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 کی ە پێش 

 

ی  کردننگەو هاوئاه دای منداڵەردەروەپ ەل ەخێزانی ەپێگڕاهێزانی  ەکتێبم ەوسینی ئون ەکی لەرەستی سەبەم
خێکی ە. پالنی فێرکاری بایتیەڕەبنفێرکاریی کانی پالنی ەیو ڕێنوێنی ەئاماژ یپێ ەب ەک ڕۆڵی فێرگەت ەل ەانڕۆڵی

ێکی  کتێبپێویستمان زانی  ەب ەر بۆیەه. ی منداڵ ەرد ەروەمی فێرکاری و پەسیست  ەل خێزانڕۆڵی  ەداتەد ەوێنبێ
رکی  ەئاسانکاری ئبۆ م ەی پالنی فێرکاریدا بگونجێت هەرج و چێوەک پێشمەت ە ل داڕێژین، خێزانڕاهێزان بۆ 

ی ماڵ  ەنگر دوو ژیەه  ەمنداڵ ل م بۆەساخڵبارهێنانێکی ی  کردنرەبەستەدم بۆ ەی فێرکاریدا و هەۆسرپ ەل ەفێرگ
  یتیەسایەبنیادنانی ک و  ەردی بناخەدانانی ب یچۆنەتی  ەل خێزانرکی ەئ ەکرێت بەد  ەئاماژ داەکتێبم ەل .داەو فێرگ

بۆ   ەوەی ئکردنەو ئاماد -سنووردانان، گرتنندیەیوە، پە، متمانگرتنوەجڵ کە، ورمیەی ناف فێرکاری منداڵ و
 (.ەرمیدا )فێرگەف  یی فێرکاریەۆسپر ەبوون لشدارەب

کی  ەرەکی سەیە. کێشرەسەرچا ەل ەرزانترەه گرتنوەزۆر جار جڵ. ەخش زۆر گرینگەزیانب کاری  یگرتنوەجڵ
م  ەئ یەربارەد ەفێرگ  ەندین ساڵ کۆشش لەپاش چپێشهات.  ەر لەب تی ەیەک ەلماندنی سوودە، سگرتنوەجڵ
 ما:ەخاڵی بن ەخش بوون بەکاری زیانبستنی ەربەبپێک بۆ ند پرینسیەچ ەمکەچ

 وداەی درێژمەوەکردنبیر -

 ماتیکەسیست کی ەیەشێو ەماڵندن بەخ -

 ی پۆل ەی ژینگەشەگ -

 فێرخواز  یتیەرپرسایەب -

 خێزان یریەکاریگ -

 

 ەی خۆی لەئاڕاست  ،خشەکاری زیانب ەل ستنەرب ەب وتیەڕ ەدات کەان دپێش  ردوووڕاب سااڵنیزموونی ەئ
ی  بارهێنان، تیەرپرسایەب یگرتنڵەهی ەمینەز ە( لیع ی)واق  کی ەوتەتی داکەبۆ باب ەگۆڕیو ەوەرەراوهوریای ترسێنەه

 . ەمداری دیکەرهە ری بەفاکتو  ەپێکهێنانی ژینگ ،(بوون خۆەب ە)متمان ەمتمانخۆ

نگ  ەهاوئاه کیەییراتێژستە ریی نابێت، پێویستەنیا کاریگ ەت ەواز و پالنێک بێن هیچ شیبێت بڵێەاستیدا دڕ ەل
 گیرێت.  بچاو ەڕ  خێزانڕۆڵی دا ەلێر و بێتەه

م  ەل ە.ی خێزانەهاوکاری چاالکان ەخش الی منداڵ پێویستی بەزیانب یی کارگرتنوەێکی گرینگ بۆ جڵپرنسیپ
موو خێزانێک ەه ەڕۆژان یەگرفتانو ەباس. ئرەب ەنیە خەی مندااڵن دکردنو پشتیوانیتیدان ەیارم یچۆنەتیدا ەکتێب

 ەتەکراویی ەمکی ئاسوودە، چەشداری چاالکانەب ەڕای پێداگری لەرەس. تێفکرینتی ەباب ەتەکات و بوەد ریکەخ
دا ەفێرگ  ەفێرخواز ل یە رکەئو ەل ەی خێزانکردنشدارەدا بەرێست لەبەم .ەنێوان خێزان و فێرگ یمای هاوکاریەبن
بێت  ە ی باشتر دەکەنجامە( بێگومان ئەبێت )خێزان و فێرگ ەر دوو الوەه ەی لرەر کاریگ ەگ ەدات. ئەنجامی دەئ
 مەکەخێزانی منداڵی پۆلی ی ەلووی ڕ ەکتێبم ەیامی ئەستۆ. پەئ  ەبگرێت ەکەت ەباب یتیەرپرسایەب ەنیا فێرگەی تەوەل

ە  وەر ئەب ەبێت، لەسوودی ه   کاریشەرزەهن منداڵی ەکرێت بۆ خێزانی خاوە. دەیتیەڕەی بنەفێرگ یمەتف ەهبۆ 
  .ەوەبگرێت نێکی منداڵیەمەموو تەکان هەکێشی ەرۆڤ و ش ەکرێت نموونەد
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 ڕۆڵی خێزان 
بۆ  ،گرێتەخۆ د ەن لەزۆر الی ەیتیەرپرسایەم بە. ئەخێزان   ستۆیەئ ەمنداڵ ل یەدرە روەپ یکیەرەس یتیەیرپرساەب

خساندنی دۆخی ەویستی و ڕەیی، خۆشە، ئاسوودشتیەر ەرپەپۆشاک، سۆراک، خ کەی و کانی ژیانەییپێویستە نموون
 ی باش. ەشەگونجاو بۆ گ

ین  ەکەست دە)خێزان( ه مانەزۆربم زۆر جار اڵەخوازین، بەکانمان دەباشترین ژیان بۆ منداڵمان ووم ەه ەڕاست
 ین. ەکانمان نایەی منداڵەڕوانییەی و چاوەموو داواکارییەم هەی ئستەروەد

ڕۆڵی  .ەیەڕوانیی هەچاوش  یپسپۆر و مێدیاهاوکار،  ین ەڵکوو زۆر جار الیە، بەڕوانی داواکارییەچاو ەنیی ر منداڵ ەه
، ەبۆ نموون ،ەان زۆریپێوستی کارەرزەزارۆک و هتی. ەیەه ەورەمرۆڤی گ یەگرینگان ەو ڕۆڵەل ەکێکەی خێزان

ە (، هیوا بە، داپیرە )باپیر ندارانەمەتڵ ەگەندی لەیوە، پی باشە، ژینگ ەدیک ڵ منداڵیەگەل کردنی یاریەێگج
 . خێزانڕۆڵی  ەل شێکنەب  ەتانەم بابەئ یتیەرپرسایەداهاتوو و هتد. ب

  ،خێزانسوپر ەدا باس لەر. لێەیەه ەکارامێکی توانا و خێزان ەویستی بنج پێەگوترێت منداڵ و گ ەزۆر جار د
 ەخێزانیی ئاگاستمان ەبەم ەئێم ەوەوانەپێچەب .ەنیی رەها هەی وخێزان .ناکرێت ،رەدەبەڵەی هردەی بێگخێزان

 . دامنداڵ یبارهێنانشتی و ەرەرپەس ەل تیەرپرسایەڕۆڵی خۆی و بی ەربارەد

  ەی منداڵ لەدەروەی پە ربارەد کردنی پێبدرێت. بێگومان پرسیارەشەدا گخێزانڕۆڵی  ەیی لەئاسوود ەزۆر گرینگ
و   ەم پسپۆڕانەببین  ەستەواب ە ئێم ەدایەوەل تیەنی نایەاڵم الیەب بێت.ەخش دەوان سودبەل گرتنو گوێ  انپسپۆڕ

ی  ەربارەد ەیەباشترین زانیاریمان ه ەئێم .ناسینەمنداڵی خۆمان دموان باشتر ەه  ەل ەئێم ەک ەوەچێتبمان بیرەل
 ەپێویست ەوەگۆڕین م ڕاە. ئەوەدا ڕا بگۆڕێنەی دیکخێزانڵ ەگە ل ەئێم ەموو شتێک گرینگەمنداڵی خۆمان، پێش ه

 :تیەڕەپالنی فێرکاریی بنکانی ەیتیەڕەبن ەی خاڵڕۆکەدیهێنانی ناوەوبۆ 

و  خێزانناسینی  کدیەیڵکوو ە، بەنیی ناسینی فێرخوازان کدیەینیا ە، تەری باشی فێرگ ەرجی کاریگەم
ن و  فتاری مندااڵەگشتی بۆ چاالکی و ڕ ستانداردێکیبۆ داڕشتنی  ەرجەپێشم ەمە. ئەشکدیەینی مندااڵ

 نجان. ەگ
 تی ەڕەبن یپالنی فێرکاری

 

 ە نموون 

 خێزانداری 

 !ەتر کورتەسانتیم ەر پانتۆڵێکت بۆ کڕی، ئێستا دەو بەمەسێ مانگ ل -

  ەوەپێش ئێو ەت چوار ڕیز لەکەت/کوڕەکەما، کچەی بۆ سینەکەموو خێزان بانگهێشت دەتۆ ه -
 نیشێت!ەداد

 !ەیەکەزانیت برا بچکۆلەگرێت تۆ وا دەڵدەفۆن هەلەت تەکەیت، کچەکەد ەو ەفۆن بۆ ماڵەلەڕۆژێک ت -

 ەزانیت کوڕەگرێت تۆ وا دەڵدەفۆن هەلەت تەکەبچوک ەکوڕیت، ەکەد ەو ەفۆن بۆ ماڵەلەڕۆژێک ت -
 ! ەتەکەورەگ
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 ! ەیشتوەواوی پێگەت ەو ب ەت منداڵ نییەکەی ئیدی کچە کەست دەڕۆژێک هناکاو  ەل -

کار  ەاڵم کاتێک لە، برزشەوبڕۆن بۆ  ەوەپێک ەمەت ڕۆژی پێنج شەکەکوڕ ەی بەدەڵێن دەتۆ ب -
  ەب  ەکەرگەت دەکەڕوڵی بڕۆی بۆ یاری. کەگ ەل تو ناتوانی تیت زۆر ماندوویەکەست دەه ەوەڕێتەگەد

 بات.ەر دەسەب ەوەژوور ەنیا لەت  ەب ەکەوەواوی شەدات و تەد ەتوندی پێو

 کات. ەخۆی د ەچاو ل ەر ئاوێنەب ەل عاتەسک ەی ەت زیاتر لەکەکچ -

ئامێزی  ە هات بۆ الت ل ،ت زانی بێزاریتەکەنیا بوویت، کوڕەوپێش تۆ زۆر بێزار و تەمەک لەیەماو -
 وێت. ەگرتیت و گوتی تۆی خۆش د

 
 ەزموونەو ئەشێک لەببۆ خێزان.  زموونەئ ەبێتەش دەمەبێ و ئەی تێدا دەوەنگاربوونەرەبێزانداری خزۆر جار 

م ەڕووی ئەبوڕو بێگومانبێت ەتیدا هەڕەی بنەەنی فێرگمەت ەر منداڵت لەگباس. ر ەب ەنخەیەدا دەکتێبم ەل
 .ەوەبیت ەد ەکێشان

 

 بۆ ەکەکتێب .ەوەهۆنینو پرسیار ەشرۆڤ  یەگێ ڕ ەت لەکەیشتنی منداڵەبۆ باشتر تێگ ە تییەیارم ەکتێبم ەست لەبەم
 .لێیان ەیەوە، بۆ وردبوونەکارییەرزەو ه نی منداڵیەمەت یچۆنەتیی ەوەبیرهێنانەو

توانێت ڕۆڵێکی  ەد  خێزاندا ەر. لێرەی هۆشبەمادد یهێنانکارەدۆخی ب  ەب ەتەتایب  ە کەکتێبشێکی گرینگی ەب
ست  ەد ەب  ەیەم دیاردە ی ئەربارەواو دەکی تەیزانیاری ە، بۆ نموونە یەم دیاردەئ یگرتنوەبێت بۆ جڵەرچاوی هەب

ست  ەمنداڵدا زوو د ڵ ەگەلها ەو گفتوگۆی ەباس. زۆر گرینگرەب ەکانیدا بیخاتەمنداڵ ڵ ەگەلیی ەکراو ەبێنێت و ب
 پێبکات. 

 

 خش ە ی زیانب پێشهات   ە ل  ستن ە رب ە ب بۆ    ە ی ە کی شاراو ە ی ە نجین ە گ   -  خێزان 

ر  ەس ەکاتەکار دش ەمەڕوو. ئ ەخاتەاری دک ر و تاوانەی هۆشبەمادد کانیە یتیەهامەمێدیا وێنای ن ەڕۆژان
م  ەنیا ناتوانێت ئەت ەب ەفێرگ اڵمەبرخان بکرێت. ەت  ە تانەم باب ەکات بۆ ئ ەفێرگ ەبێت لەی منداڵ و دەردەروەپ

  ەو فێرگماڵ  یەنەکی دوو الیەیهاوکاری ەش پێویست بەلێر ە تاکانی دیکەباب کەر وەر بکات. هەسەچار ەگرفتان
 خش. ەی زیانب پێشهات ەل ستنەربەبهێنراون بۆ ەکارنەب یەهێزێکی شاراو خێزان. زۆر جار ەیەه

ئاست  ەل کارەرزەزارۆک و ه  یگرتنوەجڵبۆ  ەستاوێژەدترین باش خێزان ەکرێت کەو د ەس کراوزۆر جار با
  یان کارێکی ئاسانڕێک خستن  و گرووپ ەب کردناڵم کارەزانن، بەد ەمەئ خێزانی ە. زۆرینداخشەزیانبکاری 

بۆ  ەمتمانخۆبوونی  ەن  یلی،ە، بێمەکەبینینی کێشەن ین وزانەک نەبێت. وەکرێت زۆر هۆکاری ه ە. دەنیی
ر و  ەهێزی هاند اڵمە بگر. ڕێ  ەبێتە د ەیەو گرفتانەکێک لەش یە. سترێس و ماندوویی کاری ڕۆژانبوونشدارەب

ی ەژینگ ەل تییەە ئای ەم هێزەڕ. ئ ەگ ەیتەی و بیخەیدای بکەپ ەر ماوە، هەی ەموو شوێنێک هەه ەتی لەئای
 ەپێویستنیا ە. تەیە، دۆستان و خزماندا ه ەفێرگ ەل  خێزانتی ەرایەی نوێنەستە، دە، یاننەنجومەئتی، ەراوسێیەد

 ێنین.کار بەب ەتان ەرف ەم دەن و ئشدار بیەب ،بێتەه مانەمتمانخۆ
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 ش.ەڵکی دیکەی خمنداڵ  بۆڵکوو ەر بۆ منداڵی خۆی، بەه ەنرک بکات، ەی خۆی دتیەرپرسایەب خێزانبێت ەد
ی ەرچاوەسئامۆژگارییان! ک ەن ،ەوەگرنەڵدەیان هفتارەڕن و ەکەد انورەگ ەن چاو لمندااڵمان بێت بیرەلبێت ەد
  ە بێ ئێمەد بن.ەر دێف  ەوەئێم ەوان لە، ئباوانی ەئێم بۆ ەوەڕێتەگەد کارانەرزەهو  زارۆک باری ەوتی نالەڵسوکەه
 لمێنین.ەبزانین و بس ەم ڕاستییەئ
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 م ە ک ە شی ی ە ب 

 ە فێرگ   ە ستپێکێکی باش ل ە بۆ د تیدانی منداڵ  ە یارم 

 

  ەم جار لەکەهیوا بۆ ی  ەدڵخۆش و دڵ پڕ لزاران کوڕ و کچی ە. هەژیانتی ەڕۆژێکی تایب ەمین ڕۆژی فێرگەکەی
کاتی   .باوک، دایک یان ەپشتیوانسێکی ەی کستەنێو د ەستیان لەیان دە، زۆربەوەژوور  ەچنەد ەوەفێرگروازی ەد

ڤاڵی  ەمنداڵ ه .ەوەنێو ژیانی منداڵ ەتەهاتو ەوەکانیەرکەو ئ موو داخوازیەه ەب ەفێرگر چوو. ئێستا ەسەمنداڵی ب
 کرێت.ەدڕوانی نوێی لێ ەبینێت و چاوەد ەڵکی دیکەکات، خەیدا دەنوێ پ

 باری ەل ،ەفێرگ  ەتێچەم جار دەکەبۆ ی کاتێک،  یەکەمنداڵ کاتەزوو دەئار ەو ەناخی دڵ ەلێک خێزانموو  ەه
کان ەشداری وانەب ەکانیان چاالکانەن منداڵەکەد وزوەئار خێزان یار بێت.ەت ەوەیجڤاکی یندیەیوەو پ روونیەد
و  روونیەبواری د ەل   تا منداڵ ەبێت. هەمامۆستایان ه و ەفێرخوازانی دیک ڵ ەگەلی باشیان  دییەکنەیوەن و پەبک

  هادا مندااڵنەبارێکی و  ەبێت. لەی باشتر دهێنانکارەتواناکان و ب یی سروشتیەشەی گبێت شانس ەئاماد ەوەیجڤاکی
 ر. ەس ەنە بەد ەفێرگ ەو خۆش ل ەئاسوود کاتێکی

تی منداڵ ەکی ئایەیەشێو ەتا ب ەن، هەنجام بدەنی ئسااڵ 7-6توانن بۆ مندااڵنی ەد خێزان ەیەه تەببازۆر 
  ەڕۆڵێکی نوێمان پێدراو خێزانک ەو ە. ئێستا ئێمەوەببێت ەی فێرگەرکانەو داخوازی و ئەنگاری ئەرەبتوانێت ب

 خوێندن.   ەبدات ل منداڵ تی و هانی ەیارم خێزان ەدا. زۆر گرینگەفێرگ ڵ ەگەلهاوکاری  یەربارەد

 

 بۆ ڕامان 

  ڕوێت.ەلێی د ەیەخاکو ەاری ئوا پشتیوانی و سۆزدەئتۆوی چاندنی زانست بێت،  ،و پیت ەر ژمارەگ

 

منداڵ توانای   ەی گرینگترەوەبێت. ئ باش رمیەکی ف ەیینی زانیارەمنداڵ خاو  ەنیی ەوەستپێکێکی باش مانای ئەد
، ەی فێربوونوتینو ،بۆ منداڵ ە ستپێکێکی باشی فێرگەدجێی بکات. ەجێبرک ەئو ت ەباب ەبدات نج ەرەسبێت ەه

 ،نمندااڵ ەت بدەرف ەد  .ەئاسان ینجامگیریەو ئ  کردنردەراوەب، ەنجدانەرە، توانای سەی( یپرسنکونچکاوی )
 خاک و ە، لکانیان ببیننەیو جیاوازی ەوەنەۆ بکرد کەبن ەڕێ بد. ەوەنەی دار کۆ بکاڵەو گ ڵ وگ، ڕووەبەناوک

، بۆ  ەرگ فێ یرکەکاتێک ئ  ،نەمنداڵ هان بد ەهاوکات گرینگ .بناسنکان ەباڵند ڵ وەشوێن پێی ئاژ یفردا جیاوازیەب
 کانیان. ەرکەنجامدانی ئە ئ ەخوو بگرن ب ەوردەوردبێت ە. دشوێنی خۆیان دانیشنە ل  ،کێشانەنووسین و وێن ەنموون

ێ سوودی ل منداڵ دا، ەژیانی ڕۆژان ەزانیاری فێرکراو لی کردنەن بۆ پراکتیزەتی منداڵ بدەبتوانن یارم خێزانر ەگ
  ەب ەوێت ئاماژەمانەد  ەلێر ەتی بدرێت. ئێمەپشتیوانی و یارم ەوەماڵ ەل ەڕۆژان منداڵ ر ەگ  ەباشگرن. زۆر ەردەو
 .ەرگفێ ەل  منداڵ ستپێکی ەبۆ د ەرەدتیەیارم ەین کەند خاڵێک بدەچ
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 راز ە رف ە زارۆکی س  -1

باشترین   ەمەئکات. ەد  ەش ەوام گەردەبێت و بەخۆی د ەڕی بەگیردرێت، باوەلێ دزی ێ ست بکات ڕەمنداڵێک ه
  ەوەهێزهێز و بێەنی بەالی ەب ەوەانکانمەیموو جیاوازیەه  ەب ە. ئێمداە کانی فێرگەرکەئ ەوتن لەرکەسبۆ  ەرجەپێشم

  کردن رەزبەئژماردن و  نووسین، ەوەخوێندن یە وەڕای ئەرە. سنوێنینەسروشت د ینگی و جوانیەڕەنیا فرەت
 کەو بکات ەشە کانمان گەتەتایب ەت و کاراکتێرەخسڵ ەیەوەرینگترین ئ. گن نی گرینگترین اڵم ەب، نگرینگ

  کەییر چەمنداڵ ه ەنیی ەوەمانای ئ ەمەئ کدی.ە ر یەرانبەب یریۆمخەتی و خەرپرسای ەتگۆیی، سۆزداری، بڕاس
ا  هەفتاری وەپێ بڵێین ڕ ەئێم تبێەدکات، ەشیاو دەفتارێکی نە منداڵ ڕ کاتێکلمێنین. ەبیس ەبکات ئێم

 وێت. ەشدا خۆشمان دەوەئ ڵ ەگەلاڵم ەلمێنین، بەناس

 

 بۆ ڕامان 

  ەب  ەشە گ ەتی ئێمەیارم ەب و بتوانێتەئ ەزۆر گرینگ  .تنە تی تایبەیەی هەو توانایانەمنداڵ تێبگات ئ ەت بدەرف ەد
  ندیی خۆی بدات.ەتمەتایب

 

 ڵ بکات ە گ ە کارت ل   ە و کاتی پێبد   ە بگر   منداڵ   ە وێ ل گ    -2

هاوکاری و  هایەب ،وشتەڕ / مای نۆرمەکات منداڵ بنەد اهەو ەمە. ئەگرینگ کردنر و کارەسەکات بردن ەوەپێک
یت، ەکەد ڵ ەگەلی ە، کاتێک قسەلێبگر یو گوێ  ەرخان بکەکات بۆ منداڵ تتێدا دروست بێت.  ینگیەهاوئاه

 ەل بڕێت،ەد رەستی خۆی دە هکات، ەکاتێک منداڵ پرسیار د ت لێی بێت.ەڕووی قسر ەک هەن ،ەندی بگرەهەب
می  ەکە بوو نابێت ب واە. کنگێنێتەسەڵێ دەو هە وەداتەت لێک دەکەاڵمە منداڵ و ەنکو، چەڕاستگۆ ب دااڵمەو
ئاشکرا و دیارمان  رپرسین و سنووری ەب ەئێمین ە بد یبێت پێشانەد ،ەوەوانەپێچ  ەببڕین. بپێ  یەزانین و قسب
 و.ەبۆ ئ ەیەه
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ماسی، ەڕاوشت، ەبۆ گ ەدا بیبخۆت ڵ ەگەلبکات.  ەربارەد یو گفتوگۆ رگرێت ەورهات ەسەب ەمنداڵ چێژ ل ەگگرین
بۆ   تەرانەمەیر و سەس ەموو شتەو هەی مندااڵن. کاتێک منداڵ باسی ئشانۆما و ە، سینەوەڕک چنینتتوو
 ەچونکی مندااڵن، تیڤیو  ۆڕادی یەرنامەب ەیت گوێ بگرێت لەبدهان  منداڵ بێت ە. دەپێشان بد رنجیە، سکاتەد
 خش. ەکات بۆ گفتوگۆی سوودبەت ساز دەرف ەد

ین و پرسیاری لێ  ەکی بوو، خێرا خولیای خۆمان پێشان بد ێرهاتەسەر کاتێک منداڵ بەهخوو  ەبێ المان ببێتەد
ر ەکات(. گەل نەپەلە بکات )پ ەقس خۆەرەسەلین ەبک بێت منداڵ فێرە. دەنجی ڕاکێشاوەرەس پترین چی ەبک
بۆ  بگرن ەوەیمیەی ساخڵەنگبپزیشک و  ەندی بە ویە، پەگرفتی تێدای منداڵ ربڕینی ەی دەوێن شەکەست دەه

 .ە کەگرفت یکردنرەسە چار خێرا

 

 تی پێشان بدات ە رپرسای ە منداڵ سۆزداری و ب   ە ت بد ە رف ە د  -3

تی ەرپرسایەستێنێت. کاتێک منداڵ بەد ەرەپ ەوەماڵ ەتی لەرپرسایەرک و بەپێدانی ئ ەفراژووتنی منداڵ ب
 یت.ەستخۆشی لێ بکەیت و دەهانی بد ەستۆ، زۆر ئاسانەئ ەگرێتەد

بێت  ەوان دەئ ەن. ئێستایی مندااڵەبۆ زۆرب نجڕاکێشەرەسو  ڕووداوی نوێ ەل ە بریتیی ەفێرگ ەل کردنستپێەد
  یانتیەرپرسایەفێری ب ەوردە ورد خێزانی ەئێم ەگرینگ ستۆ. ەئ ەخۆیان بگرن یتیەرپرسایەۆژ بڕ ەک لەیەماو
  ەسپاردن  م کار پێەئ  رک.ەهێندێک ئ ەر بەرانبەستن ب ەر پێی خۆیان ڕاوەس ەبتوانن ل  ەک جۆرێک ەین بەبک

ی ژووری  ڕاگرتن خاوێن ەرپرس بێت لەکرێت منداڵ بەد ەبوون و ڕسکانی منداڵ. بۆ نموونخۆەربەبۆ س ەپێویست
 ینیەمەی خواردکردنساز ەشدار بێت لە، بەوەبڕازێنێت خوان، ەفڕێدانی پاشماو ەبدات ل  ەوەماڵ یتیەخۆی، یارم

بات ەد ەڕێوەرکێک بەکات و کاتێک ئەد ەوەخۆی  ەرک شانازی بەئ ەبوونی لرپرسەب ەو هتد... منداڵ ب ەساد
 ەوەمەنێکی زۆر کەمەت ەر لەه وێەل ،ەوەژار بکەێکی هاڵتەو مندااڵنی ەکات. بیر لەیی دەئاسوود ەب ستەه
 کات.ەدجێ ەجێب ەزۆر کاری دیک و ستۆەئ ەگرێتەشکی بچووکتر دوبرا و خ یتیەرپرسایەب

  ەڵکی دیکەجێ خ ەفراژووتنی هاوسۆزی )خۆ ل رکی سۆزداری بکرێت. ەمنداڵ فێری ئ ەکاتدا گرینگ مانەه ەل
 ەشەمنداڵ گ ەیەم شێوەناسرێت. بەد ەیەردەروەم پەی ئەخردی بناەک بەو ەوەروونناس ەدن زۆر ەالی ەدانان( ل

   تیەرف ەد ،ەیەی ساوای هو برا خوشک ،ر منداڵ ەگ  دات.ەد ەسانی دیکەو سۆزداری بۆ ک هاوسۆزیتوانای  ەب
، کار  هێننو شادی نجڕاکێشەرەسدا ەنەمەم تەل هاەرکی وەئجل گۆڕین و خواردن پێدانیدا.  ەشدار بێت لەب ەبدپێ
 .نەکەدی منداڵ ەشەگ ەل

 

   ت بێ ە ی جیاواز د دۆخ   ئاشنای   ە و ە ڕاهێنان ڕێی    ە ل  زارۆک  -4

 ەمنداڵ ورد ە. پێویستخێزانئاسایشی  ەل ەوەوتنەر کوبۆ دو ەو گرینگ پێویستنگاوێکی ەه ەفێرگ ەل کردنستپێەد
  ەگفتوگۆ بک ەستپێکی فێرگەی دەربارەت دەکەمنداڵ  ڵ ەگەلستۆ و بڕسکێت. ەئ ەخۆی بگرێت یتیەرپرسایەبە ورد
و  ەئ ربڕێت.ەد ەفێرگ ستپێکیەد ەر بەرانبەیان شادی خۆی ب ترس ە، بۆ نموونست و ڕایەه ەتی پێبدەرف ەدو 
 تدا تاقیەکەمنداڵ ڵ ەگەل ەرگی فێەبتوانیت ڕێگ ە. بیرێکی باشگرێتەردەو ەنوێی ە م گۆڕانەمنداڵ ئاسانتر ئ ەکات
ر  ەگ ە. ناخۆشەفێرگ ەتا بگات ەوێت هەکاتی د ەندەچ  تەکەبا بزانی دواتر منداڵ ەمڵێنەبخ ەکەکاتی ڕێگ. ەوەیتەبک

 وێت. ەپۆل دوا بک ەمنداڵ ل
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کاری  سوەببزوێت. ک ستی فێربوونی منداڵ ەتا هەهە یستدا پێوەفێرگستپێکی ەد ەمنداڵ ل ییکاوچڕاوکێ و کونەدڵ
ترین  . باشنەی پێبدە شەم گەه فتاری بگرنەڕ ەب  م پێشەخۆیان ه یوتەڵسوکەه ەتوانن بەنێزیکی منداڵ د

مان ەه ەهێن، لەشە ڕەر ڕووداوی ترسناک/ هەانبرەب ەیەوەنگار بوونەرەمنداڵ ب ە ین بەیدەد  ەئێم تییەکەیارم
)واتا  تیەیەکەپۆلمیان ەو دو ەیمیان مامۆستاەکەین: یەش بکەئاسایشی پێشک نوێی ەتوانین دوو دیاردەدا دکات

بێت   ەسەو کەبێت ئە. مامۆستا دەدا مامۆستا گرینگترین پشتیوانی فێرخوازەیەم پرۆسەل .(ەیەو پۆلەر بەو سەئ
کی  ەیەبێت ماوەد ەتوانێت و نەد ەاڵم مامۆستا نەب منداڵ.  ەبدات ەفێرگ ەتی پێویست لەهێمنی و یارم /شیئاسا

تی  ەبێت یارمەفراژووتنی منداڵ، دستانی ەڕاو  ەل گرتنانی فێرخواز بێت. مامۆستا بۆ پێشون پشتیەدرێژخای
 ەو بۆ هێندێکی دیک  وداەمکورتبۆ هێندێک منداڵ  ەیەم پرۆسەپۆلدا بدات. ئ ەی ل ەوەیی و هێور بوونەئاسوود

 .ەودایەمژێ در

 

 

 ی خۆی بکات ە ڕێی نۆر ە ستێ و چاوە دا ڕاو ە ر ە س   ە ل   ە بک   منداڵ فێر  -5

بێت   فێر منداڵ  ەگرینگ ەمامۆستا بۆ الی خۆیان ڕاکێشن، بۆینجی ەرەوێت سەیانەد ەیەه ەپۆلدا منداڵێکی زۆر ەل
،  بگرن ەمنداڵ ڕا بێنین نۆر ەپێویست ەر بۆیەر زۆر پێویستیشی بێت. هەگەت ئە نانەتی بکات، تەی یارمێ ڕەچاو

 .ببڕن ەسانی دیکەک ەب ەنابێت قس

 

جۆرێک ڕابهێنرێن پێش   ەب ەاڵم گرینگەب. ەن بۆ فێرگەبک یارەو تە منداڵ ئاماد ەوەنەزۆر الی ەل نتوانەد خێزان
کات، ەڕوانی چی لێ دەچاو ەفێرگ ەبێت کەمنداڵ گومانی ن دامان کاتەه ەگرن، لەن منداڵ وقی ەشادی و ز ەب

تا ەه پۆلدا ەزم بن لەن ەئارام و ب موو فێرخوازانەهە پێویست ەبۆی ە، زمەن ەپۆل پێویستی ب .ەفێرگ ەچێتەکاتێک د
ێکی باش  بارهێنان .ەومامۆستا ەلبن  ی ڕێپێدانڕوان ەڵبڕن و چاوەست هەفێربن د ن،ەمامۆستا تێبگ ەبتوانن ل
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  ەنۆر ەی بەمەنجامدانی گەشداری و ئەب ڕێسایێک لەی جۆراوجۆر و یاریگەمەگ ەل ی منداڵ کردنرفێ ەل ەبریتیی
فتاری  ەبگرێت و ڕ ەسانی دیکەێت، ڕێزی کبگر  بوونی خۆیەتووڕوی ەجڵمنداڵ فێر بێت  ەزۆر گرینگ ت.ێب

 .وت فێر بێتەو چڕاست  یجیاوازیمنداڵ  ەگرینگگونجاو بێت. 

 

 

 ی دۆڕاندن بگرێت ە رگ ە ربگرێت و ب ە و   وتن ەرک ە س   ە ل چێژ  فێر بێت  منداڵ    ە ت بد ە رف ە د  -6

. وتی دروست بێتەڵسوکەه دۆڕانپاش  ەیەوەهاتبێت. گرینگ ئەن دۆڕانشی وتوی ژیانیدا ەماو ەل ەنیی سەک
  ەژیانی ال ئاسانتر ەستپێکی فێرگەزموونی کردبێت پێش دەوتن فێر بووبێت و ئەرکە منداڵێک مانای دۆڕاندن و س

ێکی  بارهێنانواو بێت، ەنێک تەی الیەوەدۆڕان و بردن ەلێک بەو یاریگ ەمەگ کات.ەیدا دەڤاڵ پەئاسانی ه ەو ب
 ڵ ەگ ەل ەنیی ی باشوتەڵسوکەه ەیەمنداڵ ه کانەفێرگی ەزۆرب ە. لەی ورڕاگرتنرز ەو ب ەوەبووننگارە رەبۆ ب ەباش

و   ەفێرگ یداخوازی  ەر ب ەرانبەتی بەرپرسایە، بەتییەکپێویس ەفێرگ ەدا. سۆزداری بۆ کۆی گشتی لەمنداڵی دیک
 ەب ەفتار بکات، قسەڕ ەندانەسە پر منداڵ خۆە. گەژیانی فێرگ  ەل ەشێکی گرینگ ەن باڵڤا ەتوانای هاوسۆزی بۆ ه

  ەل -کێشێ ەد ەفێرگ ەو کاتێکی زۆر ل ەوزبکات،  رزا ێبفێرخوازان  داەو وان وچانکاتی  ەببڕێت، ل ەی دیکسانەک
 رخان بکرێت. ەت  ەباسی دیکبۆ  ەکاتو  ەوزم ەکرێت ئەکاتێکدا د

  ە، لگرووپ ەپۆل، ل ەر و هاوکاری لەبوورەد ڵ ەگەل  وتەڵسوکەهیاندن، ەجێ گەرک بە، ئکردنەمەگتوانای 
دا  ەرەس ەتوانێت لە، منداڵ دپێش ەدێت ەو پرسیارەئ ەجا بۆ نموونوە. ئەوەنزمووەئ ەخرێتەد داپشووشت و ەگ

دا ەڕوانی فێرگەچاو  ڵ ەگەلیاری  ەبوون و وازهێنان لەتووڕ ،ک بدۆڕێنێت؟ کاتی دۆڕانەییاری ،خۆی بگرێت
پێویست  ەرەشێکی هەک بە ست و سۆزی منداڵ وە نی هەالی ە ن بەخ بدەبای خێزان ەگرینگ  ەر بۆیەه .ەوەتیەنا
کی سروشتی و ئاسان ەیەشێو ەکات مرۆڤ بتوانێت بەوا د ەییبێت فێر بێت چە د منداڵ . ەستپێکی فێرگەد ەل

بۆ   ەنموون ەنەبک ەوەسانی دیکەک ەتوانن لەش دەفتارەڕ ەم شێوەئ ر. ەس ەدا بباتەسانی دیکەک ڵ ەگەلکاتێکی زۆر 
 خۆیان. 

 

 بۆ ڕامان 

 ن و ڕێکەگفتوگۆ بک ە وەو منداڵ پێک خێزانبێت ەد  ەبۆی رەبگونجێن. ه ەوەپێکندین منداڵ ەبێت چەد ەفێرگ ەل
 ەوەمەی گەڕێگ ە. ل ەفێرگ ەم لەماڵ و ه ەم لەفتاری باش هەکی ڕەیەند ڕێسا و نموونەی چەربارەون دەبک

 ڕێسای گشتیدا.  ڵ ەگەلخۆ گونجاندن  ەل ەبریتیی ەسانی دیکەک  ڵ ەگەلگات، بوون ەمنداڵ تێد
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 بڵێ   ڵ ە گ ە ل و گۆرانی    ە و ە بۆ بخوێن کتێبی   -7

ی بۆ کتێبو  بگرین ئامێزی ەمنداڵی خۆمان، ل ەین ب ەبتوانین بید خێزانی ەها ئێمەکی گرانبەییباشترین دیار
بینێت ە، سوودێکی زۆری لێ دەورەگ ڵ ەگەلبێت ەای ههە ندی وەیوە، منداڵێک پەپێشانی داو ەوەتۆژین. ەوەبخوێنین

  یشمنداڵ وجاەئکان. ەر وشەس ەیتەبخ ەنجەپ ەو ە خوێنیتەد بۆکتێبی هێواشی  ە توانیت کاتێک بە. دەفێرگ ەل
  ەب ت بێت منداڵ بیرەل. بێتەد ەوشئاشنای منداڵ  ەیەم شێوەب یان بینێت. ەدکان و ەر وشەس ەخاتەد ەنجەپ

رز بژمێرن،  ەنگی ب ەد ەب  ەوەکرێت پێکە، دەژماردن ەتێکی دیک ەباببێت. ەفێری زمان د ەمەوازی و گەوشگۆرانی، 
  ەل ەوەکردنبوون و دووپاتفێر  یەدارستان و هتد. وز ە وچک یان دار لە، چنگاڵ، ک(ئوتۆمۆبیل ڕۆک )ەگ ەبۆ نموون
 .ەبوون شادیهێنفێرست بکات ەمنداڵ ه ەکات. کارێک بکەد ەشەهاندان گ ەمنداڵدا ب

 

 

 الی منداڵ   خت ەج و   ە و ە وردبوون توانای ڕاهێنانی     -8

یاری و جێ بکات. ەتی جێبەبێ یارم ەرکی ئاسان بە شوێنێکی ئارام ئ ەنیا لەت ەمنداڵ ڕا بهێنرێت ب ەزۆر گرینگ
منداڵ   .ەخشەبهتد. سوود... نگ و ەۆڤ، بۆن، چێژ، دکانی مرەستە ی ناو ماڵ و هەستەرەر کەس ەل ڕاهێنان
 ەوەڕێز ەکات بەسێک پرسیارێکی لێ دەپێ ببڕێت و کاتێک ک تەکەقس ەوەبێ ئ ەقس ەگرێت لگوێ ب ەڕابهێن

  ەب  رکەئک ەی ەر جارەبێت ه ێئاگات ل سپێری،ە د ەکەمنداڵ ەرکێک بەکاتێک ئ. ەوەبدات ەکەی پرسیاراڵمەو
 کات. ەواو دەی تەک ەرکەتا ئەه ەڕوان بەاوو چ ەبسپێر ەکەمنداڵ
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ر کاتێکی  ەس ەل منداڵ  بێتەد .ەیەه ەوەیمیەساخڵ بوون و باری ەنوماندو ەندی ب ەیوەپ گرتنەسێرتوانای 
 م ڕێکەکەنی پۆلی یمندااڵر کاتی نوستنی ەس ەل ەی دیکخێزان ڵ ەگەلکرێت ە، دڕابهێنرێت دیاریکراوی نوستن

وان بتوانن  ەجۆرێک ئ ەر، بەس ەنەبەفێرخواز د ڵ ە گەل کردنەقس ەی مامۆستایان کاتێکی زۆر بەون. زۆربەبک
 تیڤی ە. فیلمێکی ترسناک لەوەنەم بکەک گرتنەسێرتوانای  بوونی الواز ەخش لەرهاتی زیانبەسەب کانی ەیریەکاریگ

 ات. بکمنداڵ الواز توانای فێربوون الی  ئاسانی  ەتوانێت بەد

 

 بۆ ڕامان 

 ڕوو مڕۆەی ئەوەخاندن، ئوک بنیادنان و ڕوەێت، ودکار ەخش بەزیانبم ەهخش و ەسوودبم ەهمێدیا بۆ کاری 
بێت ەد رەخێنوڕوفتاری ەکات، فێری ڕەتی دەی نای ( ـسێنن )ەدیمیری ەنیا زۆر سەتەمنداڵ ب ە،رەهێنترس داتەد

لەباتی  ت ێز بەڕەمنداڵ و ەزۆر باشتر بێت.ەد)سست( پاسیڤ   ۆو ڤیدی تیڤی ەر بەرانب ەدانیشتنی ب ەو ب
ر ەمتر سەک ە کێش بێت ەه ەتەم باب ەبۆ ئ ر ڕێسای دیاریکراومانە. گەوەیتیڤی ەخۆی بپڕکردنەوەی کاتی 

 ! نەدەڵدەه

 

 

 کانی ە رک ە ی ئ کردن جێ ە بێت بۆ جێب ە خۆی ه   ە ت ب ە با منداڵ شوێنی تایب    -9

 چۆنەتینی شوێنکار و منداڵدا پال ڵ ەگەل. ەیەخۆی هشوێنکاری  ەپێویستی ب ەوەفێرگ ەنێتەکاتێک منداڵ پێ د
ی  کردنجێەبۆ جێب ەیەه هەمیشەییکی شوێنکارێ  ەت بێت منداڵ پێویستی ب بیرەلدانێن.  ەکەی شوێنهێنانکارەب
 .خشەن ەبێتەداهاتوودا د  ەتای ژیاندا جێ بگرێت لەرەس ەل ی چاککەر خوویە. هەفێرگ رکی گرینگیەئ
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 ەوڵ بدەهڕابگرێت.  پێککوێ ڕ بێس و کتونتا، پێنوبێت. جاەخۆی ه لیەلوپەک ەچۆن ئاگای ل ەبک فێر  منداڵ 
ل ەپەلەبێت و پەواوتان هەیانیان کاتی تەب ەکارێک بک ە.فێرگ ەنوکی باش بۆ چوەتایەرەس ەم ببێتەکەڕۆژی ی

ست  ەد کردنل و ڕاە پەلەپ ەب  یانیانەب ەیەه خێزان. زۆر داتەتێک ن ەتاوەرەس ە ل ەکەکات، ڕۆژەراسانتان نەه
  ەڕۆژێکی خۆش لی ساز بێت، ینڤ فرا و رزیەی وەستەرەک ،چاالکی پۆشاکی ،رچاییەبر ەگ . منداڵ نەکەد پێ

 ر. ەس ەباتەد ەفێرگ

 

 

   ە ک فێرگ ە ت   ە ی باش ل دییەک ن ە یو ە پ بوونی  ە ه  -10

ی فراژووتنی ە نی دیکەبیستنی، بینینی یان الی ەر دوودڵی لەگ .بۆ منداڵ  ەیش گرینگخێزانبوونی ەئاسوود
روونناس.  ەر و دەبەو ێ ڕەمامۆستا، ب، ەفێرگستاری ەر ەپ دوکتۆر، سانی پسپۆڕ،ەک ەل  ەبپرس ترست، بێ ەکەمنداڵ

گرێت برەو ەفێرگ ەتی لەکی ئایەمنداڵ وێنای ەی. گرینگەتی بکەداوای یارم ەکی فێرگست پێەدپێش  ەباشتر وای
مێشکی  ەکی جوان لەتر وێنایەورەشکی گوبرا و خ، ندامانی خێزانە، ئخێزانر ەبێت گە خ دەبایڕپ ەر بۆیەه

   ن.ێو مامۆستایان بدو ەفێرگی ەربارەتی دەکی ئایەیەشێو ەب ەن، بۆ نموونەمنداڵدا دروست بک
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 بۆ ڕامان 

و   ەی فێرگەربارەد ەیتیەکی ئایەیەدانی بیرۆککانمان پێشانەین بۆ منداڵەنجامی بدەبتوانین ئ  ەباشترین کارێک ئێم
 .ەفێرگکاروباری 

 

 
 

 

  



17 

 بەشی دوەم 

 بنیادنانی میمانە 

 

ی ەۆسرپ ەل ەگرینگان ەنەو الیەکێکن لەی (کردنخۆەبەمتمان) ەمتمانخۆو  (گرتنخۆەل)ڕێز   ڕێزخۆ، ناسینخۆ
 کرێت: ەف دسەو  پێ ێکی سەیکورسی ەب ەیەم دیاردەئ .«مەدەها بڕیار دەمن و»گوترێت ەپێی دفێرکاریدا 

 یی ەکارام و توانا یستەه •

 پێدان گرینگیو  گرتنڕێز یستەه •

 تیەرپرسایەبی ستەه •

 

  ەل ەبریتییکی باش ەیەشەی گپێدانرجی ەپێشم وێت.ەکەربێنین دەد ەکەییکورسی ەو سێ پێیەکێک لەر یەگ
یی و ەتی کارامەرف ەبێت دە. دخێزانو  ەر شانی فێرگەس ەل ەرکێکەئ ەمەئو خۆڕێز.   ەمتمانخۆناسین، خۆ

  ەک تیەزموونی ئایەئ یکیەرەس هۆکاری ەبێتەد ە مەئ. خسێنرێتەس بڕەموو کەه ێکدا بۆتەباب ەوتن لەرکەس
پالنی فێرکاریی کانی ەک ئامانجەتەل ڕێک دێن ەم بیرۆکانەئتی. ەئای کیە یەشەما بۆ گ ەبن ەبێت ەد پاشان

  :داتیەڕەبن

وان ەجۆرێک ئ ەوتنیان، بەکپێش  ەل ەفێرخوازان یەوەکردنئاگادار رکی فێرکاریەگرینگترین ئ
 .ال دروست بێت ەلیان ەمتمانخۆ

 .خسێنێتەبڕ تاک یتیەئای  یەشەکسان بۆ گ ەی یفێرکاریکی ەمایەبن ەفێرگ ەپێویست
 تی ەڕەپالنی فێرکاریی بن
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 ەنموون

(  تۆمۆبیلۆئڕۆک )ەگ پارکی ەل  تەکەکوڕ وا دێت بۆ یامتەپ ەوەفێرگ ەل ،ەیەه نارگیرتەک کوڕێکی تۆ -
 . ەکێشاو یەرەجگ

  تاقی خۆی ەوەئ پێش دێنێت، واز ۆژڕ سێ پاش اڵمەب ،کاتەد ست پێەد ەباسک یاری ەل تۆ یەکەکوڕ -
 .ەن یان کاتەد  یاری باش بزانێت ەوەبکات

 ەقس رزە ب نگیەد ەب و ەبوو  نێر نگیەد  ساڵی، 14  نیەمەت ڕاندنیەپێت  پاش تەکەقۆز و جوان ەکوڕ -
 . کاتەد بێڕێزی وخۆەڕاست جاروباریش و کاتەد

 ماندوو ناکات.  خۆی وەئ ڵێنەد مامۆستاکانی گریت،ەردەو ەفێرگ  ەل الواز نجامێکیەئ تەکەکچ -

 .ڵبڕێتەه  ستەد داپۆل ەل ناوێریت تەکەکوڕ ەک بیستیتەد تۆ -
 

.  ونەکەردەڕوونی د  ەاڵم پاشان بەبینێ، بەن ەفتارانەڕم ەندیی نێوان ئەیوەرنجدا مرۆڤ پەم سەکەی ە، لەیەوانەل
.  ەگرینگ ەم هۆکارەبێت بزانین ئ ە. دزارۆک یەمتمانخۆکزیی بۆ  ەوەڕێتەگەد ەفتارانەڕ مەزۆر جار هۆکاری ئ

وڵ  ەه ەزۆرجار باشتر . ەوەمان ببینەکەنگاری منداڵەرە ب ەودییەیی، دوودڵی و نائومێەتووڕ ەوجا پێویست ناکات بەئ
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  ڵ ەگەل ەکەکێش ەبێسوود نیی .یەکردارانم ەهۆی ئ ەتەبو ەیین و لێی بپرسین چیەبخ ێکڕ دیالۆگێک ینەبد
ری، ەستپێشخەد  ڕێی ەلکۆسپ  ەببێتنج ەیی بۆ منداڵ و گەمتمانبێ ەدوور نیی ین.ەگفتوگۆ بک ەی دیکخێزان
و   وتیەڕخۆ ەلبێ ەد، گرفتی الواز بێی ەمتمانخۆنجێک ەدا. گەوەنگاربوونەرەنوێ و ب  یرکەی ئکردنجێەجێب

زۆر خۆ ماندوو  ،وەەسانی دیکەکسەلماندن لە الیەن   هێنانیستەدە ب بۆ ەسانەم کەدات. ئنیا بڕیار بەت ەناتوانێت ب
خۆیی  ەربەخشین و سەب  ەمتمان ەوەنەمەتای تەرەس ەر لەه خێزانبێت ەد ە. بۆیەش زۆر ترسناکەمەئ، نەکەد

 ال گرینگ بێت.  منداڵی

 

 

 یی ە کارام   و   توانا   ی ست ەه 

 ەنموون

ن ئۆرکێستری ەالی  ە)ئامێری موزیک(، ل بوونی شمشاڵ فێر بۆت پاش ساڵێک ماندوبوون و کۆشش ەکەکچ
رکی  ەئ ەچێژ ل .ەو شاد شەگ ەمیشەو هەئگۆڕین.  ەوتی ژیانی دێتەڕش ەمەبگیرێت و ەردەو ەوەفێرگموزیکی 

 ربڕێت.ەک دەسکااڵی ەوەکات بێ ئەجێ دەش جێبەوەماڵ ی کاریەت زۆربەنان ە، تگرێتەردەو ەفێرگ

 

زۆر و  یتی ە انی ئایگۆڕ، ەوتی کاروبار خێرایەڕ ەیەجار ه ەدات کە، پێشانی دەوەرەی سەیەم نموونەئ
ی  کردنیداەی پەندازەئ  ەب  ەنیی ەدیارد: ەی دیارەکەهۆکار .نەدەنجدا ڕوو دە ژیانی گ ەوام لەردەب نجڕاکێشەرەس

 سپێنێ.ەنجدا بچەگ ەلیی ەرازی و ئاسوودەرف ەس یستەهمرۆڤ و    ەبدات ەیی، متمانەتوانا و کارام

  ەیەبدات؟ منداڵ ه گرێخۆی کانی ەندی پێاڵوەم جار بەکەیی ەوەب ەوەبێتەش دەند گەمنداڵ چ ەدیوت
سیمای   ەل ەیرازیەرف ەم شادی و سەئکات. ەد ەپیاددان جار ەس ەب ەرەهونم ەنیشیت و ئ ەر دادندین کاژێ ەچ

 رزەبی ەنمر ورزش ەو ک: ەی وەنێت بۆ توانای دیکەمنداڵ نرخی پتر داد ەوەڕای ئەرەس .ەزۆر ئاشکرایمنداڵدا 
 ەب کردنستەهبوارێکدا توانا بن.  ەی لەوەب ەیەهوان پێویستیان ەبزانین ئ ەمێئ  ە گرینگ ،داەفێرگی کانەوان ەل

دا  بوارێک ەلیت ەبدت ەکەتی منداڵەتوانیت یارمەتۆ د وان.ەدات بەد ەیی و متمانەکارێکدا ئاسوود ەیی لەکارام
ی  ال ەتمانم یماەبن  ەبێتەستخۆشیی تۆ دەددان و ەدنهاندانی.  ەل ەبەدوودڵ میدا بکات. ەیی پەتوانا و کارام

 . منداڵ

 

 بۆ ڕامان 

  خێزان. ەرکەو ئەدانی ئنجامەئ بۆ بێەهتوانای خۆی  ەی ببێت بڕواەت، دانجام بدەکارێک ئ یەوەئ مرۆڤ بۆ
ی  کردننشتەرزەری و سەپێشداوخۆی. خۆڕسکی ی توانا ندنی ەسەشەگ و هێنانستەدەوبۆ   تداب هانبێ منداڵ ەد

 ،نابێت وتوەرکەو س ە نیی دا توانایەم بوارەل تەکەمنداڵ ەوایت و پێ ەنیی تدڵ ەب تۆمکێک ەی چەربارەمنداڵ د
ر  ە. گانتنێوان یندیەیو ەپتێکدانی ی منداڵ و ەمتمانخۆ  ڕوخانیهۆی  ەبێتەد ەوەوانەپێچ ەهیچ کوێ ناگات. ب ەب

 خێزانر ەن. گەبد ێوتنیان پەوتن و ژێرکەرکەتی سەرف ەبێت دەفێر بێت، د تێکەباب منداڵ وێت ەبمان ەئێم
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توانای   نانیێت پێبکات بۆ ڕاهسەد رکی ئاسانەڕاسپاردنی ئ ەب تا ەرەبێت سەوتوو بێت، دەرکەس وێت منداڵ ەبیه
  .یانکردنجیەجێب ومنداڵ  

 

 گرینگی پێدان و    گرتن ڕێز   ی ست ەه 

 

 ە نموون 

ت  ەکەڕوئێستا ککرد. ەوخۆشت لێ دەگرت و شەئامێزت د ەو، لەخ ەر لەت بچووک بوو، بەکەمنداڵ ەجاران، ک
 کات.ەرانت دە نیگ ە یەم دیاردە. ئەی ال خۆش نییەفتارەو ڕەو ئ ەبو ەورەگ

 

  واویەت ەب شەستە م هەمێنێت(، ئەتۆ ن ەکات )پێویستی بەستی دەربەوی سوزەئارو  ەبوو ەورەت گەکەمنداڵ
ی  ەوەویستی و لێپرسینەستین، خۆشەربەخولیای س ەندەوەنج ئەجاروبار گ. وەنی ئەمەت بۆ ە( ـئاسایی) نۆرماڵ 
 بێت.ەان خۆش دییت پێەکەوازشیان دەاڵم کاتێک نە. بنێنەداد ەمندااڵن ەب خێزان

و  ەستەی جەش ە، گەی متمانگرتنرە. بۆ وەلماندنەو س پێدانویستی، گرینگی ەخۆش ەموو مرۆڤێک پێویستی بەه
 . ەلمێنن و پێویستیان پێمانەسەد ە ئێم ەک ەیەسانێک هەویستی کەخۆش ەم پێویستمان بەکی ساخڵێروونەد

 

 بۆ ڕامان 

و  ەبۆ ئافراندنی متمان ەنێکی گرینگ ەالی ەمە. ئو ڕێزیان بگرین کانمانەمنداڵ ەین ب ەگرینگی بد ەئێم ەپێویست
 ستی منداڵ.  ەربەس
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 تی ە رپرسای ە ب   ی ست ەه 

 خێزانکات. ەتی دەرپرسایەب ەست بەسێک هەکاتێک کت ەتایبە ب، ەشتێکی باش  (بوون خۆەبەمتمان) ەخۆمتمان 
 ەدا هێندێک نموونەن. لێرتی مندااڵەرپرسایەی بەچێو یوانەفررەبن بۆ ەست کار بکەبەم ەو ب ەبێت چاالکانەد
 ن. یەکەستنیشان دەد

 ەی بدمنداڵپێشانی  .تیەرپرسایەب  ەب کردنستە بۆ هدات ەتی منداڵ دەیارم  ەک ەوەببین  ەتانەرف ەو دەئ -
 ساز بکات.  و خواردنتوانێت جلی خۆی بشوات ەچۆن د

 ەل ەیەوانەجێ بکرێت. لەجێب ەرکان ەو ئەئ ەڕوان بەو چاو ەت دیاری بکەکەمنداڵرک بۆ ەهێندێک ئ -
ڕای  ەرە، سەوەرکی ماڵەی ئکردنجێەجێب ەنەی مندااڵن مل نادەک ساز بێت. زۆربەتادا گفتوگۆیەرەس
رکێکی ەویست ئیەداڵ نر منە. گنانی کاراکتێری مرۆڤبنیاد ەشێکی گرینگن لەبکان  ەرکەئ ەوەئ
بێت ەسوودی بۆ خیزان ه ەندەچیت، ەدەبڕیار د ەوەماڵ ەلمێنیت. تۆ لەسەنجام بدات، لێی ن ەکراو ئیارید
ر ەنجام بدرێت. گەئ ڕێکوپێککی ەیەشێو ە کان بەرکەئ ،ەببڕوانیش ەچاو. ەش سوودی بۆ منداڵەندەوەئ
کی  ەیەشێو ەاڵم ب ە، بە کەی ناشیرینی پێ مە لێی و قس ەبەم ەتووڕکرا، ەجێ نەبێجوانی ج ەب  ەکەرکەئ

  ەیت و بەدەن ڵ ت کۆەکەیر داخوازیەس ەتۆ ل ە. زۆر گرینگەبک ڵ ەگەلئارام و لۆژیکی گفتوگۆی  
 یت.ەبک ڵ ەگەل یفتارەدابڕ ڕو واز ەکنەڕوون، یکی ەیەشێو
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 ەستنیشان بکەی سازش نین دەی جێگەلەو ڕێساگەڕوونی ئ ەب. ەگفتوگۆ بک ڵ ەگەلڕێساکانی ناو خێزانی  -
 ر بکرێت. ەس ەکرێت دانوستانی لەد ەیەه تەبابن. زۆر ەکام ەوەکب ڕوونیو 

 ەرپرس بێت لەتوانێت بەمنداڵ د ەو کاتە. ئەوەت ببڕەکەمنداڵبۆ  ەمانگان یان  ەفتانەکی هەیەمووچ -
 ێت. بنووسی خۆی ەکرێت منداڵ لیستێکی حسابی مانگانەدئابووریی خۆی. 

 بگونجێت.  ەماڵ و فێرگ ڵ ەگەل ەک کارێکی کردنیداەپ ەل ەت بدەکەتی منداڵەیارم -

  ڵ ەگەلبوو، گفتوگۆی ەت ڕاستگۆ نڵەگەلر ە، گەیەت پێی هەمتمان ەلمێنەت بسەکەمنداڵ ەب ەوەکرد ەب -
 .ەدب ساز

 

 بۆ ڕامان 

رازی و ەف رەس  ێکی دروستیستەه ەدان بەشە بۆ گن یەدەتیان دە، یارممنداڵ  ەین بەتی بدەرپرسایەر بەگ
 .ەمتمانخۆ

  

 

 بنیاد بنێ   ە خۆمتمان   ە و تییە ە رپرسای ە ی ب ە ڕێگ   ە ل 

 

 ەنموون

بڕێت.  ەردەزایی دەبێت، ناڕ ەوەماڵ ەل وەی شەکاژێر د ەر لەببێت ە، دەوەدێنیت تەکەمنداڵبیری  ەکاتێک تۆ ب
 .؟«ەنیی من ەت بە، متمانەوەمێننەد ەوەرەد ەپتر ل ێکسەکموو ە»ه

 

 «.ەینی مە م ماف ەئنیا منم ە»ت - «ەیەبۆی ه  ەمنداڵی دیک» ە.بیستویان  ەم وشانەئ خێزانی ەزۆرب

 

،  ەی دیکخێزان ڵ ەگەل بێت بۆ گفتوگۆەتێکی باش دەباب ەمە. ئم جێگیرەم ڕوون بێت هەهگوتارت  ەدا پێویستەلێر
 .ەوانی دیکەمافی ئ یەواژەستەدر ەس ەل کی کۆنکرێتەیەشێو ەب

 

 بۆ ڕامان 

 

 ەوەدێت کاتی خۆیدا ەو لەت ڕوون بێت. کاتێک ئەک ەیامەپ ەیت، گرینگەکەمنداڵ د ەڕوانی شتێک لەکاتێک چاو
تا  ەبڵی ه یێت. پێست دێنەدەور ەوروبەی دەستۆ و متمانەئ  ەگرێتەتی دەرپرسایەب ەک ەبک ێستخۆشی لەماڵ، د
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وان ەرفرەو ب ەئ یتیەرپرسایەب ودایەمش ەمەبێت، ئەد یێت پەتۆ پتر متمان ،فتاری خۆیەڕ ەرپرس بێت لەپتر ب
 و.ەخۆیی ئەربەستی و س ەربەسزیادبوونی هۆی  ەبێت ەی دەکەنجامەکات، ئەد
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 م ە سێی شی  ە ب 

  ی باش دییەک ن ە یو ە ای پ وات 

 

پتر   ەئێم ەیەبێت. وا هەلێ دروست دی ەراسان بوون و کێشەیشتن، هەگەلێک ن  ،ندی ئاڵۆزەیوەزۆرجار پ
 ەڕاست. ساز نابێچ دیالۆگێک یه ەیەشێوم ەبمان. ە کەرەرانبەب ەل گرتنتا گوێ ەاڵمین هەی وکردنەرقاڵی ئامادەس

 ەیەت هەرف ەاڵم دە، بەمەستەئ کارێکیتێیدا بوون ەکارام و  داگرتنندیەیوەبواری پ ە ل ەختەرێکی سەهون گرتنگوێ 
  ەڕاستگۆیان ،سێکەک  ەل ەبریتیینی ەسەی گرینگن. ڕەنی و هاوسۆزی دوو نیشانەسەگوێگرێکی باش. ڕ ەببین ب

شتێک   ەک ە،یەباو هکی ەیەچێت دیاردەمان نبیرەلبڕێت. ەردەی خۆی دەڕاستین ستیەبەگرێت و مەگوێ د
ست و ەه ەب ەسێکی دیکەجێ ک ەل ەدانانمپاتی( مانای خۆێ)ئ  . هاوسۆزیەیەستمان شتێکی دیکەبەڵین و مەد

ال  ەلو خولیای ە، ئتە باب ەڕوانیتەد ەوەوەنیگای ئەو گۆش ەڕوانگە ی لەدەد تەکەکچی . کاتێک تۆ پێشانەوەهزر
ن.  ەکەد بزانین باسی چی کانمانەمنداڵ ەبگرین ل گوێ  ەئێم ە. گرینگی تۆەکەیامەپ ەل گرتنگوێ بێ بۆ ەدروست د

 ناگرن. ەئێم ەگوێ لرگیز ەه وانەوان، ئەگرین لە گوێ ن ەر ئێمەگ

 

 

 ە نموون 

 ەمیشەه ەخۆشی ێپو ساڵی  13نی  ەمەت ەتەیشتوەو گ ەاڵم ئێستا ئ ەتدا، بەکەکچ ڵەگەل گفتوگۆ ەتۆ ڕاهاتووی ب
ر ەس ەب ەراسان، پاشان وای لێدێت ئێوەبێت یان هەد ەتووڕیان  ،یتەکەد ڵ ەگەلی ەنیا بێت. کاتێک قسەت
  زریکێنن.ەکدا دەی

 
،  «ەیندیەیوەوتنی پەکار کەلی »ەربارەدا دەلێر ەی ئێمەگوتاڵم ەبێت، بەدا هەرێل  ەلێکی شاراوەگەکرێت کێشەد

.  خێزان وێن ندیەیوەپکزیی  ەل ەیەوام سکااڵیان هە ردەنجان بەگ .و منداڵدا خێزاننێو  ەل ەزۆر باو ی کەیەدیارد
ن.  ەکانیان نابەکێش ەی بەپ ن وەرک بکەد منداڵ  ەنیی ان لێ ناگرن، پێیان خۆشیوێ گ خێزانڵێن ەوان دەئ

 ن.ەکەد  تاوانبار ڕەشبینو  ەتووڕ، رەهونبێ ەمنداڵ ب خێزانهاوکات 

ی  کردنتاوانبار ەین، لەبکرک ەد کدیەیین ەوڵ بدەه ەباشتر وایس ناکات. ەتی کەخزم ەکردنم تاوانبارەاڵم ئەب
و  ەل ەوانترەرفرەب «ندیەیوەپ» .ەنێوان مرۆڤ گرینگندی ەیوەپێشخستنی پبۆ  کۆششمپارێز بین. ەکدیدا دەی

، کنەزیر کارەرزەزارۆک و ه. ەوش ەل ەرترەکاریگ ەستەڕاستیدا زمانی ج ەل .هێنینەد انکاریەب ەئێم یەوشان
  یربڕینە، دنیگا ەل ەبریتیی ەستەزمانی جبینن. ەهاسانی د ەب باوانی ەی ئێمەستەناکۆکیی نێوان گوتار و زمانی ج

ری ەبێ بیس ەڕۆکی گوتار، دەناو ەی بردن بەر و پەرانبەبۆ بیستنی ئاخافتنی ب ش و هتد.ەل  یەجووڵ ،خساروڕ
 باش بین.
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 بۆ ڕامان 

  ڵ ەگەل ی باشدییەکنەیوەی پەخبنا کانی ەردەب ەکێک لەتوانیت یەد وکاتە، ئەب فێر گرتنندیەیوەشێوازی پ
 .زموون نابێتەئ ەبخۆڕا  ەشتێک لچ یه -ەنیی مفت گرتنندیەیوەبیرت بێت پەل اڵمە. بتێیدابن تداەکەمنداڵ

 

 ین. ەباس بک  گرتنندیەیوەنێکی گرینگی پەند الیەوێت چەمانەئێستا د

 

 یشتن ە تێگ  .1

 ین؟ ە تێبگ   کار ە رز ە زارۆک و ه ی  نگ ە ره ە ف   ە توانین ل ە د   ن چۆ 

 

 ە نموون بۆ  

چێت  ەدو ەکڕیت، پاش ڕۆژێک ئەگۆرانی بۆ د CDی دییەکتدا سیەکەدایک بوونی کچ ەڕۆژی جێژنی ل ەتۆ ل
ت  ەکەی کچەوەل  ەن یەگەتێد ەتیوی خۆت کڕدییەو سیەل ە. تۆ ن ەکی دیکەی ەدان ەب ەوەگۆڕێتەد ەدییەکسی
 وێت.ەیەد
 

. بێگومان تۆ لێی ەیەخۆی ه ەت بەر و چاالکی تایبەبیات، زمانی ئاخاوتن، هونەدەگ، ئنەرهەف  ،کارەرزەهمرۆڤی 
وێت ەر ناتە. تۆ هەنگەرهەم ف ەشێک لەب ەبیت بوێت بەتەن باوانک ەوتۆ  ەیکی سروشتیەیەدیاردیت. ەتێناگ
  ەدونیایم  ە. ئەیەه خۆی  ەت بەتایب  دونیای ەنج پێویستی بە . گەزۆر باش ەمەڕاستیدا ئ  ەل یت.ەزووی بکەئار
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ێوان تۆ ن ەدیوار ل ەبێت بەجاروبار د ەینگیەرهەف  ەرژینەم پەاڵم ئە. بداتەد وانەستی بەربەو س ەستی ناسنامەه
بدات.   ا ڕووهەیت شتی وەبد ەی، نابێت ڕێگدییەنەیوەم پەی ئەورەنی گەێکدا تۆ الیبار ەتدا. لەکەمنداڵو 
 ەت پێویستی بەک ەمنداڵ یەوەلیت ەتێبگ ەاڵم گرینگەنج، بەگ ینگەرهەف  ەیت لەگەتێن رگیزەهتۆ  ەیەوانەل
ی ەی دیکدییەکت سیەکەبۆچی کچیت  ەگەتێن رگیزەهر تۆ ەت گ ەنانەت. ەیەخۆی ه ەت بەتایب ێکینگەرهەف 
تا  ە. هەیەبژاردنی هڵەو مافی هەئ  ەیت کەتێبگ  ەندەوەم ئەبێت النی کەویست، دەی تۆی نەوەڵبژارد و ئەه

 ەبێت، هێچ پێویست بەر نەنێخوڕو ووشتی ەڕدەبی تیڤیی ەرنامەو ب کتێبموزیک،  ەو لەڵبژاردنی ئەه کاتێک
مان  ەه پۆشاکیشتدا. ڕوخسار و ەکەمنداڵنێوان تۆ و  ەدیوارێک ل ەموزیک ببێت ب ەدەم ەڕێگ ناکات. ەخنەڕ

 ،و هتد نینۆکی کردننگە، پرچ بڕین، ڕەوەمۆدێلی خۆڕازاندن ەل ەیشتنی ئێمەگەای تێنوێڕ.  نوژێنوورەپرسیار د
  ەگاتە نتا ەه .تیە کانیەڤاڵەه  ی( ەڕوانگ) چاو ەب تەێکی تایبڕوخسار ەو پێویستی بەئ ەکین ەتوانین تێبگەد

شێکی لێک ەست و کەنا هەناکات، د ەوەبووننگارەرەو ب ەخنەڕ ەپێویست ب، ەکەی منداڵمیەساخڵسنووری زیان بۆ 
رێکی ەاڵم هێشتا ڕووبە، بەی تۆوەڕوانگ ەل ەم دوو جیهانەجیاوازی زۆری ئ ڕایوێ  بێت.ەگیشتن دروست دەتێن
 ن.ەش بگەبیری هاوبزوو و ەئار ەتوانن تێیدا بەد ەئێو ەیەه وانەفر
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 بۆ ڕامان 

وێت ەر بمانە اڵم گەین، بەگەتێن ەمەلرگیز ەه ەئێم  ەنگەڕ .ەیەتییان هەێکی تایبنگەرهەف نج ەمنداڵ و گ
بێت  ەد ەبگرین. ئێم ەنگەرهەف م ەوان بەپێویستی ئ ەز لێ بێت ڕەبێت، دەه  منداڵ  ڵ ەگ ەلی باشمان دییەکنەیوەپ

ر ەسەب ەیەه هاەی وفیلم، گۆرانی ەبێت، بۆ نموونەنج هەی گنگەرهەف کانی ەخشەزیانب و تی ەنای ەسیگناڵ ەئاگامان ل
  وە. ئەیەه ەـ م »سیگناڵی ترسناک«ەتۆ ئاگات ل ەک ەمێنەت بسلەکەمنداڵ ەب ن.ەدەدڵەدا هرەی هۆشبەمادد
 .ەوەبێتەورد د ەو سیگناڵەل ەوەوریای ەش بەکەمنداڵ ەکات

 

 

 کاتی گونجاو  .2

 ی کاردا ناگونجێت ە رنام ە ڵ ب ە گ ە ل  ە میش ە ندی ه ە یو ە پ ی  گرتن ڕا 

 

 ە نموون بۆ  

ی ڵەگەلیی بۆ گفتوگۆ ەفتەپالنێکی ه ە، بۆیەنرخەند بەت چ ە کەنێوان خۆت و کوڕ یندی ەیوەی پڕاگرتنزانیت ەتۆ د
 . کردنەقس ەکات بەست د ەپێش نوستن د ەمیشەه اڵمەبناکات،  ەدا قسەم دانیشتنانەلرگیز ەه وەنێت. ئەداد

پێویست  ەیەوانەل دا،ەنجاڵ ەج ەمەردەم سە، لمنداڵ  ڵ ەگەلکاتێکی دیاریکراو بۆ گفتوگۆ  و ەفتانەپالنێکی هدانانی 
زۆر   ەیەم بیرۆکەنێوان مامۆستا و فێرخوازدا. ئ ەل کردن بۆ گفتوگۆ ەکان پالنێک دانراوەی فێرگەزۆرب ەبێت. ل

  ەت لەند کاتێکی تایبەی چکردنت. دیاریەکەمنداڵبێت بۆ ەکاتت نرقاڵ بیت ەس ەندەمەر تۆ ئەت گەتایبە، ب ەباش
 بۆتۆ  رۆشییەپی سۆزداری و ەربارەد ەکی گرینگەیەمنداڵ نیشان ڵ ەگەل کردنبۆ دانیشتن و گفتوگۆ ەفتەه

م  ەت لەکەمنداڵر ەگ  ەبەرێشان مەاڵم پەب .ەوەکانی ئەو شادیی  ەی کێش گرتنندەهەمانای ب ەمەو ئ  تەکەمنداڵ
بانگهێشتدا   ەموو کاتێک لە و منداڵیش ه اتاکنڕێ پالن  یپێ ەب ەمیشەهیچ ناکات. ژیان هدا باسی ەدانیشتنان

 ە.نیی یکردنتوانای گفتوگۆ

 

 بۆ ڕامان 

نیا دانیشتن و ە. تەینگی جوان گرەربڕینی وشەد یەهێند  ەوەفتارەی ڕە ڕێگ ەری و پێشاندانی خولیا لەستپێشخەد
ر باوک و منداڵ باسی ەت گەنانەندیدا، تەیوەبواری پە ل ەیەمنداڵ گرینگی خۆی ه ڵ ەگەلر بردن ەسەکات ب

گرینگ  نج.ەمنداڵ و گ ڵ ەگە ل دییەنەیوەنێکی گرینگی پەنی کاتی دروست الیدڵبژارەن. هەکەتیش نە شتێکی تایب
گونجاو« ەتۆ »ڕۆژێکی ن ەجۆرێک ک ەیت، بەبک ەڤ ۆنێوانتان شر یەژینگڕۆکی ەتۆ فێر بیت ناو ەیەوەئ
کاتی  ڵبژاردنی ەه بوونیەئاسان ن ڕایەرە. سەوەتاقی بک ەو جارێکی دیک ەڵبژێرەه وکاتێکی گونجابژێریت. ەڵنەه

و  ەسوود ل ەباشترین شێو ەندی بێت و بەیوەی پەرمیانەناف  ەتەرف ەو دەئاگات ل بێتە، دمڕۆداەژیانی ئ ەل گونجاو
 .یتربگرەو ەالنەه
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 گرتن گوێ  .3

 

 ە نموون بۆ  

رقاڵی ەو سەاڵم تۆ نازانیت ئەرقاڵی شتێک بێت، بەدات س ەت وا پێشان دەکەمنداڵفتاری ە ی دوایدا ڕەم ڕۆژانەل
 .ەیچی
 

 یەگرینگ ەشێواز مەئ  یەوەئر ەبەنها لەت ەوەمەستە ئ دۆخی ەتەوتووینەک ەئێم زۆر جارلێی بپرسیت. کرێت ەد
ندی  ەیوەکانی پەموو هێڵە ی و هەت تێبگەکەمنداڵ ەل وێتەتەر دە. گەپشتگوێ خراو - ەپرسیار ەک - ندیەیوەپ

 .کردنەئاڕاستپرسیار  -فێر بیت  گرتنندیەیوەکانی پ ەئاسان ەرەهون ەکێک لەی ەبێت، پێویست ەنێوانتان کراو

 

 انیەوەاڵمدانەو یە وانەئ و ەیان ئاسانەوەداناڵمەوی  ەوانەکرێن: ئەش پۆلێن دەدوو ب ەکان بەی پرسیارەزۆرب
 :ەکات، بۆ نموونەداوای زانیاری و فاکت د ەیەو پرسیارە. پرسیاری ئاسان ئەمەستەئ

 ن بۆ الت. یێک جاران ناەکانت وەڤاڵەبۆ ه -

 بێن؟ ەوات لێیان کردوواد -

 کوێ بوویت؟ ەو لەدوێنێ ش -

 ؟ ەفتەڕۆژانی پشووی ه ەیت لەوێت چی بکەتەد -
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 ؟ەجێ کردوەی مێژووت جێبەکانی وانەرکەئ -

 

اڵم ە. بەوەبمێنێت اڵمەوبێ  ەکەپرسیار ەیەوانەنا لە. دەوەداتەاڵمت دەبزانێت، خێرا و ەکەاڵمە ت وەکەر منداڵەگ
بۆ  ەیەوانەمنداڵ. ل یستیەربەستی سەه ەکا لەد ەشەڕەوخۆ هەبێت ئاگادار بیت هێندێک پرسیار ڕاستەد

 وێت. ەکەست نەت دخشەبەی متماناڵمێکی گونجاوە پرسیاری ئاسانیش و

 ەم جۆرەئ .ەیەه  ەوەـزاج(ە)م روونیەو باری د ەست، ڕوانگەه ەندیان بەیوەپن وا ەوانەئ مەستەئ یپرسیار
 :ە . نموونکاتەپێ د ستەدبۆچی؟« » ەزۆر جار ب ەپرسیاران

 ات کرد؟هەچی وۆب -

 یت؟ەکەست دە ا ههەچی وبۆ -

 ؟ەنگەئاهم ەوێت بڕۆی بۆ ئەتەبۆچی د -

 

 ەوەمێنێتەد اڵمەونجێک یان بێ ەگ ەی پرسیاری وا لکردن ەئاڕاست. ەنیی ئاسان ەپرسیاران ەم جۆرەی ئەوەمداناڵەو
دوا بخرێن بۆ کۆتای  بێت ەد  ،ەم پرسیارانەئگرینگیی  وێڕای. کاتەدرباز ەکانێک دەڵتەشان ه ەیان خۆی ب

 ین. ەست پێبکەکان دەئاسان ەپرسیار ەب ەباشتر وایگفتوگۆ. 

 

 ە نموون بۆ  

 ە ک ە رهات ە س ە موو ب ەه 
ت  ەکەکوڕ. کاتێک ەڕ هاتووەشەسێک بەکند ەچ ڵ ەگەلت  ەکەڵێت کوڕەکات و دەفۆن د ەلەت ەری فێرگەبەڕێوەب

رچی ەی و هەکەژوور ەچیتەد پاشانی خۆی. ە کەژوور ەیت بڕواتەکەستان داوای لێ دەماڵ، بێ و ەوەدێت
 ڕێژیت.ەی پێ دەرییەروبەو بێسەموو ئەو داخی هیت ەکەپێی د ەیبێڕێزی

 

  ەین لەدەخۆمان ال د ەیەم شێوەب ە.وەت بکۆڵینە کانی بابەنەی الیەربارەموو شتێک دەش هێپ ەزۆر گرینگ
 جێ.  ەو حوکمی ناب ناشیرینی وتەڵسوکەه

بوو تۆ گوێت  ەوەدا ئەلێر ەکەڵە. هبێتەه مانە وەبێت کاردانەد ەبۆی رەه ،ەی ەورەمکێکی گەڕهاتن چەشەب
دا  ەی ئێمەڵگەکۆم ەل ەو ماف ە، ئخۆی بکات ەدا داکۆکی لە تت نەرف ەدت ەنانەت. تۆ تەکەکوڕ یەگوت ەگرت لەن
ر  ەس ەانێک بڕو هیچ گۆەئ یەڕاڤ دوای بیستنی  ەنگەڕ .ژمێردرێتەد ی مرۆڤکانەتییەڕەبن ەماف  ەکێک لەک یەو

لمێنیت بڕیاری ەبێت پێی بس ەتۆ د لێبگریت. یگوێ ەبێت و پێویستەتۆ د شداەوەڵ ئەگەلت، ەیەن دیدی تۆدا
ستت ەد ەکەی کێشەربار ەد تۆ ەیزانیاریکانی ەجۆراوجۆر ەرچاوەموو فاکت و سەمای هەر بنەس ەو لەسزادانی ئ

ری. ەروەیاندنی دادپەجێ گەبۆ ب ەخۆت کردوو یشڕی کۆشەوپەگات تۆ ئە و تێدەئ ەیەم شێوە، بەتوووەک
بکات.   ەو کارەئ ەبووەک مافی هەیەتا ڕادەوێت هەکەردەت بیست، بۆت دەکە کوڕی ەڕاڤ کاتێک تۆ ەیەوانەل
 ەوەفێرگ ەندی بەیوەپ ە، باشتر وایەنەالیەها زۆر جار فرە. ڕووداوی وخۆی کردبێت ەپارێزگاری ل ەیەوانەل

 یت. ەبک ڵ ەگەلگفتوگۆیان  ەکەی ڕووداوەربارەبگریت و د
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 بۆ ڕامان 

وێت  ەڕێناکوا  ەمیشە، هەقس ەکانمان دێنینە. کاتێک منداڵەوەاڵم بداتەێت وبتوان ەمنداڵ بک ەجۆرێک پرسیار ل
مان بۆ  ەکەی ڕووداوەنێکی دیک ەتوانین الیەان لێبگرین دیوردی گوێ  ەب  ەر ئێمەاڵم گەبێت. ب یانەقس ەزمان لەح
 ەبیت لەد ەتووڕژێیت و  ەشڵەکاتێک تۆ د تەنانەت بگۆڕێت. ەکەر ڕووداوەس ەل وێت یان ڕوانینمانەرکەد

  .یەڵ بکەگەی ل ەقس ەکەڕووداو نیەموو الیەه یەربارەد  ەتیانەر خۆت و بابەس ەل ەت، گرینگەکەمنداڵ

 

 

 ە نموون بۆ  

 ت ە ک ە منداڵ   ە ب   ە نجت بد ر ە موو س ەه 
 ڵ بکات. ەگەت لەوێت قسەیەت دەکەورەگ ەت، کچەکەلچکۆب ەمنداڵ ەب یتەدەریکی خواردن دەکاتێک تۆ خ

 

نجی ەرەدا ناتوانێت سەدۆخم ەاڵم لە. بەتەکەنجی تۆی بوێت، بێگومان منداڵەرەواوی سەبێت ت ەسێک هەر کەگەئ
  ەی پێ بڵێ، بڵی تۆ زۆرت پێ خۆشەمەی. ئەکەبچکۆل ەشکوخ ەیت بەدەتۆ خواردن د ەوەئر ەب ەربگرێت، لەتۆ و

 بیستنی توانایزریکینێت ەد ەندەوەی ئەلچکۆب ەشکوخ ەی بەدەر خواردن نەگ اڵمەبکانی بگریت، ەقس ەگوێ ل
 لێ یمجا گوێ ەئو   ەوەتبێەد ەم کارەلتا ەت هێڕێ ب ەکێک چاوەند خولەت چێ توانەد .بێتاوت نەئکانی ەقس
 کات. ەت دڵنیا دەکەمنداڵ ەئاسان ەوەکردنڕوون ەم جۆرەئ یت.گرەد
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  ەل ەبریتییت، ەک ەورەگ ەکچ ەی بەنجت بدەرەی سەتۆ بۆچی نابێت نیو ەکە وەی ئەنێکی گرینگی دیکەالی
بۆ  بگریت ەرێسهادا ناتوانیت ەدۆخێکی و ەتۆ پرسیارت ال دروست بێت، ل ەنگەڕ (.کردنرکیزەت) گرتنەرێس

ە ، بێ دوودڵیش بزانەنەر دوو الیەه  یەسێرنج و ە رەس ەی باش پێویستی بدییەکنەیوەی پرسیار. پکردنەئاڕاست
 تی.ەشایانی ەگرتنەسێر ەمەئ

 

 بۆ ڕامان 

 ەت، بەکەمنداڵ ەی بە رنجت بدەبێت تۆش سەد ەبۆیر ە. هەگرتننجەرەس ەموومان جاروبار پێویستمان بەه ەئێم
 . نێتەنگی بۆ دادەس، بینێتەنجی تۆدا دەر ەقی سەچ ەخۆی لست بکات ەه واویەت  ەب وەک ئەیەشێو

 

 

 ست ەه  .4

 ە نموون بۆ  

 یشتن ە تێگ   ی پێویستی 
چاوی  دا ەکەپاس ەمڕۆ لەوێت چاوم لێ ناکات، ئەمن خۆشم د یەو کوڕەئ :گریەماڵ د ەوەت دێتەکەێک کچکات

 کردم. ەن ێل
 

  دێت تۆ ناتوانیت پشتگوێی لێ یدات. واەڕووداو پێشان د ەر بەرانبەهێز بەی بەوەنج کاردانەجاروبار مرۆڤی گ
  ەدیک مێکیەداڵم پاش ە، بنێتێ خۆی بنو  ەل ەورانەکی گ ەیەوەکرد ئێستا توانێتەد کارەرزەه .یتەبخ
  ەل ەبریتیی ڵێن »من«ە بزانیت کاتێک د ەمەستەئزۆر بنوێنێت(.  ەنمندااڵکی ەیەوەی ڕوو بدات )کردەکەوانەپێچ
 یەوەکاردان بۆ ەرکی ئێمەدیان منداڵ(.  ەوەکاتەبیر د ەورەگ یەکات وەئ کە و «من» ەست لەبە)م چی
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شێوی، ە شادی، پ ەوان لەی ئەو چێژەبیرمان بێت ئەبێت لەدک بێت، ەرچییەه  ڕووداو ەلمنداڵ   جۆراوجۆری
موو کاتێک توانای  ەه ەئێم ەڕاست. ەنەسەڕو  ەیبینن، چێژێکی ڕاستینەویستی دەمباری و خۆشەخئێش و ئازار، 

ئاڵۆز و  شەئێمکانی ە ستەک هەو و ەنەسەڕو  ەینکانیان ڕاستەستەاڵم هە، بەنیی وانەستی ئەه ەیشتنمان لەتێگ
 .نگرینگ

و   ەوتووەکەنزموون ەستهێنانی ئەدەب، هێشتا فریای ەڕاندووەژیان تێپ ەنێکی کورتی لەمەمنداڵ ت یەوەر ئەبەل
 ەاڵم لە. ب(وتوونەک ەنجێ ژیاندا  ەل ەنیی و چی گرینگ ە چی گرینگ) ەنیی یکانە استییڕ نگاندنیەڵسەه توانای

ی باشت  دییەکنەیوەتدا پەکەکچ ڵ ەگەلوێت ەتەڕاستی دەر تۆ بە. گوان گرینگنەکانیان بۆ ئەستەا هکاتد مانەه
ک  ەت وەکەی کچەفتارە ڕ مەتۆ ئ ەیەوانەچاوی بگریت. لەستپێک و ڕەخاڵی د ەیتەو بک ەستی ئەبێت هەبێت، دەه

ت بگریت، ەکەکچ ەتۆ گوێ ل ەنیی ەوەنیا ئەندی تەیوە. پەنیی ەو گاڵتەبۆ ئ ەم دۆخە اڵم ئەیت، بەک تێبگەیەگاڵت
شی  ەکرێت گرینگترین بەد، یشتنی تۆەتێگ ەو لەرکی ئەو دستی منداڵ ەه ەیشتن لەتێگ. ەوانترە فر ەوەزۆر ل

 .ندیەیوەکانی پ ەڵهێ  گرینگترین ەل ەکێکەدا یمان کاتەه ەبێت. ل گرتنندیەیوەپ

 

 بۆ ڕامان 

ڵبژێرێت.  ەه ەکەنگ ەڕ منداڵ  ەت بدەرف ەکات. دەتر دیننگەوانتر و ڕەرفرەمان بنێوانندی ەیوەپ ستی منداڵ ەه
 ەستی باشتر لە. زۆر جار هەستی منداڵ بەببینین. ئاگاداری ه ەکەڕووداو  و ەوێن مەرجەس ەئێم  ەیەوەگرینگ ئ

ی  کردنەشرۆڤ  ەبدات ل ەتی ئێمەیارم ەنیی وازێکی جادووییخات. هیچ شێەد رەستی دەبەکانی وێنای مەوش
 .وریا بین کانەدروست ەی سیگناڵگرتنرەو بۆ ین و ەپتر کۆشش بککاتی ئاخاوتن بێت ەستی منداڵ. دەه
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 ە نموون 

 ی تۆ ە کانی دیک ە ست ە و ه   -یی ە تووڕ 

 .ەت لێیکڕ ەمیشەتۆ ه ەو پێوایەت، ئەکەکچ ەبێت لەد ەتووڕتێک تۆ اک
 

 ەب کردنموو شتێک زریکاندن و هاوارەدۆخێک. پێش هونگی بارەی هاوسڕاگرتنی بۆ ەتوانیت زۆر کار بکەتۆ د
، بوونەتووڕ یکات بیت. ەد ەووڕپتر ت ەی لێتکت بڵێ ڕەکەچککاتێک  - نادات تییەکەهیچ یارم دامنداڵ ر ەس

کی  ەیەرچاوەبوونی تۆ سەتووڕ ەیەوانە. لی خۆت.ەکەبوونەهۆکاری تووڕ ەل ەیەوەکردنو بیر گرتنوچانکار  باشترین
 ک دڵشکان بێ. ەی وەستێکی دیکەبێ، هەبوون نەتووڕ  ەبێ، دوور نییەه یەدیک

منداڵ بڵێیت تۆ چ  ەب ئاشکراوخۆ و ەڕاست ەیەوە بوون، ئەتوڕ ەبۆ نموونست، ەهنی یربڕەش بۆ دکی باەیەشێو
 ەبۆ نموون «... مەکە ست دە: »من هەربڕینەم دەستپێکی ئ ەکانی دەباشترین شێو ەکێک لە. یەیەستێکت هەه
. من داوام لێت کرد کارێکم  لێت مەتووڕ رەدەبەڕاد ەم لەکەست دەئێستا من هت بڵێیت: »ەکەکچ ەتوانیت بەد

 .« م لێتەتووڕئێستا زۆر  ەر بۆیەدا. هەنجام نەت بۆم ئەکەاڵم تۆ کارە، بیتەنجام بدەئبۆ 

و  زریکاندنرا و ە ، هستەربڕینی هەبۆ د ەرەێکی کاریگشێواز «مەکەست دە»من ه کانیەی وشکارهێنانەب
ر تۆ دیسان باسی  ەاڵم گە، بەت لێیکتۆ ڕ ەتاوانبار بکات کهاشدا تۆ ەدۆخێکی و ەل  ەیەوانە. لەڕووشکێنی بێسوود

 گرێت. ەوکات گوێت لێ ڕادەیت، ئەستی خۆتی بۆ بکەه

ستی  ەربڕینی هەبۆ د تیەیدا بکەتێکی گونجاوتر پەرف ەتوانیت دەدا، دەم دۆخە ر ئەس ەکاتێک تۆ زاڵ بیت ب
شدا ەم بوارە، لتشانازی پێی دایک و  ک باوکە و ،وێتەت خۆش دەکەڕاستی منداڵەب ەی خۆت کەڕاستین

 .  ەوەشارەت مەکەمنداڵ ەلویستی و شانازیی خۆت ەخۆشیت. ەست پێبکەم« دەکەست دەمن ه» ەتوانیت بەد
 

 بۆ ڕامان 

بڕیت،  ەر دەدخۆت   یتیەاینستی ەهی ەندەوەی خۆتدا، ئەکەڵ منداڵەگەنگ لەکی هاوسەندییەیوەبۆ ڕاگرتنی پ
 .ەپێشان بد تیەایئستی ەهش ەندەوەئ

  

 

 کردن وازش ە ن   /  گرتن ئامێز ە ل  .5

 

 ە بۆ نموون 

 رەس ەخاتەدری ەر سەکسەویش یەر شانی و ئ ەس ەیتەخەست دەرێشان بێت، تۆ دە ت پەکەر چاو کوڕەب ەوا دێت
   .شانی تۆ
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کانی  ەبێزمان ەموو ئامرازەو ه ڕوخساروازش، ەست، نە ی هەڕێگ ەل ە. ئێمەنیی ەوش ە نیا بەتی مرۆڤ گرتنندیەیوەپ
  ەل ەبریتیی گرتن ندیەیوەکانی پەینگرگ ەشێواز ەکێک لەگرین. یەد کدیە یک ەت ەل ندیەیوەپ ەوەدیک

ی  ەکانی دیکەشێو یەهێند کردنوازشەاڵم نە. ب ەنیی کردن وازشەتی بۆ نەکی تایبەسایێ . هیچ ڕکردنوازشەن
ر  ە. گەنامۆی ەهێندێکی دیک ەو ل ەدا ئاساییەماڵەهێندێک بن ەوازشی فیزیکی لەن . ەیەی هەکاریگ گرتنندیەیوەپ

ت، هیچ پێویست ناکات ە کەکچر شانی ەس ەست خستنەو د گرتنئامێزەل ەکی سروشتی ڕاهاتووی بەیەشێو ەتۆ ب
وازشی  ەن ەهاتووی لەر تۆ ڕان ەگ بێت.ە دتر ەورەگ ەریکەخت ەکەکچ یەوەر ئەب ە بێنیت ل ەتتەسڵەخم ەواز ل

م  ەدات پێویستی بەا پێشان دهەو ەبوو ەورەت گەکەکوڕ ەئێستا ک  ی.کردنست پێەبۆ د ەنیی نگەفیزیکی، هیچ در
پێش  ەیت و لەزاری بکەرمەوێت شەتەتۆ ن ەیەوانەل یت. ەتۆ نابێت بڕوای پێ بک اڵمەب، ەماوەن ەیندیەیوەپ ەجۆر

کانی  ەگرینگ ەشە ب  ەل ەکێکەی کردنوازشەت بێت نبیرەلبێت ەاڵم دەئامێزی بگریت، ب ەکانی لەڤاڵەچاو ه
 . ندیەیوەپ

 

 بۆ ڕامان 

ر زۆر ەرانبەدوودڵن ب  ەک ەمان شێوەه ەباوک و دایکیان، ب یویستیەخۆش ەنج دڵنیا نین لەزۆر جار منداڵ و گ
ت ەتایبەب .یویستەخۆش ەل کارەرزەزارۆک و هی ەوەکردن بۆ دڵنیا ەکی ئاسانەیەوازش شێوەاڵم ن ە. بشەشتی دیک

 .ەپێویستزۆر  وازشەن ناکۆکیای ود
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 م ە شی چوار ە ب 

 سنووردانان 

 

ین  بڵێ ەڕاشکاوان ەتوانین بەکرێت. دەی منداڵدا گفتوگۆ دەردەروەی پەچێو ەل ەمێکەد سنووردانانمکی ەچ
اڵت ەسە کۆنترۆڵ و د کیەرەمکی سەکات چەێک دسنووردانان ەنێک پشتگیری لەبیروڕاکان زۆر جیاوازن. الی

لمێنن. شتێک ەش ناسەکەواژ ەستەر دەخ پێدان. هێندێک هەبای ەوات سنووردانان ە م پێیان وایەونی دوەالی بێت،
  و خۆڕاگریمان گرتن ەرگەبی ەدمادا ڕاەبن ەل ە . ئێمەهاکانمانەڵوێست و بەه  ەوەکاتەکدی جیا دەیە ل ەئێم

پێیان   ەبێت، هێندێکی دیک ەوە ماڵ ەل ەئێوارتی ف ەهبێت کاژێر ەسااڵن د ەدمنداڵێکی  ە. هێندێک پێیان وایەجیاواز
 . ەبارترەو کاتێکی زۆر لەاژێر نۆی شک ەوای

 ی، پۆشاک، خۆراک، کاتەوەرکی ماڵەگیرفان، ئ یە: مووچەوەک بهێنینەی ەند نموونەدا چەکرێت لێرەد
اڵتی نۆروێژ  ەو ەل 1993ساڵی ت. ەکەتۆ بۆ منداڵ رۆشیەپ ەل ەبریتیی سنووردانانهتد. ... و  خوێندنەوان

کی زۆر خێزان ەیەژمارزرا.  ەمنداڵ دام کیەهۆشتی ەیی و یارمەردەروەی پبۆ ڕامان « خێزان یرۆشیەپری ەنتە»س
  خێزانوت ەکەردە. وا د بوونی منداڵ ەردەروەو پ سنووردانانی ەربارەکان پتر دەو پرسیاریان گرت ندیەیوەپ

 ەبیر لنیشن و ەنیا داد ەت ەب خێزانی ەبوو. زۆربەه ەت ەباب ەم جۆرەی ئکردنفتوگۆگ ەی زۆریان بتییەکپێویس
ی ەوەکردنبگرن بۆ ڕوون ەودییەکەی ەندی بەیوەپ ەوا بوو باشتر وایە. کەوەنەکەد سنووردانانی مکەمان چەه
  یکردنسازبکرێت بۆ   ەوەفێرگری ەبەوێ ڕەب ەندی بەیوەکرێت پەگشتی. هاوکات د کیەیەکێشند ەچ

  ەبخات سنووردانان یەکێش یەربارەدی خۆی نبۆچووس بتوانێت ەموو کەه اتەه خێزان یکی گشتیەیەوەکۆبوون
اڵمی ەو ەبێ ئاگایانە. مرۆڤ دەردا دوودڵخێەو ن بەڵێنێوان  ەل ەیەه. بارەلکی ێ رەسەچار ەیشتن بەڕوو بۆ گ

 .  ڵبژێرێتەی پێویستدا ه دۆخ ەپێویست ل

 ەستەپتر واب ەوتەم ڕەبێت ئ ەکار بهێنن، دەب بەڵێاڵمی ەوێت پتر وەبیانه خێزانر  ەگ ەکرێت بڵێین ئەد ،مەکەی
  ەک لەئێستا پتر ئاگاداری مافی خۆیانن، و کارەرزەزارۆک و ه  ،مەو(. دە وە)خۆیان ەوەتاک  یتیە رپرسایەب ەبێت ب
رقاڵی دیالۆگ، پشکداری و  ەپتر سوان ەئ ەی، بۆەستنیشان کراوەان مافیان دکەکگرتوەی ەوەتەی نەجاڕنام

ر ەس  ەبیروڕا ل .یشمنداڵ یشتیەرەرپەسکانی ەرجەها مە روەو ه ەردا هاتووەسەگۆڕانی ب ەڵگەکۆم کراتین.ۆمێ د
ر  ەه. ەن ماف ەدا و خاوەڵگەکۆم ەل ەگرینگکات منداڵ تاکێکی ەد ەوەب ەئاماژ ەڵگە. ڕای گشتی کۆم ەمنداڵ گۆڕاو

توانین ەد ەم جۆرەب. بدرێتتی ەتایب نگیەسو  بخرێت ڕێک، ەڵگەکۆی گشتی کۆم ەل ە،م سامانەئ  ەگرینگ ەبۆی
 .ەوەکردنێجەئاستی جێب  ەینەبخ تیەڕە بن فێرکاریی کانی پالنی ەئاماژ

 یەوەبووننگارەرەبتێدا بچێنێت بۆ  یەرانەستی هاندەمنداڵ، ه ەدات بژیان ب ی تیەئای یەوزبێت ەد فێرکاری
 ە.وەشێنێتەر و توانا بگەهونی کردنەپیادزووی ەئاربێ ەها دەروەه رک وەئ یگرتنستۆەئە، وکۆسپ

 تی ەڕەپالنی فێرکاریی بن
زارۆک و   ەس پێیان وایەاڵم زۆر کە، بچاورەب ەتی دێتەو نای ختەک سهێندێ  سنووردانان یە وەئوێڕای 

نج سنووری  ەار منداڵ و گزۆر ج یەوەئسنووری نێوان دروست و نادروست ڕوون بێ.  ەالیان باش کارەرزەه
شێک  ەب  ەب ەزاندنەم سنووربەس ئە. هێندێک کەیەک یتێکی دەن، بابەکەد ەتووڕ ەورەگی ەزێنن و ئێمەبەدخۆیان 

 ەشێکەب سنووردانانی منداڵ. کردنوێڵ ەبگات ەدوور نیی، تنێەسنوور دان خێزانر ەزانن. گەد جڤاکیسروشتی  ەل
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کی  ەپێش ەپێویست ەبۆیر ە. هەوەنەبک تاقی ەکانی ئێمەسنوور  کارەرزەزارۆک و ه تییەی منداڵ. سروشەدرەروەپ ەل
 .بینێتەد ی تێداڕۆڵ سنووردانان ەوەینەبک ەدۆخان وەبیر ل

 

 

 بۆ ڕامان 

 ن ە دا بک منداڵ  ک ە ت   ە گفتوگۆ ل 

  داەم دانیشتنانەلنرێت. ەداد انی بۆیەو ڕێسا و سنوورانەی ئەگفتوگۆی چێو ەشدار بن لەنج بەمنداڵ و گ ەگرینگ
رکی  ەئ تی باسی ەیڵوێستێکی ئاەک هەین وەوڵ بدەه ت.بکرێ زاندن ەبسا و سنوورکانی ڕێ ەبێت باسی ئاکامەد

 ەست بەه، ەوەگرێتەکنەشدا یەئێم یڕوانیەچاو ڵ ەگەلفتاری ەر ڕە ت گەنانەت ، منداڵ ە اتک وەئ .ینەمنداڵ بک
 . کاتەبێنرخی خۆی ن

 

 

 :ەوەوردبین ە وەی خوارەم خااڵنەکرێت لەد

  داڕێسا و سنوور ڕشتنیدا ەبێت لشدار ەب ،ەوەـ »دانوستان«ی ە ڕێگ ەل، منداڵ  ەت بدەرف ەد -

تۆ   ەر ناکرێت. لێرەس ەل اندانوستانیجێی سازش نین،  نەهبێت ڕێسا و سنوور   ڕوونی دیار ەبێت بەد -
 .ەوەیت ەوردی بۆی شیبک ەبێت بەاڵم دەیت، ب ەدەنیا بڕیار دەت ەب

کرێت ەخۆی. د فتاریەی ڕرپرسیارەب ەبکاتمنداڵ  ن،جۆرێک دیاری بکرێ  ەبێت بەڕێسا و سنوور د -
کاتێک منداڵ  ردا بێت،  ەسەنی منداڵ گۆڕانی بەمەبوونی تەورەگ  یپێ ەکان بەێسا و سنوورڕ  ەهێندێک ل

 گرێت.ەستۆ دەئ  ەل پترتی ەرپرسایەب

 . ەوەبمێنێتبێ ئاکام  نابێتزاندن  ەبڕێساشکاندن و سنوور -
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 بۆ ڕامان 

مین مامۆستای  ەکە»تۆ ی :ەرگیراوەکان وەرەهۆشب ەمادد یەرمانگەف ی کتێب ەوتاری پسپۆڕێک لگ ەل ەبۆچوونم ەئ
 . «تیەکەمنداڵ

« بۆ منداڵ زۆر  ئامۆژگاری «. »ەمین مامۆستای منداڵەکەی خێزانیی »ەدەروەپێ بۆچوونی پسپۆڕێکی پە ب
 ەترەورەگ ەوەئامۆژگاری بۆ منداڵ زۆر ل یریەکاریگ ەپێشانی داو ەردەروەبواری پ یی نوێ ەوەتۆژین. »ەگرینگ

بگرێت.   ەرچاوەس ەوەدڵ ەنجاودا بێت و لکاتی گو ەبێت لەاڵم ئامۆژگاری دەب کرد. ەرکی دەمرۆڤ پێشتر د
ر  ەس ەوخۆ لەریی ڕاستەکاریگباشتر ست ەه ەبڵ ەتێک  یزموون ئامۆژگاریەپێ ئە؟ بەییچ ەیەم قسەست لەبەم

ندین ەچ ەل ەیئامۆژگاری ەم جۆرەئ یەوەر ئەبە ل .(لێکسیکۆنی) زانستیی ەوەکردنتا ڕوونەنێت هەدادمنداڵ 
 ەو ەستەی هەڕێگ ە(، لەبۆ من گرینگ  ەمە)ئ ەوە« ـکردنرەزبەئ»ی ەڕێگ ە. لەوەناو مێشکی منداڵ ەچێتەد ەوەڕێگ
سات ەم، کارەبک ەرم کا ەئ ە)جارێکی دیک ەوەترسی  ەڕێگ ەبۆ باوک و دایکم( و ل ەمانادار زۆر ڕاستیەب ەمە)ئ

  .« (داتەڕوو د

 

تۆ   ەستنیشانی بکەئاشکرا د  ە. بنڕوونی دیار ب ەکان بەسنوور ەکرێت، گرینگەکهوول د و ەرەجگ ەکاتێک باس ل
  بۆ دوور بدات منداڵ هان  ەخێزانرکی ەئ ەینج پێیان واەگ یەزۆرین لمێنیت.ەلمێنیت و چی ناسەسەچی د

  گرتنر بێت بۆ پێشەتیدەتوانێت یارمەیت دەکەد انستنیشانیە ی تۆ دەو سنوورانەئو کهوول.   ەرەجگ ەل ەوەوتنەک
و   ەتووڕ خێزانی ەوە( ل گرووپڤاڵ/ەوان )هەب «خێرەن »بڵێ  ەنج باشترە. بۆ گگرووپڤااڵن یان ەفشاری ه ەل

 بۆ منداڵ.  ەگرینگخش ەر و زیانبەی هۆشبەمادد یەربارەی تۆ دەچوون و ڕوانگ. بۆکاتبدڵگران 

رچی  ەگ .داۆو ڤیدی تیڤی ەل ەیییژتوندوت پێشاندانی یە ندی بگرێت کێشەه ەبێت بەد خێزان یەکی دیکەیەنموون
مێدیا   ییژیتوندوت ەلمێنێت کەیسەد ەیەی زۆر هە ڵگەباڵم ەب،  ەیەم کێشەر ئەس ەران هاوڕا نین لەتۆژ مووەه

کی  ەیریەژێر کاریگ ە وێتەکەوام دەردەدات. منداڵ بە پێد ەرەپ ەوتەم ڕەنێت و ئەنج داد ەر گەس ەتی لەڕۆڵی نای
  خێزان .«ەخێزانرکی  ەئ ەوە، ئینەچاودێری منداڵ بک ەنیی  ەرکی ئێمەئبۆ مێدیا بڵێت » ەو ئاسان ەوەهێزەب
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ی خوێناوی و  ن( ە)دیم ی سێنتیڤیناڵی ەت ئێوارانیش هێندێک کەنانە. تەنییی ەی موو چاودێریەم هەتی ئەرف ەد
  Anita Wernerرنر ەپرۆفیسۆر ئانیتا و دا«تیڤیچاخی  ەمنداڵ ل»کتێبی  ەن. لەدەکوشتن و بڕین پێشان د

 ڵێت: ەد، نۆروێژ ەل ەم بوارەئ کانی ەناودار ەپسپۆڕ ەکێک لەی

، تیڤیبێت. ەری فێر دەوروبەی دەی ژینگەو ڕووداوانەواوی ئەکانی و تەزموونەموو ئەه ەل  مرۆڤ
  ەت کێی هاندانی تێدا بەمان وزەبێت هەد نسیپپێ پر ەکاندا، بەرنامەب ەلن ها کوشتن و بڕیەروەه

بینێت چۆن  ەد وە. ئبێتەفێر د ەوەکردنالسایی ەب گرێت. منداڵ ەد ریەو ەوەدیک ناڵیەک ەمنداڵ ل
ێکدا  بارودۆخچ  ەیژی لتوندوت بینێتەد. ەوەکایشەورد ەب درێت، زۆر جارەنجام د ەیژی ئتوندوتی ەوەکرد
تی  ە اینکی ەیریەکاریگ کات یپێەتوانێت بەد ەم شێوازەئکرێ. ەر دەسەی پێ چارەکێشو کرێت ەد ەپیاد

یژی. زۆر  توندوتی هێنانکارەب ۆیه ەبێتەد ەدابنێت، ک  ەی کێشکردنرەسەارر بۆچوونی منداڵ بۆ چەس ەل
،  ەوەمنداڵ ەنێزیک ب سانی ەن کەالی ەی لکردن تیەو دژای ەوەبووننگارەرەبێ ب تیڤی ەیژی لتوندوتبینینی 

 . کاتەد ترلێک زۆرەر منداڵ گەس ەری لەشانسی دانانی کاریگ

 

 
ک  ەکی وەستەبواری ه ەکات، لەد ەرانەری هاندەر کاریگ ەس ەپێداگری لWerner  رنرەها پرۆفیسور وەروەه

 تیڤی ەلمێنێت کەیسە و د یژتوندوتپاش بینینی سێنێکی  (کیزرەت) گرتنەسێر بوونی توانایەو ن ڕانیەیی، شەتووڕ
بینینی   کات.ەتی مرۆڤ کار دەنی نایەرێک بۆ الیەک پاڵنەو کات وەهێز دەبنگێزی ەڕەوتی شەوخۆ ڕەاستڕ

. رمانداەوروبەی دەژینگ ەیژی لتوندوتر ەرانبەبین ب ڵوێستەهبێکات پتر ەوامان لێ د تیڤی ەزۆر ل ییژیتوندوت
  ەبزانین منداڵ ل ەکاتدا گرینگ نامەه ە. لنب ئاگاداری خێزانبێت ەکات، دەد ۆیڤید و تیڤی ەکاتێک منداڵ چاو ل

و   ەوەبگۆڕنڕا ەمکەم چەی ئەربارەد خێزان ەها گرینگەروەکات. هەد یتیڤیکی ەیەرنامەچ ب ەچاو ل ەدیک شوێنی
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دانانی ی منداڵ دابنێن. تیڤیی ەرنامەتی بۆ بینینی ب ەی تایب ەچێو ەن پێیان خۆشەه  خێزانن. زۆر  ەساز بدگفتوگۆ 
 ی بۆ دانێن؟ەین مایە. ئایا ئامادەدانان ەمای ەپێویستی ب ەتەم بابەکی لەیەچێو

 

 بۆ ڕامان 

بن،  نهێنی  کان پترەتا فیلمەبۆ منداڵ ناشێت، ه ەنێن کەداد ەوەماڵ ەل ۆڵێک فیلمی ڤیدیەکۆم خێزانی ەزۆرب
الی  یەکەو کلیل اوکلیلدر نێکی شوێ   ەنەبخ ەم فیلمانەبێت ئەد خێزانبێت. ەد بینینیانزرۆی ەتاممنداڵ زۆرتر 

ند  ەچ بێتەی دەک ەماوە ڕۆژان :ۆتیڤی و ڤیدی یهێنان کارەبێت بۆ بەه و دیارت کی ڕوونەخۆیان بێت. ڕێسای
واو بوونی  ەش تپا ؟ەفێرگ چوون بۆش ێپ ەڕۆژان رچاییدا؟ەب ڵ ەگەلبینینی تیڤی  ەیت بەدەت دەرف ەبێت. د

   ت بوو؟ە منداڵ بێتاق ر  ەبینین گ ۆ؟ یان ڤیدیەفێرگ

 

 خێزان ەکەیەردەروەپ ەمانەکێک لەکرێت. یەگفتوگۆ د ەندین شێوەچ ەب دای منداڵکردنەردەروەپ ەئازادی ل
زارۆک و  ی ەکە، ئاکامەی منداڵ باووتەڵسوکەه  ەلچاوپۆشی یان ەم جۆرەل .ەنیی ی تێداکردنەردەروەویستی پ

م  ە . ئەیەی کێشکردن رەسەتی و چارەرپرسایە، خۆڕاگری، بگرتنندیەیوە، پجڤاکیتوانای بێ  ەب ەێککارەرزەه
ی ەێگڕ ەکۆشن لەس تێدەزۆر ک شێو.ەپو سانی گومڕا ەکمهێنی ەرهەو ب ڵوێستیەبێه ەل نبریتییان ەمێتود

کرێت جاروبار دروست ەد ەم مێتودەر هێزی بڕیاردانی منداڵ. ئەس ەنەبک )مۆراڵ( کارە وتییەوشەئامۆژگاری ڕ
و  ەیەه ەوەم بارەونم لزموەیت من ئەبک تۆ نابێ وا»موو جارێک بڵێین ەر هەاڵم گەبێت. بەنجامی هەبێت و ئ

 .«س ژیر نابێتەک ەسانی دیک ەزموونی کەئ ەب» ڵێنەدک پێشینان ەو .ەوەمێنێتەنجام دە بینیت بێ ئەپڕ دەل «...

وونی ڕا و بۆچبێ ەتیان هەرف ەد ەگرینگ ەبۆی رە، هەرەسەان لرییەکاریگ ەزۆر الو  ەل کارەرزەزارۆک و همڕۆ ەئ
کانیشی مێتودی  ەمنداڵ  ەواخوازیدات و هەپێشانی منداڵ د ەک نموونەهێندێک خۆی و. ەوەزموونەئ ەنەبخخۆیان 

م  ە، ئەوەوانەپێچەبگرین. ب  مەکەب «ەنموون»نابێت گرینگی  ەئێم ن.ەفتار بکەو ڕەک ئ ەو و کاربهێننەو بەئ
، ەیەه مڕۆداەی ئ ەڵگەکۆم ەی زۆریان لەنج نموونەو گ منداڵ اڵم ەب ،ر بێتەکاریگتوانێت زۆر ەد ەمێتود

ڵبژاردن و  ەهشی »ەب  ەبڕوان – بێتەڵبژاردن ئاسان نە دا هەرلێە یەوانەل ،هێندێکیان باشن و هێندێک خراپ
 . داەکتێبم ەل «بڕیاردان

ئاکامی   ەب بن ستەیوەپ کانیەکردارها و ەب . ڵوێستەه یەبۆ شرۆڤ  نج ەگ ەب ەتدانەرف ەدا دەست لێرەبەم
 داەردەروەپ ەلگێڕێت. ە دا دەم دۆخەرچاو لەدیالۆگ و پرسیاری ڕوون ڕۆلێکی ب .ەوەکانی خۆیەبڕیارو  ڵبژاردنەه

زای فیزیکی، سک  ەوکرێ، ەی جیاواز دازشێوازی س  ەل دا باسەهێنرێت. لێرەکار دەمێتودی جیاواز ب
ما،  ەسینک ەی دڵگیری وەجێگردانی ەو س چاالکی ەل گرتنویستی، ڕێ ەی خۆشە وەکردنمە، ککردننشتەرزەس
وازش، ەست خۆشی، نەک دە، وەیەه کردناڵتەریدا مێتودی خەرانبەب ەل .ەوەماڵ  ەی لکردنندەو ب ... ەوانگەلەم

ک  ەو ەکانی دیکەنگتر نوستن(. میتودەک کاژێر درەی ەوانەش) کەگۆڕێنی ڕێساییان   شادیهێن ، چاالکیەمووچ
 هتد.... هاندان و  فشار بۆ هێنان،
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 بۆ ڕامان 

نگاو ەه انپێدان و ڕسکانیەشەنج بۆ گەگو  منداڵ  ەل ەژیران گرینگ و یی داخوازیەڕێگ ەل بێتەد ەردەروەپ
 هێنن. ەکار دەکدا بەیەدەروەپ ەچ جۆر ەتوانای خۆتان ل هێز و خێزانک ە وە ئێو ەوەڵبگرێت. بیر بکەه

 

 .ەوەینەڕوون بک ەردەروەری پەهون ییمەستەئ یەربارەباش د یئامۆژگاریکرێت هێندێک ەد

ر ەسەل هاوکار بن ەوەبێت پێکەد مووە، هفێرکاریو می ەساخڵ ،کاروباری جڤاکی ەرپرس لەبی لەگتەزارەو
 .خێزانستی ەر دەب ەنەی جۆراوجۆر بخ، ڕێنماکتێب، ۆدا ڤیدیەم بوارەل. خێزانن بۆ ڕێنوێ یەرنامەب ڕشتنیدا
   :رانەخوێن یچاو رەب ەینەخەرتوکێکی نۆروێژی دەپ ەک لەیەدا نموونەلێر
 

پێشاندانی    ە ب   -تی ە شێوازێکی ئای   ە ی دانانی سنوور ب ە ڕێگ   ە ی خۆی ل کردن بۆ کۆنترۆڵ -  ە ت بد ەک ە تی منداڵ ە یارم 
 . ە و ە النێک پێک تی و دانانی پ ە رناتیڤی ئای ە ڵت ە ئ 

 ەکی زۆر لەیەڕێژ ەب ەمەئ .دادانانپالن ەلکۆنترۆڵی خۆی   توانا وی کردنەپیادبۆ  تییەەیارم ەمنداڵ پێویستی ب
ن، بارودۆخی بۆ ەک ەتی منداڵ ڕێنوێنی دەکی ئایە یەشێو ەب ەنێوان منداڵ و چاودێرانی، ک نگیەی هاوئاهەڕێگ
ن هۆی ەکەبۆی باس د ،بوو ەورەو کاتێک هێندێک گ دارە پلیکاندانانی پالنێکی  ەن ل ەدەتی دەیارمخسێنن، ەڕەد
  ەب ەباشتر وای -نابێ و ناکرێ   – وامەردەبتیی ەستنی نای ەربەبری ب ەل .ەیچی   بوارهێندێک  ەستن لەربەب

 چی بکات.  ەیەو بۆی هەی ئە تی پێشانی بدەکی ئایەیەشێو
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 ە لمێن ە و لێی بس   ن نجامی داو ە ی ئ ە و کاران ە بۆ ئ   ە ستخۆشی لێ بک ە د 

منداڵ   .منداڵ بدات ەبیی ەکارامو  ستی تواناییەسێک هەک ەدان، پێویستەو کۆڵن  ەمتمانخۆی نۆرماڵی ەشەبۆ گ
خ  ەچی بایپێیشی بڵێت بۆ .لمێنرێت ەسەرێت و دگیەد ندەهەسانێک بەیکات الی کەو دەبێت بزانێت کارێک ئەد

 . «بێتەد کی لۆژیکیەیەمتمانخۆکات منداڵ  وەئ نێت.ەی دادەکەبۆ کار

ی الی  ەوەهێنانبیرەاڵم وە، بویستنی منداڵ ک خۆشە و، ەرەدەبگومانزۆر ئاشکرا و  خێزان ی ەئێمالی  ەیەباس ه
 :ەبێت، بۆ نموونە تی دەئای یریەمنداڵ کاریگ

مرۆڤ و   ە. گرینگبوونەتووڕ یت کاتەنان ەویستی تۆ، تەخۆش ەدڵ بێت لت دووەکەمنداڵ ەدەڕێ م -
 . ەوەا بکرێنودک جەیەت لەباب

رچاو ەب  ەبنج ەی منداڵ و گکردننشتەرزەس ە.ت ڕێنوێنی بکەکەمنداڵن ەوەر خۆتان پێکەهکاتێک  -
 ڕووخاندن و بریندار بوون بکات.  ەست بە کات منداڵ هەوا د ەوەسانی دیکەک

ستخۆشی و ەدک لێدوانی ەوتیدا، ەتی و ئایەنێوان لێدوانی نای ەبێت لەک هەینگیەهاوس ەمیشەبا ه -
 ن. لماندەس
 

 

 

   :ە و ە ت ە وین وب   ە ی ە کێش   ە م جۆر ە ی ئ ڕوو ە ڕووب مان  ە زۆرب 

 

 ە نموون 

ت داوا ەکەکچ جاوەیت، ئەی پێنادەتۆ ڕێگ ،شدار بێتەب نگێکداەئاه ەلیت ەکات ڕێی بدەداوات لێ دت ەکەکچ
 کات.ەباوکی د ەل
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 ەر لەی. هەکەوان ەیان پێچ ڕاگرتنر دایک ەرانب ەب ەباوک ل یاری کان،ەکۆن  ە فێڵ ەل ەکێکەی ەیەم نموونەئ
م ەل ەوەیتێبینیوریایی و  ەب خێزان ەگرینگ ەر بۆیەه .ەرگرتوەو ەفێڵم ەمنداڵ سوودی ل ەو ەووتای مێژەرەس

 ن.ەبڕیار بددا ەدۆخ

 

 بۆ ڕامان 

  ە. بەقامگیری و ئاکامە، سبوونندەپاب، منداڵ  ەین بەیدەد خێزانی ەئێمی ەتانە و بابەئ گرینگترین  ەل کێکەی
رپێچی  ەر سەگ ،نەگەلمێنن و لێی تێدەسەوان ڕێساکان دەئ ە، بزانەڕوونی باسی ڕێساکانی نێو خێزان بۆ منداڵ بک

کات پێش بگرێت  ەوا د ەمەبێت. ئەه ەسراوونو ەکرێت ڕێساکان بەدبێت. ەی چی دەکەن ئاکامەڕێساکان بک ەل
   یشتن.ەگەو لێک تێن ەکێش ەل

 

 

 کانمان؟ ە منداڵ  ە بێت ل ە ڕوانیمان ه ە کرێت چاو ە د 

ماندوو  خۆیانرگیز ەه بێت،ەان نیڕوانیمان لێەر چاوەکانمان. گەمنداڵ ەبێت لەڕوانیمان هەبێت چاوەبێگومان د
ی  گرتنچاوەڕ ەی بێت بەکەوتەسکەمنداڵ و د لۆژیکی خواستیمای ەر بنەس ەبێت لەد ەڕوانی ئێمەچاون. ەناک

منداڵی   ەڕوانی لەکاتێک چاو خۆمان. یەبڵندنۆڕانزووی ەی ئارەگوێر  ەر بەک هەی، نەکەزووی و دۆخەتوانای، ئار
 چاو بگرین: ەکی ڕەرەبێت سێ دۆخی سەین، دەکەخۆمان د

 توانای منداڵدا بگونجێت  ڵ ەگەلت ەکەیڕوانیەبێت چاوەد -

 ەیە خۆی ه ەکی لەیڕوانیەو چ چاوەئ ەت بکەکەمنداڵ ەپرسیار ل -

 .ستی تۆەبەم ەبێت لە. منداڵ نابێت گومانی هەئاشکرا بکت ەکەمنداڵخۆت بۆ  یڕوانیەڕوونی چاو ەب -

 

 بۆ ڕامان 

اڵم  ە، بی منداڵ ەردەرو ەهێنین بۆ پەکار دەی زۆر بتییەک ویسەهێز و خۆش ە. ئێممنداڵ  ەل  ەڕوانی زۆرەچاو مرۆڤ
 . بێنندی ەب ەکانی ئێمەزووەکانمان ئارەڕوانین منداڵەچاو ەن. ئێمەکەوی دەڕەزیاد خێزاندات  ەد زۆر جار ڕوو

 

 

 ە نموون 

 کانی خۆی ە و ە ئاکامی کرد   ە ربگرێت ل ە ند و ە پ   ە بک   ت فێر ە ک ە منداڵ 

ی  ەرگەدرەب ەگرێت. تۆ پێت خۆشەدڕا ەی خانووکەرگەدرەب ەلی ەکیسیکل( ا)ب ە رخەدووچ ەت ڕاهاتووەکەکچ
 .ەورەکی گەیەکێش ە بێتەد ەکیرەخ ەڕاگرتن ەرخەچدووم ەو جوان بێت. ئ ڕێکوپێک ەخانووک

 



44 

  ەمەئ اڵمەب، ەی دایرکاەرزەهنی ەمەت ەت لەکەکاتێک منداڵ ەنیی چ یه ەی دیکەچاو کێش ەل ەیەوونم نمەئ
 ەم بوارەر بۆ ئەکی کاریگ ییەژێسترات ی ڕێسای ناو خێزان.کردندروست چۆنەتی ەل ەباش و ئاسان کیەیەوێن
کاری  ەکاتێک ب ەژێرخان ەل ەیەرخەدووچت دانانی ەکەکچ ە. داواکاری تۆ لە ( ـزمەن) ی دیسیپلینکردنفێر

م ەر ئەس ەڕابێت ل وەئ  ست بێتەبەمر ەموو جارێک پێ بڵێیت. گەپێویست بکات تۆ ه یەوە، بێ ئناهێنێت
ون.  ەکەد رەکان دەدا ئاکامەێرلکات. بجێی ەوێت جێبەی تێبگات و بۆ خۆشی بیهەکەی گرینگی ەبێت لە، دەکار

ئاکامێکی   ەمەئ وێ بێت بدزرێت.ەک لەیەر ماوە، یان گ باران ەب ەیەکەرخەدووچ بوونیڕەتئاکامێکی سروشتی 
زموونێکی باش ەتوانێت ئەد ەوەیەم ڕێگەل ت(ە کە)کچ وەنجامی دا، ئەت ئەکەی کچەو کارەل تییەسروش

 .  داتەڕوو دچی  ببینێت و رگرێتەو

 

 ە نموون 

 کان ە ی دیتنی شت ە سۆنگ 
ندین ەی پێنادات چەێگڕ ەبۆی رەه، ەیەتووڕو   رانەنیگی بۆ ماڵ ەکەی کچەوەنگ هاتن ەر درەب ەدایکێک ل

 . ە بوو توندی زۆر ەکەگات سزادانەتێد  بێت وەدا ئارام دەیە م ماوە. لەوەرەد ەواتبڕ ەفتەه
 

ی ەڵەندین هەچ ەکەدایک ەم جارەاڵم ئ ەین. بەکەگوناهبار د ەجۆرم ەی لەڵەه ەموومان جاروبار خۆمان بەه ەئێم
 ەک شانسی گفتوگۆی بەت ی ەنانە. تیەکەوتنەدواکهۆکاری  یەربارەد ەکەکچی ەگرت بۆ ڕاڤ ەن یو گوێ ەکرد. ئ

 ەستی بەی هەوەنگ هاتنەگوت کاتی درەی نەکەکچ ە ب .ەرانەروەنجامێکی دادپ ەئ ەن ب ەبگ ەوەدا پێکەی نەکەکچ
 .ەکردووچی 

 

 بۆ ڕامان 

کی  ەیەوەکرد و کاردانی ەڵەش هەکەاڵم دایکەماڵ. ب ەوەنگ هات ەکی کرد و درەیەڵەه ەکەدا کچەم دۆخەل
اڵتی ەسەداوای لێبوردنێک د ەی بکات. بەکەکچ ەبێت داوای لێبوردن لەد ە، بۆینواندی ەکەر کچەرانبەتوندی ب
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 یدا.ەکەنێوان خۆی و کچ ەهۆکاری دروستبوونی پردێک ل ەبێتەڵکوو دە. بەوەژێر پرسیار ەو ناچێتەئ

 

 ە نموون 

 زینێت ە کان بب ە وێت سنوور ە ی ە کاتێک منداڵ د 
م ەتی لەمین جاریەێیس ەمە. ئەیکوێ  ەل ەنیی ، تۆش ئاگات لێەر بردووەسەب ەوەرەد ە ل یوەواوی شەت تەکەمنداڵ

 . ەتووڕم ەهرانیت ەنیگم ەدا. تۆ هەیەفتەه
 

  یەوەر ئەبەتی. لەزاندویەب،  ەوەکاتەدر تاقی ەک هە. نەوەکاتەد یتاق  انسنوور تەکەمنداڵ ەنیی هیچ گومانی تێدا
 چاوێکی پێدا بخشێنین.  ەوەنێزیک ەوێت لەمانەدات، دەد ڕوو دازاران خێزانەنێو ه  ەل ەسااڵن هاەی وەدیارد

 ەنشتێکی سادەرزەس ەبویت و ب ەدیتنی ئاسوود ەڕاستیدا تۆ ب ەماڵ، ل ەوەنگ هاتەدر تەکەمنداڵم جار ەکەی
نجامێکی  ەئ ەوەبدات ر دیسان ڕووەگی ەوەیشتیت بەگەنر ەم چیت کرد؟ هەاڵم جاری دووەب وازت لێ هێنا.

 . ەوەویتەکەی لێ ددجید

 

 بۆ ڕامان 

ویستی و ەخۆش ەندی ب ەیوەپ سنووردانانڵێت ەس دە. زۆر کەزۆر گرینگ کارەرز ەزارۆک و هبۆ  سنووردانان
ی چی ەکەزێنێت ئاکامەر بیانبەن و گەکان کامانەسنوور ەنیەەت تێبگەکەڕوونی منداڵ ە. بەیەه ەوەیشتیەرەرپەس
 .فریو بخۆیتۆ نابێت  اڵمەبت« ینبان ەهریڵێت تۆ »مەت پێت دەکەبێگومان منداڵبێت. ەد
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 م ە شی پێنج ە ب 

 بڕیاردان و    ڵبژاردن ەه 

 

  کارەرزەبۆ هم ەهم بۆ منداڵ، ە، هەوەڵبژاردنی جۆراوجۆرەه ەب ەندەواوی ژیان بە. تەمەستەژیاندا ئ ەڵبژاردن لەه
هاکانی ەقوواڵیی ب ەگاتەتا دەه کاتەدست پێەد ەوەژیانی ئاسایی ڕۆژان ەر لەڵبژاردن هەکێشی هەمکێش ە.ورەو گ

ڵبژاردنی ەڵ هەگەل ەڕۆژان یلی ئاسایەپۆشاک، خواردن و شتگ یڵبژاردنەه ەلمێنین کەسەد ەوەمان ئەمرۆڤ. زۆرب
  ەباشترین شێو ەب ین بتوانینەکەزوو دەئار خێزانی  ەئێم .ەیەویستی جیاوازی هەتی و خۆشەت، دۆستایەسیاس

 ەلکانیان ەتەرف ەد دنیوان ەو فر ر بێت بۆ پێشخستنەتید ەیارم ەکتی ەبڕیاردانی ئای ەل بینکانمان ەمنداڵ وانییتیشپ
، بکرێن ئامێزەخنەی ڕەوەکردنبیری فێر کارەرزەزارۆک و ه ەدا گرینگەت ەم بابەئ ڵ ەگەلندی ەیوەپ ەر لەه. ژیاندا

  ەنگاندنەڵسەم هەئ ەر بۆیەه. ەی خۆیانبڕیار و  ڵبژاردنەه یەستەواب ەلێک بن کەنجامگەها وریای ئەروەه
  یشی گشتی ەبە ل ەیەوتگم ە. ئەر خۆیدا ڕاگرتوەرانب ەب ەل وامەردەموومانی بەه ، کانەی ئاکامتییەەتی و نایەئای

 دا باس کرا. ەلێر یەمکەم چەری ئەڕاهێز ەبێتەو د ەرگیراوەتی وەڕەبن یپالنی فێرکاری

 و تواناکانیان بکات بۆ بڕیاری  کردنەپیاددووربینین و   نج فێریەبێت منداڵ و گەفێرکاری دی  ەپڕۆس
ری  ەنگاندنی کاریگەڵسەو ه -تیەرپرسایەب  ەبێت ڕابهێنرێن لەدژیاندا.  ەل  ەڵبژاردنی دروست و ژیرانەه

 .ەوەی یرزەبوشتەڕ ەریان بەس ەل و بڕیاردان ەسانی دیکەر کەس ەکانی خۆیان لەوەکرد
 تی ەڕەبنفێرکاریی پالنی 

 

 

ندی ەیوەش پەمە. ئەو بڕیارمان وای ڵبژاردنەین بۆچی هەخۆمان بک ەپرسیار ل ەر ئێمەبێت گەد نجڕاکێشەرەس
 ر:ەبەین لەدەبڕیار د بژێرینەڵدەه ە. ئێمەیەه ەوەستەبەندین مەچ ەب

 تێ رەندابو -

 نەکەر وا د ەه ەسانی دیکە موو کەه -
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 ەوەمەکەد دووپاتی ەم بۆیدێنست ەدەووتن ەرکەس ەیەم شێوەمن ب -

 ە یەرانەکی هاندەیەشێو ەمەئ -

 ەری دڵخۆشی تێدایەشێکی بزوێنەب -

 ر بێتەس ەێکالم و مێدیامان لڕ ریەکرێت کاریگەد -

 ەرەسەییمان لەردەروەری پەکاریگ -

 زانینەد ێی لەندەوەر ئەه -

 

 زیاد بکرێت. ەشی پێوەتوانێت زۆر خاڵی دیکەد ەم لیستەئ

 

 
 

  ەبێت. لەد مەستەئڵبژاردن ەدا هەلێربین. ەی( دکدیە ی ەدژ ب/   فاق دوو ستاو )ەدژو  یتوشی زانیاری ەزۆر جار ئێم
یان  بارهێنانتی خۆ ەرف ەبێت دەد کارەرزەزارۆک و ه. ئامێزەخنەی ڕەواژەستەر دەس ەوەنیڕێ ەگەد دااهەو باری

  ان.خۆی کانیەبڕیارو  بژاردنڵەه ەبن ل رپرسەتوانن بەد ەکات وەن. ئەبد بڕیارو  ڵبژێرنەتا بتوانن هەبدرێت هێپ
 بن.ەد (پاسیڤ) تسسو  ەستەکان وابەن، منداڵەموو بڕیارێک بدەکان هەجیاتی منداڵ ەل خێزانر ەگ

نج  ەمنداڵ و گدات. ەد  ەئێم ەب کدیەی  ەزانیاری دژ ب ەیەو نموونانەکێک لەر یەی هۆشبەمادد یکارهێنانەب
 ەخۆیان ب یو شادیدا بۆ خۆشی ەبۆن ەکان لەورەبینن گەردا دەرانبەب ەاڵم لە، بەخشەکهوول زیانب ەبیستن کەد

 یی چاکیەربارەندی ناودار دەرمەو هون نەسیرزشکار، موزیەڕای و داەگۆڤار و ڕۆژنام  ەکاری دێنن. ل
  کارهێنانیەتی بەسفی ئایەکان وەتەتایب ەیر سیدی گۆرانیەتێکستی س. ەوەخوێننەر دەی هۆشبەمادد کارهێنانیەب

  ەبیستن کەدا دمان کاتەه ەکات، لەد دەباشترین کات ناوز ە« بستیەمکات و کاتی »ەر دەی هۆشبەمادد
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. ەوەبین ەد ەت ەم بابەزانیاری ل  یڕووەڕووبوام ەردەب  ەمی مرۆڤ. ئێمەبۆ ساخڵ ەخشەر زۆر زیانبەی هۆشبەمادد
نی.  ەمەکێشان و خواردەرەک جگە. وەیەه  ەوەمرۆڤ  میەساخڵ ەندی بەیوەپ ەکین ەک ەد ەتانەو بابەباسی ئ داەلێر

کێشن و ڕێکالمی ەد  ەرەجگ ەوەماڵ ەل خێزان اڵمە بکرێت، ەد ەرەان باسی زیانی جگتییەکگش ەموو شوێنەه ەل
ر ەی ئاکامی هەوەاهێنانی منداڵ بۆ لێکدانڕ ەرپرسین لەب خێزانی ە. ئێمەراوڵواسەموو شوێنێک هەه ەل ەرەجگ
و  بڕیار مووەتی هەتی و نای ە نی ئایەی الینگاندنەڵسەتوانای ه بێتەد یدات.ەژیاندا د ەرێک لبڕیاو  ڵبژاردنەه
 بێت.ەهخۆی   یڵبژاردنێکەه

 ەخرێنەمنداڵ دڵبژاردن/ بڕیاردان. ەین بۆ هەر بکەس ەی لتوانین کارەد ەئێم  ەکەیەنموون «ختی بڕیارەدر»
بۆ   کانیانەڵبژاردنەه ئاکامی جیاوازیتی ەتی و نای ە ئاینی ەالی نگاندنیەڵسەه و پاشان ەوە دۆخی جیاواز

بۆ  ەوەختەدربنی  ەن لمندااڵ زرینێت.ەمەدوا بڕیار داد یکیەرەمای سەبن ەنگاندنەڵسەم هەئ وێت.ەکەردەد
  ەروەگ ەوەرەس بۆ ەوەشوێ ەلو د ەبۆ ناوق  ەوەگەڕ  ەچۆن دارێک ل کووەو ێکڕ  ن،ەکەکار دەست بەد ەوەرەس
 کات. ەد ەش ەبێت و گەد

رن ەڵێت: »وەد ەو سیانەکێک لە، یەیەک کاژێر پشوویان هەم یەشە: سێ فێرخوازی پۆلی شەکی دیکەیەنموون
دا  ەر حاڵ لێرەهەن؟ بەکەچی د ەو دوو فێرخوازە. ئەیەکەدۆخ ەمەبکێشین.« ئ ەرەجگ ەئێمبۆ ماڵی  ەوەنیبا بچ

تی و ەکان ئاکامی ئایەڕێگ ەک لەر یەڕۆن. هەی بڕۆن یان نڵەگەلتوان ەڵیبژێرن. دەه ەیەیان هەدوو ڕێگ
ک  ەبڕیار و رختیەدکرێت ەد دوا بڕیار. یکیەرەمای سەبن ەبێت ەکان دەنگاندنی ئاکامەڵسەدا هەلێر. ەیەه انتیەنای

 : ەنموونبۆ  کار بهێنن. ەڵبژاردنی دۆخدا بەمیی هەستەکاتی ئ ەتی لەیارم

 ؟ ماڵ نین ەرمین لەی نخێزانکاتێک یران بنوێت ەماڵی س ەتوانێت لەرمین دەن -

 بێت؟ەی چی دەکەکات. ئاکامەسواری دبایسیکلر بکات، کاتێک ەس ەل بایسیکلوێت کاڵوی ەڕێبوار نای -

م  ەجێ بکات. ئاکامی ئەبێج ەرکی فێرگەبکات و پاشان ئ  تیڤییری ەم جار سەکەوێت یەیەد رهادەف  -
 ؟ ەچی بکات باش رهادەف بێت، و ەچی د ەکار
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 ختی بڕیار ە در 
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م  ەب کار بهێنرێت.ەب  ،داتەد ڵ ەر هەس  ەوەماڵ ەوا ل یبڕیاردان و ڵبژاردنەه کانیەبۆ دۆخ کرێتەد ەم شێوازەئ
 ەڵبژاردندا بەه ەێک لر دۆخەی هەوەنگدانەتوانن ڕەبن و د ەند دەکی سوودمییەکان فێری ستراتێژەمنداڵ ەیەشێو

  ەم مێتودەتوانین ناوی ئەکی باش بۆ دیالۆگ و گفتوگۆ. دەتایەرەس ەکرێت ببێتەدا دکاتمان ەه ەست بهێنن. لەد
ین بۆ بارودۆخی  ەکەد ە کانمان ئامادەمنداڵ ەکرێت بڵێین ئێمەکانمان، دەمنداڵ ەین بەین ئامرازی داهاتوو و بیدێبن
  .مەستەئ

 

 

 کردار   -  ڵوێست ە ه   - زانیار 

دان و ەنجام نەاڵم هیچ ئەڵێین. بەین یان شتێک دەد ە نجام دە شتێک ئ ەئێم: ەڵبژاردن زۆر جار کردارەئاکامی ه
ک  ەیەادڕ تا ەمەئ ت.ێ گرەستێک دەبەم ەل ەرچاوەس   مرۆڤکرداری  .ەکردار جۆرێک دیسانتنیش گوەهیچ ن

کانمانیش ەکردار اڵمە ب. ەمانەه ەی ئێمەو زانیاریانەب ەستەیوەکیش پەیەداو تا ڕ ەیەه ەوەزموونەئ ەندی بەیوەپ
  ە ر ئێمەگ. کانەها مرۆییەم بەه ست وەر هەس ەدێین مەه ەوابوو ئێم ە. کەوەکانمانەڵوێستەه ەب نستەیوەپ

ستێکی ەشدا هەوەئ ڵ ەگەلو  بێتەهتیدانیان ە ی یارمەژار و شێوەاڵتانی هەی وەربارەهێندێک زانیاریمان د
 کیەکۆم ،ەژێر باری بۆ نموون ەچینەتر دئاسان ەکات و ەبێت، ئەرکان هەتیدەیارم ەێکخراوڕ رەرانبەتیمان ب ەئای

و   ڵوێستەه، نێوان زانیار ەل کەکۆکییاڵم زۆر جار ناەب. ەڕێکخراوان وەی جۆراوجۆری ئەپرۆژ ەبری وئابو
 . ەیەدا هکردار

ڕێساکانی ی ەربارەاریمان دموومان زانیەین. هە بک ە(ورە)گ ڕسکاوک مرۆڤی ە خۆمان و ەدا چاوێک لەبا لێر
خێرایی  ەند جارێک بەک چەیەک یان وادەیەوەکۆبوون ەیشتن ب ەبۆ گ ەئێم ەس لەکند ەاڵم چە. بەیەچۆ ههاتو

 ؟  ەخوڕیوەئۆتۆمۆبیلی لێن

کانی تووتن ەی زیانەربارەزانیاری د ەئێم ەس لە ک دنە. چەوەرتر بهێنینەژێنەی زۆر ه ەتوانین نموونەد ەئێم
 کێشن؟ ەد ەرەس جگەند کە؟ و چەیەکێشانی هەرەجگ ەڵوێستێکی دژ بەه ەێمئ ەس لەند کە؟ چەیەه

  ەیەهکردارمان  ەئێم ڕاستیدا  ە. لەوەن ک ناگرەکانماندا یەکردار ڵ ەگەل، زۆر جار ەمانەه ەئێمی ەو زانیارییەئ
وام ەردەکانمان بەڵ منداڵەگەل ەوەنەندین الیەچ ەبتوانین ل ەئێم  ەگرینگ ەر بۆیەه  .نزانست و نادروست وەپشت

 . کردار دروستییی و مەساخڵ ڵ ەگەڕێک بێت لک ەیەشێو ەین، ب ەکار بک
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 بۆ ڕامان 

ستی  ەروەدکانیان، باشتر ەر دیتنی ئاکامی کردارە س ەل کرێتشقیان پێبەوام مەرد ەب کارەرزەزارۆک و هر ەگ
 . دێن مەستەئ بارودۆخی

 

 :ەڕ، بۆ نموونەگ  ەبخات ەوەکردنهێزی ڕوون ەلێک کەپرسیارگ

 ؟یتبەد چی قایل ەتۆ پتر ب -

 بێت؟ ەچی د ەی تۆ ب ەڵبژاردنەم هەئاکامی ئ -

 بینیت؟ەتی دەنێکی نایەتۆ چ الی -

 دانا؟ تۆ رەس ەری لەکێ کاریگ -

 ڵبژارد؟ەت هەمەخواستی خۆت ئ ەب -

 ؟ەبۆ تۆ گرینگ ەمەبۆچی ئ -

 

 بۆ ڕامان 

تی  ەرف ەی نێوان دکردنپۆلێن ەین لەدە تیان دەین، یارمەکەکانمان دەمنداڵی ەئاڕاستپرسیاری باش  ەکاتێک ئێم
 ەو ڕوانگ ەندێشەر ئەس ەری لەن. پرسیاری باش کاریگەبد بڕیاروان باشترین ەکات ئەدوا  ەمەجۆراوجۆر. ئ

 .بێتەد

 

م  ەکرێت ئەد ەگرینگان  ەشانو نیە؟ هێندێک لەیبڕیارێکی باش چی / ڵبژاردنەنگاندنی هەڵسەکانی هەنیشان
 بێت:  ەوەی خوارەناڵخا

ۆژی دێ ڕرماندا، ەس ەنن بێپەزۆری بیس ەب ەسانی دیک ەک کر شتێە . هەخواز بوو ڵد ەکەڵبژاردنەه -
 ین.  ەرباز بکەخۆمانی لێ د
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.  ەنیی ڵبژاردنێکمانە چ هیتدا هەرف ەک دە ی ەنیا لەن. تبژێریەڵدەتیڤدا هاڵترنەندین ئەنێوان چ ەل ەئێم -
 . ەیەخۆین شتێکی دیکەچی داڵم چۆن و ە، بەنیی ڵبژاردنیەکی چاالکی هەهایەخواردن ب

موو  ە و هەئ ەکان لەی ئاکامکردنەر شرۆڤ ەب ەنیا لە. تبژێرینەڵدە هی ئاکام ەپێ بیرۆک ەب ەئێم -
   .بێتەهمان ەرانیژڵبژاردنێکی ەتوانین هەبۆمان، دبێت  ەشێت کراوەی دەرناتیڤەتڵەئ

تیمان  ەستێکی ئایەه ەم دۆخەین. ئەکەد ەوەخۆمان ەخۆشین و شانازی بڵد رینێ بژەڵدەه کاتێک ەئێم -
 دات. ەپێد

 ین.ەین و پێشی بخەین، نرخی پێبدەپێشان بد ەسانی دیک ەک ەستی خۆمان بەبەویت مەمانەد ەئێم -

نگ  ە)هاوس ەوەنبگر  کەکانماندا یەبژاردنڵەه ڵ ەگەلکردارمان  ەئێم ەک  ەیەوەکی گرینگ ئ ەیەنیشان -
 (.نب

ال  ەمان لەی بۆچوونێکی دیکەو کاتەئ تا ە، هەوەبێتەدو دووپات بێ ەد جێگیرشێوازی کردارمان  -
 . تسپێەچەد

 

ی منداڵ و  ەبدات. زۆرب بڕیار و ڵبژیرێتەی بتوانێت هەوەتیدانی منداڵ بۆ ئەیارم  ەرپرسین لەموومان بەه ەئێم
شان   ەبێتەر دەیان هەوەاڵمدانەربڕین. زۆر جار وەو ڕای خۆ د گرتنڵوێستەر هەس  ەناکرێت ل ێشقی پەنج مەگ
 ت: ێ گرەد ەالوزۆر  ەل ەاو رچەش بێگومان سەمە. ئکاندنێک یان »من نازانم«ەڵتەه

 ە نیی ریانەنێ بزو ند نین،ەزوومە ئارڵویستن. ەه هێندێکیان بێ -

 ە یەه یانرەروبەسبێزۆر  زوویەکیان ئارەیەدانەدان -

 ەڕاڕای و رمنەش ،زۆر جار دوودڵ  ەیانەه -

 ە مانایێخۆ و بەربەدا خۆ گونجاندنی نا سەرێست لەبەمنن، ێگونجەخۆیان د رەدەبەڕاد ەل هێندێکیان -

 .نڵوێست ناگۆڕەهرگیز ەه و ەوەنەکەق بیر دە زۆر ڕ ندێکیانێه -
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تێبکۆشین   ەرمانەس ەل   خێزانی ەئێمکاراکتێری منداڵدا،  ەبێت لەهی ەوەنگدانەی باسمان کرد ڕەناڵو خاەر ئەگ
 ربڕێت. ەبۆچوونی خۆی دو  نج بتوانێت ڕاەگ  ەزۆر گرینگ .بوونیانندەپاببۆ هاندان و 

 

 

 بۆ ڕامان 

بێت  ەش ئاکامی دەمە کان، ئەڵبژاردنی دۆخەبۆ ه ەکی باش ەمایەتی، بنەنیی کارەرزە منداڵ و هی نگەرهەف ی ەوەئ
کی دروست بۆ ەیەئاڕاستهادار و ەوشتی بەڕی ەوەگواستن ەلرپرسن ەب خێزان / ەرو ەگر داهاتووی ژیانیان. ەس ەل

وان  ەئ جێ ەخۆت ل ەدا گرینگمان کاتەه ەاڵم لەکی باش. ب ەمای ەبن ەشێک لەب ەبێتەد ەک کارەرزەزارۆک و ه
 یت. ەتێبگ کارەرزەزارۆک و هی نگەرهەف  ەدابنیت و تێبکۆشیت ل
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 م ە ش ە شی ش ە ب 

 ر ە ی هۆشب ە مادد  باسی 

 

. ەوەوەخواردنیەم ەدرێت بە ند دەیوەپ نگەئاهو  ەبۆن  ،خۆشی و شادی .تییەەس شتێکی ئایەکهوول الی زۆر ک
 یاساین ەڕێ بدن »ەواوی ال نابەت ەی کهوول بەوەاڵتان ڕێساکانی خواردنەپرسن بۆچی وەدس ەزۆر ک
  ەک ەوەروونیانە، فیزیکی، دجڤاکی ەو کێشەموو ئەه ە ب ەستراوەب یەکەاڵمە». وەوەبێت بۆ خواردنەترمان هەکراو

و   ەرزانەی کهوول هە اناڵتەوو ەلبن. ەکان پتر دەکێش ینەالب کانەسنوورر ەگ. ەی کیەرەنیا هۆکاری سەتکهوول 
اڵت کهوول سنووردار ەزۆر و ەلکان زۆرترن. ە)نۆروێژ( زیان  ەی ئێماڵتەوچاو   ەل ەیەتری هەکی ئاواڵێ سنوور 
  کانی کهوول بۆ مرۆڤ وەی زیان ەربارەک دەیەو ەبوونوریا / کەکانی جیهان ئاگاییەی شوێنەزۆرب ەل ە.کراو
  ەبوو ەرانسەک ف ەێک واڵتە و ەی ڕێکالمی کهوول لکردنسنووردار ەبۆ نموون. ەدایندنەسەرەپ ەوام لەردەب ەگڵەکۆم

ی ەزاندنی ڕێژە داب ڵ ەگەلتی ەهێنانیرکاەی بە ی ڕێژەوەکردنمەیاسا. ئامانجی سیاسی یاسای کهوول ک ەب
نجتر ەتا مرۆڤ گەبگرێت. هر وکهوول دو ەواوی خۆی لەت ەبێت بەنج دە. مرۆڤی گەڵگەر کۆمەس ەکانی لەزیان

ی ژێر  نجەگ ەنادات ب ەژ یاسای کهوول ڕێگێ اڵتی نۆروەو ەبێت. لەی کهوول پتر دکارهێنانەبی زیانی ەبێت ڕێژ
بهێنێت و  کارەراب بەو ش ە نها بیرەتوانێت تەد 20تا ەه 18نی ەمەکاربهێنێت، تەساڵ کهوول ب 18نی ەمەت
 .ەنیی سنووری ەوەرەبۆ س 20نی ەمەت

 

 

 ڕامان بۆ  

ساڵ   ەژدەنی ژێر هەمەی کهوولی بۆ تەوەخواردن کەبیانوویهیچ  ەب ەبۆی نیی ەورەگ ،پێ یاسای کهوول  ەب
  .ەیەه  یکردنندەبم ەم ئابووری و هەهسزای   زێنیەب. یاسابکڕێت

 
ک ژنی  ەر وەبێت ڕوون و ئاشکرا بێت، هەکهوول د و نج ە گونجانی گە ن ەر بەرانبەب ەو فێرگ خێزانیامی ەپ

 پیاو ەلمتر ەک ژنگشتی   ەب ەی باسەجێگ ناگونجێن. ەوەو کهوول پێک هاژوتن  ئۆتۆمۆبیل و کهوول، دووگیان
 . گرێتەی کهوول دەرگەب

کی زۆر ئاڵۆزتر ەیە ڕێژ ەب ەک ،)نارکۆتیکا( ەرەی هۆشبەمادد یەکهوول کێش ەتر و ترسناکتر لەورەگرفتێکی گ
ی  ەمادد یەسانەو کەی ئەردێنێت. زۆربەست دەد ەژیانی ئاسایشی لی ەت ڕێچکەنانەکات و تەمرۆڤ تووش د

خت  ەر بەبن، گەخۆشی جۆراوجۆر دەندین نەتووشی چ هێننەدکارەکی کورتیش بەیەت بۆ ماوەنانەر تەهۆشب
نا  ەد بناڵێنن ەوەخۆشیان ەو نەست ئەد  ەژی ژیان بتا دوا ڕۆەبێت هەواوی وازی لێبێنن دەت ە یاریان بێت و ب

گیان  ەوەرەی هۆشبەمادد کارهێنانیەهۆی ب ەس بەزاران کەه ەب ەچێت سااڵنەمان نبیرەل .ەنووسیان مردنەچار
 ەب ەیەستەکی زۆر وابەیەڕێژ ەر بەی هۆشبەمادد زانینەموومان دەه ەمەڕای ئەرەن. سەدەست دەد ەل

ی  کردنەردەروەبۆ پ ە یەشتانم ەئ ەکی دوور لەیەژێنگ ەپێویستمان ب ە. ئێمەوەیان تاوانی دیک ەیژی و دتوندوت
 م.ەکی ساخڵەیەشێو ەمندااڵن ب
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 ؟ ر ە ی هۆشب ە مادد   ی ەو ە کردن تاقی   ە ن ب ە ک ە ست د ەنێکدا د ە م ە چ ت   ە نج ل ە منداڵ و گ 

 

 ە نموون 

و ەی ئخێزاندا ە کەنگەئاه ەشداران لەی بەکت، زۆربەراوسێیەماڵی د ەنگ لەتۆ بانگهێشت کراوی بۆ ئاه
ی کهوول کارهێنانەبێک باسی خێزانند ەچ ەدا لەکەنگەی ئاهە ماو ە. لنتۆ یەکەی منداڵەفێرگهاو ەن کەنمندااڵ

م  ەتۆ باسی ئ ەم جارەک ەش یەمە، ئەم کردوەتفەهپۆلی  ەستی بەد ەی تۆ تازەکەبیستیت. منداڵەد ەفێرگ ەل
 .رانی کردوویتەواو نیگەت  ەم باسەئ.  بیستیتەد ەیەکێش

 
 ەمنداڵ ل ەین کەلێ بک  نکووڵیناتوانین  ەتییەکڕاس  ەمەاڵم ئەبێت، بەین ڕاست نەکەزوو دەموومان ئارەه ەئێم

  ش واەمەبێگومان ئ .ەری دیکەهۆشبی ەمادد ندینەکهوول و چ ییەکاریگ ەل  ە بێت پڕەد ەورەکدا گەیەژینگ
ر ەکات منداڵ هەوا د تیڤیت ەتایب ەماسمێدیا ب یریەنها کاریگ ەتیان بکات. ەوەکردنزووی تاقیەکات منداڵ ئارەد
 ور ەبی هۆشبەری حەوەختەرخستن، شادی و بەکات باشترین شێوازی خۆ دەیاڵ دەخ ەوەیتای منداڵیەرەس ەل
م ەنیان هڤااڵەه ەواوی ئاگادارن کەت ەیان بە، زۆربکاریەرزەهنی ەمەت ەنەگەد منداڵ . کاتێک ەکەیەڵدانی بیرەه

   ن.ەموو شوێنێک هەه ەر لەفریودسانی ەک. هێننەکار دەب ەری دیکەی هۆشبەمادد مەو ه ەوەخۆنەکهوول د

   

 

 بۆ ڕامان 

مرۆڤی  . ەرەوەختەدات زۆر شاد و بەهای پێشان دە، وەوەخواتەکێشێت و کهوول دەد ەرەجگ ەیەمرۆڤی ڕسکاو ه
زانێت و السایی  ەد (بوون ەورەگڕسکان ) ەشێک لە ب ەی بەکەکارهێنانەب کاریشەرزەه  –ها بکات ەڕسکاو و

 . ەوەکاتەد ەورەگ
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 : ەریان خستووەد ەوەو تۆژین ەڵگەدا هێندێک بەدوایانم ەل

 ەست بەتر دوی زۆر خواروکنێەمەت ەل کارەرزەزارۆک و هئێستا،  ەر لە ساڵ ب ەڵ دەگەرد لەراوەب ەب -
ر ەو کهوول ه  ەرەی جگەوەکردنت تاقیەنانەت  .نەکەد  ەکانی دیکەرەهۆشب ەمادد  ی کهوول وەوەکردنتاقی

 . ەنیی ساڵ پتر ەیازد ە نی منداڵ لەمەدا تە، لێرکاتە د ست پێەد 7بۆ  5پۆلی  ەل

 ەمادد ەند جۆرێک لەیان کهوول و چەیی، زۆربەی ئامادەکانی فێرگەدوا ساڵ ەنە گەکاتێک د -
 .ەوەتەوەوانایان تاقی کردشیش و ماریەک حەکانی وەرەۆشبه

 ری ئاسایی.ەکی هۆشبەیەمادد ەتەنج بوەکهوول الی گ -

م  ەکەی ەوەوانیشەن ئەالی ەر لەن و هبەد رەی هۆشبەماددئاشنای  ەوەخۆیاننی ڤااڵەهە ی منداڵ لەزۆرب -
 کرێت.ەشیان دەجار پێشک

 

 بۆ ڕامان 

توانین  ەد ە. ئێمەری دیکەی هۆشبەمادد کارهێنانی کهوول وەتی بەرف ەد ەل ەژین پڕەد جیهانێکدا ەل ەئێم منداڵی
ی دییەکنەیوەکرێت پەکانی، دەو کێشە یەدیاردم ە یشتنی ئەگێت ەین لەبد تی منداڵ ەیارم ەی گفتوگۆوەڕێگ ەل

 ریانەی هۆشبەمادد کهوول و  ەوەسانەو کەڕووی ئ  ەن بێیست بنەبێت و ڕایان بهێنین دەیاندا هڵەگەلمان ەکراو
ک  ەتی وەلماندنیەو س ەیەم دیاردەی ئەربارەد ەیەیی ئێمەستپێک کراوەباشترین شێوازی د ن.ەکەش دەپێشک
  ر ناکرێت.ەسەبوونی چارەزووی نەو ئار کردن خۆ لێ گێل ەبە ک ەورەکی گەیەکێش
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 ؟  ە ترسیدای ە سنووری م  ە کێ ل 

 

 ە نموون 

  ەتەو خراو ەشیشی پێبووەح ەفێرگ ەل  یەکەڕوک. ەشۆکاوەپو  رانەنیگواوی ەت ەبکات، ەفۆنت بۆ دەلەکت تێڤاڵەه
  ڵ ەگەلناشێت  ەمەئ ەیهیواو ەب ،مژیتە ڵدەوڵ هوق  یکەیەناسەبیستیت هەد ەمە. تۆ کاتێک ئەوەژێر لێ پرسین

 ش. ەی فێرگەوەرە د ەل ەیەریکی چاالکی دیکەوام خەردەو ب ەفێرگ ەل ەکەو زۆر زیرەبدات، ئ ڕوو تۆ یکوڕ
و نێزیکت  ەی کراودییەک نەیوەر تۆ پەت گەتایبەت ڕاست بێت، بەکەڕوی کەربارەی تۆ دەکەهیوادارین بۆچوون

ر ەی هۆشبەمادد کارهێنانی کهوول وەی بەت بێت کێشبیرەلشدا ەمەئ ڵ ەگەل بیناسیت.بێت و باش ەی هڵەگەل
کان  ەوەتۆژیندیارن.  ڕێکوپێکزۆر  ڕووکار ەب یەسانە و کەت ئەنانە، تبکات ەنجی جیاواز ئالوودەکرێت زۆر گەد

 گرینگترینیان: بن. ەر دەی هۆشبەمادد کهوول و ەڵ بەتێک ەوەنی جۆراوجۆرەالی زۆر  ەنج لەن گ ەدەپێشان د

 یەوەکردنن بۆ تاقیڤااڵەهفشاری  -

 (  ەوەیترسیەم ەیسکێک )خۆ خستنڕ نجامدانیەزووی ئەئار -

 ی( پرسن) کاویچکون -

 هێننەکار دەب ەری دیکەی هۆشبەمادد ی کهوول وخێزان -

 و زیان( سوود)  ەوەبوونی توانای لێکدانەن -

 ەفێرگ ەیان ل  ەوەماڵ ەل ەبوونی کێشەه -

 ژیان  ەز بوون لەڕەو -

 

 .مسارد بیتەدا بێباک و خەم باسەشدا نابێ لەوەڵ ئەگەلبێت. ەی نەم کێشانەچکام لیی تۆ هەکەڕوک ەیەوانەل
  کارهێنانی کهوول وەبۆ ب ەرەسەری و فشاریان لەمڕۆدا کاریگەی ئەگڵەکۆم ەل کارەرزەزارۆک و هموو ەه

ئێستا یان  -ستەدەرو ندی دوگوشار بن یان  ەل –نج ەی گ ەدن زۆربەکان پێشان دەوەر. تۆژینەی هۆشبەمادد
 . داتەڕوو دڤاڵدا ەه ڵ ە گەل ە م کارەریت ئەک نەکرێت. وەش دەپێشک ەوەکردنبۆ تاقی ریانەی هۆشبەمادد دواتر
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بوون و  ەنە( بۆ ئالوودەڵێننامە)ب نتیەرەگ ەبوونی هیچ جۆرەکات، نەد مەستەئر زۆر ەی هۆشبەمادد یەی کێشەوەئ
ی ەمادد ی کهوول یانهێنانکارەب ەگرن لەوری دود خێزانر وای دانێین ەگ .ەیەدیارد مەل ەتەکەمنداڵ یگرتندوور
ر و ەوەختەڕی بەوپەت ئەکەکرێت منداڵەد وشت الی منداڵ.ەمان ڕەپێدانی هەشە بۆ گ رجەم ە نابێت ە مە، ئەدیک

ڕاستی ەب. بێتر ەهۆشبی ەمادد کارهێنانیەی بەند مانگێک دواتر تووشی کێشەشێت، پاش چەد ەنۆرماڵ بێت ک
و  ەکی ئاڵۆزەیەر کێشەی هۆشبەمادد یکارهێنانە ب دات.ەڕوو ن ەمەئ ەنیی ک(ەیەڵێننامە)ب تییەکنەرەچ گیه

 . ەنیی رێکی ئاسانی بۆەسەچار

 

 

 بۆ ڕامان 

کاری باش  . ناکرێت پێشبینی ەکەیەدیارد ەمەئکار بهێنێت. ەر بەی هۆشبەماددنج ەدات گەخێزاندا ڕوو د زۆر ەل
ر  ەی هۆشبەی ماددەوە بووننگارەرە. بدیاردەیەو ەمنداڵ لی ەوەتی نێزیکبوونەرف ەهۆکار و د ەڕێ بگریت ل ەیەوەئ
ر ەی هۆشبەمادد ی کهوول وەربارەد تیەڕەبنبێت تێبکۆشیت زانیاری ەبۆ خۆت دات. ست بکەد ەوەماڵ ەبێت لەد
 ەت بەکەمنداڵ ەخۆت ل یڕوانیەبگریت. چاوردا ەرانبەب ەقامگیریان لە ڵوێستی ڕوون و سەست بێنیت و هەدەب

  .ەکەم ێل یبێت بۆ منداڵ، دوودڵیەر دەتیدەی هێندێک ڕێسا یارم نووسین ەر تۆ پێت وای ەگ ە.ربڕەڕوونی د
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 ری ە کاریگ 

 ە نموون 

. تۆ  ەدای ی خۆتژێر کۆنترۆڵ ەکارهێنانت لەیت و کهوول بەورەاڵم تۆ گەدا، بەوەخواردن ەل  یندەمامناوبۆ خۆت 
  ەست بەک دەیەچ شێویه ەڕسکێت بەن کەیەتا ڕاد ساڵی و ەژدەنی هەمەت ە گاتەیت تا نەکەت دە کەکوڕ ەداوا ل
 چی بکات.زانێت ەدباشتر  وکاتەدات، ئەن ەوەکهوول

 

تا ەه نبەکردارمان فێر د ەمان بێت منداڵ پتر لبیر  ەلبێت ەشێت گرینگ بێت. دە د ەتەم بابەپێدانی سیگناڵی ل
  ،بێتەن ەئالوود، بێتەی کهوولی نەباوک یان دایک بۆ خۆی کێش ەیەوانەلکرێت. ەیان دەئاڕاستی ەو گوتارەئ

  ەبن بەد ەوەخۆنەد ەک  خێزانی ەاڵم زۆربەب. ەیەکارهێنانی خۆیدا هەر کهوول بەس ەنترۆڵی بۆک ڵکەی خەزۆرب
  ەوەکهوول خواردن ەمنداڵ کنێرێت بۆ ەیامی خۆی دەپ ەیەم شێوەب خێزانڕاستیدا  ەلوشت. ەڕ ەک لەیەنموون

 ترسیەممان ەبکێشن. ه ەرەجگ خێزانر ەبێت گەکێشانی منداڵ زۆر پتر د ەرەجگ یترسیە. مەزۆر ئاسایی
ی یاسایی  ەشێو ەب ەاڵتی ئێمەو ەبیرمان بێت کهوول لەبێت لەد اڵمەب. ەی کهوولیش باس کراو ەربارەد
ی  کردنتی الوازەت سیاس ەوڵەگشتی د ەڵوێستمان ڕوون بێت. بەه ەوەیەم ڕوانگەبێت لەد ەفرۆشرێت، بۆیەد
  کار دێنێت.ەکارهێنانی کهوول بەب
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  شادی.و  گرتنرەو چێژی ەمای ەبێتەنگدا دەئاه ەل ەوەکێشان و خواردن

 

 ن ڤااڵ ە فشاری ه 

 ە نموون 

تووشی  و ن ەفریوی بدوان ەا ئکەیت نێترسەباشی ناناسیت، د ەت بەکەنی کوڕڤااڵەه یەستەدی تۆ ەو پێیەب
 ن.ەری بکەهۆشب یەمادد کارهێنانیەب

 

  ەنابن رانیەنیگو  ڕاوکێەدڵ نیاەاڵم تە. ببناسیتت ەک ەکوڕ نیڤااڵەه یتەوڵ بدەهبێت بێ دوودڵی ەرین! تۆ دەئاف 
ناناسیت،  باش ت ەک ەمنداڵڤااڵنی ەر تۆ هەبێت کردار بنوێنیت. گەی درانەنیگڕاوکێ و ەی دڵەجێگ ەبر. ەیارید

بۆ   ەموویان بانگهێشت بکەو ه ەرگرەپشوو وانی ڕۆژ ەڵک لەکیت. م خێزانیان بناسەم خۆیان هەه ەتێبکۆش
 ەب ە،ماوەت نەکەکوڕفتار و بڕیاری ەڕر ەس ەری جارانت لەتۆ کاریگ ەوەڕای ئەر ە. سەخواردنی شێو و بیانناس

 نێن. ەر دادەس ەکی لەیریەکاریگ ەکانی کێن و چ جۆرەیت دۆستەتوانیت تێبگەر حاڵ دەه
مکی ەت چەتایبەکانی و بەنج، بڕیارەر مرۆڤی گەس ەبێت لەکی زۆریان دەیریەن کاریگڤااڵە هی دۆست و ەستەد
 ر.ەی هۆشبەمادد کارهێنانی کهوول وەب

 

 بۆ ڕامان 

.  ەی دیکگرووپتا ەر هەی هۆشبەمادد کارهێنانیەبۆ ب ەیەنجان فشارێکی پتر هەی گگرووپو  ەستەهێندێک د ەل
تیت دابێت بۆ ەکردبێت و یارم ەت ئامادەکەر تۆ کوڕەدا. گەلێر ەرەت گرینگترین فاکتە کەکوڕ ەمەڕای ئوێ 

ردبێت، شانسی  ت بۆ باس ک ەیەمادد مەکانی ئەنجام و زیانەڕوونی ئ ەر و بە شبی هۆەمادد ەلخۆپاراستن 
 .  ەباش، زیاترو دۆستانی  گرووپ ەت لەکەی کوڕەوەبوونڵبژاردن و نێزیکەه

 

 

 ڕوویدا؟ ر  ە ه   ە م کار ە ر ئ ە گ ی  ە ئ 
 ە نموون 

 بێت بزانم؟ ە من چۆن د 
شزانێت  ەد. ەیدیدج ەکەکێشگات ەد، تێەیەبازاڕی هی ەکەی کوڕەفێرگ ەر لەی هۆشبەماددبیستێ ەدباوکێک 

 بێت.ەد ەدوواوی ئالوەت ەتا بەه ەوەبشارێت خێزان ەخۆی لکارهێنانی ەکی درێژ بەیەتوانێت بۆ ماوەد کارەرزەه
 کار دێنێت؟«ەر بەی هۆشبە مادد مەکەکوڕمن چۆن بزانم » کاتەد پرسیار ەو باوکەئ
. نوەکەست دەد  نوکرا ەی دوایدا ئامادەند ساڵەم چەی لەو لیستانەی ئەزۆرب ەل  ەوەی خوارەرانەم فاکتەئ

کی  ەنیگایەگۆش ەبێت لەد ەبۆیر ە، هنکرێت هۆکارێکی سروشتی بەد نوسف کراە دا وەی لێرەم شتانەی ئەزۆرب
  ین.ەبک شەلیستان ەم جۆرەیری ئەس ەوەزئامێەخنەڕ



61 

 کار دێنێت؟ ە ر ب ە ی هۆشب ە مادد   م ە ک ە چۆن بزانم منداڵ 

 تد.ه...یلی و ەبێم، یی، وڕیە تووڕ :گۆڕێتەی دوتەڵسوکەه .1

 یی و هتد.ەڵی، شپرزەپەپیس و چ :بێتەچاالکی فیزیکی کز د .2

 گۆڕێتەنی یان دۆستان دڤااڵەه .3

جێ  ەب ەی فێرگرکەوێت، ئەکەوام دوا دەردە، بنامێنێت کاتبۆ  یڕێز :ستۆەئ ەتی ناگرێتەرپرسایەب .4
 هتد... نێت و ەیەناگ

 ت. ێبەد مەستەئپتر یدا ڵەگەل گرتنندیەیوەتا دێت پەه .5

 بێت. ەی الواز دەمتمان .6
 

 بۆ ڕامان 

بێت زۆر  ەر یان کهوول، دەی هۆشبەمادد کارهێنانیەی بەی کێشەربارەت دەکەمنداڵ  ەل ەیەه گومانتر تۆ ەگ
« و ەوەنێو ژیانی ەخۆ خستن» ەل ەبەیت. دوودڵ مەدفتاری بەی گۆرانی ڕەنجی نیشانەرەجاران س ەئاگادارتر ل

. بێگومان ەیەه ە وەتەکەکوڕداهاتووی  ەندی بەیوەپ  ەتەم بابەی زانیاری پێویست. ئهێنانستەدەب ەها لەروەه
 .ەنیی اڵم هیچ منداڵێک »مافی« ڕووخاندنی ژیانی خۆیەبگریت، ب ی منداڵ ستیەربەپێویستی و س ەڕێز ل ەگرینگ

 

 

 نجام بدات؟ ە توانێت ئ ە چی د   خێزان 

 ە نموون 

 یەوەبۆ ئ  ەم باشە بک»چی ی: پرسیار ی ەاستینڕ یاڵمەو بۆ نبڕەردەپاسی خۆیان دوز و سێ ڕ خێزانی ەزۆرب
 ر؟«ەی هۆشبەمادد نانیێرهاکەب ەکات بەست نەم دەکەمنداڵ

 

توانیت زۆر ە. تۆ دەیەهە م پرسیارەاڵمی زۆر باش بۆ ئەڵێک وەکۆم ەک ەستیان کردوەه خێزانی ەوام زۆربەردەب
  کارهێنانیەبیرت بێت بەل اڵمەبر. ەی هۆشبەمادد ەل یڕاگرتنتی منداڵ و دوور ەیت بۆ یارمەشتی باش بک

ر بۆ  ەکاریگ یەرانەجادووگ کیەیەچ هاوکێشیبێت بزانیت هێشتا هەو د ەر پرسیارێکی زۆر ئاڵۆزەی هۆشبەمادد
 . ەبووەیدا ن ەپ ەیەم کێشەل گرتنپێش

 نتی ناکرێت.ەرەگ ە بیرۆکان مەهیچکام ل اڵمەب، ەی ەوەکردنقیشایانی تا ەک ەم بوارەبۆ ئ ەیەکی زۆر هەیەبیرۆک

 بۆ ڕامان 

 ن ە نجام بد ە توانن ئ ە ئامۆژگاری بۆ خێزان چی د 

 . ەوەر نوێ بکەی هۆشبەمادد یەی کێشەربارەباش زانیاری خۆت دکی ەیەشێو ەب (1

 ت. ەکەمنداڵ ەب ەر و بۆچوونی خۆت بدەی هۆشبەمادد یەربارەسیگناڵی ڕوون و ئاشکرا د (2
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 یت.ەخۆت پێشان بد ەڵوێست و کردارێک لەه ەی چ جۆرەتۆ ئاماد ەنەیەمنداڵ تێبگ (3

 ن.ەبک هێزەب یانەمتمان خێزان  ەگرینگ ەۆیر بە. هەنیی یانەمتمانخۆزۆری  ەنج بەمرۆڤی گ (4

ی  ەستەر فشاری دەرانبەب ەدان لەن بۆ کۆڵ نەتی منداڵ بدەزانست و سنووری دیاریکراو، یارم ەب (5
 . دانڤااڵەه

 .ەهایەی بەهێز نموون ەت بێت کەمتمان (6

 کار بهێنین.ەکهوول ب ەمیشەه ەوەین بێ ئابوێرڕتوانین خۆش ەد ەرت بێت ئێمیب ەل (7

و ڕێسای گشتی   سنوور ەوەکرێت پێکە. ددایانخێزاننی منداڵ و ڤااڵەهک ەت ەل ەنێ زرەباش دابم ندیەیوەپ (8
 ن.ەگفتوگۆ بک

 .ەت پێیەمتمان ەمنداڵ و پێشان بد ەب  ەتی بدەرپرسایەب (9

 تیدا.ەچاالکی پڕواتا و ئای ەل کردنشداریەبۆ ب ەبد منداڵ هان (10

 . مامۆستاکانی منداڵداک ەت ەل ەنێ رزەندی باش دامەیوەپ (11

 ڵدا. ەری هە س ەر کێشەسانی پسپۆڕ گەک  ەتی لەداوای یارم ەل ەترسەم (12

 

 ن ە منداڵ گفتوگۆ بک   ڵ ە گ ە ل ر  ە ی هۆشب ە مادد   ی ە ربار ە د 

ێت نووسەد ەم بوارەپسپۆڕی ئ Magne Raudalen، «رەی هۆشبەمادد یشتیەرەرپە س یەرمانگە»ف  یەنامیلک ەل
تای ەرەس  ە، کاتێک منداڵ لەیەمامۆستای منداڵن. ژیان ڕۆژێکی درێژی فێرگمین و گرینگترین ەکەی خێزان

 .ەستۆیەئ ەجیان لەنهەتی مەرپرسایەب خێزان، ەندایەمەت

کی  ەییتی. ئامۆژگارە یکردنە، باس نەم وانەری ئەنی زۆر ترسێنەیال». ەیەوەکان ناوی »خواردنەنوا ەکێک لەی
 ەب، ەوەخواتە کهووڵ دبینێت ەسانێک دەیان ک ە»کاتێک منداڵ ئێوگوێ: رەب ەدێت ەم جۆرەب خێزانبۆ نرخ ەب

کۆشن ەتێد ەزانێت ئێوەکات و دەریت دودێ جوانی چا ەن.« منداڵ بەبک گفتوگۆ ە م کردارەی ئەربارەیی دەکراو
ینرێت ەگەپێمان ڕاد ەوەنەندین الیەچ ەلهاکانمان، ەو ب  ڕای جیاوازی بیروڕاەرە. سە وەتان بشارنەوەکهوول خواردن

هیچ جۆرێک کهوول   ەین. نابێت بەکەی کهوول نکردن ت تامەنانەو ت ەوەهیچ جۆرێک منداڵ فێری خواردن ەب
تی  ەباب یەهێند تێکە بابهیچ . ەیەه داریانەس ەڵمان بۆکۆنتر ەین ئێمەا پێشان بده ەنج و وەگ  ینگەبکڕین بۆ ئاه

نج زۆر ەگ ەلمێنین کەیسەمان دەزۆرب. ەکراوەر نەس ەباسی لگفتوگۆ و دا ە م دوایانەلنج ەی گەوەخواردن
 چۆنەتیر ەس ەل ەیەنجام بدرێت. ڕای جیاواز هەئ  ەم کێشەر ئەرانبەکارێک ببێت ەو د ەوەخۆنەد
 کارەرزەه ڵ ەگەلبێت ەد خێزان ەکۆکن ک ەرەو فاکتەر ئەس ەکان لەڕای مووە. هە یەم کێشەی ئەوەبووننگارەرەب

  ەوای دا بکرێت، باشترەی فێرگەوێچ ەر لە. گەدا بێت یان فێرگخێزانی  ەچێو ەل ە مە، جا ئەوەنبگۆڕ و ڕا نبدوێ 
  ەبخات  ەکەکانی کێشەئاڵۆز و نادیار ەدۆخ یکیەرەئامانجی س ەن کەبک ەکی کراوەری گفتوگۆی ەشخێستپەد خێزان

 .  ورێکی گونجاەسەی چارەوەبۆ دۆزین ەوەر لێکدانەب

ڕێی   ەبیروڕا لی ەوەکردنش بکرێن بۆ کۆەی بچوکدا دابگرووپر ەس ەب کارەرزەهو  خێزانر ەگ ەیەژیرانکارێکی 
بێت. پرسیارێکی ەیاندا نەکەگرووپ ەمنداڵی خۆیان ل ەان خۆشیپێ خێزان. زۆر Brainstorming ەوەبارانەبیرۆک

ی ەربارەد ەڕوانینمانی ە ، واتا شێوەیەیشتنی زۆرینەدۆخی تێگی ەربارەد بکرێت، ەشرۆڤ دا ەبێت لێرە د ەگرینگ ک
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  ەک زانینەد ەوەی تۆژینەڕێگ ەلرناچێت. ەڕاست د ەوەکۆڵینەدی لێ ەوەنێزیک ە کاتێک ل اڵمەب، ەڵکی دیکەخ
. ەرگرتوەو کانیانەنانی کهوولی منداڵێکارهەی بەربارەیان دەڵەکی هەیەن ێ و  ڕاستیدا ەل خێزانی ەزۆرب

هێنن.  ەکار دەم کهوول بەکی زۆر کەیەڕێژ ەکانیان بەمنداڵ ەپێیان وای خێزانکرێت، ەوی باس دەی ئەوانەپێچەب
 .ەیەم دۆخە پێستی ئەبوا نین« پڕ ە، منداڵی ئێمڵکینە خمنداڵی  ەوەئ»ڵێن ەندی پێشینان دەک پەو

 

جۆرێک   ە، بەوەان بڕازێنتییەکاسڕ کۆشن هێندێکەن تێدەکەد خێزان ڵ ەگەلنج باسی کهوول  ەگ کاتێکبێگومان 
کی  ەیەشێو ەمکی وا بەن چەگمەد ە. ببەکارهێنانی  ەر بەرانبەخۆیان بی وریایی ەڕێژ ەلن ەبکدڵنیا  خێزان

 کرێت. ەد ەتی باسی لێوەڕەبن

 

 بۆ ڕامان 

 :ەزۆرن، بۆ نموون  گۆتی گفتوەباب

 بکێشێت؟ ەرەر منداڵ جگەن گەکەچی د  خێزانی ەئێو -

 ؟ماڵ  ەوەبێت سەرخۆشی/ستیەم ەب کارەرزەزارۆک یان ه ر ەن گەکەچی د -

 ؟ ەدا چۆنەورەهی گ ە؟ لەنجدا چۆنەی گەژینگ ەل ەوەندفشاری خوار -

 ی لێ بگرم؟ەم یان ڕێگەنج بکە شی گەپێشک ەوەماڵ ەل  ڵ کرێت کهووەد -

 ؟ تبێەنجامگیرییان چی دە، ئدوێنەد منداڵ  ڵ ەگەلی کهوول ەربارەد کاتێک ،خێزان -

 

...« » 

 


