twana bin. 

Hestkirdin be karameyî le karêkda asûdeyî û mitmane dedat bewan. To detwanît yarmetî mindaleket 

bideyt le buwarêkda twana û karameyî peyda bikat. Dûdil mebe le handanî. Dinedan û destxoşîy to 

debête binemay mitmane lay mindal. 

 

Bo raman 

Mirov bo ewey karêk encam bidat, debêt birway be twanay xoy hebê bo encamdanî ew erike. Xêzan 

debê mindal han bidat bo wedesthênan û geşesendinî twanay xoriskî xoy. Pêşdawerî û 

serzeniştkirdinî mindal derbarey çemikêk to be dilit nîye û pêt waye mindaleket lem buwareda 

twanay nîye û serketû nabêt, be hîç kiwê nagat. Be pêçewanewe debête hoy rûxani xomitmaney 

mindal û têkdanî peywendîy nêwantan. Ger ême bimanewêt mindal babetêk fêr bêt, debêt derfetî 

serkewtin û jêrkewtinyan pê biden. Ger xêzan bîhewêt mindal serkewtû bêt, debêt sereta be 

raspardinî erikî asan dest pêbikat bo rahênanî twanay mindal û cêbecîkirdinyan.  

 

 

Hestî rêzgirtin û girîngî pêdan 

 

Nimûne 

Caran, ke mindaleket biçûk bû, ber le xew, le amêzit degirt û şewxoşt lê dekird. Êsta kureket gewre 

bûwe û ew reftarey la xoş nîye. Em diyardeye nîgeranit dekat. 
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Mindaleket gewre bûwe û arezûy serbestî dekat (pêwîstî be to nemênêt), em hesteş be tewawî 

normal (asayî)-e bo temenî ew. Carûbar genc ewende xulyay serbestîn, xoşewîstî û lêpirsînewey 

xêzan be mindalane dadenên. Belam katêk newazişyan dekeyt pêyan xoş debêt. 

Hemû mirovêk pêwîstî be xoşewîstî, girîngî pêdan û selmandine. Bo wergirtinî mitmane, geşey ceste 

û derûnêkî saxlem pêwîstiman be xoşewîstî kesanêk heye ke ême deselimênin û pêwîstyan pêmane. 

 

Bo raman 

Pêwîste ême girîngî bideyn be mindalekaniman û rêzyan bigirîn. Eme layenêkî girînge bo afirandinî 

mitmane û serbestî mindal.  

 

Hestî berpirsayetî 

 Xomitmane (mitmanebexobûn) şitêkî başe, betaybet katêk kesêk hest be berpirsayetî dekat. Xêzan 

debêt çalakane û be mebest kar biken bo berfirewanî çêwey berpirsayetî mindalan. Lêreda hêndêk 

nimûne destinîşan dekeyn. 

- Ew derfetane bibînewe ke yarmetî mindal dedat bo hestkirdin be berpirsayetî. Pêşanî mindalî 

bide çon detwanêt cilî xoy bişiwat û xwardin saz bikat. 

- Hêndêk erik bo mindaleket diyarî bike û çawerwan be ew erikane cêbecê bikirêt. Lewaneye le 

seretada giftûgoyek saz bêt. Zorbey mindalan mil nadene cêbecêkirdinî erikî malewe, sereray 

ewe erikekan beşêkî girîngin le binyadnanî karakitêrî mirov. Ger mindal neywîst erikêkî 

diyarîkiraw encam bidat, lêy neselimênît. To le malewe biryar dedeyt, çende sûdî bo xîzan 

hebêt ewendeş sûdî bo mindale. Çawerwanîş bibe, erikekan be şêweyekî rêkûpêk encam 
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bidirêt. Ger erikeke be ciwanî cêbecê nekira, tûre mebe lêy û qisey naşîrînî pê meke, belam 

be şêweyekî aram û lojîkî giftûgoy legel bike. Zor girînge to le ser daxwazîyeket kol nedeyt û 

be şêweyekî rûn, yeknewaz û dabir reftarî legel bikeyt. 

- Rêsakanî naw xêzanî legel giftûgo bike. Be rûnî ew rêsageley cêgey saziş nîn destinîşan bike û 

rûnî bikewe kamen. Zor babet heye dekirêt danûstanî le ser bikirêt. 

- Mûçeyekî heftane yan mangane bo mindaleket bibirewe. Ew kate mindal detwanêt berpirs 

bêt le abûrîy xoy. Dekirêt mindal lîstêkî hsabî manganey xoy binûsêt. 

- Yarmetî mindaleket bide le peydakirdinî karêk ke legel mal û fêrge biguncêt. 

- Be kirdewe be mindaleket biselimêne mitmanet pêy heye, ger legelit rastgo nebû, giftûgoy 

legel saz bide. 

 

Bo raman 

Ger berpirsayetî bideyn be mindal, yarmetyan dedeyn bo geşedan be hestêkî dirustî serferazî û 

xomitmane. 
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 Le rêgey berpirsayetîyewe xomitmane binyad binê 

 

Nimûne 

Katêk to be bîrî mindaleket dênîtewe, debêt ber le kajêr dey şew le malewe bêt, narezayî derdebirêt. 

“hemû kesêk pitir le derewe demêninewe, mitmanet be min nîye?”. 

Zorbey xêzan em wişaneyan bîstuwe. “Mindalî dîke boy heye - tenya minim em mafem nîye”. 

Lêreda pêwîste gutart hem rûn bêt hem cêgîr. Eme babetêkî baş debêt bo giftûgo legel xêzanî dîke, 

be şêweyekî konkirêt le ser destewajey mafî ewanî dîke. 

 

Bo raman 

Katêk çawerwanî şitêk le mindal dekeyt, girînge peyameket rûn bêt. Katêk ew le katî xoyda dêtewe 

mal, destxoşî lê bike ke berpirsayetî degirête esto û mitmaney dewrûber wedest dênêt. Pêy bilî heta 

pitir berpirs bêt le reftarî xoy, to pitir mitmanet pêy debêt, emeş mewday berpirsayetîy ew 

berfirewan dekat, encamekey debête hoy ziyadbûnî serbestî û serbexoyî ew. 
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Beşî sêyem 

Watay peywendîyekî baş 

  

Zorcar peywendî aloz, lêk negeyiştin, herasan bûn û kêşey lê dirust debêt. Wa heye ême pitir seriqalî 

amadekirdinî welamîn heta giwêgirtin le beranberekeman. Bem şêweye hîç diyalogêk saz nabê. Raste 

giwêgirtin hunerêkî sexte le buwarî peywendîgirtinda û karamebûn têyda karêkî esteme, belam 

derfet heye bibîn be giwêgirêkî baş. Resenî û hawsozî dû nîşaney girîngin. Resenî birîtîye le kesêk, 

rastgoyane giwê degirêt û mebestî rastîney xoy derdebirêt. Lebîrman neçêt diyardeyekî baw heye, ke 

şitêk delîn û mebestiman şitêkî dîkeye. Hawsozî (êmpatî) manay xodanane le cê kesêkî dîke be hest û 

hizirewe. Katêk to pêşanî kiçeket dedey le riwange û goşenîgay ewewe derwanîte babet, ew xulyay 

lela dirust debê bo giwêgirtin le peyamekey to. Girînge ême giwê bigirîn le mindalekaniman bizanîn 

basî çî deken. Ger ême giwê negirîn lewan, ewan hergîz giwê le ême nagirin. 

 

 

Nimûne 

To rahatûy be giftûgo legel kiçeketda, belam êsta ew geyiştwete temenî 13 salî û pêy xoşe hemîşe 

tenya bêt. Katêk qisey legel dekeyt, yan tûre debêt yan herasan, paşan way lêdêt êwe be ser yekda 

dezirîkênin.  

 

Dekirêt kêşegelêkî şarawe lêreda hebêt, belam gutey ême lêreda derbarey “lekar kewtinî 

peywendîye”, diyardeyekî zor bawe le nêw xêzan û mindalda. Gencan berdewam sikalayan heye le 

kizîy peywendî nêw xêzan. Ewan delên xêzan giwêyan lê nagirin, pêyan xoş nîye mindal derik biken û 

pey be kêşekanyan naben. Hawkat xêzan mindal be bêhuner, tûre û reşbîn tawanbar deken. 

Belam em tawanbarkirdine xizmetî kes nakat. Baştir waye hewil bideyn yekdî derik bikeyn, le 

tawanbarkirdinî yekdîda demparêz bîn. Koşiş bo pêşxistinî peywendî nêwan mirov girînge. Peywendî 

berfirewantire lew wişaney ême bekaryan dehênîn. Le rastîda zimanî ceste karîgertire le wişe. Zarok 

û herzekar zîrekin, nakokîy nêwan gutar û zimanî cestey êmey bawan be hasanî debînin. Zimanî ceste 

birîtîye le nîga, derbirînî ruxsar, cûley leş û htd. Bo bîstinî axaftinî beranber û pey birdin be nawerokî 

gutar, debê bîserî baş bîn. 

 

Bo raman 

Şêwazî peywendîgirtin fêr be, ewkat detwanît yekêk le berdekanî binaxey peywendîyekî baş legel 

mindaleketda dabinêyt. Belam lebîrt bêt peywendîgirtin mifit nîye- hîç şitêk le xora be ezimûn nabêt. 

 

Êsta demanewêt çend layenêkî girîngî peywendîgirtin bas bikeyn. 
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1- Têgeyiştin 

Çon detwanîn le ferhengî zarok û herzekar têbigeyn? 

 

Bo nimûne 

To le rojî cêjinî le dayik bûnî kiçeketda sîdîyekî CD goranî bo dekirît, paş rojêk ew deçêt sîdîyeke 

degorêtewe be daneyekî dîke. To ne lew sîdîyey xot kirîwte têdegey ne lewey kiçeket deyewêt. 

 

Mirovî herzekar, ferheng, edebiyat, zimanî axawtin, huner û çalakî taybet be xoy heye. Bêguman to 

lêy tênageyt. Diyardeyekî siruştîye to wek bawan netewêt bibît be beşêk lem ferhenge. To her 

natewêt arezûy bikeyt. Le rastîda eme zor başe. Genc pêwîstî be dunyay taybet be xoy heye. Em 

dunyaye hestî nasname û serbestî bewan dedat. Belam em perjîne ferhengîye carûbar debêt be 

dîwar le nêwan to û mindaleketda. Le barêkda to layenî gewrey em peywendîyey, nabêt rêge bideyt 

şitî weha rû bidat. Lewaneye to hergîz tênegeyt le ferhengî genc, belam girînge têbigeyt lewey 

mindaleket pêwîstî be ferhengêkî taybet be xoy heye. Tenanet ger to hergîz tênegeyt boçî kiçeket 

sîdîyekî dîkey helbijard û ewey toy newîst, debêt lanî kem ewende têbigeyt ke ew mafî helbijardinî 
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heye. Heta katêk helbijardinî ew le muzîk, kitêb û bernamey tîvîy bedirewiştî û rûxêner nebêt, hêç 

pêwîst be rexne nakat. Rêge mede muzîk bibêt be dîwarêk le nêwan to û mindaleketda. Ruxsar û 

poşakîş heman pirsiyar dewrûjênin. Wêray tênegeyiştinî ême le modêlî xorazandinewe, pirç birîn, 

rengkirdinî nînok û htd, detwanîn têbigeyn ke ew pêwîstî be ruxsarêkî taybet be çaw (riwange)-y 

hevalekanyetî. Heta negate sinûrî ziyan bo saxlemîy mindaleke, pêwîst be rexne û berengarbûnewe 

nakat, dena hest û keşêkî lêk tênegîştin dirust debêt. Wêray ciyawazî zorî em dû cîhane le riwangey 

towe, belam hêşta rûberêkî firewan heye êwe detwanin têyda be arezû û bîrî hawbeş bigen. 

 

 

Bo raman 

Mindal û genc ferhengêkî taybetîyan heye. Renge ême hergîz leme tênegeyn, belam ger bimanewêt 

peywendîyekî başiman legel mindal hebêt, debêt rêz le pêwîstî ewan bem ferhenge bigirîn. Ême 

debêt agaman le sîgnale nayetî û ziyanbexşekanî ferhengî genc hebêt, bo nimûne fîlim, goranîy weha 

heye beser maddey hoşberda heldeden. Be mindaleket bisilemêne ke to agat lem “sîgnalî tirsinak”-e 

heye. Ew kate mindalekeş be wiryayewe lew sîgnale wird debêtewe. 
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2- Katî guncaw 

Ragirtinî peywendî hemîşe legel bernamey karda naguncêt 

 

Bo nimûne 

To dezanît ragirtinî peywendîy nêwan xot û kureket çend benirixe, boye planêkî hefteyî bo giftûgo 

legelî dadenêt. Ew hergîz lem danîştinaneda qise nakat, belam hemîşe pêş nustin dest dekat be 

qisekirdin.  

Dananî planêkî heftane û katêkî diyarîkiraw bo giftûgo legel mindal, lem serdeme cencaleda, 

lewaneye pêwîst bêt. Le zorbey fêrgekan planêk danirawe bo giftûgokirdin le nêwan mamosta û 

fêrxwazda. Em bîrokeye zor başe, betaybet ger to emende seriqal bît katit nebêt bo mindaleket. 

Diyarîkirdinî çend katêkî taybet le hefte bo danîştin û giftûgokirdin legel mindal nîşaneyekî girînge 

derbarey sozdarî û peroşîy to bo mindaleket û eme manay behendgirtinî kêşe û şadîyekanî ewe. 

Belam perêşan mebe ger mindaleket lem danîştinaneda basî hîç nakat. Jiyan hemîşe be pêy plan rê 

nakat û mindalîş hemû katêk le banghêştda twanay giftûgokirdinî nîye. 

 

Bo raman 

Destpêşxerî û pêşandanî xulya le rêgey reftarewe hêndey derbirînî wişey ciwan girînge. Tenya 

danîştin û kat beser birdin legel mindal girîngî xoy heye le buwarî peywendîda, tenanet ger bawik û 

mindal basî şitêkî taybetîş neken. Helbijardinî katî dirust layenêkî girîngî peywendîye legel mindal û 

genc. Girîng eweye to fêr bît nawerokî jîngey nêwantan şirove bikeyt, be corêk ke to “rojêkî 

neguncaw” helnebijêrît. Katêkî guncaw helbijêre û carêkî dîke taqî bikewe. Sereray asan nebûnî 

helbijardinî katî guncaw le jiyanî emroda, debêt agat lew derfete nafermyaney peywendî bêt û be 

baştirîn şêwe sûd lew helane werbigirît. 

 

 

3- Giwêgirtin 

Bo nimûne 

Lem rojaney dûwayda reftarî mindaleket wa pêşan dedat seriqalî şitêk bêt, belam to nazanît ew 

seriqalî çîye. 

Dekirêt lêy bipirsît. Zor car ême kewtûynete doxî estemewe tenha leber ewey em şêwaze girîngey 

peywendî - ke pirsiyare - piştgiwê xirawe. Ger detewêt le mindaleket têbigey û hemû hêlekanî 

peywendî nêwantan kirawe bêt, pêwîste yekêk le hunere asanekanî peywendîgirtin fêr bît - pirsiyar 

arastekirdin. 

Zorbey pirsiyarekan be dû beş polên dekirên: Ewaney welamdaneweyan asane û ewaney 

welamdaneweyan esteme. Pirsiyarî asan ew pirsiyareye daway zanyarî û fakit dekat, bo nimûne: 
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- Bo hevalekanit wek caran nayên bo lat. 

- Dawat lêyan kirdûwe bên? 

- Dûwênê şew lekiwê bûyt? 

- Detewêt çî bikeyt le rojanî pişûy hefte? 

- Erikekanî waney mêjût cêbecê kirdûwe? 

 

Ger mindaleket welameke bizanêt, xêra welamit dedatewe. Dena lewaneye pirsiyareke bê welam 

bimênêtewe. Belam debêt agadar bît hêndêk pirsiyar rastewxo hereşe deka le hestî serbestîy mindal. 

Lewaneye bo pirsiyarî asanîş welamêkî guncawî mitmanebexişt dest nekewêt.  

Pirsiyarî estem ewanen wa peywendyan be hest, riwange û barî derûnî (mezac)ewe heye. Em core 

pirsiyarane zor car be “boçî?” dest pê dekat. Nimûne: 

- Boçî wehat kird? 

- Boçî weha hest dekeyt? 

- Boçî detewêt biroy bo em ahenge? 

 

Welamdanewey em core pirsiyarane asan nîye. Arastekirdinî pirsiyarî wa le gencêk yan bê welam 

demênêtewe yan xoy be şan heltekanêk derbaz dekat. Wêray girîngîy em pirsiyarane, debêt dûwa 

bixirên bo kotay giftûgo. Baştir waye be pirsiyare asanekan dest pêbikeyn. 
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Bo nimûne 

Hemû beserhateke 

Berêweberî fêrge telefon dekat û delêt kureket legel çend kesêk beşer hatûwe. Katêk kureket dêtewe 

mal, bê westan daway lê dekeyt birwate jûrekey xoy. Paşan deçîte jûrekey û herçî bêrêzîye pêy 

dekeyt û daxî hemû ew bêserûberîyey pê derêjît. 

 

Zor girînge pêş hemû şitêk derbarey layenekanî babet bikolînewe. Bem şêweye xoman la dedeyn le 

helsûkewtî naşîrîn û hukimî nabecê.  

Beşerhatin çemikêkî gewreye, her boye debêt kardaneweman hebêt. Heleke lêreda ewe bû to giwêt 

negirt le gutey kureket. To tenanet derfetit neda dakokî le xoy bikat, ew mafe le komelgey êmeda 

wek yekêk le mafe bineretîyekanî mirov dejimêrdirêt. Renge dûway bîstinî ravey ew hîç goranêk be 

ser dîdî toda neyet, legel eweşda to debêt û pêwîste giwêy lêbigirît. To debêt pêy biselimênît biryarî 

sizadanî ew le ser binemay hemû fakit û serçawe corawcorekanî zanyarîye to derbarey kêşeke destit 

kewtûwe, bem şêweye ew têdegat to ewperî koşişî xot kirdûwe bo becê geyandinî dadperwerî. 

Lewaneye katêk to ravey kureket bîst, bot derdekewêt heta radeyek mafî hebûwe ew kare bikat. 

Lewaneye parêzgarî le xoy kirdibêt. Rûdawî weha zor car firelayene, baştir waye peywendî be 

fêrgewe bigirît û derbarey rûdaweke giftûgoyan legel bikeyt.  

 

Bo raman 

Corêk pirsiyar le mindal bike bitwanêt welam bidatewe. Katêk mindalekaniman dênîne qise hemîşe 

wa rênakewêt heziman le qiseyan bêt. Belam ger ême be wirdî giwêyan lêbigirîn detwanîn layenêkî 

dîkey rûdawekeman bo derkewêt yan riwanîniman le ser rûdaweke bigorêt. Tenanet katêk to 

deşilejêyt û tûre debît le mindaleket, girînge le ser xot û babetyane derbarey hemû layenî rûdaweke 

qisey legel bikey.  

 

Bo nimûne 

Hemû serincit bide be mindaleket 

Katêk to xerîkî xwardin dedeyt be mindale biçkoleket, kiçe gewreket deyewêt qiset legel bikat. 

 

Eger kesêk hebêt tewawî serencî toy bûwêt, bêguman mindalekete. Belam lem doxeda natwanêt 

serencî to werbigirêt, le ber ewe to xwardin dedeyt be xuşke biçkolekey. Emey pê bilê, bilî to zort pê 

xoşe giwê le qisekanî bigirît, belam ger xwardin nedey be xuşke biçkoley ewende dezirîkînêt twanay 

bîstinî qisekanî ewt nabêt. Detwanêt çend xulekêk çawerê bêt heta lem kare debêtewe û emca giwêy 

lê degirît. Em core rûnkirdinewe asane mindaleket dilnya dekat. 
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Layenêkî girîngî dîkey ewe ke to boçî nabêt nîwey serencit bidey be kiçe gewreket, birîtîye le 

sêregirtin (terkîzkirdin). Renge to pirsiyart la dirust bêt, le doxêkî wehada natwanît sêre bigirît bo 

arastekirdinî pirsiyar. Peywendîyekî baş pêwîstî be serenc û sêrey her dû layene, bê dûdilîş bizane 

eme sêregirtine şayanyetî. 

 

Bo raman 

Ême hemûman carûbar pêwîstiman be serencgirtine. Her boye debêt toş serincit bidey be 

mindaleket, be şêweyek ew be tewawî hest bikat xoy le çeqî serencî toda debînêt, sengî bo dadenêt. 

 

4- Hest 

 

Bo nimûne 

Pêwîstîy têgeyiştin 

Katêk kiçeket dêtewe mal degirî: Ew kurey min xoşim dewêt çawim lê nakat, emro le pasekeda çawî 

lê nekirdim. 
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Carûbar mirovî genc kardanewey behêz beranber be rûdaw pêşan dedat. Way lê dêt to natwanît 

piştgiwêy bixeyt. Herzekar detwanêt êsta kirdeweyekî gewrane le xoy biniwênêt, belam paş demêkî 

dîke pêçewanekey rû bidat (kirdeweyekî mindalane biniwênêt). Zor esteme bizanît katêk delên “min” 

birîtîye le çî (mebest le “min” wek ew katey gewre bîr dekatewe yan mindal). Derikî ême bo 

kardanewey corawcorî mindal le rûdaw herçîyek bêt, debêt lebîrman bêt ew çêjey ewan le şadî, 

peşêwî, êş û azar, xembarî û xoşewîstî deybînin, çêjêkî rastîne û resene. Raste ême hemû katêk 

twanay têgeyiştiniman le hestî ewan nîye, belam hestekanyan rastîne û resene û wek hestekanî êmeş 

aloz û girîngin. 

Leber ewey mindal temenêkî kurtî le jiyan têperandûwe, hêşta firyay bedesthênanî ezimûn 

nekewtûwe û twanay helsengandinî rastîyekanî nîye (çî girînge û çî girîng nîye le jiyanda cê 

nekewtûn). Belam le heman katda hestekanyan bo ewan girîngin. Ger to berastî detewêt legel 

kiçeketda peywendîyekî başt hebêt, debêt hestî ew bikeyte xalî destpêk û reçawî bigirît. Lewaneye to 

em reftarey kiçeket wek galteyek têbigeyt, belam em doxe bo ew galte nîye. Peywendî tenya ewe 

nîye to giwê le kiçeket bigirît, zor lewe firewantire. Têgeyiştin le hestî mindal û derikî ew le têgeyiştinî 

to, dekirêt girîngtirîn beşî peywendîgirtin bêt. Le heman katda yekêke le girîngtirîn hêlekanî 

peywendî. 

 

Bo raman 

Hestî mindal peywendî nêwaniman berfirewantir û rengîntir dekat. Derfet bide mindal rengeke 

helbijêrêt. Girîng eweye ême sercem wêne û rûdaweke bibînîn. Agadarî hestî mindal be. Zor car hestî 

baştir le wişekanî wênay mebestî der dexat. Hîç şêwazêkî cadûyî nîye yarmetî ême bidat le 

şirovekirdinî hestî mindal. Debêt katî axawtin pitir koşiş bikeyn û bo wergirtinî sîgnale dirustekan 

wirya bîn. 
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Nimûne 

Tûreyî- û hestekanî dîkey to 

Katêk to tûre debêt le kiçeket, ew pêwaye to hemîşe rikit lêye. 

 

To detwanît zor kar bikey bo ragirtinî hawsengî barûdoxêk. Pêş hemû şitêk zirîkandin û hawarkirdin 

be ser mindalda hîç yarmetîyek nadat - katêk kiçeket bilê rikî lête pitir tûre debît. Katî tûrebûn, 

baştirîn kar wiçangirtin û bîrkirdineweye le hokarî tûrebûnekey xot... Lewaneye tûrebûnî to 

serçaweyekî dîkey hebê, dûr nîye tûrebûn nebê, hestêkî dîkey wek dilşkan bê.  

Şêweyekî baş bo derbirînî hest, bo nimûne turebûn, eweye rastewxo û aşkira be mindal bilêyt to çi 

hestêkit heye. Yekêk le baştirîn şêwekanî destpêkî em derbirîne: “min hest dekem ...” bo nimûne 

detwanît be kiçeket bilêyt: “êsta min hest dekem le radebeder tûrem lêt. Min dawam lêt kird karêkim 

bo encam bideyt, belam to kareket bom encam neda. Her boye êsta zor tûrem lêt”. 

Bekarhênanî wişekanî “min hest dekem” şêwazêkî karîgere bo derbirînî hest, hera û zirîkandin û 

rûşkênî bêsûde. Lewaneye le doxêkî wehaşda to tawanbar bikat ke to rikit lêye, belam ger to dîsan 

basî hestî xotî bo bikeyt, ewkat giwêt lê radegirêt. 

Katêk to zal bît be ser em doxeda, detwanît derfetêkî guncawtir peyda bikeyt bo derbirînî hestî 

rastîney xot ke berastî mindaleket xoş dewêt, wek bawik û dayik pêy şanazît, lem buwareşda 

detwanît be “min hest dekem” dest pêbikeyt. Xoşewîstî û şanazîy xot le mindaleket meşarewe.  
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Bo raman 

Bo ragirtinî peywendîyekî hawseng legel mindalekey xotda, ewendey hestî nayetîy xot der debirît, 

ewendeş hestî ayetî pêşan bide. 

 

5- Leamêzgirtin /newazişkirdin 

 

Bo nimûne 

Wa dête ber çaw kureket perêşan bêt, to dest dexeyte ser şanî û ewîş yekser serî dexate ser şanî to.  

Peywendîgirtinî mirov tenya be wişe nîye. Ême le rêgey hest, newaziş, ruxsar û hemû amiraze 

bêzimanekanî dîkewe peywendî le tek yekdî degirîn. Yekêk le şêwaze girîngekanî peywendîgirtin 

birîtîye le newazişkirdin. Hîç rêsayekî taybetî bo newazişkirdin nîye. Belam newazişkirdin hêndey 

şêwekanî dîkey peywendîgirtin karîgey heye. Newazişî fîzîkî le hêndêk binemaleda asayîye û le 

hêndêkî dîke namoye. Ger to be şêweyekî siruştî rahatûy be leamêzgirtin û dest xistine ser şanî 

kiçeket, hîç pêwîst nakat waz lem xesletet bênît le ber ewey kiçeket xerîke gewretir debêt. Ger to 

ranehatûy le newazişî fîzîkî, hîç direng nîye bo dest pêkirdinî. Êsta ke kureket gewre bûwe weha 

pêşan dedat pêwîstî bem core peywendîye nemawe, belam to nabêt birway pê bikeyt. Lewaneye to 

netewêt şermezarî bikeyt û le pêş çaw hevalekanî le amêzî bigirît, belam debêt lebîrt bêt 

newazişkirdin yekêke le beşe girîngekanî peywendî.  

 

Bo raman 

Zor car mindal û genc dilnya nîn le xoşewîstîy bawik û dayikiyan, be heman şêwe ke dûdiln beranber 

zor şitî dîkeş. Belam newaziş şêweyekî asane bo dilnyakirdinewey zarok û herzekar le xoşewîstî. 

Betaybet dûway nakokî newaziş zor pêwîste. 
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Beşî çiwarem 

Sinûrdanan 

 

Çemikî sinûrdanan demêke le çêwey perwerdey mindalda giftûgo dekirêt. Detwanîn be raşkawane 

bilêyn bîrûrakan zor ciyawazin. Layenêk piştgîrî le sinûrdananêk dekat çemikî serekî kontirol û deselat 

bêt, layenî dûwem pêyan waye sinûrdanan wate bayex pêdan. Hêndêk her destewajekeş 

naselimênin. Şitêk ême le yekdî ciya dekatewe helwêst û behakanimane. Ême le binemada radey 

bergegirtin û xoragirîman ciyawaze. Hêndêk pêyan waye mindalêkî de salan debêt kajêr heftî êware 

le malewe bêt, hêndêkî dîke pêyan waye kajêr noy şew katêkî zor lebartire.  

Dekirêt lêreda çend nimûneyek bihênînewe: Mûçey gîrfan, erikî malewe, poşak, xorak, katî 

wanexwêndin û ... Htd. Sinûrdanan birîtîye le peroşî to bo mindaleket. Salî 1993 le welatî Norwêj 

“senterî peroşîy xêzan” bo ramanî perwerdeyî û yarmetî hoşekî mindal damezira. Jimareyekî zor 

xêzan peywendîyan girt û pirsiyarekan pitir derbarey sinûrdanan û perwerdey mindal bûn. Wa 

derdekewt xêzan pêwîstîyekî zoryan be giftûgokirdinî em core babete hebû. Zorbey xêzan be tenya 

dadenîşin û bîr le heman çemikî sinûrdanan dekenewe. Kewa bû baştir waye peywendî be yekdîyewe 

bigirin bo rûnkirdinewey çend kêşeyekî giştî. Hawkat dekirêt peywendî be berêweberî fêrgewe bikirêt 

bo sazkirdinî kobûneweyekî giştîy xêzan heta hemû kes bitwanêt boçûnî xoy derbarey kêşey 

sinûrdanan bixate rû bo geyiştin be çareserêkî lebar. Heye le nêwan belê û nexêrda dûdile. Mirov 

debê agayane welamî pêwîst le doxî pêwîstda helbijêrêt.  

Yekem, dekirêt bilêyn eger xêzan biyanhewêt pitir welamî belê bekar bihênin, debêt em rewte pitir 

wabeste bêt be berpirsayetîy takewe (xoyanewe). Dûwem, zarok û herzekar êsta pitir agadarî mafî 

xoyanin, wek le carnamey netewe yekgirtwekan mafyan destinîşan kirawe, boye ewan pitir seriqalî 

diyalog, pişkdarî û dêmokratîn. Komelge goranî beserda hatûwe û herweha mercekanî serpereştîy 

mindalîş. Bîrûra le ser mindal gorawe. Ray giştî komelge amaje bewe dekat mindal takêkî girînge le 

komelgeda û xawen mafe. Her boye girînge em samane, le koy giştî komelge, rêk bixirêt û sengî 

taybetî bidirêt. Bem core detwanîn amajekanî planî fêrkarîy bineretî bixeyne astî cêbecêkirdinewe. 

fêrkarî debêt wizey ayetîy jiyan bidat be mindal, hestî handeraney têda biçênêt bo 

berengarbûnewey kosp, weestogirtinî erik û herweha debê arezûy piyadekirdinî huner 

û twana bigeşênêtewe. 

Planî fêrkarîy bineretî 

 

Wêray ewey sinûrdanan hêndêk sext û nayetî dête berçaw, belam zor kes pêyan waye zarok û 

herzekar layan başe sinûrî nêwan dirust û nadirust rûn bê. Ewey zor car mindal û genc sinûrî xoyan 

debezênin û êmey gewre tûre deken, babetêkî dîkeye. Hêndêk kes em sinûrbezandine be beşêk le 

siruştî civakî dezanin. Ger xêzan sinûr danenêt, dûr nîye bigate wêlkirdinî mindal. Sinûrdanan beşêke 

le perwerdey mindal. Siruştîye zarok û herzekar sinûrekanî ême taqî bikenewe. Her boye pêwîste 

pêşekî bîr lew doxane bikeynewe sinûrdanan rolî têda debînêt. 
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Bo raman 

Giftûgo le tek mindalda biken 

Girînge mindal û genc beşdar bin le giftûgoy çêwey ew rêsa û sinûraney boyan dadenrêt. Lem 

danîştinaneda debêt basî akamekanî rêsa û sinûrbezandin bikirêt. Hewil bideyn wek helwêstêkî ayetî 

basî erikî mindal bikeyn. Ew kate mindal, tenanet ger reftarî legel çawerwanîy êmeşda 

yeknegirêtewe, hest be bênirixî xoy nekat. 

 

Dekirêt lem xalaney xwarewe wirdbînewe: 

- Derfet bide mindal, le rêgey “danûstan” ewe, beşdar bêt le dariştinî rêsa û sinûrda  

- Debêt be rûnî diyar bêt rêsa û sinûr hen cêy saziş nîn, danûstanyan le ser nakirêt. Lêre to be 

tenya biryar dedeyt, belam debêt be wirdî boy şîbikeytewe. 

- Rêsa û sinûr debêt be corêk diyarî bikirên, mindal bikate berpirsiyarî reftarî xoy. Dekirêt 

hêndêk le rêsa û sinûrekan be pêy gewrebûnî temenî mindal goranî beserda bêt, katêk 

mindal berpirsayetî pitir le esto degirêt. 

- Rêsaşkandin û sinûrbezandin nabêt bê akam bimênêtewe. 

 

Bo raman 

Em boçûne le gutarî pisporêk le kitêbî fermangey madde hoşberekan wergîrawe: “to yekemîn 

mamostay mindaleketî”. 

Be pê boçûnî pisporêkî perwedeyî “xêzan yekemîn mamostay mindale”. “amojgarî” bo mindal zor 

girînge. “tojînewey niwêy buwarî perwerde pêşanî dawe karîgerîy amojgarî bo mindal zor lewe 

gewretire mirov pêştir derikî dekird. Belam amojgarî debêt le katî guncawda bêt û le dilewe serçawe 

bigirêt. Mebest lem qiseye çîye? Bepê ezimûn amojgarîy têkel be hest baştir karîgerîy rastewxo le ser 

mindal dadenêt heta rûnkirdinewey zanistî (lêksîkonî). Leber ewey em core amojgarîye le çendîn 

rêgewe deçête naw mêşikî mindalewe. Le rêgey “ezberkirdin” ewe (eme bo min girînge), le rêgey 
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hestewe (eme berastî zor manadare bo bawik û dayikim) û le rêgey tirsewe (carêkî dîke em kare 

bikem, karesat rû dedat)”.  

 

Katêk bas le cigere û khûl dekirêt, girînge sinûrekan be rûnî diyar bin. Be aşkira destinîşanî bike to çî 

deselimênît û çî naselimênît. Zorîney genc pêyan waye erikî xêzane mindal han bidat bo dûr 

kewtinewe le cigere û khûl. Ew sinûraney to destinîşanyan dekeyt detwanêt yarmetîder bêt bo 

pêşgirtin le fişarî hevalan yan grûp. Bo genc baştire bilê “nexêr” bewan (heval/grûp) lewey xêzan tûre 

û dilgiran bikat. Boçûn û riwangey to derbarey maddey hoşber û ziyanbexş girînge bo mindal. 

Nimûneyekî dîkey xêzan debêt be hendî bigirêt kêşey pêşandanî tundûtîjîye le tîvî û vîdyoda. Gerçî 

hemû tojeran hawra nîn le ser em kêşeye, belam belgey zor heye deyselimênêt ke tundûtîjîy mêdya 

rolî nayetî le ser genc dadenêt û em rewte pere pêdedat. Mindal berdewam dekewête jêr 

karîgerîyekî behêzewe û asane bo mêdya bilêt “erikî ême nîye çawdêrî mindal bikeyn, ewe erikî 

xêzane”. Xêzan derfetî em hemû çawdêrîyey nîye. Tenanet êwaranîş hêndêk kenalî tîvîy sên (dîmen) 

y xwênawî û kuştin û birîn pêşan deden. Le kitêbî “mindal le çaxî tîvîda” profîsor anîta werinr Anita 

Werner yekêk le pispore nawdarekanî em buware le Norwêj, delêt: 

Mirov le hemû ezimûnekanî û tewawî ew rûdawaney jîngey dewrûberî fêr debêt. Tîvî, 

herweha kuştin û birîn le bernamekanda, be pê pirinsîp debêt heman wizey handanî têda bêt 

ke mindal le kenalî dîkewe werî degirêt. Mindal be lasayîkirdinewe fêr debêt. Ew debînêt çon 

kirdewey tundûtîjî encam dedirêt, zor car be wirdekayişewe. Debînêt tundûtîjî le çi 

barûdoxêkda piyade dekirêt û kêşey pê çareser dekirê. Em şêwaze detwanêt bepêy kat 

karîgerîyekî nayetî le ser boçûnî mindal bo çareserkirdinî kêşe dabinêt, ke debête hoy 

bekarhênanî tundûtîjî. Zor bînînî tundûtîjî le tîvî bê berengarbûnewe û dijayetîkirdinî le layen 

kesanî nêzîk be mindalewe, şansî dananî karîgerî le ser mindal gelêk zortir dekat. 

 

Herweha profîsur Werner pêdagirî le ser karîgerî handerane dekat, le buwarî hestekî wek tûreyî, 

şeranî û nebûnî twanay sêregirtin (terkîz) paş bînînî sênêkî tundûtîj û deyselimênêt ke tîvî rastewxo 

rewtî şerengêzî behêz dekat û wek palinerêk bo layenî nayetî mirov kar dekat. Bînînî tundûtîjîy zor le 

tîvî waman lê dekat pitir bêhelwêst bîn beranber tundûtîjî le jîngey dewrûbermanda. Katêk mindal 

çaw le tîvî û vîdyo dekat, debêt xêzan agadarî bin. Le heman katda girînge bizanîn mindal le şiwênî 

dîke çaw le çi bernameyekî tîvîy dekat. Herweha girînge xêzan derbarey em çemike rabigornewe û 

giftûgo saz biden. Zor xêzan hen pêyan xoşe çêwey taybetî bo bînînî bernamey tîvîy mindal dabinên. 

Dananî çêweyekî lem babete pêwîstî be mayedanane. Aya amadeyn mayey bo danên? 

 

Bo raman 

Zorbey xêzan komelêk fîlimî vîdyo le malewe dadenên ke bo mindal naşêt, heta fîlimekan pitir nihênî 

bin, mindal zortir tameziroy bînînyan debêt. Xêzan debêt em fîlimane bixene şiwênêkî kilîldiraw û 

kilîlekey lay xoyan bêt. Rêsayekî rûn û diyart hebêt bo bekarhênanî tîvî û vîdyo: Rojane mawekey 

debêt çend bêt. Derfet dedeyt be bînînî tîvî legel berçayîda? Rojane pêş çûn bo fêrge? Paş tewaw 

bûnî fêrge? Yan vîdyo bînîn ger mindal bêtaqet bû?  



36 

 

Azadî le perwerdekirdinî mindalda be çendîn şêwe giftûgo dekirêt. Yekêk lemane perwerdeyeke 

xêzan wîstî perwerdekirdinî têda nîye. Lem coreyan çawpoşî le helsûkewtî mindal bawe, akamekey 

zarok û herzekarêke be bê twanay civakî, peywendîgirtin, xoragirî, berpirsayetî û çareserkirdinî 

kêşeye. Em mêtudeyan birîtîn le bêhelwêstî û berhemhênî kesanî gumira û peşêw. Zor kes têdekoşin 

le rêgey amojgarî rewiştîyewe (moral) kar bikene ser hêzî biryardanî mindal. Em mêtude dekirêt 

carûbar dirust bêt û encamî hebêt. Belam ger hemû carêk bilêyn “to nabê wa bikeyt min ezimûnim 

lem barewe heye û ...” lepir debînît bê encam demênêtewe. Wek pêşînan delên “be ezimûnî kesanî 

dîke kes jîr nabêt”.   

Emro zarok û herzekar le zor lawe karîgerîyan lesere, her boye girînge derfetyan hebê ra û boçûnî 

xoyan bixene ezimûnewe. Hêndêk xoy wek nimûne pêşanî mindal dedat û hîwaxwaze mindalekanîşî 

mêtudî ew bekarbihênin û wek ew reftar biken. Ême nabêt girîngî “nimûne” bekem bigirîn. 

Bepêçewanewe, em mêtude detwanêt zor karîger bêt, belam mindal û genc nimûney zoryan le 

komelgey emroda heye, hêndêkiyan başin û hêndêk xirap, lewaneye lêreda helbijardin asan nebêt – 

birwane beşî “helbijardin û biryardan” lem kitêbeda. 

Mebest lêreda derfetdane be genc bo şirovey helwêst. Beha û kirdarekanî peywest bin be akamî 

helbijardin û biryarekanî xoyewe. Diyalog û pirsiyarî rûn rolêkî berçaw lem doxeda degêrêt. Le 

perwerdeda mêtudî ciyawaz bekar dehênrêt. Lêreda bas le şêwazî sizay ciyawaz dekirê, wek sizay 

fîzîkî, serzeniştkirdin, kemkirdinewey xoşewîstî, rêgirtin le çalakî û serdanî cêgey dilgîrî wek sînema, 

melewange ... Û bendkirdinî le malewe. Le beranberîda mêtudî xelatkirdin heye, wek dest xoşî, 

newaziş, mûçe, çalakî şadîhên yan gorênî rêsayek (şewane yek kajêr direngtir nustin). Mîtudekanî 

dîke wek fişar bo hênan, handan û ... Htd. 
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Bo raman 

Perwerde debêt le rêgey daxwazîy girîng û jîrane le mindal û genc bo geşepêdan û riskanyan hengaw 

helbigirêt. Bîr bikewe êwe wek xêzan hêz û twanay xotan le çi core perwedeyekda bekar dehênin.  

Dekirêt hêndêk amojgarîy baş derbarey estemîy hunerî perwerde rûn bikeynewe. 

Wezaretgelî berpirs le karûbarî civakî, saxlemî û fêrkarî, hemû debêt pêkewe hawkar bin leser 

dariştinî bernamey rêniwên bo xêzan. Lem buwareda vîdyo, kitêb, rênimay corawcor bixene ber destî 

xêzan. Lêreda nimûneyek le pertukêkî Norwêjî dexeyne berçawî xwêneran:  

Yarmetî mindaleket bide -bo kontirolkirdinî xoy le rêgey dananî sinûr be şêwazêkî ayetî- be 

pêşandanî elternatîvî ayetî û dananî planêk pêkewe. 

 

Mindal pêwîstî be yarmetîye bo piyadekirdinî twana û kontirolî xoy le plandananda. Eme be rêjeyekî 

zor le rêgey hawahengî nêwan mindal û çawdêranî, ke be şêweyekî ayetî mindal rêniwênî deken, 

barûdoxî bo derexsênin, yarmetî deden le dananî planêkî plîkanedar û katêk hêndêk gewre bû, boy 

bas deken hoy berbestin le hêndêk buwar çîye. Le birî berbestinî nayetîy berdewam – nabê û nakirê - 

baştir waye be şêweyekî ayetî pêşanî bidey ew boy heye çî bikat. 

 

Destxoşî lê bike bo ew karaney encamî dawin û lêy biselimêne 

Bo geşey normalî xomitmane û kolinedan, pêwîste kesêk hestî twanayî û karameyî be mindal bidat. 

Mindal debêt bizanêt karêk ew deykat lay kesanêk behend degîrêt û deselimênrêt. Pêyişî bilêt boçî 

bayex bo karekey dadenêt. Ew kat mindal xomitmaneyekî lojîkî debêt”. 

Bas heye lay êmey xêzan zor aşkira û gumanbedere, wek xoşwîstinî mindal, belam webîrhênanewey 

lay mindal karîgerîy ayetî debêt, bo nimûne: 
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- Rê mede mindaleket dûdil bêt le xoşewîstî to, tenanet katî tûrebûn. Girînge mirov û babet 

leyek cuda bikirênewe. 

- Katêk her xotan pêkewen mindaleket rêniwênî bike. Serzeniştkirdinî mindal û genc be berçaw 

kesanî dîkewe wa dekat mindal hest be rûxandin û birîndar bûn bikat. 

- Ba hemîşe hawsengîyek hebêt le nêwan lêdûwanî nayetî û ayetîda, wek lêdûwanî destxoşî û 

selmandin. 

 

 

Zorbeman rûberûy em core kêşeye bûynetewe:  

Nimûne 

Kiçeket dawat lê dekat rêy bideyt le ahengêkda beşdar bêt, to rêgey pênadeyt, ewca kiçeket dawa le 

bawikî dekat. 

Em nimûneye yekêke le fêle konekan, yarî bawik le beranber dayik ragirtin yan pêçewanekey. Her le 

seretay mêjûwewe mindal sûdî lem fêle wergirtwe. Her boye girînge xêzan be wiryayî û têbînîyewe 

lem doxeda biryar biden. 

 

Bo raman 

Yekêk le girîngtirîn ew babetaney êmey xêzan deydeyn be mindal, pabendbûn, seqamgîrî û akame. 

Be rûnî basî rêsakanî nêw xêzan bo mindal bike, bizane ewan rêsakan deselimênin û lêy têdegen, ger 

serpêçî le rêsakan biken akamekey çî debêt. Dekirêt rêsakan be nûsirawe hebêt. Eme wa dekat pêş 

bigirêt le kêşe û lêk tênegeyiştin.  
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Dekirêt çawerwanîman hebêt le mindalekaniman? 

Bêguman debêt çawerwanîman hebêt le mindalekaniman. Ger çawerwanîman lêyan nebêt, hergîz 

xoyan mandû naken. Çawerwanî ême debêt le ser binemay xwastî lojîkî mindal û deskewtekey bêt be 

reçawgirtinî twanay, arezûy û doxekey, nek her be giwêrey arezûy bilindnoraney xoman. Katêk 

çawerwanî le mindalî xoman dekeyn, debêt sê doxî serekî reçaw bigirîn: 

- Debêt çawerwanîyeket legel twanay mindalda biguncêt 

- Pirsiyar le mindaleket bike ew çi çawerwanîyekî le xoy heye 

- Be rûnî çawerwanîy xot bo mindaleket aşkira bike. Mindal nabêt gumanî hebêt le mebestî to. 

 

Bo raman 

Mirov çawerwanî zore le mindal. Ême hêz û xoşewîstîyekî zor bekar dehênîn bo perwerdey mindal, 

belam zor car rû dedat xêzan ziyaderewî deken. Ême çawerwanîn mindalekaniman arezûwekanî ême 

bedî bênin. 

 

Nimûne 

Mindaleket fêr bike pend werbigirêt le akamî kirdewekanî xoy 

Kiçeket rahatûwe dûçerxe (baysîkil) key le berdergey xanûke radegirêt. To pêt xoşe berdergey xanûke 

rêkûpêk û ciwan bêt. Em dûçerxe ragirtine xerîke debête kêşeyekî gewre. 

Em nimûneye le çaw kêşey dîke hîç nîye katêk mindaleket le temenî herzekarî daye, belam eme 

wêneyekî baş û asane le çonetî dirustkirdinî rêsay naw xêzan. Stiratêjêkî karîger bo em buware 

fêrkirdinî dîsîplîn (nezim) e. Dawakarî to le kiçeket dananî dûçerxeye le jêrxane katêk bekarî nahênêt, 

bê ewey pêwîst bikat to hemû carêk pê bilêyt. Ger mebest bêt ew rabêt le ser em kare, debêt le 

girîngîyekey têbigat û bo xoşî bîhewêt cêbecêy bikat. Lêreda akamekan der dekewin. Akamêkî siruştî 

terbûnî dûçerxekeye be baran, yan ger maweyek lewê bêt bidizirêt. Eme akamêkî siruştîye lew karey 

kiçeket encamî da, ew (kiçeket) lem rêgeyewe detwanêt ezimûnêkî baş wergirêt û bibînêt çî rû dedat.  

 

Nimûne 

Songey dîtinî şitekan 

Dayikêk le ber direng hatinewey kiçekey bo mal nîgeran û tûreye, her boye rêgey pênadat çendîn 

hefte birwate derewe. Lem maweyeda aram debêt û têdegat sizadanekey zor tund bûwe.  

Ême hemûman carûbar xoman be heley lem core gunahbar dekeyn. Belam em care dayikeke çendîn 

heley kird. Ew giwêy negirt bo ravey kiçeke derbarey hokarî dûwakewtinekey. Tenanet yek şansî 

giftûgoy be kiçekey neda pêkewe bigen be encamêkî dadperwerane. Be kiçekey negut katî direng 

hatinewey hestî be çî kirdûwe. 
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Bo raman 

Lem doxeda kiçeke heleyekî kird û direng hatewe mal. Belam dayikekeş heley kird û kardaneweyekî 

tundî beranber kiçekey niwand, boye debêt daway lêburdin le kiçekey bikat. Be daway lêburdinêk 

deselatî ew naçête jêr pirsiyarewe. Belkû debête hokarî dirustibûnî pirdêk le nêwan xoy û kiçekeyda. 

 

Nimûne 

Katêk mindal deyewêt sinûrekan bibezînêt 

Mindaleket tewawî şewî le derewe beser birdûwe, toş agat lê nîye le kiwêye. Eme sêyemîn caryetî 

lem hefteyeda. To hem nîgeranît hem tûre. 

Hîç gumanî têda nîye mindaleket sinûran taqî dekatewe. Nek her taqî dekatewe, bezanduyetî. Leber 

ewey diyardey weha salane le nêw hezaran xêzanda rû dedat, demanewêt le nêzîkewe çawêkî pêda 

bixşênîn.  

Yekem car mindaleket direng hatewe mal, le rastîda to be dîtinî asûde bwît û be serzeniştêkî sade 

wazit lê hêna. Belam carî dûwem çît kird? Her negeyiştît bewey ger dîsan rû bidatewe encamêkî cîddî 

lê dekewîtewe.  

 

Bo raman 

Sinûrdanan bo zarok û herzekar zor girînge. Zor kes delêt sinûrdanan peywendî be xoşewîstî û 

serpereştîyewe heye. Be rûnî mindaleket têbigeyene sinûrekan kamanen û ger biyanbezênêt 

akamekey çî debêt. Bêguman mindaleket pêt delêt to “mîhreban nît” belam to nabêt firîw bixoy. 

 

  



41 

Beşî pêncem 

Helbijardin û biryardan 

 

Helbijardin le jiyanda esteme. Tewawî jiyan bende be helbijardinî corawcorewe, hem bo mindal, hem 

bo herzekar û gewre. Kêşmekêşî helbijardin her le jiyanî asayî rojanewe dest pêdekat heta degate 

qûlayî behakanî mirov. Zorbeman ewe deselimênîn ke helbijardinî poşak, xwardin û şitgelî asayî 

rojane legel helbijardinî siyaset, dostayetî û xoşewîstî ciyawazî heye. Êmey xêzan arezû dekeyn 

bitwanîn be baştirîn şêwe piştîwanîy mindalekaniman bîn le biryardanî ayetî ke yarmetîder bêt bo 

pêşxistin û firewandinî derfetekanyan le jiyanda. Her le peywendî legel em babeteda girînge zarok û 

herzekar fêrî bîrkirdinewey rexneamêz bikirên, herweha wiryay encamgelêk bin ke wabestey 

helbijardin û biryarî xoyane. Her boye em helsengandine ayetî û nayetîyey akamekan, hemûmanî 

berdewam le beranber xoyda ragirtwe. Em guteye le beşî giştîy planî fêrkarîy bineretî wergîrawe û 

debête rahêzerî em çemikey lêreda bas kira: 

Prosey fêrkarî debêt mindal û genc fêrî dûrbînîn û piyadekirdinî twanakanyan bikat bo biryar 

û helbijardinî dirust û jîrane le jiyanda. Debêt rabihênrên le berpirsayetî- û helsengandinî 

karîgerî kirdewekanî xoyan le ser kesanî dîke û biryardan le seryan be rewiştiberizîyewe. 

Planî fêrkarîy bineretî 

 

Serencrakêş debêt ger ême pirsiyar le xoman bikeyn boçî helbijardin û biryarman waye. Emeş 

peywendî be çendîn mebestewe heye. Ême heldebijêrîn biryar dedeyn leber: 

- Dabunerêt 

- Hemû kesanî dîke her wa deken 

- Min bem şêweye serkewtin wedest dênim boye dûpatî dekemewe 

- Eme şêweyekî handeraneye 

- Beşêkî bizwênerî dilxoşî têdaye 

- Dekirêt karîgerî rêkilam û mêdyaman le ser bêt 



42 

- Karîgerî perwerdeyîman lesere 

- Her ewendey lê dezanîn 

Em lîste detwanêt zor xalî dîkeşî pêwe ziyad bikirêt. 

 

Zor car ême tuşî zanyarîy dijwestaw (dûfaq / dij be yekdîy) debîn. Lêreda helbijardin estem debêt. Le 

barî wehada degerêynewe ser destewajey rexneamêz. Zarok û herzekar debêt derfetî xo 

barhênanyan pêbdirêt heta bitwanin helbijêrin û biryar biden. Ew kate detwanin berpirs bin le 

helbijardin û biryarekanî xoyan. Ger xêzan le ciyatî mindalekan hemû biryarêk biden, mindalekan 

wabeste û sist (pasîv) debin. 

Bekarhênanî maddey hoşber yekêk lew nimûnaneye zanyarî dij be yekdî be ême dedat. Mindal û 

genc debîstin ke khûl ziyanbexşe, belam le beranberda debînin gewrekan le bone û şadîda bo xoşîy 

xoyan be karî dênin. Le govar û rojnameda ray werzişkar, muzîsyen û hunermendî nawdar derbarey 

çakîy bekarhênanî maddey hoşber dexwêninewe. Têkstî ser sîdî goranîye taybetekan wesfî ayetî 

bekarhênanî maddey hoşber dekat û katî “mestî” be baştirîn kat nawzed dekat, le heman katda 

debîstin ke maddey hoşber zor ziyanbexşe bo saxlemî mirov. Ême berdewam rûberûy zanyarî lem 

babete debînewe. Lêreda basî ew babetane dekeyn ke peywendî be saxlemî mirovewe heye. Wek 

cigerekêşan û xwardemenî. Le hemû şiwêne giştîyekan basî ziyanî cigere dekirêt, belam xêzan le 

malewe cigere dekêşin û rêkilamî cigere le hemû şiwênêk helwasirawe. Êmey xêzan berpirsîn le 

rahênanî mindal bo lêkdanewey akamî her helbijardin û biryarêk le jiyanda deydat. Debêt twanay 

helsengandinî layenî ayetî û nayetî hemû biryar û helbijardinêkî xoy hebêt. 

“Dirextî biryar” nimûneyeke ême detwanîn karî le ser bikeyn bo helbijardin/biryardan. Mindal 

dexirêne doxî ciyawazewe û paşan helsengandinî layenî ayetî û nayetî akamî ciyawazî 

helbijardinekanyan bo derdekewêt. Em helsengandine binemay serekîy dûwa biryar dademezirînêt. 

Mindalan le binî dirextewe bo serewe dest bekar deken, rêk wekû çon darêk le regewe bo nawqed û 

lewêşewe bo serewe gewre debêt û geşe dekat. 
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Nimûneyekî dîke: Sê fêrxwazî polî şeşem yek kajêr pişûyan heye, yekêk lew siyane delêt: “Werin ba 

biçînewe bo malî ême cigere bikêşîn.” eme doxekeye. Ew dû fêrxwaze çî deken? Beher hal lêreda dû 

rêgeyan heye helîbijêrin. Detwan legelî biron yan neron. Her yek le rêgekan akamî ayetî û nayetyan 

heye. Lêreda helsengandinî akamekan debête binemay serekîy dûwa biryar. Dekirêt derxtî biryar wek 

yarmetî le katî estemîy helbijardinî doxda be kar bihênin. Bo nimûne: 

- Nerimîn detwanêt le malî seyran biniwêt katêk xêzanî Nerimîn le mal nîn? 

- Rêbuwar nayewêt kilawî baysîkil le ser bikat, katêk baysîkilswarî dekat. Akamekey çî debêt? 

- Ferhad deyewêt yekem car seyrî tîvî bikat û paşan erikî fêrge cêbecê bikat. Akamî em kare çî 

debêt, û Ferhad çî bikat başe? 

 

Dirextî biryar 

 Em şêwaze dekirêt bo doxekanî helbijardin û biryardanî wa le malewe ser hel dedat, bekar bihênrêt. 

Bem şêweye mindalekan fêrî stiratêjîyekî sûdmend debin û detwanin rengdanewey her doxêk le 

helbijardinda be dest bihênin. Le heman katda dekirêt bibête seretayekî baş bo diyalog û giftûgo. 

Detwanîn nawî em mêtude binêyn amirazî dahatû û bîdeyn be mindalekaniman, dekirêt bilêyn ême 

mindalekaniman amade dekeyn bo barûdoxî estem.  
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Zanyar - helwêst - kirdar 

Akamî helbijardin zor car kirdare: Ême şitêk encam dedeyn yan şitêk delêyn. Belam hîç encam nedan 

û hîç negutinîş dîsan corêk kirdare. Kirdarî mirov serçawe le mebestêk degirêt. Eme ta radeyek 

peywendî be ezimûnewe heye û ta radeyekîş peyweste bew zanyaryaney ême hemane. Belam 

kirdarekanimanîş peywestin be helwêstekanimanewe. Ke wabû ême hem dêyne ser hest û hem beha 

miroyîyekan. Ger ême hêndêk zanyarîman derbarey welatanî hejar û şêwey yarmetîdanyan hebêt û 

legel eweşda hestêkî ayetîman beranber rêkxirawe yarmetîderkan hebêt, ew kate asantir deçîne jêr 

barî bo nimûne, komekî abûrî be projey corawcorî ew rêkxirawane. Belam zor car nakokîyek le nêwan 

zanyar, helwêst û kirdarda heye.  

Ba lêreda çawêk le xoman wek mirovî riskaw (gewre) bikeyn. Hemûman zanyarîman derbarey 

rêsakanî hatûço heye. Belam çend kes le ême bo geyiştin be kobûneweyek yan wadeyek çend carêk 

be xêrayî otomobîlî lênexurîwe?  

Ême detwanîn nimûney zor hejênertir bihênînewe. Çend kes le ême zanyarî derbarey ziyanekanî tûtin 

heye? Çend kes le ême helwêstêkî dij be cigerekêşanî heye? Û çend kes cigere dekêşin?  

Ew zanyarîyey ême hemane, zor car legel kirdarekanimanda yek nagirnewe. Le rastîda ême 

kirdarman heye piştew zanist û nadirustin. Her boye girînge ême bitwanîn le çendîn layenewe legel 

mindalekaniman berdewam kar bikeyn, be şêweyek rêk bêt legel saxlemî û dirustîy kirdar.  

 

 

Bo raman 

Ger zarok û herzekar berdewam meşiqyan pêbikirêt le ser dîtinî akamî kirdarekanyan, baştir derwestî 

barûdoxî estem dên.  
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Pirsiyargelêk ke hêzî rûnkirdinewe bixate ger, bo nimûne: 

- To pitir be çî qayl debît? 

- Akamî em helbijardiney to be çî debêt? 

- To çi layenêkî nayetî debînît? 

- Kê karîgerî le ser to dana? 

- Be xwastî xot emet helbijard? 

- Boçî eme bo to girînge? 

 

Bo raman 

Katêk ême pirsiyarî baş arastey mindalekaniman dekeyn, yarmetyan dedeyn le polênkirdinî nêwan 

derfetî corawcor. Eme wa dekat ewan baştirîn biryar biden. Pirsiyarî baş karîgerî le ser endêşe û 

riwange debêt. 

 

Nîşanekanî helsengandinî helbijardin/biryarêkî baş çîye? Hêndêk lew nîşane girîngane dekirêt em 

xalaney xwarewe bêt: 

- Helbijardineke dilxwaz bûwe. Her şitêk kesanî dîke be zorî bîsepênin be sermanda, rojî dê 

xomanî lê derbaz bikeyn.  

- Ême le nêwan çendîn eltirnatîvda heldebijêrîn. Tenya le yek derfetda hîç helbijardinêkiman 

nîye. Xwardin behayekî çalakî helbijardinî nîye, belam çon û çî dexoyn şitêkî dîkeye. 

- Ême be pê bîrokey akam heldebijêrîn. Tenya le ber şirovekirdinî akamekan le ew hemû 

elternatîvey deşêt kirawe bêt boman, detwanîn helbijardinêkî jîraneman hebêt.  
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- Ême katêk heldebijêrîn dilxoşîn û şanazî be xomanewe dekeyn. Em doxe hestêkî ayetîman 

pêdedat. 

- Ême demanewît mebestî xoman be kesanî dîke pêşan bideyn, nirixî pêbdeyn û pêşî bixeyn. 

- Nîşaneyekî girîng eweye ke ême kirdarman legel helbijardinekanimanda yek bigirnewe 

(hawseng bin). 

- Şêwazî kirdarman cêgîr debê û dûpat debêtewe, heta ew katey boçûnêkî dîkeman le la 

deçespêt. 

 

Ême hemûman berpirsîn le yarmetîdanî mindal bo ewey bitwanêt helbijîrêt û biryar bidat. Zorbey 

mindal û genc meşiqî pê nakirêt le ser helwêstgirtin û ray xo derbirîn. Zor car welamdaneweyan her 

debête şan heltekandinêk yan “min nazanim”. Emeş bêguman serçawe le zor lawe degirêt: 

- Hêndêkiyan bê helwîstin. Arezûmend nîn, bizwêneryan nîye 

- Danedaneyekiyan arezûy zor bêserûberyan heye 

- Heyane zor car dûdil, şerimin û raraye 

- Hêndêkiyan le radebeder xoyan deguncênin, mebest lêreda xo guncandinî na serbexo û 

bêmanaye 

- Hêndêkiyan zor req bîr dekenewe û hergîz helwêst nagorên. 

 

Ger ew xalaney basman kird rengdanewey hebêt le karakitêrî mindalda, êmey xêzan le sermane 

têbikoşîn bo handan û pabendbûnyan. Zor girînge genc bitwanêt ra û boçûnî xoy derbirêt. 

 

Bo raman 

Ewey ferhengî mindal û herzekar nîyetî, binemayekî başe bo helbijardinî doxekan, emeş akamî debêt 

le ser dahatûy jiyanyan. Gewre/xêzan berpirsin le giwastinewey rewiştî behadar û arasteyekî dirust 

bo zarok û herzekar ke debête beşêk le binemayekî baş. Belam le heman katda girînge xot le cê ewan 

dabinît û têbikoşît le ferhengî zarok û herzekar têbigeyt.  
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Beşî şeşem 

Basî maddey hoşber 

 

Khûl lay zor kes şitêkî ayetîye. Xoşî û şadî, bone û aheng peywend dedirêt be meyxwardinewewe. Zor 

kes depirsin boçî welatan rêsakanî xwardinewey khûl be tewawî la naben “rê biden yasay 

kirawetirman hebêt bo xwardinewe”. Welamekey bestirawe be hemû ew kêşe civakî, fîzîkî, 

derûnyanewe ke khûl tenya hokarî serekîye. Ger sinûrekan labeyn kêşekan pitir debin. Lew welataney 

khûl herzane û sinûrêkî awaletirî heye le çaw welatî ême (Norwêj) ziyanekan zortirin. Le zor welat 

khûl sinûrdar kirawe. Le zorbey şiwênekanî cîhan agayîyek/wiryabûneweyek derbarey ziyanekanî khûl 

bo mirov û komelge berdewam le peresendindaye. Bo nimûne sinûrdarkirdinî rêkilamî khûl le 

welatêk wek Feranse bûwe be yasa. Amancî siyasî yasay khûl kemkirdinewey rêjey bekarhênanyetî 

legel dabezandinî rêjey ziyanekanî le ser komelge. Mirovî genc debêt be tewawî xoy le khûl dûr 

bigirêt. Heta mirov genctir bêt rêjey ziyanî bekarhênanî khûl pitir debêt. Le welatî Norwêj yasay khûl 

rêge nadat be gencî jêr temenî 18 sal khûl bekar bihênêt, temenî 18 heta 20 detwanêt tenha bîre û 

şerab bekar bihênêt û temenî 20 bo serewe sinûrî nîye. 

 

Bo raman 

Be pê yasay khûl, gewre boy nîye be hîç biyanûyek xwardinewey khûlî bo temenî jêr hejde sal bikirêt. 

Yasabezênî sizay hem abûrî û hem bendkirdinî heye.  

 

Peyamî xêzan û fêrge beranber be neguncanî genc û khûl debêt rûn û aşkira bêt, her wek jinî dûgiyan 

û khûl, otomobîl hajutin û khûl pêkewe naguncên. Cêgey base be giştî jin kemtir le piyaw bergey khûl 

degirêt.  

Griftêkî gewretir û tirsinaktir le khûl kêşey maddey hoşbere (narkotîka), ke be rêjeyekî zor aloztir 

mirov tûş dekat û tenanet rêçkey jiyanî asayişî le dest derdênêt. Zorbey ew kesaney maddey hoşber 

tenanet bo maweyekî kurtîş bekar dehênin tûşî çendîn nexoşî corawcor debin, ger bext yaryan bêt û 

be tewawî wazî lêbênin debêt heta dûwa rojî jiyan be dest ew nexoşyanewe binalênin dena 

çarenûsyan mirdine. Lebîrman neçêt salane be hezaran kes be hoy bekarhênanî maddey hoşberewe 

giyan le dest deden. Sereray eme hemûman dezanîn maddey hoşber be rêjeyekî zor wabesteye be 

tundûtîjî û deyan tawanî dîkewe. Ême pêwîstiman be jêngeyekî dûr le em şitaneye bo 

perwerdekirdinî mindalan be şêweyekî saxlem. 
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Mindal û genc le çi temenêkda dest deken be taqîkirdinewey maddey hoşber? 

 

Nimûne 

To banghêşt kirawî bo aheng le malî derawsêyekit, zorbey beşdaran le ahengekeda xêzanî ew 

mindalanen ke hawfêrgey mindalekey ton. Le mawey ahengekeda le çend xêzanêk basî bekarhênanî 

khûl le fêrge debîstît. Mindalekey to taze destî be polî heftem kirdûwe, emeş yekem care to basî em 

kêşeye debîstît. Em base tewaw nîgeranî kirdûyt. 

 

Ême hemûman arezû dekeyn rast nebêt, belam eme rastîyeke natwanîn nikûlî lê bikeyn ke mindal le 

jîngeyekda gewre debêt pire le karîgeyî khûl û çendîn maddey hoşberî dîke. Bêguman emeş wa dekat 

mindal arezûy taqîkirdineweyan bikat. Tenha karîgerîy masimêdya be taybet tîvî wa dekat mindal her 

le seretay mindalîyewe xeyal dekat baştirîn şêwazî xo derxistin, şadî û bextewerî hebî hoşber û 

heldanî bîreyeke. Katêk mindal degene temenî herzekarî, zorbeyan be tewawî agadarin ke 

hevalanyan hem khûl dexonewe û hem maddey hoşberî dîke bekar dehênin. Kesanî firîwder le hemû 

şiwênêk hen.  

   

Bo raman 

Mirovî riskaw heye cigere dekêşêt û khûl dexwatewe, wehay pêşan dedat zor şad û bextewere. 

Mirovî riskaw weha bikat – herzekarîş bekarhênanekey be beşêk le riskan (gewrebûn) dezanêt û 

lasayî gewre dekatewe. 
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Lem dûwayaneda hêndêk belge û tojînewe deryan xistûwe: 

- Be berawerd legel de sal ber le êsta, zarok û herzekar le temenêkî zor xwarûtir dest be 

taqîkirdinewey khûl û madde hoşberekanî dîke deken. Tenanet taqîkirdinewey cigere û khûl 

her le polî 5 bo 7 dest pê dekat, lêreda temenî mindal le yazde sal pitir nîye. 

- Katêk degene dûwa salekanî fêrgey amadeyî, zorbeyan khûl û çend corêk le madde 

hoşberekanî wek heşîş û marîwanayan taqî kirdewetewe. 

- Khûl lay genc bûwete maddeyekî hoşberî asayî. 

- Zorbey mindal le hevalanî xoyanewe aşnay maddey hoşber debin û her le layen ewanîşewe 

yekem car pêşkeşyan dekirêt. 

 

 

Bo raman 

Mindalî ême le cîhanêkda dejîn pire le derfetî bekarhênanî khûl û maddey hoşberî dîke. Ême 

detwanîn le rêgey giftûgowe yarmetî mindal bideyn le têgeyiştinî em diyardeye û kêşekanî, dekirêt 

peywendîyekî kiraweman legelyanda hebêt û rayan bihênîn dest binêyn be rûy ew kesanewe khûl û 

maddey hoşberyan pêşkeş deken. Baştirîn şêwazî destpêk kiraweyî êmeye derbarey em diyardeye û 

selmandinyetî wek kêşeyekî gewre ke be xo lê gêlkirdin û arezûy nebûnî çareser nakirêt.  
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Kê le sinûrî metirsîdaye?  

 

Nimûne 

Hevalêkit telefonit bo dekat, be tewawî nîgeran û peşokawe. Kurekey le fêrge heşîşî pêbûwe û 

xirawete jêr lê pirsînewe. To katêk eme debîstît henaseyekî qûl heldemijît, bew hîwaye eme naşêt 

legel kurî to rû bidat, ew zor zîreke le fêrge û berdewam xerîkî çalakî dîkeye le derewey fêrgeş. 

Hîwadarîn boçûnekey to derbarey kureket rast bêt, betaybet ger to peywendîyekî kirawe û nêzîkit 

legelî hebêt û baş bînasît. Legel emeşda lebîrt bêt kêşey bekarhênanî khûl û maddey hoşber dekirêt 

zor gencî ciyawaz alûde bikat, tenanet ew kesaney be rûkar zor rêkûpêk diyarin. Tojînewekan pêşan 

deden genc le zor layenî corawcorewe têkel be khûl û maddey hoşber debin. Girîngtirînyan: 

- Fişarî hevalan bo taqîkirdinewey 

- Arezûy encamdanî rîskêk (xo xistine metirsîyewe)  

- Kunçkawî (pirsinî) 

- Xêzanî khûl û maddey hoşberî dîke bekar dehênin 

- Nebûnî twanay lêkdanewe (sûd û ziyan) 

- Hebûnî kêşe le malewe yan le fêrge 

- Werez bûn le jiyan 

 

Lewaneye kurekey to hîçkam lem kêşaney nebêt. Legel eweşda nabê lem baseda bêbak û xemsard 

bît. Hemû zarok û herzekar le komelgey emroda karîgerî û fişaryan lesere bo bekarhênanî khûl û 

maddey hoşber. Tojînewekan pêşan dedin zorbey genc – le şar bin yan gundî dûredest- êsta yan 

dûwatir maddey hoşberyan bo taqîkirdinewe pêşkeş dekirêt. Wek nerît em kare legel hevalda rû 

dedat. 

Ewey kêşey maddey hoşber zor estem dekat, nebûnî hîç core gerentî (belênname) bo alûdenebûn û 

dûrgirtinî mindalekete lem diyardeye. Ger way danêyn xêzan dûrî degirin le bekarhênanî khûl yan 

maddey dîke, eme nabête merc bo geşepêdanî heman rewişt lay mindal. Dekirêt mindaleket ewperî 

bextewer û normal bêt ke deşêt, paş çend mangêk dûwatir tûşî kêşey bekarhênanî maddey hoşber 
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bêt. Berastî hîç gerentîyek (belênnameyek) nîye eme rû nedat. Bekarhênanî maddey hoşber kêşeyekî 

aloze û çareserêkî asanî bo nîye.  

 

Bo raman 

Le zor xêzanda rû dedat genc maddey hoşber bekar bihênêt. Eme diyardeyeke pêşbînî nakirêt. Karî 

baş eweye rê bigirît le hokar û derfetî nêzîkbûnewey mindal lew diyardeyeke. Berengarbûnewey 

maddey hoşber debêt le malewe dest bikat. Bo xot debêt têbikoşît zanyarî bineretî derbarey khûl û 

maddey hoşber bedest bênît û helwêstî rûn û seqamgîryan le beranberda bigirît. Çawerwanîy xot le 

mindaleket be rûnî derbire. Ger to pêt waye nûsînî hêndêk rêsa yarmetîder debêt bo mindal, dûdilîy 

lê meke.  

 

Karîgerî 

Nimûne 

Bo xot maminawendî le xwardineweda, belam to gewreyt û khûl bekarhênanit le jêr kontirolî xot 

daye. To dawa le kureket dekeyt ta negate temenî hejde salî û ta radeyek neriskêt be hîç şêweyek 

dest be khûlewe nedat, ewkat baştir dezanêt çî bikat. 

 

Pêdanî sîgnalî lem babete deşêt girîng bêt. Debêt le bîrman bêt mindal pitir le kirdarman fêr debin 

heta ew gutarey arasteyan dekirêt. Lewaneye bawik yan dayik bo xoy kêşey khûlî nebêt, alûde nebêt, 

zorbey xelk kontirolî be ser khûl bekarhênanî xoyda heye. Belam zorbey xêzan ke dexonewe debin be 
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nimûneyek le rewişt. Le rastîda xêzan bem şêweye peyamî xoy denêrêt bo mindal ke khûl 

xwardinewe zor asayîye. Metirsîy cigere kêşanî mindal zor pitir debêt ger xêzan cigere bikêşin. 

Heman metirsî derbarey khûlîş bas kirawe. Belam debêt lebîrman bêt khûl le welatî ême be şêwey 

yasayî defiroşirêt, boye debêt lem riwangeyewe helwêstiman rûn bêt. Be giştî dewlet siyasetî 

lawazkirdinî bekarhênanî khûl bekar dênêt.  

 

Bo raman 

Kêşan û xwardinewe le ahengda debête mayey çêj wergirtin û şadî.  

 

Fişarî hevalan 

Nimûne 

Bew pêyey to destey hevalanî kureket be başî nanasît, detirsêyt neka ewan firîwî biden û tûşî 

bekarhênanî maddey hoşberî biken. 
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Aferîn! To debêt bê dûdilî hewil bideyt hevalanî kureket binasît. Belam tenya dilerawkê û nîgeranî 

nabine yarîder. Be cêgey dilerawkê û nîgeranî debêt kirdar biniwênît. Ger to hevalanî mindaleket baş 

nanasît, têbikoşe hem xoyan hem xêzanyan binasît. Kelk le rojanî pişû wergire û hemûyan banghêşt 

bike bo xwardinî şêw û biyannase. Sereray ewe to karîgerî caranit le ser reftar û biryarî kureket 

nemawe, be her hal detwanît têbigeyt dostekanî kên û çi core karîgerîyekî le ser dadenên. 

Destey dost û hevalan karîgerîyekî zoryan debêt le ser mirovî genc, biryarekanî û betaybet çemikî 

bekarhênanî khûl û maddey hoşber. 

 

Bo raman 

Le hêndêk deste û grûpî gencan fişarêkî pitir heye bo bekarhênanî maddey hoşber heta grûpî dîke. 

Wêray eme kureket girîngtirîn faktere lêreda. Ger to kureket amade kirdibêt û yarmetît dabêt bo 

xoparastin le maddey hoşber û be rûnî encam û ziyanekanî em maddeyet bo bas kirdibêt, şansî 

helbijardin û nêzîkbûnewey kureket le grûp û dostanî baş, ziyatire.  

 

Ey ger em kare her rûyda? 

 

Nimûne 

Min çon debêt bizanim? 

Bawikêk debîstê maddey hoşber le fêrgey kurekey bazarî heye, têdegat kêşeke cddîye. Deşzanêt 

herzekar detwanêt bo maweyekî dirêj bekarhênanî xoy le xêzan bişarêtewe heta be tewawî alûde 

debêt. Ew bawike pirsiyar dekat “min çon bizanim kurekem maddey hoşber bekar dênêt?” 

 

Em fakteraney xwarewe le zorbey ew lîstaney lem çend saley dûwayda amade kirawin dest dekewin. 

Zorbey em şitaney lêreda wesf kirawin dekirêt hokarêkî siruştî bin, her boye debêt le goşenîgayekî 

rexneamêzewe seyrî em core lîstaneş bikeyn.  

 

Çon bizanim mindalekem maddey hoşber bekar dênêt? 

1- Helsûkewtî degorêt: tûreyî, wirî, bêmeylî û ...htd. 

2- Çalakî fîzîkî kiz debêt: pîs û çepelî, şpirzeyî û htd. 

3- Hevalanî yan dostan degorêt 

4- Berpirsayetî nagirête esto: Rêzî bo kat namênêt, berdewam dûwa dekewêt, erikî fêrge becê 

nageyenêt û ... Htd 

5- Heta dêt peywendîgirtin legelîda pitir estem debêt. 

6- Mitmaney lawaz debêt. 
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Bo raman 

Ger to gumanit heye le mindaleket derbarey kêşey bekarhênanî maddey hoşber yan khûl, debêt zor 

agadartir le caran serencî nîşaney goranî reftarî bideyt. Dûdil mebe le “xo xistine nêw jiyanyewe” û 

herweha le bedesthênanî zanyarî pêwîst. Em babete peywendî be dahatûy kureketewe heye. 

Bêguman girînge rêz le pêwîstî û serbestîy mindal bigirît, belam hîç mindalêk “mafî” rûxandinî jiyanî 

xoy nîye. 

 

 

 

Xêzan çî detwanêt encam bidat? 

Nimûne 

Zorbey xêzan rêz û supasî xoyan derdebirin bo welamî rastîney pirsiyarî: “Çî bikem başe bo ewey 

mindalekem dest nekat be bekarhênanî maddey hoşber?” 

 

Berdewam zorbey xêzan hestyan kirdûwe ke komelêk welamî zor baş bo em pirsiyare heye. To 

detwanît zor şitî baş bikeyt bo yarmetî mindal û dûr ragirtinî le maddey hoşber. Belam lebîrt bêt 

bekarhênanî maddey hoşber pirsiyarêkî zor aloze û debêt bizanît hêşta hîç hawkêşeyekî cadûgeraney 

karîger bo pêşgirtin lem kêşeye peyda nebûwe. 

Bîrokeyekî zor heye bo em buware ke şayanî taqîkirdineweye, belam hîçkam lem bîrokane gerentî 

nakirêt. 

 

 

Bo raman 

Amojgarî bo xêzan çî detwanin encam biden 

1) Be şêweyekî baş zanyarî xot derbarey kêşey maddey hoşber niwê bikewe. 

2) Sîgnalî rûn û aşkira derbarey maddey hoşber û boçûnî xot bide be mindaleket. 

3) Mindal têbigeyene to amadey çi core helwêst û kirdarêk le xot pêşan bideyt. 

4) Mirovî genc be zorî xomitmaneyan nîye. Her boye girînge xêzan mitmaneyan behêz biken. 

5) Be zanist û sinûrî diyarîkiraw, yarmetî mindal biden bo kol nedan le beranber fişarî destey 

hevalanda. 

6) Mitmanet bêt ke hêz nimûney behaye. 

7) Le bîrt bêt ême detwanîn xoş rabûwêrîn bê ewe hemîşe khûl bekar bihênîn. 

8) Peywendî baş dabimezirêne le tek hevalanî mindal û xêzanyanda. Dekirêt pêkewe sinûr û 

rêsay giştî giftûgo biken. 

9) Berpirsayetî bide be mindal û pêşan bide mitmanet pêye. 
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10) Mindal han bide bo beşdarîkirdin le çalakî pirwata û ayetîda. 

11) Peywendî baş damezirêne le tek mamostakanî mindalda. 

12) Metirse le daway yarmetî le kesanî pispor ger kêşe serî helda. 

 

Derbarey maddey hoşber legel mindal giftûgo biken 

Le namîlkey “fermangey serpereştîy maddey hoşber”, Magne Raudalen pisporî em buware denûsêt 

xêzan yekemîn û girîngtirîn mamostay mindalin. Jiyan rojêkî dirêjî fêrgeye, katêk mindal le seretay 

temendaye, xêzan berpirsayetî menhecyan le estoye. 

Yekêk le wanekan nawî “xwardineweye”. Layenî zor tirsênerî em wane, bas nekirdinyetî. 

Amojgarîyekî benirix bo xêzan bem core dête bergiwê: “katêk mindal êwe yan kesanêk debînêt khûl 

dexwatewe, be kiraweyî derbarey em kirdare giftûgo biken.” mindal be ciwanî çawdêrît dekat û 

dezanêt êwe têdekoşin khûl xwardinewetan bişarnewe. Sereray ciyawazî bîrûra û behakaniman, le 

çendîn layenewe pêman radegeynrêt be hîç corêk mindal fêrî xwardinewe û tenanet tamkirdinî khûl 

nekeyn. Nabêt be hîç corêk khûl bikirîn bo ahengî genc û weha pêşan bideyn ême kontiroliman be 

seryanda heye. Hîç babetêk hêndey babetî xwardinewey genc lem dûwayaneda giftûgo û basî le ser 

nekirawe. Zorbeman deyselimênîn ke genc zor dexonewe û debêt karêk beranber em kêşe encam 

bidirêt. Ray ciyawaz heye le ser çonetî berengarbûnewey em kêşeye. Hemû rayekan le ser ew faktere 

kokin ke xêzan debêt legel herzekar bidûwên û ra bigornewe, ca eme le çêwey xêzanda bêt yan fêrge. 

Ger le çêwey fêrgeda bikirêt, baştir waye xêzan destpêşxerî giftûgoyekî kirawe biken ke amancî 

serekîy doxe aloz û nadyarekanî kêşeke bixate ber lêkdanewe bo dozînewey çareserêkî guncaw.  

Karêkî jîraneye ger xêzan û herzekar be ser grûpî biçukda dabeş bikirên bo kokirdinewey bîrûra le rêy 

bîrokebaranewe Brainstorming. Zor xêzan pêyan xoşe mindalî xoyan le grûpekeyanda nebêt. 

Pirsiyarêkî girîng ke debêt lêreda şirove bikirêt, derbarey doxî têgeyiştinî zorîneye, wata şêwey 

riwanînimane derbarey xelkî dîke, belam katêk le nêzîkewe lêy dekolînewe rast dernaçêt. Le rêgey 

tojînewe dezanîn ke zorbey xêzan le rastîda wêneyekî heleyan derbarey bekarhênanî khûlî 

mindalekanyan wergirtwe. Bepêçewaney ewî bas dekirêt, xêzan pêyan waye mindalekanyan be 

rêjeyekî zor kem khûl bekar dehênin. Wek pendî pêşînan delên “ewe mindalî xelkîn, mindalî ême wa 

nîn” pirbepêstî em doxeye. 

Bêguman katêk genc basî khûl legel xêzan deken têdekoşin hêndêk rastîyekan birazênewe, be corêk 

xêzan dilnya biken le rêjey wiryayî xoyan beranber be bekarhênanny. Be degmen çemikî wa be 

şêweyekî bineretî basî lêwe dekirêt.  

 

 

Bo raman 

Babetî giftûgo zorin, bo nimûne: 

- Êwey xêzan çî deken ger mindal cigere bikêşêt? 

- Çî deken ger zarok yan herzekar be mestî/serxoşi bêtewe mal? 

- Fişarî xwardinewe le jîngey gencda çone? Le hî gewreda çone? 
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- Dekirêt khûl le malewe pêşkeşî genc bikem yan rêgey lê bigirim? 

- Xêzan, katêk derbarey khûl legel mindal dedûwên, encamgîrîyan çî debêt? 

«...» 

 


