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 «نگاوەه ەنگاو بەه»
 

 «بێ» پاشکۆی
 ەوەک بۆ ماڵەیەنام
 
 
ک ەیەنام». «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبرێتیی ەبۆ کاریگ ەکارێکی پێویستان کەمنداڵی شداربوونی خێزانەب

ش ەخوێندن سێ تا شی ەخشتکی ەیەموو وانەه. ەرییەو کاریگەدیهێنانی ئەبۆ ب ەگرنگی کرێەیارید  «ەوەبۆ ماڵ
 ەوەاتکەبۆ خێزان ڕوون د ەکەرنامەانی بکەکارییەردوو  کمەشێواز، چ کانەنام گرێت.ەخۆ دەل ەنامان ەو جۆرەل

ی ەژیانی ڕۆژانبۆ نێو  ەزانیاری ەوەگواستنش بۆ ەمەئار بێت. کدا هاوەیەرنامەم بەی خێزانیش لەوەبۆ ئ
 .ەشداربوونی خێزانەهاندانی ببۆ ک ەیەر نامەکی نێو هەیەموو دوا ڕستەه ەک رموونەبفرنج ەسیان. ەکەمنداڵ

 
 
 کان:ەکارهێنانی نامەن بۆ بڕێنوێنی کندێەه ەوەی خوارەمەئ

ر ەبەل ەفێرگرمیی ەی فەر نامەسەیان لەکان وا دانراون تا وێنەنامناردن،  ەی نامەپرۆسی کردنبۆ ئاسان •
 نەکەزوو دەئار ەی کەیەو شێوەببێگومان، توانن، ەدان. کەی خێزانماڵبۆ  بچێت خۆی کەو وه وەبگیرێت

 ەوێن ەب ەیەو نامەئن ەر منداڵێک بکەه ەتوانن وا لەد، نموونه؛ بۆ نبنێ ەوەکانەنام ەبی تەمۆرکی تایب
 .ەوەماڵ ەیباتەو دەئ ەک ەوەڕوون بکات

 بێت.ەه تانکەیەواڵنامەر هەگەبکرێت، ئ ەفتانەه یکەیەواڵنامەه ەڵ بەتێککان ەکرێت نامەد •
 .بکرێن بۆ کاتی پێویست ەئاماد ەکەرنامەستپێکی خوێندنی بەد ەر لەکان بەموو نامەه ەها باشەو •
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 «بێ» پاشکۆی
 توندوتیژی. ەستن لەی ڕێبەربارەد«: نگاوەه ەنگاو بەه»و ەڕوو کەیەروازە، د1 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 

 ز:ێڕەخێزانی ب
 
ن ەکەدست ەدبن، ەد ەوەخوێندن فێری. بنەنوێ فێردتوانای  زانستی نوێ. ەپڕ ل ەکەیەبۆ منداڵ ماو ەیەم ماوەئ
وێت بۆخۆیان ەیانەد ن وەهاوکاریی بک ەوەماڵ ەن لەدەوڵ دەستن، هەبەد یتانی پێاڵوە، قنووسین ەب
 ن. رکی گرنگەئ ەوەکالی منداڵی بچووەب ەمانە. ئنەکریی بەنجامگەئ

 
چۆن  تبێەد فێر. ڕاگرێ خۆی، اتکب کرەانی خۆی دکەستەه تبێەدا فێر دەیەم ماوەش بترازێ، منداڵ لەوەل

 ەدا چارەکڵ منداڵی دیەگەانی خۆی لکەێشک تبێەتی بپارێزێت. فێر دەات و چۆن دۆستایکب یداەپدۆست 
 ات. کب

 
ی ەڕێگ ەلمندااڵن بن. ەد ەتانەبابم ەفێری ئ ەوەماڵ ەو لی پانی یارەگۆر ەدا، لەکەپۆل ەدرێژایی ڕۆژ لەب
 کتریدا فێرەڵ یەگەندامانی خێزان و هاوڕێیان لەچۆنێتیی کارلێکی مامۆستایان، ئ ەو گوێگرتن ل کردنماشاەت
 ە، کەیەدیاریکراوی ه توانای فێربوونیش ەم بوارانە، ئبنەفێر د نووسینو  ەوەخوێندن شەوەل ەجگ بن.ەد

 ەستن لەڕێبی ەربارەد - نگاوەه ەنگاو بەه» ەب ەهێنین کەد کارەب کەیەرنامەب کات.ەد کردنفێر ەپێویست ب
 -تیەاڵیەکۆم ەلەتواناگم ەئی ەکردنفێربوون و پیاد ەتیمان بدات لەیارمتاکوو  برێتەناود «توندوتیژی

ڵکیدا ەڵ خەگەلشێن ە، زیاتر دهێننەکاریان دەبن و بەد ەلەتواناگم ەفێری ئ ەی، کەو مندااڵنەئ. ەکییانەستەه
 دا.ەفێرگ ەن و باشتر بن لەڵبکەه
 

ی ەربارەد ننووسیەدا زانیاریتان بۆ دەم نامانەل. «نگاوەه ەنگاو بەه»ی ەرنامەب ەشێکی گرنگن لەب خێزان
 ەکەتیی منداڵەیارم ەوەماڵ ەتوانن لەش دەئێوبێ. ەفێریان د منداڵی ەلەو تواناگەی ئەربارەو د ەکەرنامەوتی بەڕ

 وام. ەردەن بۆ ڕاهێنانی زیاتر و بەبد
 
 
بێ  ە، تکاییهەر پرسیارێکتان هەهمان ببینن. ەکەرنامەب ەوەنزیک ەبێن و ل ەیەبۆتان ه ەر کاتێک پێتان خۆشەه

 ن. ەرموون پرسیاری خۆتان بکەف یدوودڵ
 

 ،دڵسۆزتان
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 «بێ» پاشکۆی
 ، فێربوونی هاوسۆزی2 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 

 ڕێز:ەخێزانی ب
مین ەکەی. «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەب ەب ەستمان کردووەتاندا دەکەپۆلی خوێندنی منداڵ ەلزانن، ەک دەو

ین ەکەش دەوەباس لها ەروەه. ەیەسانی دیکەکی ستەهی خۆ و ستەی هکردندیاریفێربوونی ی ەربارەدمان ەوان
 . «هاوسۆزی»ڵێن ەد ەرانەهونم ەب ەچین. ئێمەد ەوەسانی دیکەم کەدەچۆن ب

ست. ەی هکردنبۆ دیاریکار بێنین ەش و دۆخ بەکانی ڕوخسار و لەین چۆن نیشانەکەد ەوەتا باس لەرەس
 ەئێم ەن کەدەها پێشان دەی وەکان )بارودۆخ(  نیشانەاوو ڕوود شەلوخسار، ڕ بنەد ەوەمندااڵن فێری ئ

فێر  وها ەروەبن هەدکان ەگرنگ ەستەی هکردندیاری فێریکانمان. ەستەی هکردنرکەکاریان بێنین بۆ دەبتوانین ب
 و« رسامەس» ،«ترساو» ،«توڕه» ،«مبارەخ» ،«دڵخۆش» کەوی ەکان بنێن. وشەستەه ەبن ناو لەد
 پێشان بدات.  ەستانەو هەڕوخساری ئ ەبک تەکەمنداڵ ەداوا ل. «ستەپ»

پێدانی ەرەپ ەنگاوێک لەه ەل ەبریتییر، ەرانبەستی بەی هکردنرکەبۆ د کانەکارهێنانی نیشانەفێربوونی ب
ی کردنرکەبۆ دتان ەکەمنداڵدانی تی ەیارمستی ەبەم ەب ەوەند پێشنیازێک بۆ کاری ماڵەش چەمە. ئهاوسۆزی

 ر:ەرانبەستی بەه
 ەکان و داوا لەوێن ەبڕوان ەوەریاییو ەبی کتێبی چیرۆکن، ەوەریکی خوێندنەخ ەوەکاتێک پێک •

چ  ەک ەبک ەوەباسی ئن. ەکەست دەچۆن ه ەکەکانی چیرۆکەتییەسایەک ەبزانێت کن ەتان بکەکەمنداڵ
بۆ چۆنێتیی  ەیەنیشان ەوەش که چۆن ئەوەئا هەروەو ه داتەدا ڕوودەکەنێو چیرۆک ەل کشتێ

 دات(.ەش دیی منداڵەوەخوێندن یتوانا پێشخستنیتی ەیارم ەم ڕاهێنانەئ. )ەدیک سێکیەی ککردنستەه
و ەستی ئەه نەبک تانەکەمنداڵ ەن و داوا لەکان بکەوخسارڕماشای ەن، تەکەماشای فیلم دەکاتێک ت •

نها ەتو  ەوەبکوژێنن ەکەنگی فیلمەدتوانن ەبێت، دب خۆشزیاتر ی ەوەبۆ ئ. نەدیاری بک ەڕوخساران
 ن.ەکان بکەشەماشای ڕوخسار و لەت
 ەستەه یەربارەد. نندا بیانلکێێکزەکاخ ەر پارچەسەبو  ەکاندا ببڕەگۆڤار ەلی ڵکەی ڕوخساری خەوێن •

  .نکان بدوێەجیاوازا
 ەمەئ. بێنن ەکەستەه ن و ناویەن. ڕووخساری پێشان بدەبک ەکەڵ منداڵەگەی خۆتان لستەهباسی  •

 ،«زەڕەو»وو کەوکانی ەزل ەکارهێنانی وشەب ەترسن لەمبۆ مندااڵن تا فێرببن.  ەشێوازێکی گرنگ
کانیان ەمنداڵ وش ەها باشەبن وەدروست د منداڵالی  ن وستەه ەمانەئ. «ژاوەشڵ» و« اوکدڵش»

 کاریان بێنێت. ەبناسێت و فێر بێت ب
 

بیرتان ەل تان بۆ بڵێت.ەکەگۆرانی ەبێت. داوای لێبکەکان دەستەه یەربارەدک ەگۆرانی فێریتان ەکەمنداڵ
 ەنگاو بەه» یەرنامەب کانیەوان ەکێک لەنی یبینیین بۆ هاتن و ەکەخێرهاتنتان دەب ەمیشەه ەچێت کەن
 . مان« نگاوەه
 

 دڵسۆزتان،
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 «بێ» پاشکۆی
 انکەستەی هەربارە: ئاگاداری زیاتر د3ی ەنام - ەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 

 ڕێز:ەخێزانی ب
 
ار ک ەیەفتەم هەئ. کانەستەر هەسەل کردنکار ەوامین لەردەب دا« نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبکانی ەوان ەل
 یەربارەدبن ەددوو شتی زۆر گرنگ  فێریکان ەمنداڵ. ینەکەد کانمانەستەی هەوەناسینچۆنێتیی ر ەسەل
 :کانیانەستەه

شمان ەین. لەکەد پێ« یانستەه» شمانداەنێو لەل ەبرێن، چونکەناود« کانەستەه» ەکان بەستەه •
 ین.ەکەست دەچۆن ه ەداتێ کەمان دەنیشان

 . ەوایەڕ کێستەموو هەه •
 
ن. ەران بکەزۆرن منداڵی بچووک نیگ ەدیاردی. رانەنیگ ەل ەفێربووین بریتیی ەوەیەبار ەل ەکی کەرەستی سەه
ی دا، هانەکەوان ەلر بێت. ەتیدەیارمیان بکات زۆر کردنستەهباسی چۆنێتیی  ەک کەیەبوونی وشکرێت ەد

 ،شێت زۆرجارانەد. نەساڵ بکەورەگسێکی ەبۆ ک ەقسن ەکەرانی دەنیگ ەست بەکاتێک هین ەدەمندااڵن د
ڕاستیدا بۆ خودی  ەلاڵم ەیاخود ناگرنگ دیاربێت، ب کبچوو ،ورهەسێکی گەبۆ ک کبچووی ی منداڵرانیەنیگ

 و گرنگن.  ەورەگ ەکەمنداڵ
 

ن و ەکەرکی دەد ەئێوە ست بکات کەه ەی بدەو ڕێگ تەکەمنداڵ رانییەنیگ بیستیگوێبۆ  ەرخان بکەتکات 
بکات(.  کردنشەباو ەپێویست ب ەیەوانەکاربهێنن )لەرم بەفتاری نەو ڕ ەوشگرن. ەند دەه ەو بەرانیی ئەنیگ
ی ەمای ەبێتەش دەوەرک بکات و ئەد ەڵوێست و پێزانینی ئێوەکات هەخۆش د ەکەبۆ منداڵ ێها ڕەفتاری وەڕ

ر.  ەب ەفتاری دروست بگرێتەڕ ،رانیەمی نیگەفێر بێت د ەت بدەکەتی منداڵە. یارمەکەی منداڵەوەئارامبوون
 کین. ەموو هاوکارییەی هەم ئامادەردەه ەی ئێمەوەل ەدڵنیاش ب

 
 دڵسۆزتان،
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 «بێ» پاشکۆی
 ەوەگرتن و بیردان: گوێ4ەی نام - ەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 
 

 ڕێز:ەخێزانی ب
 
. ستەهی ەربارەد ەتی تازەبابفێربوونی  ەوامن لەردەبمندااڵن دا،  «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبکانی ەوان ەل

دا خوێندنتای ساڵی ەرەس ەل تشێەد، ەنموونبۆ گۆڕین  ەبێتڵ کاتدا ەگەل ستەه تشێەد ەک بوون ەوەئ فێری
ش ەوەها فێری ئەروەه. نەکەدڵخۆشی د ەست بەاڵم ئێستا پێی ڕاهاتوون و هەترس کردبێت، ب ەستیان بەه

 ئەوشێت ەد، ەنموونبۆ بێت. ەهجیاوازیان ی ستەه ەمان دیاردەر هەرانبەمرۆڤی جیاواز ب تشێەد ەبوون ک
 ترسێت.بگ ەس ەل ەمنداڵێکی دیکاڵم ەبخۆش بوێت  یەورەگگی ەس ەمنداڵ

 
 ەوەی خوارەمەئ. ەیەهی تەیارم ەب ویستیر، پێەرانبەستی بەستی خۆی و هە، بۆ ناسینی هکبچووی منداڵ
بۆ  ەو هاندان پشتیوان مەه ەیەم پرۆسەئکاری بهێنن. ەب ەوەماڵ ەتوانن لەد ەک ەکی ساکاری گوێگرتنەیەپرۆس
برێت. ەناود «ەوەرەبیستنی بیرد» ەب ەکەپرۆست. کان بنێەستەه ەناو لدات ەد تیشیەارمم یەو ه ەکەمنداڵ

  ی:کردنارکڵ چۆنێتیی ەگەرموون لەف
 :بڵێن ەکەمنداڵ ەب رقاڵنەر سەگەک بۆ گوێگرتن دابنێن ئەیەوادتان. ەکەمنداڵ ەنەبد واوتانەتهۆشی  •

 .«ینەبک ەتوانین دابنیشین و قسەدمی شێوان، ەژپاش »
ی هانتاکوو کاربهێنن ەب «ەوام بەردەب» یاخود «ەزیاترم بۆ باس بک» کەو لیەگەواژەستەد •

 بێت. وامەردەب ەکردنقس ەتان بدات لەکەمنداڵ
پێش  ەبهێنن ەوەتان و ئەکەشوێنی منداڵ ەنە. خۆتان بخماشایان بکهەو ت ەبگرکان ەستەه ەگوێ ل •

 کات.ەستێک دەچ ه ەک چاوتان
وا بزانم بۆ » یاخود «دیاری ەتووڕی ڕاستەب»وو کەوکانی ەوش ەتان بەکەمنداڵ ەب ەوەنەبد ەستەو هەئ •

یان ەوەفێری ئ .نەگەدی تێ ەئێو ەبزانێت کدات ەد ەکەمنداڵ ەب ەڕێگ ەمەئ. «مباریەخ ەو شتەئ
ببێت  ەکردنقس فێریدات زیاتر ەد ەکەتی منداڵەیارمو کان دابنێت ەستەناو بۆ ه ەوەناوەلکات ەد
 ر پێشانیان بدات. ەه کەن کانەستەی هەبارەد

 
 شیەها ڕێگەروەهخۆی بێت.  سۆزی یۆنترۆڵکدات فێری ەد ی منداڵتیە، یارمەگرنگکی ەیەپرۆس ەوەبیردان

 ن.ەگەم دەستی ئەه ەدروست لکانیش ەورەگ ەو ک ەوایەڕ ستەه ەک تفێربێدات ەد
 
 . ەیەمان ئاواڵەرگەد، ەیەمان ه «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبکانی ەوان یەربارەدر پرسیارێکتان ەر هەگەئ

 
 

 دڵسۆزتان،
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 «بێ» پاشکۆی
 تی دانە: یارم5ی ەنام - ەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 

 ڕێز:ەخێزانی ب
. ەمان کردووەقس ەوەتیدانەپێدان و یارمی ی گرنگەباررەددا، « نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبکانی ەوان ەل

 ەزۆر ڕێگ. .ەرگرتن کردووەتی وەتی دان و یارمەیارم ەرۆشی. باسمان لەبۆ پێشان دانی پ ەشێوازێکتیدان ەیارم
هۆی  ەبێتەد ەکەتیی منداڵەیارم ەیەار هجن. ەش بکەپێشکی تەیارم ەوەماڵ ەتوانن لەمندااڵن د ە، کەیەه
نگی ەس ەست بەه ەکن چونەتی بدەیارم تبێەتیان هەرفەد ەاڵم دیسان گرنگەار بکنی توەکخران و دواەو

 ن. ەکەخۆیان د
بگونجێنریت بۆ  ارکزۆر دەکرێت . ەیەنرخی ه کردنیاریی کاتی ەدا هێندەوەاری ماڵک ەشداربوونی منداڵ لەب
  ند پێشنیارێک:ەڵ چەگەرموون لەن. فەبیک ەوەبتوانن پێکتان ەکەو منداڵ ەی ئێوەوەئ

 گرێت.ەخۆ نەتیژ لقۆی ەچو  کردنرمەگ ەرشتێک کەه  – ەوەکردن، خاوێنشێالن –چێشت لێنان  •
 ندکراون.ەسەپ ەیەسکیان هەد ەی کەوانەمووچ، یاخود ئەڕەی پەوەرەپاکک –ی تۆز ەوکردنەپاک •
 ک.ەئاودانی ڕو، ەوزەی سەوکردنە، چنین و کۆەڵەگیاکرکێشانی ەندن، دەڵکەه – کردنوانیەباخ •
 .ەوەر بکرێت، درێژیی پاشکۆکان کورت بکرێنەگەئ –گسکدان  /ەوکردنەپاک •
 کان بۆ خۆتان دابنێن.ەرزەب ەرەنجەتان و پەکەکان بۆ منداڵەنزم ەرەنجەپ – ۆردنش ەرەنجەپ •
ندامی خێزان، ەئنگ یاخود ەپێی ڕ ەب ەوکردنەجیا – ۆراوشی رگەی جلوبکردندەو ق ەوکردنەجیا •

 ەن بەرگی شۆراو بدەکی جلوبەیەتەبەسر بتوانن، ەگەئی خاولی. کردندەقی لێکچوو، ەوەگۆر
 تان.ەکەمنداڵ

ی کااڵ ەڵەمام -نێو ماڵداەیان لەوەدوورخستنو ی فرۆشەی میوەتەبەکان بۆ سەتەباب یکردنتێ •
 .ەئاسان کانەراونقوتوەو ل کانەییەوێڵەدان

یان ەوکردنەگونجێت و جیاەد کبچووستی ەتی زیو بۆ دەباب –وری( ە)قاپ / د فرەدی ەوکردنەوشک •
 .ەک وایەیارییوو کەو

 خێزان دیاری بکات. ێکیندامەر ئەن شوێنی هەتان بدەکەمنداڵ ەب ەڕێگ – ەخستنی سفر کڕێ •
 ۆب ەکی زۆرەی خۆشییەمایتێن ەشلو ی فاوەئاوی ک –ناشکێن ی ئاسان ەب ەکها ەفری وەشۆردنی د •

 .کبچوومندااڵنی 
 
ی وه گرنگەتیدانەی یارمەڕێگ ەل ەی کەوەشاندانی ئێبۆ مندااڵن بۆ پ ەوەدۆزێتەی جیاواز دەر خێزانێک ڕێگەه
 یەها مایەروەکاری گرنگیی بنیاتنانی خێزاندا. ه نێوەل شداریان پێبکرێتەن بەکەز دەن. مندااڵن حەدەد
 ر بێت.ەتیدەیارمی ڕاستەتوانێت بەو د تانەکەبۆ خۆتان و منداڵ ەخشینی خۆشیشەب
ن یاخود ەبکی ندەیوەپ ەتکای، ەوە «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبی ەبارەل ەیەر پرسیارێکتان هەر هەگەئ
 ن.ەردانمان بکەس
 

 دڵسۆزتان،
 



 

 7/ 12  - ەوەبۆ ماڵ کەیەی مامۆستا، نامەڕێنام

 «بێ» پاشکۆی
 وهەی ئارامبوونە، ڕێگ6 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 

 ڕێز:ەخێزانی ب
خۆڕاگری و ی ەباررەد ەل ەیەم وانەئ .«نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبشی ەمین بەهدوو ەین بەکەست دەد
وا و ەفتاری ڕەستی توند ڕەاتی هکن. ەکۆنترۆڵ بک ستی توندەه تێبەد ەوەفێری ئ . منداڵەستەۆنترۆڵی هک

ی ستەی همووەش هەمانەئین. ەکەان دکرمی و دڵشەگڵراسانی، دەه کەستی وەه ەباس ل. بێتەیان هراکئاش
 ەبنەدگریان، یاخود  کەفتاری وەی ڕەمای ەبنەچن، دەڵدەهئاسانی  ەب ەستانەم هە. ئکبچوومنداڵی باون الی 

 ی نائارامیی منداڵ.ەمای
 ەمەئن. ەکب کرەنی خۆیان داکەستەه یەوەبن دیوی ناوەێردف کر سەس ەتنسست خەدی ەڕێگ ەل منداڵ
کانیان تا ەستەد ەخشێت بەبەد یشکارێکن و ەبک شیانەی لکردنستەچۆنێتیی ه ەست بەهدات ەتیان دەیارم

فێری سێ جۆر . مژنەڵدەهی دروست کەیەشێو ەب قووڵی ەناسەهدات ەتیشیان دەها یارمەروەن. هەنجامی بدەئ
  بن.ەکان دەهێزەب ەستەهی ەوکردنەئارام

 ەبیر لدات ەتیان دەو یارم ەوەببن ئارام ەپێویست ەکداتێ ەیان دەئاماژ ەمەئ. «ەوەرەئارامب» نبڵێ •
 .ەوەنەبک ەوەبوونئارامچۆنێتیی 

یی قوواڵنێو  بۆی قووڵەبی ەوەبن بۆ ئەد «ەناسەهەکس» مندااڵن فێریڵمژن. ەه قووڵی ەناسەه •
 ەوەمژن و سکیان بۆ ناوەڵدەه ەناسەجوڵیت کاتێک هەد ەوەرە. سکیان بۆ دڵمژنەه ەناسەهکانیان ەسی
 ە، کەوەکاتەی لێدانی دڵ هێواش دەڕێژ ەیەم شێوەدان بەناسە. هەوەنەدەد ەناسەجوڵێت کاتێک هەد
 ەم جۆرەنجامدانی ئەن چۆنێتیی ئەبک ەکەمنداڵ ەداوا ل هێمنی. یەمایهۆی  ەبێتەجێ دەستبەد
 ن.ەی بکەودا پیادەڵ ئەگەل ەوەماڵ ە. پاشان لپێشان بداتتان ەدانەناسەه

 ەئاماژ ەمەئبن. ەد 4 ەژمار بۆ ەو 1 ەژمار ەهێواشی فێری ژماردن لەمندااڵن برز بژمێرن. ەنگی بەدەب •
. ەوەردنکرداری بێ بیرکر ەب ەنەبەنا نە، خێرا پربگرنەکی کورت وەپشووی ەکدات ەمندااڵن د ەب

  دا، فێری ژماردن ببن.ەناسەکرداری ه ڵەگەکاتی خۆیدا لەلهێواشی ەب، تواننەدتر ەورەگ منداڵی
 
 کیەشەلش کرداری ەمانەئبن. ەکانیش دەهێزەب ەستەه ۆنترۆڵیکی ەدیک کانیەری شێوازێف ها منداڵەورەه

ێگرتن کێشان، گوە، وێنانۆکمی ەب کردننجامدانی شتێکی خۆش بۆخۆیان )یاریە(، ئکردنماەس)هاویشتنی تۆپ، 
 . ەوەگرێتەد ساڵەورەگسێکی ەبۆ ک ەکردن( یاخود قسەی پشیلکردنخێوەببۆ موزیک، 

 
 .تبڵێبۆ  تانەکەن گۆرانیەبێت. داوای لێبکەد ەوەبوونئارامکانی ەشێواز یەربارەدک ەتان فێری گۆرانیەکەمنداڵ

 
، کاری بهێننەدات بەو هانیان د ەوەکاتەد ئارام تانەکەوێت منداڵەکەردەد ەی کەو شتانەئ ەنەرنج بدەس

 داەفێرگ ەل ەشێوازان مەی بتوانم ئەوەم بۆ ئکردنئاگادار ەها دڵنیابن لەروەهبێت. ەهێزی دەستی بەکاتێک ه
 کاربهێنم.ەب

 دڵسۆزتان،
 



 

 8/ 12  - ەوەبۆ ماڵ کەیەی مامۆستا، نامەڕێنام

 «بێ» پاشکۆی
 ڕوانیە، چاو7 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 

 ڕێز:ەخێزانی ب
 
 ەزۆر جار، پێویست. ەڕوانییەچاوی فێربوونی ەباررەد ەیەفتەم هەمان ئ «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبی ەوان
ن، ەکەڕوانی دەڕیزدا چاو ەن، لەکەی خۆیان دەرەی سڕێەچاون. ەبک وانڕەچاو ەوەماڵ ەو ل ەفێرگ ەل نداڵم

 کندێەئاسان بێت بۆ ه یڕوانەشێت چاوەدن. ەکەڕوانی باوانیان دەن و چاوەکەد (پاسئۆتۆبوس )وانی ڕەچاو
دڵخۆش ببن، شێن زیاتر ە. دەزۆر قورس ەدیک بۆ مندااڵنی ڕوانەچاوگرتر و هێمنن. ڕاسروشت خۆەب ەمنداڵ ک
، نەکەد ەهێزانەب ەستەم هەست بە، کاتێک هزۆرجاران منداڵمبار ببن. ەنگ ببن، یاخود زیاتر خەزیاتر دڵت
 ات. کەڕوانی دەمنداڵ فێری چاو ەیەشێواز هاڵم ەب. نەکەوت دەڵسوکەخراپ ه

 
ر سک فێر ەس ەست خستنەدی ەڕێگ ەل ین. منداڵەکەد ەوەبوونئارامکانی ەشێواز ەباس لنێو پۆلی خوێندندا، ەل
  بژێرن:ەڵدەه ەوەی خوارەم شێوازانەکێک لەی ،ەوەخۆئارامکردن، بۆ پاشان ستی خۆی بناسێت.ەه تبێەد

 . «ەوەرەئارامب» نبڵێ •
 . ڵمژنەه قووڵی ەناسەه •
 رز بژمێرن.ەنگی بەدەب •
  

تاقی  ەوەنبووئارام یەو شێوازانەکێک لەبێت، یەڕوانی نائارام دەچاو ەت بەکەمنداڵ کاتێک، ەوەماڵ ەرێت لکەد
 ەل ەوەکردننجامدانی یاخود بیرەئ ەل ەدا بریتییکردنڕوانەڵ چاوەگەل ەکردنڵەی مامەدیک شێوازیکی. ەوەنەبک

 ەکن ەبک ەو شێوازانەباسی ئن، ەکەدی ڕوانەچاو ەوەپێکتان ەکەڵو مندا ەئێو ەبۆ جاری داهاتوو کشتێکی جیاواز. 
ن ەخاو ەورەسانی گەکجار  ندێکەهڕێت. ەتێبپکات خۆش ببێت یاخود خێراتر ەد ەککردنەڕوانەچاو ەوا ل

کدا ەیەکانیان بەنجەپکێشن، ەد رەروبەبێسی ەوێن ەیەهرگرن. ەشێت مندااڵن چێژی لێوەد ە، کتنەتایبشێوازی 
 کردنڕوانەبۆ چاوتان ەکەشێت منداڵەد ەدابنێن ک ەو کاتانەپالن بۆ ئڵێن. ەدی مێشکیاندا گۆران ەن، یاخود لەدەد

ها ەروەهیاخود کتێب.  زەکاخم و ەڵەقوو کەوبیکات،   نەکب ەئامادتان ەکەپێویستی بێت و شتێک بۆ منداڵ
م ەل ەترین شت چییەورەگ» ن:ەپرسیارێکی لێبک ەمەن یاخود گەتان باس بکەکەشتوانن چیرۆک بۆ منداڵەد

 .«بینیت؟ەسوور دئۆتۆمۆبیلێکی  ەند دانەچ» «دا؟ەژوور
 

اتی ک، تواننەن، دەڕوانی بکەچاو جار ندێکەناچارن ه ەی کەوەڵ ئەگەلت ەنانەت ەبن کەد ەوەن فێری ئمندااڵ
 . بگرنخۆیاندا  فتاریەڕو  ستەر هەسەست بەد ڕوانی،ەچاو
 
 ن.ەئاگادارم بک ە، تکایەیەر پرسیارێکتان هەر هەگەئ

 
 دڵسۆزتان،

 



 

 9/ 12  - ەوەبۆ ماڵ کەیەی مامۆستا، نامەڕێنام

 «بێ» پاشکۆی
 بوونەی تووڕەربارە، د8 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 

 ڕێز:ەخێزانی ب
 
یی ەتووڕ ەبن چی لەو فێردبن ەد ییەتووڕزای ەشارمندااڵن دا،  «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبی کانەوان ەل

 بن:ەی فێری دەتانەبابو ەندێک لەڵ هەگەرموون لەف. نەبک
 ەست بەو ه داتەخێرا لێد دڵ. شمانداەل ەلین ەکەدی توند وی جیڕ ەبست ەهبوون ەتووڕ یکات •

 ین.ەکەدی رمەگ
 .وانەناڕخش ەو ئازارب ەتووڕفتاری ەاڵم ڕە، بەوایەڕیی ەتووڕ ەب کردنستەه •
 ەدات بەها مرۆڤ هان دەروەو ه ەوەردنکختبوونی بیرەی سەمای ەبێتەدیی ەتووڕهێزی ەستی بەه •

 ر بدات.ەرانبەئازاری ب ەقس ەیان ب ەوەردک
 . ەیەه ەوەبوونئارام ەپێویستیمان ببوون ەووڕتی کات •
، «ەوەرەئارامب» نبڵێهێنین )ەد کارەب ەوەبوونئارامی ەکەنگاوەییدا سێ هەر تووڕەسەبۆ زاڵبوون ب •

 رز بژمێرن(.ەنگی بەدەڵمژن، بەه قووڵی ەناسەه
 

تیی و هاندان ەیارم ەپێویستیی زۆریان ب. ەکارێکی زۆر گران کیی الی منداڵی بچووەتووڕ ۆنترۆڵیکزۆرجار 
 ەب منداڵن. ەفتار بکەخش ڕەلی ئازاربەشێوازگ ەی بەوەوه، پێش ئەببن ئارام ەکبیریان بێت  ەبێت تا لەد
. پێش چاو ەوەرەبێن ەوەردک ەبی ەوەانی ئارامبوونکەنگاوەه، ێبەد ەتووڕمنداڵ کاتێک بن. ەد فێر کردنماشاەت
ی ەوەانی ئارامبوونکەوانگەو ه ەوەببن کبێت، لێی نزیەد ەتووڕ ەکریەخ ەکەبینن منداڵەدا، کاتێک هەروەه

 . ەوەنەبیربخ
 

بۆ وێت. ەی زۆری دەکردنکات و پیاد - ەی فێربوون وایەدیک رکێکیەئر ەهوو کەویی ەتووڕ ترۆڵینۆکفێربوونی 
 ات.کەخێراتر و ئاسانتر د ەارکم ەڕاهێنان ئ ەک ەوەنەکمنداڵی ڕوون ب

 
تان بۆ ەکەین گۆرانیەبکتان ەکەمنداڵ ەل داوا. ەییەتووڕ ۆنترۆڵیک یەربارەد ەبن کەک دەکان فێری گۆرانیەمنداڵ

 . تبڵێ
 

 دڵسۆزتان،
 



 

 10/ 12  - ەوەبۆ ماڵ کەیەی مامۆستا، نامەڕێنام

 «بێ» پاشکۆی
 ەێشکی ە: چار9 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 

 ڕێز:ەخێزانی ب
کان ەکێشی کردنرەسەفێری چۆنێتیی چاردا،  «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبی کانەوانشی ەمین بەسێه ەل
ی ەوکردنەبۆ ڕوونهێنین ەد کارەب  -ی جرپن و لوولپێچی ئارامۆک ەتوول -ی ەڵەکڕاپ و بووی کەبین. گۆرانیەد

 . ەی کێشەی چارەنگاوەسێ ه
 
 ەکێشی ەکانی چارەنگاوەه

 م؟ ەکەچی د ەست بەه •
 ؟ەچیی ەکەکێش •
 ؟ەم باشەبکچی  •

 
 ەوەبوونئارامکانی ەنگاوەراسان بن، هەه ەوەکەیەێشکست ەدەب ر منداڵەگە. ئەکێشن بۆ بوونی ەکان ئاماژەستەه

ر ەب ەرنەنا بەی پەوە، بێ ئبنەفێرد منداڵ. انکەتەباب ەنەبد هۆشتوانن ە، دەوەبنەد ئارامکاتێک ن. ەکەد ەپیاد
. کانەی کێشکردنرەسەبۆ چار ەوەنەزۆر شێواز بک ەبن بیر لەفێردن. ەکی خۆیان بەێشک ەباس ل ،ەندەو گاز ەلۆم

هانیان توانین ەد. ەیەیشتنی هەتوانای تێگ ەکات کست بەات و هکب ەچار ەێشک ەپێی خۆش کخۆڕس منداڵ
  :ەوەنەکب ەێشکی ەچار ەبیر ل ەوەیەند ڕێگەم چەلین ەبد

 ، ەوەانی ئارامبوونکەنگاوەی هکردنەپیاد •
 ن،ەکیان بەکەێشکباسی  •
 ، کەیەند چارەی چەوەدۆزینهاندانیان بۆ  •
 .ەو چارانەنجامی ئەی ئکردنهاندانیان بۆ پێشبینی •

بن ەها فێریش دەروەه. «ببورن!» گوتنی ەن بەبکی بڕەقس ەوەبەدەشێوازێکی ئ ەچۆن ب ەبن کەمندااڵن فێرد
 ن.ەرامۆش بکەرلێ تێکدان فەچۆن س ەک

ات. جار کەد اڵتی یاخود گیرخواردنەسەبێد ەست بەه ڕێ، ەی دێتکەیەێشک کاتێک، کبچوو زۆرجار منداڵی
ر، واز ەس ەن، بۆیان ناچێتەکب کەوێت یارییەیانەن. دەدەۆڵ دک، ەوەڕێن، نایدۆزنەگەد کەااڵیکبۆ  ەیەه
 ان. کەێشکی کردنرەسەدات بۆ چارەیان پێشان دەڕێگ «ەی کێشەچارکانی ەنگاوەه»هێنن. ەد

 ەتێبگات کبدات ی تەتا یارم ەوەتاقی بک ەنگاوانەه مەکێک لەیبێت، ەی دەتان کێشەکەمنداڵ ەوەماڵ ەکاتێک ل
 بگرێت.  ەکەگۆرانیی ڕاپ ەن گوێ لەبکات. داوا بکی چ
 
 ن.ەندی بکەیوەپ ەیه، تکایەر پرسیارێکتان هەر هەگەئ

 
 دڵسۆزتان،

 



 

 11/ 12  - ەوەبۆ ماڵ کەیەی مامۆستا، نامەڕێنام

 «بێ» پاشکۆی
 کردن، دۆست ساز10 ە، ژمارەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 

 ڕێز:ەخێزانی ب
 
ی دۆست و پاراستنی کردنیداەپفێری چۆنێتیی  منداڵدا،  «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەبکانی ەوان ەل

خوێندندا  ەدا شادتر و لەفێرگ ەات، لیدا بکەپ دۆستچۆن  زانێتەی دەو منداڵەبن. ئەتی دەدۆستای
 . ەتی زۆر گرنگەی دۆست و ڕاگرتنی دۆستایکردنیداەری پەهون وهەر ئەبەل. وتووترنەکرەس
 بن:ەفێری د نێو پۆلی خوێندنداەل منداڵ ەک کند خاڵێەچڵ ەگەرموون لەف

دوو  کاتێکوا ەی ڕکردنی باشن بۆ یاریەسێ ڕێگ ڵوگۆڕو ئا ەوەینگۆڕ ە، نۆرکردنشەباتی یاری، ک •
 ن. ەبکت ەبابمان ەه ەوازی بوێت ەیانەدمنداڵ 

ی ەمای ەبێتەردوو ال دەوا و گونجاو بۆ هەی ڕکەیەر شێوەسەل ەکەردوو منداڵەڕاوێژ و گفتوگۆی ه •
 ردووالیان. ەشادیی ه

 :رموونە، فەیەه کرێەند هونەچ ەدا پێویستی بەکی مندااڵنی دیەمەگ ەل کردنشداریەب •
 ن، ەکەی چی دەمەگ ەو بزان ەکان بکەی منداڵماشاەت ەالو ەل -
 ،ەکوان بەوازی ئمان ەه، ەوەوانەئ کنێزی ەل -
 وان، ەی ئەکەی یارییەربارەد ەبهێن کارەب ەی دۆستانەوش -
 ن، ەکی خۆیانت بکەشداری یارییەن و بەکرت بەسەل ەکیان لێ بپاشان داوا -
 

تان ەکەمنداڵی هان ەوتوو بێت، بۆیەرکەمنداڵ سی ەوەچێت پێش ئەدوو یاخود سێ جاری پێدجار  ندێکەه
 وڵدان.ەه ەوام بێت لەردەن بەبد
ی کردنبانگهێشت ەل ەبریتیی ەلەتواناگم ەتان بۆ فێربوونی ئەکەتیدانی منداڵەبۆ یارمرنجڕاکێش ەکی سەیەڕێگ

 ەکەکاتێک دوو منداڵدات. ەن چی ڕوودەماشا بکەستن و تەنزیکیان بو ەلبکات. ی تا بێت و واز ەدیک منداڵێکی
ر ەسەچار ەکەناخۆشی ەڕایان بهێنن ک ر ببن واشدەب ەوەرمەکی نەپشتیوانیی ەبێت، بەدی تەیارم ەپێویستیان ب

 ەزۆریان بی پێویسترستن. ەخۆپی کی سروشتەیەشێو ەب کبچووموو مندااڵنی ەه ەبیرتان بێت، کەلن. ەبک
 بواری ەلبێت ەک چۆن پێویستیان پێی دەروەتی، هەاڵیەکۆم لیەتواناگ یەربارەد ەیەهی پشتیوانو  ەکردنپیاد

  هێنن.ەکاردەکان بتوانایانبینن ەان بدوێن، کاتێک دییباش ەدڵنیابن ل ەواتەکخوێندندا. 
  
تاکوو  ەوەنەئاگادارم بک ەتکایانیدا کەڵ دۆستەگەات لکەناخۆشی د ەست بەهتان ەکەمنداڵ ەپێتان وایر ەگ

 تان.ەکەتیدانی منداڵەپالنێک دابنێین بۆ یارم ەوەپێک
 

 ەداوا لمان. ەوای گەی ڕی شێوازەوەبیرخستن ەدات لەتیان دەیارم ە، کەجۆشیان چڕیوەکی بەکان گۆرانیەمنداڵ
 . تتان بۆ بڵێەکەن گۆرانیەتان بکەکەمنداڵ

 
 دڵسۆزتان،



 

 12/ 12  - ەوەبۆ ماڵ کەیەی مامۆستا، نامەڕێنام

 «بێ» پاشکۆی
 «نگاوەه ەنگاو بەانی هکەرەهون توام بێەردەب: »11ی ە، نامەوەبۆ ماڵ کەیەنام
 

 ڕێز:ەخێزانی ب
 

 یەربارەدفێربووین!  ەندەچ ئای. ەکردوو واوەت مان «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەب نێو یکانەوانموو ەئێستا ه
ست بگرین ەو د ەوەببین ئارامچۆن  ەبووین ک ەوەفێربووین. فێری ئ ەدیک وانیەکانی ئەستەکانمان و هەستەه
 ی دۆست و ڕاگرتنیکردنسازکان و چۆنێتیی ەکێش یکردنرەسەێتیی چارچۆنی فێرییماندا. ەتووڕر ەسەب

 تی بووین. ەدۆستای
 
ندێک ەهڵ ەگەرموون لە. فەلەتواناگم ەی ئەکردنپیاد ەبین لەردوام دەنێو پۆلی خوێندندا، بەموو ڕۆژێک، لەه

 یاندا:ەکردنپیاد ەوام بن لەردەوه بەماڵ ەتوانن لەد ەڕێگا ک
مرۆڤ ن ەکەساز د تەرفەدکان ەبۆرد ەیاریین. ەبکی تاندا وازەکەڵ منداڵەگەکی بۆرد لەیاریی •

 .بێتەۆی هکبگرێت و شادیی هاو ەنۆر، اتکچاو بەڕ ، ڕێساکانانی خۆی ڕاگرێتکەستەه
کان ببڕن تا ەخۆش ەتەبابی ە، یاخود وێننەدەشان دێستی جیاواز پەه ەببڕن ک ەو ڕوخسارانەی ئەوێن •

ڵ ەگەکان، لەوێن یەربارەدبیانلکێنن.  ەوەێکزەکاخ ەر پارچەسەبن. ەبد پێشانستی جیاواز ەه
 ن.ەبک ەتان قسەکەمنداڵ

نجامیان ەتاندا ئەکەنداڵڵ مەگەتوانن لەد ەن، کەبک ەکان ئامادەخشەچێژب ەساکار ەچاالکییلیستێکی  •
کان گوتنی گۆرانیی، بڕینی ەنموون ن.ەنجامدانیان کاتێکی زۆر نابەتێناچن و ئ یانەپار ەن، کەبد
ر ەه. ەوەگرێتەد ەی نوکتەوەگێڕانو ی وری بلۆکێکی پالستیکەد ەب کردنڕایی، زەکاخکی اممەد

 ەو چاالکییە، کارتێک ڕابکێشن و ئبێتەدند ساتێکتان ەر کارتێک. کاتێک چەس ەنەک بخەچاالکیی
 تان.ەکەر لیستەس ەنەتوانن چاالکیی زیاتر بخە. دەری نوسراوەسەل ەن کەنجام بدەئ
شادمانیی  یەربارەد. ەهاوڕێ چیی ەبدوێن ک ەوەی ئەربارەد .ەوەهاوڕێیان بخوێنن یەربارەدێک کچیرۆ •

 بدوێن. تیەۆ و ڕاگرتنی دۆستایکهاو
 تیتەیارم ەت بکەکەمنداڵ ە، داوا ل(ەنی چاویلکبزربوووو کەو)ڕێ  ەدێت کبچووی ەکاتێک کێش •

 «نگاوەه ەنگاو بەه» یەرنامەب یەی کێشەچارکانی ەنگاوەه . ەوەنەکب ەچار ەبیر ل ەوەکەیە، ببدات
 .«ەکێشی ەچار» ری نوسرابێتەسەل ەن کەتان دروست بکەکەمنداڵ باجێک بۆکاربهێنن. ەب

 
نم ەیەبیگبتوانم تان ەیاڵتاندا، ئاگادارم بکەخ ەکان هات بتوانای ەکردنبۆ پیاد ەدیک خشیەشێوازی چێژبر ەگەئ
 .ەدیک کانیەخێزان ەب

 
 دڵسۆزتان،

 
 
 


