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) : ثيَشةكي ضارةسةري بةرةو ثيَشبردنى 1(بةشي 
  ھزري (سي ثي تي)

  

  و تيؤرةى لة ثشت سي ثي تي دايةئة
سي ثي تى طرنطى دةدات بة ضؤنيةتى بيركردنةوةى كةسيَك ، كة رووداوى 

زاَل  بؤ نةخؤشةكةيةتي ھةولَداني ن، لة رووداني زةبرةكة و ضؤبةسةر ھاتووة يزةبر
كة  ةبةسةر ئةوةى كة رووي داوة.  ماوةيةكى زؤر دواى روودانى رووداوي زةبر وونب

ترسيَنيَت.  ئةمة وايان دة نةخؤشةكةيرخةرةوةيةكى ئةو رووداوانة بةردةوام ئةوا ھةر ب
ليَدةكات ھةوَل بدةن لةم بيرخةرةوانة دور بكةونةوة(تووشى خؤالدان دةبن).  ئةم خؤالدانة 

ھةروةھا لةخؤياندا دةبن بة طيروطرفت.  بؤنمونة، دةشَي  نةخؤشةكةكاردةكاتة سةر ذيانى 
نةكاتةوة. بةوةش  ةكةدووربكةويَتةوة بؤ ئةوةى بير لة زةبر لة خةلَكى تر نةخؤشةكة
 نةخؤشةكةكة ةوتةيةكى تر، لةوانةية بيرخةرةوةى زةبروطؤشةطير ئةبيَت.  بة  نةخؤشةكة

ھةوَل دةدات لةو بيرخةرةوانة دوور بكةويَتةوة  نةخؤشةكةبخاتة ترسةوة.  لةبةر ئةوة 
دان بةھؤي نةخؤشي تةنطذةى ثاش زةبرى (خؤالبدات).  ئةمة ئةبيَتة ھؤي نيشانةى خؤال

دةرونى (ثي تى ئيَس دي) ھةروةھا لةوانةية بةرةو خةمؤكى بروات.  بةطويَرةى تيؤري 
بير لة رووداوى زةبر (ئةشكةنجة)ى دةرونى بكةنةوة  لة  نةخؤشةكةسي ثي تى، ئةطةر 

بكةنةوة  ذينطةيةكى سةالمةتدا ھةروةھا ئةطةر بةبةر دةوامى (زؤر بةى جار) بيري ليَ 
ئةوا كةمتر ترساو دةبن.  لةبةر ئةوةى كةمتر ترساو دةبن نةخؤشةكان كةمتر تووشي 

 خؤالدان دةبن ( ئةوةندة زؤر دوور ناكةونةوة).        

 
 و ئةو طرفتانةي بةھؤي ئةشكةنجةوة دروست دةبن و بيَضارةن ثي تى ئيَس دى

ت دةست بةجَي دواي نيشانةكانى نةخؤشي ثي تى ئيَس دى بةطشتى دةردةكةويَ 
رووداويَكى زؤر توندوتيذي زةبرى دةروونى  ھةروةھا ضاك بونةوة لة بارودؤخى 

ثةيوةنديدار بة  كيَشةيئاساييدا ضةند مانطيَكى ثَي دةضيَت.  ھةروةھا ئةمة راستة  بؤ 
كة ضاكبونةوة  وةكبكةينةوة  كيَشانةئةشكةنجة.  ئيَمة ثيَمان زؤر باشة بير لةم 

ثيَويستة ضارةساز  دياري بكات ضي ضاكبونةوة  يَت.ابثضريَندرن بيَت يانراراوةستيَ 
ئاساييةكةى وةستاندوة يان بضراندوة .  بؤ نمونة رةنطة نةخؤشةكة باسي رووداوةكة بَوَ◌ 

ة ض ت ھةروةھا  12ارةسةري بةرةو ثيَشبردنى ھزري  ل ك ديَ دانيشتن ثيَ
ر ةنجامى رووداو زةب ةي  لةئ ية دةرونيان ةو نةخؤش ؤ ئ ةرة ب  ةزؤر كاريط

ة  وون.  ئيَم ت ب ى دروس ري دةرون يةكانى ت ةكان و  نةخؤش دةرووني
ر ةكارھيَناوة لةطةَل رووداوى زةب ان ب ى  يبةسةركةوتوويي سي ثي تي م دةرون

، توندو تيذي خيَزاني، شةري سةربازي ھةروةھا ئةشكةنجة.  ئةم ثةيرةو قةالوةك 
ردووة  ت ك ات دروس ذايي ك ةركردنةكةدا بةدريَ ة ضارةس اري ل ة طؤرانك نامةي
ؤ نزيكةي بيست  ةزمونى كلينيكى خؤي ب ذايي ئ نياري زؤري بةدريَ ھةروةھا ثيَش

  ساَل لةطةَل ئةم ضارةسةر كردنةدا خستؤتة بةر ضاو.  
  

  تيؤري ثرؤسةى
ثي تي ئيَس سؤزى 

 دي 

  ثي تي نيشانةكانى
 ئيَس دي
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كةس نةكات ضونكة ئةو لؤمةى خؤي دةكات، كة "ريَطةى" بةخؤيداوة رووداوةكة 
سةرشؤر كراوة، كة ثيَي واية خةلَكى تريش رووبدات ھةروةھا  ئةو ئةوةندة شةرمةزا رو 

رةنطة نةخؤشيَك  شتيَكي زؤر ترسناكى بينيبيَت، كة  ،لؤمةى دةكةن.  نمونةيةكي تر
بؤ   ھةركاتيَك دةخةويَت خةوي ثيَوة دةبينيَت و لةناو عارةقى سارد دا خةبةري دةبيَتةوة.

نةخؤشةكة  ،ةمدائةوةى خةوي لَي بكةويَت مةى زؤر دةخواتةوة.  لة نمونةي سيَي
لةوبروايةداية كة دووبارة دةبيَتةوة بة قوربانى لةبةر ئةوة جاريَكى تر ناضيَتة دةرةوة 
ھةروةھا سنوريَكى زؤر بؤ ضاالكيةكانى و ثةيوةنديةكانى دادةنيَت.  لة نمونةيةكي تردا كة 

ةكاتةوة نةخؤشةكة ھةست بة خةتا دةكات و زؤرجار بير لةوة د ،خةلَكى تر تيايدا كوذراون 
كة بؤضي ئةو رزطاري بوة بةالَم كةسانى تر كوذراون.  نةخؤشةكة ھةست بة بَي بةھايي 
و خةتا دةكات  ھةركاتيَك ثيَدةكةنيَت يان خؤشي لة شتيَك ببينيَت.  لةھةموو ئةم حالَةتانةدا 
بيركردنةوة يان خؤالدان (خؤالدان) ريَطة لة ثرؤسةكردنى سؤز و ثيَكھيَنانةوةى ھزرى 

ئةوةندة نمونةى جياوازى  ،ريَت.  دةبيَت بزاندريَت ضةنديَك قورباني ئةشكةنجة ھةيةدةط
  ئةو شتانة ھةية كة ضاكردنةوة رادةوستيَنيَت.     

ھةنديَك سؤز وةك ترس، تورةيي، يان خةم لةوانةية راستةوخؤ لة ئةنجامى 
ة وطؤ بوة ، بةدوضونكة رووداوةكة مةترسيداربو (سؤزى سروشتى)كةوة بيَت ةزةبر

 سؤزى دروستكراوھةروةھا/يان بووةتة ھؤي لةكيس ضونى كةسي خؤشةويست و نزيك.  
لةئةنجامى ضؤنيةتى بيركردنةوةى نةخؤشةكة (يان ليَكدانةوةى ) دةربارةى نةخؤشةكةية 

   (بيركردنةوة دةربارةي خؤي).

ية بؤ نمونة ئةطةر كةسيَك لةاليةن كةسيَكى ترةوة ثةالمار بدريَت ئةوا لةوانة
مةترسي بارودؤخةكة وا لة و كةسة بكات ھةَل بيَت ( كاردانةوةيةكى باوى بايؤلؤجيية، كة 
لةوانةية رووبدات كاتيَك كةسيَك لة مةترسيداية) ھةروةھا لةوانةية ئةو كةسة ھةست بة 

 نةخؤشةكة).  بةالم َ، ئةطةر دواى زةبرةكة سؤزى سروشتىتوورةيي يان ترس بكات(
ھةست بة شةرمةزاري  نةخؤشةكةمبةر ثةالمارةكة ئةوا لةوانةية لؤمةى خؤي كرد بةرا

.  ئةم سؤزة دروستكراوانة سؤزى دروستكراوبريتية لة لةم حالَةتةداشةرمةزاري  وة بكات
لةئةنجامى بيركردنةوةكان و ليَكدانةوةكانة لةسةر رووداوةكة نةك رووداوة راستةقينةكة.  

يَت رووداوةكة ھةلَةي خؤي بوو ئةوا ھةست بة بةردةوام بيَت و بلَ  نةخؤشةكةھةتاوةكو 
  شةرمةزاري دةكات (دروستكراو).

كيَك يان زياتر لةم ةنةخؤش ي ،لةثيَناو تيَطةيشتن لة رووداوى زةبر ى دةروونى
  . سيانة دةكات

كة ة) كةسيَك دةتوانيَت ضؤنيةتى بيركردنةوةى خؤي بةرامبةر رووداوي زةبر1 
كةى بطونجيَت.  بؤ نمونة، ئةطةر ةواكاني ثيَش زةبربطؤريَت بؤ ئةوةى لةطةَل بر

جاران  ثيَي وابوو شتى خراث لة خةلَكى خراث روودةدات (برواى كؤن) وة  نةخؤشةكة
بيربكاتةوة  نةخؤشةكةئةطةر شتيَكى خراث رووبدات (رووداوي زةبرةكة) ئةوا دةشَي 

 كاريَك كة ئةنجامم داوة."   "دةبيَت من كةسيَكى خراث بم".  دةبيَت ئةمة سزا بيت بةرامبةر
)  كةسيَك دةشَي برواكانى خؤي بطؤريَت بؤ تيَطةيشتن لة رووداوةكة بةشيَوةيةك 2

كة راستةقينة تر و تةواوترة.  بؤ نمونة،  لةوانةية كةسيَك بيربكاتةوة " ھةرضةندة لةو 
م."  ئةم بارودؤخةدا سةليقةى باشم بةكار نةھيَنا بةالَم زؤربةى جار برياري باش دةدة

  جؤرة برواية بريتية لة ئامانجى سي ثي تى. 

  تيؤري
ھزري 
تيةكؤمةالَ 

 ى
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) كةسيَك دةتوانيَت برواكانى خؤي بطؤريَت بةرامبةر بةخؤي و دةوروبةري 3 
بةشيَوةيةكى لةئةندازة بةدةر بؤ ئةوةى ھةست بة سةالمةتى زياتر و جلَةوطرتنى زياتر 

ئيَمة   ،) وةكو ضارةسازبكات (" ھةرطيز جاريَكى تر متمانة بة بريارةكانى خؤم ناكةم."
دةمانةويَت يارمةتى نةخؤشةكانمان بدةين بؤ ئةوةي بيركردنةوةكانيان ھاوسةنط بن .  ئيَمة 
ھةولَي يارمةتى دانى نةخؤشةكانمان دةدةين بيركردنةوةكانيان بطؤرن و بيكةن 

  دةروونيةكة بةبَي ئةوةى لةسنور دةرضن.   ةبةرةنطدانةوةى راستةقينةى رووداوي زةبر

ھةروةھا ئيَمة  ،لةطةَل يارمةتى دانى نةخؤشةكانمان بؤ طؤرينى بيركردنةوةكانيان
دةروونيةكة ھةست  ةكانيان كة ھةيانة بةرامبةر زةبرسؤزةيارمةتى نةخؤشةكانمان دةدةين 

زؤر ھةوَل  ،ةكةلةئةنجامي رووداوى زةبر ةثَي بكةن.  ئةو نةخؤشانةى طيروطرفتيان ھةي
نانة عامبار دةبن.  وةكو شلَةقاندنى سؤزاثَي نةكةن وة ئةو دةدةن سؤزةكانيان ھةست 

ھةست بة سؤزةكاني  دةكات ئةوا سؤزةكاني  بةھيَز  نةخؤشةكةقوتوى كؤكا كؤال كاتيَك 
بةخيَرايي سؤزةكاني  ،ھةست بة سؤزةكاني دةكات نةخؤشةكةدةبن.  بةالَم ھةر كة 

 ةؤزةكاني  دةربارةى زةبرھةستى بة س نةخؤشةكةدادةمركيَنةوة.  ھةروةھا ھةركة 
دةروونيةكة كرد ئةوكاتة ئيَمة دةتوانين يارمةتى بدةين بيركردنةوةكان و برواكانى خؤي 

دةرونيةكة بطؤريَت.  ھةركة بروا ھةلَةكان دةربارةى رووداوةكة، خود،  ةبةرامبةر زةبر
طؤرا و  ھةروةھا دةوروبةر (نمونة، سةالمةتى، متمانة، جلَةوطرتن، ريَز، تيَكةالَوي)
ھةروةھا   زياتر راستةقينة و نةرم بوو ئةوا  سؤزة دروستكراوةكان كةم دةبنةوة.

يان  ھيَرشبةرةكةطيروطرفتةكانى يادةوةرييةكاني  زةبر ى دةرونى (نمونة، بيركردنةوة 
دةرونيةكة، خةوبينينى ناخؤش، طةرانةوةيةكى خيَراو كورت بؤ رووداوي  ةويَنةى زةبر

) كةم دةبنةوة.  روونكردنةوةى ئةم ثرؤسةية لةاليةن ضارةساز ي رابردوو "فالش باك"
  وةسف كراوة.         1لة دانيشتني  نةخؤشةكةسي ثي تى بؤ 

  تى دا  يثثرسياركردنى باش لةناو سي 
ة والَي بكات ئةو بيركردنةوة نا تةواوانة و ل نةخؤشةكة وا دانراوة كةسي ثي تى 

ردةوامي دةدةن بة نيشانةى نةخؤشيةكة.  ئةو شتة ئةندازة بةدةرانة بطؤريَت كة بة
بيركردنةوةكانى خؤي  نةخؤشةكةسةرةكيةى ئيَمة ئةنجامى دةدةين بؤ يارمةتى دانى 

بطؤريَت بريتية لة ثرسياركردنى باش ليَيان.  لة خؤرئاوا بةم ثرسيارانة دةوتريَت ثرسيارى 
ت ضارةساز  بة نةطؤري دةبيَ  ،"سوقوراتى."  لةسةرانسةري ماوةى ضارةسةركردنةكة

 نةخؤشةكةثرسياري باش، نةرم، بةريَز و حةز بة زانين بةكار بھيَنيَت بؤ ئةوةي وا لة 
بكريَت ثرسيار لة بيركردنةوةكان و برواكانى خؤي بكات.  ضونكة شيَوازةكة بؤ سي ثي 
تى زؤر طرنطة ئيَمة زانياري طشتيمان ليَرة خستؤتة بةردةست دةربارةى ثرسياركردنى 

 سوقوراتى ھةروةھا جؤرو نمونةكانى ثرسياركردن، كة دةشَي بةكار بھيَنريَن. 

بيرؤكةي ثرسياركردنى سوقوراتي ئةوةية كةسيَك دةتوانيَت فيَرببيَت جياواز 
بيربكاتةوة كاتيَك يةكيَك ثرسياري دياريكراوى لَي دةكات.  ئةو خةلَكانةى بةم شيَوةية فيَر 

دانةوةى ثرسيارةكان نةوةكو بةبَي ثرسيار زانيارييةكةيان  دةبن (بة ثرسياركردن و وةالَم
ثَي بووتريَت) زياتر زانياريةكة دَيَ◌تةوة ياديان و باوةري ثَي دةكةن.  بؤية لة سي ثي 

دةكةيت بتوانيَت  نةخؤشةكةدةكةيت و لةكؤتايدا فيَري  نةخؤشةكةتؤ ثرسيار لة  ،تيدا
  ثرسيار لة خودي خؤي بكات.

  ثرسياركردن لة سي
 دا ثي تى
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فيَردةبيَت ضؤن ثرسياركردنى  نةخؤشةكةنى سي ثي تى دا سةردا 12لةماوةى 
باش لةسةر خؤي بةكار بھيَنيَت.  لةوانةية ضارةساز يةكةم جار ثيَي طران بيَت ثرسيار 

بلَيَت ضي بكات.  لةريَطاي ثرسياركردنى  نةخؤشةكةبكات بةالَم الي طران نةبيَت بة 
ؤ دةردةكةويَت ھةروةھا باوةر بة ريَطةى راستةقينةتري بيركردنةوةى ب نةخؤشةكة ،باش

دةبيَت بةباشي بؤت دةربكةويَت كة لة سي ثي تى دا ئامانجى بيركردنةوةى نوَي دةكات.  
ثرسياركردن بريتي نية لة "بردنةوةى" مشتومر لةاليةن ضارةساز  يان قايل كردنى 

 نةخؤشةكة.  ثرسياركردنى باش يارمةتى كة بؤضونى ضارةساز  وةرطريَت نةخؤشةكة
  دةدات بتوانيَت بيركردنةوة طيروطرفتاويةكةى تاقي بكاتةوة و لةكؤتايدا بيطؤريَت.    

ئةمانةى خوارةوة  بريتين لة نمونةى ثرسياركردنى سوقوراتى .  دةتوانريَت ئةمانة 
ندا بؤ يارمةتى دانى كةسةكان تا بتوانن بيركردنةوةكان و دانيشتنةكابةكار بھيَنريَن لة 
 بكةنةوة. برواكانيان تاقي

 

 مةبةستت ضيية كاتيَك كة ئةوة دةلَيَيت....؟ -
 ضؤن لة مة تَي دةطةيت؟ -
  بؤ ضي تؤ ئةوة دةلَيَيت؟ -
  بة تةواوةتى ئةمة واتاي ضيية؟ -
  ئيَمة ثيَشتر ضي دةربارةى ئةمة دةزانين؟ -
 ئايا دةتوانيت نمونةيةكم بدةيتَى؟ -
 ئايا تؤ دةلَيَيت........يان........؟ -
 شيَوةيةكى تر ئةوة بلَيَيت؟ئايا دةتوانيت بة -
 ضؤن طةيشتيتة ئةم بريارة؟ -
  ئايا ئيَمة دةتوانين ض طريمانةكيةكى تر بلَيَين؟ -
ئايا ئةم بيركردنةوةية لةسةر بنةماي طريمانةكى  -

 دياريكراو دروست بوة؟
 ضؤن طةيشتيتة ئةم طريمانةكيانة كةوا....؟  -
ضؤن دةتوانيت ئةم طريمانةكية بسةلميَنيت يان  -
  خةيتةوة؟بةدرؤب

 ضي دةبيَت ئةطةر.....؟ -
 ئايا تؤ كؤكى يان ناكؤكى لةطةَل......؟ -
ئةطةر ئةمة بةسةر ھاوريَيةك/خوشكيَك برايةك رووبدات   -

 ئايا تؤ ھةمان بيركردنةوةت لةسةريان دةبيَت؟   
 ضؤن تؤ ئةمة دةزانيت؟ -
 .ثيشانم بدة.....؟ -
  ئايا دةتوانيت نمونةيةكى ئةوةم بدةيتَى؟ -
 ضي بؤتةھؤي ئةوة.........؟ثيَت واية  -
 ئايا ئةمانة تةنھا روونكردنةوةن؟ -
 ئايا ئةم ھؤيانة بةسة؟  بؤضي؟ -
 بةلَطة ضيية بؤ ثشتطيري كردنى قسةكةى تؤ؟ -
 ئايا كةس لة ذيانى تؤدا راي جياوازي دةربريوة؟ -
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  شيَوازةكانى تري سةيركردنى ئةمة ضين؟ -
ضي دةكات بؤ تؤ بةردةوام بيت لة بيركردنةوة بةم  -

  يَوازة؟ش
  كَي سود لةمة وةردةطريَت؟ -
 جياوازي ضيية لةنيَوان .........و.........؟ -
 بؤضي باشترة لة......؟ -
 بةھيَزي و الوازي.......ضيية؟ -
 ........ و ..........ضؤن ھاوشيَوةن؟ -
 ضي دةربارةى...... دةلَيَت؟ -
ضي دةبوو ئةطةر تؤ بةراوردى .......... و  -

 ..........بكرداية؟
 ةتوانيت بةشيَوةيةكى تر سةيري ئةمة بكةيت؟ضؤن د -
 ثاشان ضي روويدةدا؟ -
 ضؤن دةتوانريَت.....بةكار بھيَنريَت بؤ...........؟ -
 ضؤن..........كار دةكاتةسةر............؟ -
ضؤن....دةطونجَي لةطةَل ئةوةى لة دانيشتني ثيَشوو  -

 فيَري بووين؟
 بؤضي...........طرنطة؟ -
 انةى روودانى ضي بكةين؟ئيا ئيَمة دةتوانين طريم -
 واتاي ضي دةبيَت ئةطةر تؤ واز لةو برواية بھيَنيت؟ -
 مةبةستى ئةو ثرسياركردنة ضيية؟ -
 بؤضي ئةم ثرسيارةت كرد؟ -
  ئةوة واتاي ضيية؟ -
 دةستكةوتنى وةالَم بةھةردوو ريَطاكة واتاي ضيية بؤتؤ؟ -
تكاية ثيَم بلََي تؤ  ئايا تؤ نيطةرانيت لةوةى من تَي ناطةم؟  -

ت واية من تيَبينى ضي ناكةم؟ دةمةويَت بزانم ئةزمونةكة وةكو ضي ثيَ 
 وابوو بؤتؤ؟

 دانى سي ثي تيكيَشةكانى ئةنجام
  ثيَكھاتنى سةرةكى سةردانةكان

دةستثيَكى  جطة لةيةكةم سةردان ھةموو سةردانةكان ثيَكھاتنيَكى ھاوشيَوةيان ھةية.
ية. بةشي ناوةراستى نةخؤشةكةى ھةموو سةردانةكان بؤ ھةلَسةنطاندني  طيروطرفتةكان

 20ية (كة دةبيَت نزيكةى  نةخؤشةكةسةردانةكان بؤ ضاوثياخشاندنةوةى ئةركى مالَي 
فيَرى  نةخؤشةكةدةقيقة بخايةنيَت).  بةشي دواھةمى سةردانةكة بةكردةھيَنريَت بؤئةوةى  

لةماوةى بةشي وانة و كارامةيي نوَي ببيَت و لةطةَل ضارةساز  مةشقي ثيَبكات.  ھةروةھا 
دةبيَت مةشقي ضي بكات  نةخؤشةكةدةلَيَت  نةخؤشةكةدواھةمى سةردانةكة ضارةساز  بة 

 ئةركى مالَةوة).   راسثاردنىھةتاكو جاري داھاتوو ضاويان بةيةك دةكةويَتةوة (بؤ نمونة، 

  جةرط سوتان (لة دةست ضووني كةسيَكي نزيك) 
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(نمونة ، مردن) وة نةخؤشي جةرط سوتان كاردانةوةي ئاسايي لةكيسضوونة 
دةرونى نية.  لةوانةية جةرط سوتان كاتي دريَذ بخايةنيَت وة لةوانةية بةريَطةى 
جؤراوجؤر كار بكاتة سةر خةلَك.  ئامانجى مامةلَةكردن لةطةَل كيَشةكانى جةرط سوتان 

كان و طريمانة ،بيركردنةوة شيَواوةكان لة سي ثي تي دا بريتية لة يارمةتى دان لة
يَشبينييةكان (توقعات)، كة ريَطة لة جةرط سوتانى ئاسايي دةطرن.  بؤنمونة لة ث

ليَكؤلينةوةى ضؤنيةتيدا لةطةَل ثؤَل و جوديدا ھةروةھا لة راھيَنانكردنةكانى خؤمانةوة ئيَمة 
اميَكى خيَزانيان فيَربووين، كة ھةنديَك كةس ھةست دةكةن ناتوانن دواي مردنى ئةند

ني ئاسايي ھةر وةھا ھةست دةكةن ئةطةربةردةوام بن ئةوا دةبيَت بة يابةردةوام بن لة ذ
.  كاتيَك تؤ كار لةسةر خالَةكاني  طيرخواردن دةربارةى زةبرى دةرونى دةكةنناثاكي 

 نةخؤشةكةدةكةيت ئةوا دةبيَت ھةروةھا ثرسيار لةسةر جةرط سوتان  بكةيت.  ئةطةر 
يَويست دةكات ضارةساز  ثھةبيَت ئةوا  خالَي  طيرخواردنى لةسةر جةرط سوتان و مردن

 طرنطى بةم بوارة بدات.   

  ئاين
بة ضةند شيَوةيةك  ئاين و ئةخالقيةت كار دةكاتة سةر نيشانةكانى زةبرى 
دةروونى.  بةشيَوةيةكى باو زةبرى دةروونى دةبيَتة ھؤي طؤرين يان دووثاتكردنى بروا 

ة بداية؟"  "ئايا خودا من سزا دةدات؟").  ئاينيةكان ("ضؤن دةبوو خودا ريَطةي بةم روودان
لةنيَوان زةبرى دةروونى و بروا  ملمالنيَ ئةمانة لةوانةية خالَي  طيرخواردن بن ضونكة 

ئاينيةكان دروست دةبيَت.  بؤ نمونة، ئةطةر كةسيَك ثيَشتر برواي وابووبيَت كة جيھان داد 
ھا شتى خراث لة خةلَكى واتا، شتى باش لة خةلَكى باش روودةدات ھةروة–ثةروةرة 

" ھةروةھا جيھاني دادثةروةرخراث روودةدات  (تيَبينى: بةم برواية دةوتريَت برواى "
بيربكاتةوة  "بؤضي من؟"  نةخؤشةكةلةوانةية  –راستةوخؤ لة ھةنديَك ئايندا دةوتريَتةوة) 

 "بؤضي من نةبيَت" "يؤضي ھاوريَكةم/خيَزانةكةم مرد"  ھةروةھا لةوانةية خالَي 
طيرخواردن طةشة بكات بة ثيَشيَلكردنى ياساى رةوشت ("من خةلَكم كوشت").  ھةروةھا 

   :بكةن نةخؤشةكةلةوانةية خةلَكانى تر بةشداربن و وا لة 
(a)  َت يانلة خودي خؤي خؤش بيَت يان لة تاوان كارةكة خؤش بي   
(b) .لةخودى خؤي يان تاوانكارةكة خؤش نةبيَت  

وربكةويتةوة ضونكة زؤر طرنطن بؤ تيَطةيشتن لة نيشانةى نابيَت لةم عنوانانة دو
.  تةنانةت ئةطةر تؤ كؤمةلَيَك برواي ئاينى جياوازت ھةبيَت بةالَم نةخؤشةكةنةخؤشي 

خؤالدان لةم عنوانانة ھؤيةكى باش نية.  ئةو بروايةى، كة دةلَيَت جيھان دادثةروةرة  
لةاليةن ئاينةوة بةلَكو لةاليةن دايك و باوك  لةوانةية باوترين برواي فيَربون بيَت نةك تةنھا

و مامؤستاكانةوة.  خةلَك حةز دةكات باوةربكات ئةطةر ئةو ريَسايانة ثةيرةو بكةن ئةوا 
--- شتى باش روودةدات ھةروةھا ئةطةر يةكيَك ريَساكان ثيَشيَل بكات ئةوا سزا دةدريَت

بداتَي ھةروةھا /يان يارمةتيمان  ئةو برواية دةتوانيَت واتاي جلَةوطرتنمان(كؤنترؤلَمان)
بدات بتوانين باوةربكةين كة دةتوانريَت جيھان ثيَشبينى بكريَت.  زؤرجار خةلَك فيَرنابن، 
كة ئةم برواية دةربارةى كةمتر يان زياتري طريمانة (احتمال)ي رووداوة (" ئةطةر من 

وة")، كة ئةمة ثةيرةوى ريَساكان بكةم ئةوا مةترسي روودانى شتى خراث كةم دةكاتة
بيركردنةوةيةكي راستةقينةية.  ئةطةر خةلَك باوةر بةو بيرؤكةية بكات، كة جيھان 

ئةوا لةوانةية بطةنة برياريَك ئةطةر شتيَكى خراث ليَيان روويدا  ،بةتةواوي داد ثةروةرة
ئةوا سزايةو بةسةرياندا دةدريَت.  بةاَلم، ئةطةر بؤيان دةرنةكةوت ض ھةلَةيةكيان 

  خولي جةرط سوتان
 بة ويستى خؤ
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(كة لةوانةية ھيض ھةلَةيةكيان نةكردبيَت) ئةوا دةطةنة بيركردنةوةى نا كردووة 
 (a)كة.  ھيض ئاينيَك طرنتي نادات لةسةر زةويدا دادثةروةري بارودؤخةكة يان خودا

  دريَت.برةوشتى خراث ھةميشة سزا  (b)كريَت ھةروةھا ميشة خةالَت برةوشتى باش ھة

ويَك دروست دةكات، كة كةسيَكى تر كاتيَك يةكيَك تَي ناطات ضؤن خودا روودا
، ثةالماردان، ھيَرشي جةنطي) ئةوا لةوانةية مةفھومى خواستى ئازاد القةدةطريَتةوة (

يان ھةلَبذاردن  ،زؤر بةسود بيَت.  زؤربةى ئاينةكان بيروباوةري خواستى ئازاد
يةنى (اختيار)يان ھةية بؤ رةوشتى جوان نواندن يان رةوشتى ناشرين نواندن يان بةال

لة  ھةنديَككةمةوة بيروباوةريَك ھةية، كة خودا ريَطة بة تاكة كةس دةدات 
بريارةكان/ھةلَبذاردةكانى خؤي دةربكات.  ئةطةر خودا خواستى ئازاد بدات بة تاكةكةس 
بؤ دياريكردنى ھةلَبذاردة ئةوا واتاى ئةوةية تاوانبار ھةلَبذاردةى خؤي ھةية ھةروةھا 

 ئةستؤ.     ليَثرسراويَتى دةطريَتة

ھةنديَك جار مةفھومى ليَبوردن لة ضارةسةركردنةكةدا باس دةكريَت.  بة تايبةتي 
كةسيَك ئاماذة بةم بيروباوةرة دةدات  ئةطةر تةنطوضةلَةمةى لةطةَل ليَبوردنى خودى 

دةبيَت تؤ لةبيرت بيَت كة بة تايبةتي ووردببيتةوة بؤ ئةوةى   خؤى يان كةسيَكى تر ھةبيَت.
ئةطةر نةخؤشةكةت ھيض شتيَكى ھةية ليَبوردنى بةرامبةر ھةبيَت.  تةنھا لةبةر  بزانيت

 نيةتى نةخؤشةكةئةوةى رووداويَكى زةبرى دةروونى ھةبوة واتاكةى ئةوة نية 
ئةنجامةكةي ھةبووبيَت.  لةو حالَةتةدا لةوانةية لؤمةو و خةتا بةھةلَة دانرابيَت.  ئةطةر 

 نةخؤشةكةئةوا ئةو تةنھا قوربانيةكةية.  ھيض شتيَك نية يةكيَك قوربانى تاوانيَك بيَت 
بيتوانياية بيكرداية بؤ ثاساو ھيَنانةوةى ئةوةى بةسةريدا ھاتووة.  لةبةر ئةوةى ئافرةتيَك 

ئةوة نية شتيَكى ھةلَةي  ماناي  دةست دريَذي كراوةتة سةر،يان  بكات نامةردةھةست 
.  بيَت نمونةى ليَكدانةوةى سؤز  دةكريَتيَت.  ئةمة ئةنجام دابيَت و ثيَويستى بة ليَبوردن ھةب

   
  

واتا ، كاتيَك –ھةروةھا لةوانةية ئةم كيَشةية سةر ھةلَبدات سةبارةت بة تاوانكردن
شتيَكى كردبيَت، كة كةسيَكى تري ئازار دابيَت.  كوشتنى يةكيَك لة جةنطدا  نةخؤشةكة

ھةلَبذاردةى(اختيار)ي تري  ةنةخؤشةكوةكو ثياوكوشتنى بة ئةنقةست نية.  دةشَي 
كاتيَك  (a)لةبةردةمدا نةبيَت لةوكاتةدا.  دةبيَت  كةسيَك باس لة ليَبوردن بكات تةنھا 

ھةلَبذاردةى  (b)مةبةستى بووة زيان بطةيةنَي بة كةسيَكى بيَتاوان،  نةخؤشةكةدةركةوت 
 (c) يانبذاردووة، تري لةبةردةمدا بوة لةوكاتةدا ھةروةھا بة خواستةوة ئةم كردارةى ھةلَ 
لة ئافرةت يان القة ليَثرسراويَتى كردارةكةى خؤي قبوَل كردووة.  ئةنجام دانى بةدكاري (

منداَل يان ئةشكةنجة دانى خةلَك) بةئاشكرا مةبةستى زيان ثيَدانة.  خةتا وةالَم دانةوةيةكى 
قبولَكردنى ئةو  طونجاوى ئةنجامدانى بةدكارية يان تاوانة.  نةخؤش لةوانةية  ثيَويستى بة

كارة بيَت كة كردويةتي  و تؤبةكار بيَت و ثاشان داواى ليَبوردن لة خودي خؤي بكات يان 
  ئةطةر ئاينى ھةبيَت داواي ليَبوردن بكات لة شويَنى نزاكردن. 

  كسسيَ رووداوي 
و ضارةساز  دروست  نةخؤشةكةزؤر جار كيَشةي تايبةت بؤ  القةوةك  رووداوي
ر، متمانة (بة خودي خؤ و كةسانى تر) لةوانةية كيَشةيةكى طرنط بيَت دةكات.  يةكةم جا

  ليَبوردنى خود يان
 كةسانى تر

 رووداوي سيَكس 
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كاتيَك تاوانكارةكان ئةو كةسانةن قوربانيةكة دةيان ناسيَت.  لةوانةية قوربانيةكة خالَي  
يةكة بة رةزامةندى سيَكسطيرخواردنى ھةبيَت بةوةي ھةست بكات كة ثةالمار دانة 

لةوانةية واتاي  سيكسي رووداويبة  يوةنديدارثة شةرمةزاريھةردووالكراوة.  لةكةى 
رووبةرووي ذمارةيةكى زؤر لة خالَي  طيرخواردن ببيَتةوة، كة  نةخؤشةكةئةوة بيَت كة 

ثةيوةنديان بة لؤمةى خود و ريَز ھةية.  ئةو ثياوانةى دةست دريَذي سيَكسيان كراوةتة سةر 
رووداوي ؤيان ھةبيَت.  قوربانياني  يةتى يان نيَرينةيي خسيَكسلةوانةية نيطةرانيان لةسةر 

 ،ن.  كاتيَك ئةمة روودةداترووداوي سَي:سدا لة مةترسي زؤري توشبونةوةيسيَكي 
  قوربانيةكان لةوانةية خؤيان لة كيَشةى طيرخواردنى ھيَز و جلَةو و بةھاي خود بدؤزنةوة.

كة ھةست  .  زؤر خةلَك ثيَي وايةسيَكسيبريتية لة ھةست جوالندنى  كيَشةيةكى تر
ي (نمونة، ئةندامى زاوزيَي كةسيَك دةبزويَت يان رةق دةبيَت) واتاي سيَكسجوالَندنى 

ي سيَكسيية.  دةبيَت ئةوة بزانريَت لةوانةية ھةنديَك قوربانيانى ثةالماري سيَكسخؤشي 
ي بووبن لة كاتي ثةالمارةكةدا.  لةوانةية قوربانيةكان وا سيَكستوشي ھةست جوالَندنى 

كة لةبةر ئةوةى توشي ھةست جوالَندن بوون يان تةنانةت رةحةت بوون لةكاتي  تيَبطةن
يان لة ئةزمونةكة بينيبيَت و سةرسةرين يان جةستةيان يثةالمارةكةدا ئةوا دةبيَت خؤش

بزويَندرابيَتي  سيكسناثاكي لةطةَل كردوون.  ھةموو ئةم بيركردنةوانة ناراستن.  دةشَي بة 
ترس، تؤقاندن يان تورةيي ببيت لةجياتى خؤشي.  زؤر جار و لة ھةمان كاتدا توشي 

نةخؤشةكان نابةدلَن لة باس كردنى ئةم بابةتة لة ضارةسةركردندا.  لةوانةية ھةست بة 
شةرميَكى زؤر بكةن كةوا توشي ھةست جوالَندنى زايندي بوون لة بارودؤخيَكدا، كة ثيَيان 

 وابوة نةطونجاوة.          

 نةخؤشةكةت يارمةتى كةمكردنةوةى ھةستي خةتا يان شةرمى ضارةساز  دةتوانيَ 
بدات لةريَطةي فيَركردن  ھةروةھا دةبيَت بابةتةكة بة شيَوةيةكى نةرم و نيان بھيَنيَتة 
ثيَشةوة ئةطةر نةخؤشةكة قسةى لةسةر بابةتةكة نةكرد.  ئاسانترين ريَطا بؤ يارمةتى دانى 

ةوة ئةوةية بيخاتةوة يادي نةخؤشةكة ھةست نةخؤشةكة بؤ ئةوةي جياواز بيري ليَبكات
ى كاردانةوةى دةسةنقةست نية بةلكو ختوكةدانة.  لة راستيدا ختوكةدان سيَكسجوالَندنى 

لةيةكضونيَكى  يان نمونةيةكى باشة.  دةتوانريَت ختوكةى يةكيَك بدريَت دذي خواستى 
كؤتايي ھةستةدةمارةكان  خؤي و ثيَبكةنيَت و لةھةمان كات دا قينى ليَببيَتةوة.  كاتيَك

كاردانةوةيةكي خؤنةويست روودةدات  لة كؤتايي ھةستة دةمارةكاندا بةبَي  ،دةبزويَندريَت 
ئاطا.  ئةطةر يارمةتى نةخؤشةكة بدريَت بؤ ئةوةى تَي بطات كةوا كاردانةوةكانى  

يى و ئةنجامى ئاسايي بزواندنةكة بووة نةك ھةلَبذاردةى ئةخالقي ئةوا ھةست بة دلَنةوا
  ئاسوودةي دةكات  و ھةست كردن بة خةتا يان شةرم كةم دةبيَتةوة.    

  ھةست جوالَندنى
لةماوةى  سيَكسى
 سيَكى  ِروداوى
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  ان يةك لة دواي يةكانيشتناك) سي ثي تي: د2(بةشي 
ليَرةبةدواوة باس لة كورتة و روونكردنةوة ى ھةموو سةردانةكانى 

ضارةسةركردنةكة دةكةين ، ھةروةھا ھةموو ئةو نوسراوانةى لةوانةية ضارةساز  
 ثيَبيَت.ثيَويستى 

 سةردانة تايبةتةكان بريتين لة:

  ثيَشةكى و ھوشياري دةرووني           1دانيشتني 
  واتاي ئةشكةنجة                                     2دانيشتني 
  دؤزينةوةى بيركردنةوةكان و سؤز                 3دانيشتني 
      بيرھيَنانةوةى  ئةشكةنجة                      4دانيشتني 
  دؤزينةوةى خالَي  طيرخواردن                   5دانيشتني 
  بةكار  ھيَنانى ثرسيارةكانى بيركردنةوة         6دانيشتني 
  شيَوازي دوو بارةى بيركردنةوة                     7دانيشتني 
  طيروطرفتةكانى سةالمةتى                          8دانيشتني 
  انى متمانة                           طيروطرفتةك    9دانيشتني 
  طيروطرفتةكانى جلَةو/ھيَز                           10دانيشتني 
  طيروطرفتةكانى ريَز                                   11دانيشتني 
 طيروطرفتةكانى بايةخ ثيَدانى كةسانى تر و واتاي ئةشكةنجة         12دانيشتني 
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  :1دانيشتني 
  ثيَشةكى و ھوشياري دةروونى-----1كةكانى دانيشتني ئةر

  )خولةك 5بكة، بةخيَرھاتني بكة ھةروةھا سوثاسي بكة ( نةخؤشةكةسالَو لة  .1
نيشانةى نةخؤشيةكةي بثشكنة و ھوشياري دةرونى لةسةر طيروطرفتةكانى  .2

  دةقيقة) 10ئةشكةنجة باس بكة(
 

 طيروطرفتةكانى ئةشكةنجة 
  كان: بيركردنةوةكان، خةونةكان ،فالش باك يادةوةرية --             
/تورة، تةركيزكردن ، داضلَةكاني  ئؤقرةيي بيَ ، خةو ،  ندلَة راوكَي: شلَةذا --              

  لةرادة بةدةر
كردنةوة لة بيركردنةوةى دياريكراو، نةخؤالدان (خؤالدان) :  ھةولَدان بؤ بير -- 

  اريكراو، ثاشةكشةكردن دوورة ثةريَزى لة شويَن/ضاالكى/خةلَكى دي
شيَوة باوةكانى تري خؤالدان:  بةكار ھيَنانى كحول،  مانةوة بة  

 يانيشتنةكانسةرقالَيةكى زؤر، ھةبوونى نيشانةى نةخؤشي جةستةيي ، نةھاتن بؤ د
  دانى ئةركى ثيَسثيَردراوى سي ثي تى لة مالَةوة نةثي تى يان ئةنجام  سي

، ھةست كردن بة تاوان، ثةرؤشي بؤ ئةو خةمؤكى :  خةفةت ، ثاشةكشةكردن-- 
 لةكيسي ضوون، بيركردنةوة دةربارةى مردن نةخؤشةكةخةلَكانةى 

تؤ ھةرضةندة  زؤر ترسابيت لةماوةى ئةشكةنجةكة بةالَم واتاكة ئةوةنية يادةوةرييةكة 
ئيَستا ئازارت بدات.  بةشيَك لةم ضارةسةركردنة بريتية لة فيَركردنى تؤ، كة يادوةري 

  ا يادةوةري و بيرھيَنانةوةية.  ئيَستا روونادات. تةنھ
 بيركردنةوةكان و ئةشكةنجة 
  لةم ضارةسةركردنةدا ئيَمة بؤ ئةوة دةطةريَين كة ضؤن ئةشكةنجةكة ضؤنيةتى

  بيركردنةوةى تؤي بةرامبةر خؤت و دةوروبةرت طؤريوة.
   يارمةتيت دةدةين ھةست بة سؤزةكانت بكةيت              

 دةقيقة)10خالَةكانى طيرخواردن (-------- تى ضؤن كاردةكات .  سي ثي3 
 ئامانجةكان

    بؤ ھةستكردن بة سؤزةكانت دةربارةى ئةشكةنجة.--- 
  بؤ دؤزينةوة و طؤرينى بيركردنةوة و سؤزى بَي سود---- 

  دةقيقة)5ئةشكةنجة  ( . ضاوثياخشاندنةوةى كورتى خراثترين4
بون لة سي ثي تي، قسةكردن لةسةر دؤزينةوةى كؤسثةكانى بةردةم بةشدار. 5

  خؤالدان (خؤالدان) و سي ثي تي ھةروةھا  ريَطة بدريَت كةسةكان سةرثشك بن.
  دةقيقة)5(

 دةقيقة) 5( ضارةسةركردن(سي ثي تي) بة شيَوةيةكي طشتي  .باس كردني6
 12  دةقيقة: 60بؤ  50دانيشتن ، ھةردانيشتنةى 

لةوانةية قوربانيانى ئةشكةنجة  ئيَمة ئةو طيروطرفتانةت فيَردةكةين، كة - 1
 ھةيان بيَت.

ةكانى ثةيوةنديدار ئيَمة يارمةتيت دةدةين سةبارةت بة يادةوةريةكان و سؤز - 2
   .ثيَكةوة باسي دةكةين.بة ئةشكةنجة و 

 بةشي سيَيةم كاركردنة لةسةر برواكانى تؤ بةرامبةر ئةشكةنجة. - 3
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خؤت لة  يانىبةشي ضوارةم كاركردنة لةسةر برواكانى تؤ بةرامبةر ذ - 4
  ئيَستا  ھةروةھا ئايندةى خؤت

قسة لةسةر طرنطى مةشقكردنى وانةي نوَي بكةلة ضارةسةركردنةكة بؤ 
فيَربونى كارامةيي نوَي ھةروةھا قسة لةسةر طرنطى ھاتن بكة لة ھةموو 

تيَتطات كة ثيَويستة دوانزة جار  نةخؤشةكة يئةوةبؤھةفتةيةكدا.  ثيَكةوة كاربكةن 
ئةطةر كةسيَك نةيتواني بؤ دوانزة جار ئةوا ذمارةي دانيشتنةكان دياري بيَتةوة، وة 

    بكةن.
 دةقيقة)   5( ئةركى ماَل بسثيَرة  ھةروةھا ثيَكةوة بير لة كؤسثةكان بكةنةوة.. 7
 يةكةم نوسراوى كارتيَكردني زةبرة دةرونييةكة 

o نوسراو بيَت بؤ ئةو كةسانةى خويَندةوارن 
o رن دةتوانن لة دانيشتني ئايندة زووتر بيَن ( يان ئةو كةسانةى نةخويَندةوا

تا درةنط بميَننةوة) و تؤماركةرى شريت بةكار بھيَنن، يةكيَكى متمانة ثيَكراو 
  بؤيان بنوسيَت، يان ويَنة بةكار بھيَنن.

  دةقيقة) 5بةرامبةر بة دانيشتنةكة ھلَسةنطيَنة ( نةخؤشةكة. كاردانةوةي  8
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ن ھوشياري كرد اغى ثيَشةكى و: قؤن 1دانيشتني 
لةبيرت بيَت/ يةكةم شت تؤ ئةنجامى دةدةيت دةبيَت بريتي بيَت لة ثشكنينى 

ثاشان .  نةخؤشةكةبة بةكار ھيَنانى فؤرمى سي ثي تى بؤ  نةخؤشةكةنيشانةى نةخؤشي 
  ئةمانةى خوارةوة ئةنجام دةدةيت: 

  بريتين لة : 1ئامانجةكانى دانيشتني 

  نةخؤشةكةنة و ريَز لةطةَل دروستكردنى متما .1
لةسةر ئةو طيروطرفتانةى قوربانيانى  نةخؤشةكةھوشياركردنى  .2

 ئةشكةنجة ھةيانة.
روونكردنةوة ى واتاي سي ثي تي ، ضؤن كار دةكات ھةروةھا  .3

 حةز دةكات تاقي بكاتةوة. نةخؤشةكةبزاندريَت كة ئايا 

  روونكردنةوةكانى ضارةساز  بؤ نةخؤشةكة 
  فتةكان ئةشكةنجةو طيروطر .1

" زؤر سوثاس بؤ ھاتنى تؤ بؤ ئيَرة ھةروةھا بؤ وةالَمدانةوةى ھةموو ثرسيارةكانى 
سةردانى ثيَشوو.  من دةزانم كة ئةمة لةوانةية طران بوو بيَت.  لة سةيركردنى 

ئيَمة بؤمان دةركةوت تؤ ذمارةيةك طيروطرفتى دةرونيت ھةية  كة باون الي  ،وةالَمةكانت

  ئامانجةكانى خولي
1 
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ونى ئةشكةنجةيان ھةية.  ئةم نيشانانة يان طيروطرفتانة دةكةونة ضوار ئةو خةلَكانةى ئةزم
 بوارةوة. 

يادةوةرييةكاني ئةشكةنجةكةية. ئةمانة طيروطرفتن وةك خةوى ناخؤش يان  يةكةم بوار "
خةونى تري ترسناك دةربارةى ئةشكةنجةكة: ھةست دةكةيت وةك ئةشكةنجةكة دووبارة 

كان دوورناكةونةوة و وات لَي دةكةن زؤر ثةست ببيت.  رووبداتةوة : ھةروةھا يادةوةرية
ھةموو ئةم طيروطرفتانةي يادةوةريةكان ئاسايين ثاش رووداني ئةشكةنجة.  تؤ ضةند جار 

  يان تا ض راددةيةك طيروطرفتت ھةبووة لةطةَل يادةوةري ئةشكةنجة لةم ھةفتةيةدا؟ 

يَوة ھةية.  كاتيَك شتيَك طيروطرفتةكان ثةيوةنديان بة دلَة راوك بواري دووةمى" 
ئةشكةنجةكةت دةخاتةوة ياد تؤ لةوانةية سؤزى بةتينت توش بيَت يان تةنانةت نيشانةى 
نةخؤشى جةستةييت توش بيَت وةك ھةناسةدانى خيَرا يان دلَة كوتَي.  طيروطرفتى دلَة 

ة بة دةر راوكَي دةتوانيَت ببيَتة ھؤي تةنطوضةلَةمةي خةوتن ، تورةيي،داضلَةكيني لة رادد
يان ھةميشة ھةست بكةيت لة  ،لة دةنطة دةنط يان ئةطةر يةكيَك لة ثشتى تؤوة بروات

 حةزةردايت.  كام لةم طيروطرفتانةت ھةبووة؟  

طيرو طرفتةكان بريتية لةخؤالدان لة سؤز و يادةوةريةكانى ئةشكةنجة.    بواري سيَيةمي" 
ةنجة وات لَي دةكات ئةم كاردانةوةي سروشتى بةرامبةر سؤز و يادةوةري ئةشك

بيركردنةوةو و ھةستكردنانة ثاَل ثيَوة بنيَيت و دووريان بخةيتةوة. تؤ لةوانةية لة شويَن يان 
لة خةلَك دووربكةويتةوة كة ئةشكةنجةكةت دةخةنةوة بير.  تؤ لةوانية لة بيركردنةوة لة 

دووربكةويتةوة.   ئةشكةنجة دووربكةويتةوة يان لة سؤزةكاني  خؤت بةرامبةر ئةشكةنجةكة
دةشَي بؤن يان دةنطيَكي تايبةت يان ديمةنى دياريكراو ھةبيَت كة تؤ ليَيان دووربكةويتةوة 

. ھةندَي جار خةلَك ريان خؤتى لَي دةرباز بكةيت ضونكة ئةشكةنجةكةت دةخةنةوة بي
ھةست بة سِربوون دةكةن يان ثاشةكشة لة خةلَكانى ضواردةورى خؤيان دةكةن.  ھةروةھا 

ةمةش خؤالدانة.  ض يادةوةريةك يان سؤزيَك ھةية كة تؤ ليَي دووردةكةويتةوة يان ئ
  لةدةستى رابكةيت؟  ئايا ھةستت بة سربوون يان ثاشةكشة لة خةلَك كردووة؟   

طيروطرفتةكان بريتية لة خةمؤكى.  ئةم طيروطرفتانة ثيَكديَن لة  بواريضوارةم 
ئةو  ، تةنطوضةلَةمةي خةو،ناتاون بة خةم، طريان لةھةموو كاتيَكدا، ھةستكرد

كةسةي خةمؤكي ھةية ھةست دةكات دةيةويَت بمريَت ھةروةھا ثاشةكشة دةكات لة 
  ضاالكيةكان.  ئايا تؤ ئةم جؤرة طيروطرفتانةت ھةية؟

  ضاكبونةوةى سروشتى و طيرخواردن .2
 " زؤر خةلَك  مةترسي ئةشكةنجةى ليَدةكريَت.  دةست بةجَي دواي رووداويَكى  

ترسناك زؤربةى خةلَك ئةم طيروطرفتانةيان دةبيَت، كة ئيَستا باسمان لَي كردن.  
ئةو طيروطرفتانة بة شيَوةيةكي سروشتي  ،بؤ زؤربةى خةلَك ،بةدريَذايي كات

ضاكدةبنةوة.  ھةنديَك خةلَك ھةن  كةئةرؤن و ناميَنن و  لةطيروطرفتى زةبرة
طيردةخوات.   نةخؤشةكة –ةطريَت ضاكنابنةوة.  شتيَك ريَطةلة ضاكبونةوةيان د

لةوة دةضيَت ئةمة لةتؤ روويدابيَت  ھةروةھا ثيَكةوة  كاردةكةين  بؤ ئةوة ى 
 بتوانيت لةو رووداوة ضاكبيتةوة.  ئيَمة كاردةكةين لة طيرخواردن دةربازت بكةين. 

  .  واتاي  رووداوةكانى زةبري دةرووني3     
يتية لة بيركردنةوةي خؤت بةرامبةر ئةشكةنجةكة.  "  شتيَك كة بتخاتة طيرخواردنةوة بر

بؤضي روويدا؟  بةشيَوةيةكى جياواز ضي رووي دةدا؟ كاتيَك شتي خراث رووبدات ئيَمة 

  ضاكبونةوةى
 دةرووني زةبرى 

 تيؤرى ھزري 
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ھةولَدةدةين بؤ خؤمانى روونبكةينةوة بؤضي روويدا.  زؤرجار دايك و باوكمان، 
لةروودانى شتةكانمان  مامؤستاكانمان، خةلَكانى ضواردةورمان فيَري ريَساكانى تيَطةيشتن

دةكةن.  كاتيَك شتى خراث رووبدات ئيَمة ھةوَل دةدةين لةطةَل ئةو ريَسايانة بيانطونجيَنين.  
يةك ريَساي باو ھةية زؤر خةلَك فيَري دةبيَت لةكاتى طةورةبونيان، كة "شتى باش لة 

تؤ طةنج  خةلَكى باش روودةدات ھةروةھا شتى خراث لة خةلَكى خراث روودةدات." كاتيَك
بيت برواي زياترت بةو ريَساية ھةية.  بؤ نمونة، دايك وباوك نايانةويَت بلَيَن " ئةطةر تؤ 
ھاروھاجيةك بكةيت ئةوا تؤ لةوانةية يان لةوانة نية توشي تةنطو ضةلَةمة ببيت."  كاتيَك 

وةك لةوانةية  شتيَكى  ئيَمة طةورةدةبين ئيَمة فيَردةبين جيھان زياتر ئالَؤزة ھةروةھا
 ئةشكةنجة لةطةَل ريَسا كؤنةكانمان نةطونجيَت.              

برواكانى ھةنديَك خةلَك توشي طيرخواردن دةبيَت كاتيَك ھةوَل دةدةن 
ريَساكؤنةكانيان بثاريَزن.  بؤ نمونة، ئةطةر ثيَيان وابيَت شتى خراث لة خةلَكى 

ات ئةوا ثيَيان واية خراث روودةدات ھةروةھا ثاشان شتيَكى خراث لةخؤيان رووبد
ة كدةبيَت خؤيان لؤمة بكريَن.  خؤيان لؤمة دةكةن ضونكة ريَطةيان لة زةبرة

خؤيان نةكردوة):   نةطرتوة ( يان ضونكة ثاريَزطاري كةسة خؤشةويستةكةي
ھةوَل دةدةن رووداوةكة "لةبيرخؤيان ببةنةوة": يان كاتيَكى زؤر بةسةر دةبةن و 

 ة بة جؤريَكى جيا ھةلَسوكةوتيان بكرداية.بيرلةوة دةكةنةوة كة دةبواي

 ،ھةنديَك خةلَك زيادة رةوي دةكةن و برواكانى خؤيان زؤر دةطؤرن ، بؤ نمونة
ھةندَي كةس وا بير دةكةنةوة كة ناتوانريَت متمانة بةكةس بكريَت يان جيھان 

ئةوا بةتةواوةتى مةترسيدارة.  بؤ ئةو خةلَكانةى ثيَشتر ئةزمونيان لةذياندا ھةبوة 
لةوانةية رووداوي زةبرة دةرونيةكة ئةو بروايانة بةھيَزتر دةكات.  بؤنمونة، 
ئةطةر تؤ ثيَش ئةشكةنجةكة بروات وا بووبيَت كة خةلَك خراثن و جيھان مةترسي 
دارة ئةوا ئةشكةنجة نويَيةكة ئةو بروايانة بةھيَزتر دةكات.  ئامانجى ئيَمة لة سي ثي 

ةديھيَناني بيركردنةوةي واقعي و بة سوود سةبارةت بة تى يارمةتى دانى تؤية بَو ب
 بؤ روودانةكة و ئايندةي خؤت. 

  .  جؤرةكانى سؤز4
" سي ثي تي لةسةر بيركردنةوةكان و سؤزةكانى تؤ كار دةكات.  دوو جؤر سؤز لة 

ھةية.  يةكةم جؤر بريتين لة ھةستكردنة سرووشتيةكان لة رووداويَكى  دارووداوي زةبر
بؤ نمونة، ھةموو كةسيَك دةترسيَت ئةطةر شيَريَك دواى بكةويَت.  سؤزة ترسناك.  

.  وةكو كؤكا ئةو سؤزانة ھةست ثَي بكةيت  سروشتيةكان ضاك دةبن ئةطةر ريَطة بدةيت
كؤال ئةطةر تؤ بيشلَةقيَنيت ئةوا ھةلَدةضيَت و فيضقة دةكات بةالَم ئةو ھةلَضوونة بةردةوام 

ي ثي تى دا ئيَمة يارمةتي تؤ دةدةين بتوانيت ھةست بةو سؤزانة نابيَب بو ھةتا ھةتا.  لة س
 بكةيت دةربارةى ئةشكةنجة بؤ ئةوةى بضوكتر ببنةوة و زؤر بيَزارت نةكةن." 

" دووةم جؤري سؤز بريتية لةو سؤزانةي كة لة برواكانتةوة دةربارةي ئةشكةنجةكة 
نكة لة بيركردنةوةكانى تؤوة درووست دةبيَت.  ئيَمة بةوانة دةلَيَين سؤزى دةستكرد ضو

دروست دةبن.  ئةطةر تؤ بيركردنةوةت ھةبيَت  وةك " دةبواية خةلَكانى ترم رزطار 
بكرداية" ئةوا دةشَي لةخؤت توورةبيت يان شةرمةزار بيت.  ئةم سؤزانة لة ضؤنيةتى 
تيَطةيشتنى تؤ بةرامبةر رووداوةكة دروست دةبيَت لةماوةى ئةشكةنجةكة.  ھةتا 

 ضوونيةك لَي كردن 
  

  ھةستكردنة
روشتيةكان س

بةرامبةر 
 دةستكردةكان

  زؤر
  دلَراطرتن
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نةوةى وةھات زياتر بيَت ئةوا ھةستكردنى وةھات زياتر دةبيَت.  بةواتايةكى تر ئةو بيركرد
سؤزانة ضاك نابن يان بضوكتر نابن بة ھةست ثيَكردنيان.  بؤ ئةوةى ئةو سؤزانة 
ضاكبنةوة تؤ ثيَويستة ئةو بيركردنةوانة بطؤريت، كة ھةستكردنةكان دروست دةكات.  

 ةوا ھةستكردنةكان باشتر دةبن. ئةطةر تؤ بيركردنةوةكانت طؤري ئ

" لة سي ثي تى لةثيَناو ضاكبونةوةى تؤ لة رووداوى زةبرى دةروونى ئيَمة ثيَكةوة 
كاردةكةين بؤ ئةوةى تؤ ھةست بة سؤزة سروشتيةكانت بكةيت ھةروةھا ئةو بيركردنةوانة 

 بطؤريت كة بةرةو سؤزى دروستكراو دةتبات."

  ترين رووداوى زةبرى دةرونىندنةوةى كورتى زةبراوي اضاوثياخش
  بذاردنى ثيَكةوة كار دةكةن بؤ ھةلَ  نةخؤشةكةلة دانيشتني يةكةمدا ضارةساز و

 كة يةكةم جار لة سي ثي تى كاري لةسةر دةكةن.زةبراوي ترين رووداو 

  دةخاتة كة دةقيقة زياتر نةبيَت) رووداوة 5وةسفيَكى كورتى (لة  نةخؤشةكةثاشان
 روو.

o زؤر بضيَتة ناو  نةخؤشةكةةھيَلَيَت ن ضارةساز دةبيَت
وردةكارى ئةشكةنجةكةوة لةماوةى سةردانةكةدا.  زؤربةي ئةو و

كةسانةي تووشي ئةشكةنجة بوون، دةتوانن بةكورتى باسي بكةن و 
طيَرانةوةي ئةشكةنجةكة زؤر بة ئازار نية بؤيان.  بةاَلم ئةطةرباس 

دةتوانيَت   ئةوا ضارةساز ،نةخؤشةكةكردنةكة بةئازار بوو الي 
 نةخؤشةكة رابطريَت لة وةسفكردنى ئةشكةنجةكة. 

:  ئيَمة لة خراثترين بةشةوة دةست ثيَدةكةين (خراثترين زةبر كة روونكردنةوة
فيَري بيركردنةوةى نويَي ھاوسةنط بوو  نةخؤشةكةنةخؤشةكة ھةيةتي) ضونكة ئةطةر 

ية ھاوسةنطةكان بؤ رووداوة ئةوا زياتر دةشَي بيركردنةوة نويَ  ،لةسةر خراثترين رووداو
باوةري وابوو كة ناتوانيَت  نةخؤشةكةكةمتر توندوتيذةكان بةكار بھيَنيَت.  ھةروةھا ئةطةر 

ئةوا ھةر باوةري ھةر وا  ،مامةلَة لةطةَل خراثترين بةشى زةبرة دةرونيةكة بكات
انةية كةمتر توند و تيَزةكان ھةروةھا لةو ةدةميَنيَتةوة ثاش كاركردن لةسةر زةبر

طيروطرفتةكانى ئةوةندة ضاك نةبنةوة.  ئةطةر نةخؤشةكة توشى مةراق بوو بة نوسين 
(يان طيَرانةوة) ى باسةكة دةربارةى خراثترين رووداوى زةبرى دةرونى ئةوا ضارةساز  
دةتوانيَت ثرسياري كراوة و باش بكات بؤ ئةوةى بزانيَت ئايا مةراقخواردنةكة تةواوة و 

بلَيَت بةھيض  نةخؤشةكةةية بيركردنةوةى طيرخواردن بيَت.  ئةطةر بةسودة يان لةوان
شيَوةيةك نايةويَت باس لة ئةشكةنجةكة بكات كة لة ئةنجام دانى سي ثي تى راي دةطريَت 

بيري ليَبكاتةوة ئةوا داواي ليَبكة بزانة دةتوانيَت دةست بة سي ثي تى بكات و داواي لَي بكة 
 ا بيثشكنة بؤ ئةوةى بزانيت راي خؤي طؤريوة يان نا.     دي دوةمسةردانھةروةھا تؤ لة 

ھةنديَك جار كةسةكان ديَن بؤ سةردانةكة و بة تةواوي دةيانةويَت قسة لةسةر 
بضيَتة ناو ھةموو  نةخؤشةكةزةبرة دةرونيةكةيان بكةن.  بةاَلم دةبيَت ضارةساز  نةھيَلَيَت 

سؤزى بةتين و ووردةكاري   ووردةكاري ئةشكةنجةكةوة لةماوةى ئةم سةردانةدا.
بكات بروات  نةخؤشةكةلةوانةية وا لة  ،ثيَش دروست بونى ھيض متمانةيةك،رووداوةكة 

ثيَي وابيَت ضارةساز ھةمان راي  نةخؤشةكةيان نةيةتةوة بؤ ضارةسةركردنةكة.  لةوانةية 
نةية ھةروةھا لةوا نةخؤشةكةھةية دةربارةى ھةست كردن بة خةتا، شةرم يان بيَبةھايي 

  ئاشكراكردنى
 دةروونى زةبري
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بترسيَت بطةريَتةوة بؤ ضارةسةركردنةكة ثاش قسةكردنى زؤر لةسةر ئةشكةنجةكة لة 
 سةردانى يةكةم دا. 

ھةندَي كةسى تر قسة لةسةر رووداوي زةبرةكة ناكةن ھةروةھا باريان ئاسان 
دةبيَت، كة ثيَويست ناكات بةووردةكاريةوة لةيةكةم دانيشتندا وةسفي بةكةن.  لةم حالَةتانةدا 

ضارةساز دةبيَت بة جدي كار بكات بؤ ئةوةى وايان ليَبكات ھةرضيةك ھةبيَت لةسةر ، 
 زةبرة دةرونيةكة بيطيَرنةوة.  

" بؤ ئةوةى من ويَنةيةكى روونترم ھةبيَت لةسةر ئةوةى ئيَمة يةكةم جار كار 
ن دةقيقة) لةسةر خراثتري 5لةسةر ضي دةكةين ئايا دةتوانيت وةسفيَكى كورتم بدةيتَي (بؤ 

 رووداوي زةبرى دةرونى......."
  رووداويَكي زةبرى دةرونى  ھةبوو وة بؤي طران  ضةند ئةطةر نةخؤشةكة

 بوو"ھةرة ناخؤشترين" روداوي زةبرى دةرونى ھةلَبذيَريَت ئةوا:
o  طرنطى بدة بة ثرسياركردن لةسةر كام رووداو زؤرترين

يادةوةري طيرووطرفتى يادةوةري دروست دةكات (وةك خةوي ناخؤش يان 
 نةويستراو).

" بيرلة ضي دةكةيتةوة بةزؤري يان طةرانةوةى خيَراو كورت(فالش 
  باك) بؤ رووداوى رابردوو بةزؤري ضيية؟

o  بةرةو ھةروةھا ثرسيار بكة لةسةر كام رووداوى زةبرى دةروني
 دةروات. زؤرترين طيروطرفتى خؤالدان

لَي  ض رووداويَك ھةية تؤ زؤر ترين ھةولَي بؤ بدةيت بيري
  نةكةيتةوة؟

 
  ھؤي بنضينةيي ضارةسةركردن 

ھةنديَك زانياريت دةداتَى لةسةر ھةرة ناخؤشترين  نةخؤشةكةثاش ئةوةى 
  رووداوى زةبرى دةرونى  ئةوا تؤ قسة لةسةر خالَي  طيرخوادن بكةوة.

" ئامانجيَكى ضارةسةركردنةكة ئةوةية يارمةتيت دةدات بتوانيت قسةكانى بةخؤتى دةلَيَيت  
بةواتايةكى تر، بيركردنةوةكانى خؤت ھةروةھا تؤ ضؤن ----- طؤريت يان تيَبينيان بكةيتب

بير لة ئةشكةنجةكة دةكةيتةوة.  ئةم بيركردنةوانة لةوانةية ئةوةندة خيَرا رووبدات تؤ 
لةوانةية تيَبينيان نةكةيت، كة ھةتة.  تةنانةت ئةطةر تيَبينيان نةكةيت ئةوان ھيَشتا سؤزةكان 

ةكانى تؤ دةطؤرن.  بؤ نمونة، ئةمرؤ بةريَوة تؤ لةوانةية ثرسيارت كردبيَت ئةبَي و كردةو
سي ثي تي وةك ضي بيَت يان من وةكو ضي وابم.  ئايا تؤ ئةوةت ديَتةوة بير تؤ بيرت 

 لةضي دةكردةوة ثيَش ھاتنت بؤ ئيَرة؟  

يت.  ھةروةھا " من يارمةتى تؤ دةدةم بتوانيت تيَبينى ئةم بيركردنةوة و سؤزانة بكة 
يارمةتيت دةدةم  فيَرى ريَطاكانى طؤرينى  ئةو قسانة بيت بةخؤتى دةلَيَيت ھةروةھا 
بيركردنةوةكان دةربارةى خؤت وئةشكةنجة كة بطؤريت.  بيخةوة ياد ئيَمة لةسةرةتااى ئةم 

  ثيَشكةش كردنى
 نطيرخوارد خالَي

 مامةلَة كردن لةطةَل
فرة رووداوى 

 خورثةيي



 

  19

ضؤن ھةنديَك خةلَك طيردةخَون و لة ضاكبونةوة رايان  لةسةرئةوةي سةردانة قسةمانكرد
ي ييَنيَت.  ئيَمة طرنطى دةدةين بة طؤرينى ئةو بيركردنةوانةى تؤ بة طيرخواردوودةوةست

طيرخواردن."  ئيَمة ليستيَكى خالَة  ئيَمة بةم بيركردنةوانة دةلَيَين "خالَي دةھيَلَنةوة.
طيرخواردوةكان ثيَكةوة دادةنيَين لةبةر ئةوةى ھةركة ئيَمة ئةم بيركردنةوانةمان ناسي ئةوا 

  وانين بيان نووسين بؤ ئةوةى بيرمان بكةويَتةوة ثيَكةوة كاريان لةسةر بكةين." ئيَمة دةت

  ضارةسةركردن لة خؤالدان و زيادكردنى بةشداريبوون ثيَشبينيكردني
لةبيركردنةوةى ئةشكةنجةكة خؤي الدةدات بؤئةوةى لة سؤزى ناخؤش  نةخؤشةكة

كة روونبكاتةوة بة شيَوةيةك تية .  دةبيَت ضارةساز  ھؤي سي ثيو بةھيَز دووربكةويَتةوة
 نةخؤشةكة ئةطيناليَي تيَبطات  ھةروةھا بةشيَوةيةك لةوة بضيَت بةسود بيَت  نةخؤشةكة

بزانيَت لة سي ثي تي ضي ئةنجام  نةخؤشةكةت تاقي بكاتةوة.  زؤر ثيَويستة كاناحةز 
ةبةردةم ھةلي زؤري ل نةخؤشةكةدةدات ھةروةھا بؤضي سي ثي تي سةركةوتووة.  دةبيَت 

بيَت بؤ ثرسياركردن و دةربرينى نيطةرانى.  دةبيَت ضارةساز  ثشتطيري، باوةر 
  بةخؤبوون و ھةستى بةتين و طةرم و طور دةرببريَت. 

"  تؤ ثيَشتر بةمنت طوتوة تؤ طيروطرفتت لة ذياندا ھةية بةھؤي سؤز و يادةوةري 
ئةوةي تؤ ضاكبيتةوة.  زؤر طرنطة ئةشكةنجة.  ثيَويستة ئيَمة ھةولَي شتيَكى نوَي بدةين بؤ 

كةتؤ لةوكاتةوةى ئةشكةنجةكة ھةولَت داوة زاَل بيت  ،كة ھةوَل بدةيت خؤالدانت نةبيَت
بةسةركيَشةكاندا بة خؤالدان.  ئةمة طةورةترين (ھةروةھا لةوانةية ترسناكترين) ئةركى 

نةوةكانت ناتوانم يارمةتيت بدةم ھةست بة سؤزةكاني خؤت بكةيت يان بيركرد تؤية.
بطؤريت ئةطةر بؤ ضارةسةركردنةكة ئامادة نةبيت يان لة ئةنجام دانى ئةركى مالَةوة 
دووربكةويتةوة.  ئةطةر زانيت دةتةويَت دووربكةويتةوة ئةوا بيخةرةوة بيري خؤت تؤ 
ھيَشتا طيروطرفتى ئةشكةنجةكةت ھةية ضونكة تؤ لة يادةوةرى و سؤزةكان خؤت 

 الدةدا."   

كةوا سي ثي تى  نةخؤشةكةان دا ثيَويستة ضارةساز  بيخاتةوة بير لةيةكةم سةرد
شيَوةيةكى ريَك و ثيَكي ضارةسةركردنة ھةروةھا يةكةم سةردان تؤزيَك لةوانى تر 
جياوازة ضونكة ضارةساز  وتةى زياتر ثيَشكةش دةكات. ثيَويستة قسة لةسةر ھاتن بؤ 

ن و طرنطى ئةنجامدانى ئةركى دانيشتنى ضارةسةركردنةكان ھةروةھا لةسةر مةشقكرد
ماَل لةضارةسةركردنةكةدا بكريَت ضونكة خؤالدان خةلَك رادةوةستيَنيَت لة ضاكبونةوة.  
ئيَمة دةمانةويَت نةخؤشةكان لة ھةموو دانيشتنةكاندا ئامادة بن ھةروةھا ھةموو ئةركةكانى 

ت ئةطةر بخريَتةوة بير مالَةوة تةواو بكةن بؤ ئةوةى ضاك ببنةوة.  لةوانةية شتيَكى باش بيَ 
لةبةر ئةوة با شتيَكى نوَي  ،ئةوةى ئةنجامى داوة ھةتا ئيَستا زؤر بةسوود نةبووة نةخؤشةكة

دانيشتنى سي ثي تيةكة ئةوا  12نةتوانيَت ثابةند بيَت بة  نةخؤشةكة ئةطةرتاقي بكاتةوة.  
نيشتني كةمتر دا كار بكات بؤ ثابةند بوون بة دانةخؤشةكةلةوانةية ضارةساز  لةطةَل 

ثاشان رازي بيَت لة دووبارة ھةلَسةنطاندنى  ضؤنيةتى سةركةوتنى ضارةسةركردنةكة 
 6رازي بيَت لة  نةخؤشةكةبةردةوام بيَت.  بة واتايةكى تر، لةوانةية  نةخؤشةكةئةطةر 

ثيَكةوة سةيري نيشانةى نةخؤشي  ،سةردان ئامادةبيَت ثاشان لة شةشةم سةردانة
ضةند سوودي ھةبووة.   نةخؤشةكةةوةى بزانن سي ثي تي بؤ بكةن بؤ ئنةخؤشةكة

بتوانيَت رازي بيَت ھةموو دانيشتنةكاني  نةخؤشةكةبيَطومان زؤر  باشترة ئةطةر 
 ضارةسةركردنةكة تةواو بكات. 

  زيادكردنى
بةشداريكردن و 

كةمكردنةوةى 
 خؤالدان
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ضانسي دةدريَتَي بؤ ثرسياريَكردنى ھةرشتيَك دةربارةى  نةخؤشةكةھةروةھا 
ثيَويستى بةوة ھةية كة ھةست بكات ضارةساز  ضارةسةركردنةكة.  ھةروةھا نةخؤشةكة 

بةثيَضةةوانةوة لةوانةية نةطةريَتةوة بؤ دانيشتنةكاني  ،ليَي تيَدةطات و طويَي ليَدةطريَت
 داھاتوو. 

 ديمةنى طشتى ضارةسةركردنةكة
دةبيَت ضارةساز  وةسفي بكات ضارةسةركردنةكة لةضي دةضيَت ھةروةھا 

  ماَل بكاتوةسفي طرنطى ئةنجام دانى ئةركى 
كاتذميَر لة ھةفتةيةكدا ھةية. تؤ ناتوانيت طيروطرفتةكانت لة يةك  168" 

كاتذميَري ضارةسةركردن لة ھةفتةيةكدا بطؤريت ئةطةر تؤ بةردةوام بيت لة مةشقكردنى 
كاتذميَرةكةى ترى ھةفتةكة.  ئةوةي ثيَويستة بؤ تؤ  167ريَطةكؤنةكةى بيركردنةوةت لة 

ة فيَردةبيت لة ذيانى رؤذانةى خؤت دا تاقي بكةيتةوة.  مك لة الي ئيَ ئةوةية كة تؤ ھةرشتيَ 
وة مةشق بكة لة سةر ئةو شتانةي كة الي ئيَمة ةبؤية من داوات لَي دةكةم كة لةمالَ 

فيَردةبيت.  ضارةسةركردنةكةت دةبيَت  لةوشويَنانةش بيَت كة ذيان و طيروطرفتةكانى 
 ة."  نةك تةنھا لةم ذوورة بضوك ،خؤتى ليَية

  يةكةم نوسراوى كارتيَكردنى زةبرى دةروونى
" لة دانيشتني ئايندة من لة تؤم دةويَت دةستبكةيت بة كاركردن لةسةر ضؤنيةتى 
بيركردنةوةى خؤت دةربارةى رووداوي زةبرى دةروونى.  ھةروةھا من لة تؤم دةويَت 

ؤ دةربارةى طرنطى بدةيت بة كاريطةري رووداوى زةبرى دةروونى لةسةر برواكانى ت
خودى خؤت، خةلَكى تر ھةروةھا جيھان.  من لةتؤم ناويَت ئةوة بنوسيت لةماوةى خودي 
روودانةكة ضي روويدا. من لةتؤم دةويَت كة دةربارةى بيركردنةوةكانت و 
روونكردنةوةكانى خؤت بنوسيت كة بؤضي رووداوةكة روويدا ھةروةھا ضؤن كاري 

  يَت بةاليةنى كةمةوة يةك الثةرة بنوسيت دةربارةى كردؤتةسةر ذيانى تؤ.  من لةتؤم دةو
  ) بؤضي تؤ ثيَت واية ئةم زةبرى دةروونية لةتؤ روويدا، ھةروةھا 1
) ضؤن تيَروانينى تؤي طؤري دةربارةى خؤت، خةلَكى تر ھةروةھا جيھان 2
  بةطشتى؟
  

" تؤ زؤرترين سود لة ئةركى ماَل وةردةطريت ئةطةر تؤ زوو دةستى ثيَبكةيت.  
ات و شويَنى تايبةتيي خؤت ھةلَبذيَرة بؤ ئةوةى ھةست بة سؤزةكانت بكةيت ھةركة ك

 ئةركةكة تةواو دةكةيت." 

نةتوانيَت بخويَنيَتةوة و بنوسيَت يان كةم ئةندامى جةستةيي  نةخؤشةكةئةطةر  
ئةوا دةشَي ضارةساز  ثيَشنيار  ،ھةبيَت كة ريَطة لة نوسين و خويَندنةوة بطريَت

 نةخؤشةكةدنةوةكانى خؤي بة تؤماركةري شريت تؤماربكات يان بكات بيركر
ھاوريَيةك يان ئةنداميَكى خيَزان ھةلَبذيَريَت بؤ ئةوةى بؤي بنوسيَت.  دةبيَت يةكيَك 
ھةلَبذيَريَت متمانةى زؤري زانياري كةسي ثَي ھةبيَت ھةروةھا  يةكيَك بيَت ھةموو 

ةطةر ھيض كام لةم ھةلَبذاردنانة شتةكان بنوسيَت نةك برياريان لةسةر بدات.  ئ
دةتوانيَت ويَنةبكيَشيَت بؤ بيرھيَنانةوةى  نةخؤشةكةسةركةوتوو نةبوو ئةوا 

بيركردنةوةكانى خؤي لةسةر ضؤنيةتى روودانى خوورثةى دةرونيةكة ھةروةھا 
 لةسةر ضؤنيةتى طؤرينى بيركردنةوةكانى بةھؤي زةبرة دةرونيةكةوة.  

  نوسينى
نوسراوى 
  كارتيَكردن
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  ئةركى ماَل 
الثةرة بنوسة لةسةر بؤضووني خؤت لة سةر ھؤكاري رووداونى زةبرة  " تكاية يةك

  دةروونيةكة.
  شتى تايبةت دةربارةى يادةوةري زةبرة دةروونيةكة مةنوسة.

  لةسةر بيركردنةوةكانى خؤت دةربارةى ھؤي خراثترين زةبرى دةروونى بنوسة.
اكانى تؤ ھةروةھا بنوسة ضؤن رووداوى زةبرة  دةرونيةكة كاري كردؤتةسةر برو

دةربارةى خودى خؤت، كةسانى تر ھةروةھا جيھان لةم بوارانةدا: سةالمةتى، متمانة، 
 ھيَز/جلَةو، ريَز ھةروةھا بايةخدان بة خود و بةكةسانى تر."

  بةرامبةر سةردانةكة بكة  نةخؤشةكةثرسيار دةربارةى كاردانةوةي 
بةرامبةر  نةخؤشةكةوةي كؤتايي بة سةردانةكة بھيَنة بة ثرسياركردن لةسةر كاردانة

ھيض ثرسياريَكى ھةية.  لةبيرت بيَت كة ھةموو ئةو  نةخؤشةكةسةردانةكة ھةروةھا ئايا 
ستايش بكة  نةخؤشةكةسؤزانة ئاسايي بكةوة كة نةخؤشةكة ھةستى ثيَدةكات ھةروةھا 

 ضونكة ئةم ھةنطاوة طرنطةى بؤ ثيَشةوة ناوة بؤ ضاكبونةوة.
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  : واتاي رووداوةكة2كورتةى دانيشتني 
  دةقيقة) 5بثشكنة.  ( نةخؤشةكةنيشانةى نةخؤشي  .1
- بكة نوسراوى كارتيَكردنى زةبرى دةروونى بخويَنيَتةوةنةخؤشةكةداوالة  .2

 دةقيقة)5دةست بكة بةطةران بة دواي خالَي  طيرخواردن (---- 

  ئةركى
مةشقكردنى 
 1 دانيشتيني
 بسثيَرة
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  َا لة خويَندةوار بوو ئةوا داو نةخؤشةكةنةنوسرابوو ھةروةھا  ةوةئةطةر ئةركى مال
بكة واتاي رووداوةكة بة زارةكى وةسف بكات ھةروةھا دووبارة ئامادةى  نةخؤشةكة

 بكاتةوة لة مالَةوة.
  خويَندةوار نةبوو ئةوا داواي لَي بكة شريتى بيستن  ليَبدات، يان  نةخؤشةكةئةطةر

ئةطةر  .بخويَنيَتةوة ضارةساز  نوسراوى كارتيَكردنى زةبرة دةرونيةكة بةدةنطى بةرز
 يَكى تر نوسيبووى يان داوا يان لَي بكة بة زارةكى بيخويَننةوة.يةك

قسة لةسةر واتاي نوسراوى كارتيَكردنى زةبرى دةرونى لةطةَل  .3
  دةقيقة) 10بكة ( نةخؤشةكة

  كة رووداني زةبرة دةربارةيدةست بكة بة دؤزينةوةي خالَةكاني طيرخواردن
كراية لة كاتي رووداودكةدا) (لؤمةي خود يان بيركردنةوة لةوةي شتيَكي جياواز ب

 ئيَستا و ئايندة  دةربارةيھةروةھا 
  دةقيقة) 10ضاوثياخشاندنةوةى بيرةطشتيةكان (مةفھومةكان) ( .4

  ،نيشانةكانى زةبرى دةروونى، راطرتنى خؤالدان، ھةستكردن بة سؤزةكان
 خالَةكاني طيرخواردان

ن ھةروةھا زانياري بدة دةربارةى ثةيوةندي نيَوان رووداوةكان، برواكا .5
  دةقيقة)10سؤزةكان (

  ،ناوى سؤزة بنضينةييةكان بلََي:  تورة، قيَزليَھاتن، شةرمةزار، خةم، ترس
 دلَخؤش، خةتابار

  سؤزةكان دةطؤرريَن لة زؤر بةھيَزةوة بؤ  بيَھيَزي : ثةست بوو / توورة/ زؤر
 توورة
 نمونةى سؤزةكانى خؤي دةدات  نةخؤشةكة 
 لةسةر رووداوةكة ھةستةكان دةطؤريَت نمونة بدة ضؤن بيركردنةوةكان 

o  تؤ ھاوريَيةك لة شةقامةكةدا دةبينيت و ئةو بةالتدا "
تيَدةثةريَت بةبَي ئةوةى بلََي سالَو.  دةشَي ضي بةخؤت بلَيَيت، كة بؤضي 
ئةو وةھاي كرد؟  ضؤن تؤ ھةست دةكةيت؟  ھةروةھا ئةطةر دواتر بؤت 

 ةستت ضؤن دةبيَت؟"  ئةوا ھ ،تؤي نةبيني بوو نةخؤشةكةدةركةوت 
o  َكى طيرخواردن لة نوسراوى كارتيَكردنى زةبرى يَ خال

دةرونى ھةلَبذيَرة  بؤ ثيشاندانى ثةيوةندى نيَوان بيركردنةوةكان و 
 ھةستكردنةكان.

  دةقيقة) 5ثيَشكةش بكةو ثيَكةوة يةكيَك ثربكةنةوة  ( A-B-Cفؤرمى  .6

كة لةبةر دةم تةواو ئةركى ماَل بسثيَرة  ھةروةھا باس لة ھةر كؤسثيَك ب .7
 دةقيقة) 5كردنى  (
  فؤرمةكانىA-B-C  ،بؤ ئاطادار بونة لة ثيَكةوة بةستنى رووداوةكان

 برواكان و سؤزةكان
  بةاليةنى كةمةوة رؤذي يةك فؤرمىA-B-C  لةتوانادابيَت بةزووترين)

 كات دواي رووداويَك)
 وى بةاليةنى كةمةوة راستةوخؤ يةك فؤرم دةربارةى خراثترين روودا

 زةبرى دةروونى بيَت



 

  23

بكة بةرامبةر دانيشتنةكة  نةخؤشةكة. ثرسيار دةربارةى كاردانةوةي 8    
  دةقيقة)5(

 
 

  : واتاي رووداوةكة 2دانيشتني 
  بريتين لة : 2ئامانجةكانى دانيشتني 

ھةروةھا زانينى ھؤي  نةخؤشةكةطيرخواردنى  دةستنيشانكردني خالَي .1
  تى (نوسراوى كارتيَكردن).بةسروش نةخؤشةكةضاك نةبوونةوةي 

ئةوةى بتوانيَت ثةيوةندي نيَوان رووداوةكان،  بؤ نةخؤشةكةانى يارمةتيد .2
دةست نيشان بكات.  نوسراوى كارتيَكردنى نةوةكان ھةروةھا سؤزةكان ببينيَت و بيركرد

بةرامبةر زةبرة دةرونيةكة ھةروةھا  نةخؤشةكةئةشكةنجة بةسودة بؤ دؤزينةوةى برواكانى 
ريةكانى لةسةر ذيانى. دةتوانريَت ضاوثياخشاندنةوةى كاريطةري زةبرى دةروونى كاريطة

 لةسةر ذيانى يةكيَك بةكار بھيَنريَت بؤ بةرةوثيَش بردن و ھاندان بؤ طؤران.   

  وةنةخؤشةكةخويَندنةوةى نوسراوى كارتيَكردنى ئةشكةنجة لةاليةن 
ست بكات بة دانيشتنةكة بة ثاش ثشكنينى نيشانةى نةخؤشيةكة دةبيَت ضارةساز  دة

بكات  نةخؤشةكةثرسياركردن لةسةر ضؤنيةتى ئةنجام دانى ئةركى ماَل ھةروةھا داوا لة 
كة نووسراوةكة بؤ ضارةساز  بخويَنيَتةوة.  ئةطةر ئةركةكة بة شريتى بيستن بوو ئةوا 
نى شريتى بيستنةكة ئيش ثيَبكة لة دانيشتنةكةدا. بةطويَطرتن لة نوسراوى كارتيَكرد

 2ي ئامانجةكانى خول 

  ضاوثياخشاندنةوةى
نوسراوى 
  كارتيَكردن
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ئةشكةنجة دةبيَت ضارةساز  طوَي بؤ خالَةكاني  طيرخواردن بطريَت، كة دةربارةى 
لؤمةى خود و بيركردنةوةية لةوةي شتيَكي جياواز بكراية ( " ئةطةر تةنھا......."  " من 
دةبواية........"  "بؤضي من........... " )  ھةروةھا  طوَي بؤ بروا لة ئةندازة بةدةرةكان 

ةى ئةنجام نةدابوو ئةوا ضارةساز  دةبيَت ثرسيار وئةركى مالَة نةخؤشةكةطةر بطريَت.  ئة
لةسةر كؤسثةكان و ضارةسةري طيروطرفتةكان بكات، قسة لةسةر طرنطى تةواوكردنى 
ئةركى مالَةوةبكات،  ضاو بة طيروطرفتى خؤالدان و نيشانةكانى  بخشيَنيَتةوة ھةروةھا 

ھةرطيز ا بيري لة واتاي رووداوةكة كردبوةوة.  بكات ئاي نةخؤشةكةثاشان ثرسيار لة 
ئةركى مالَى ئةنجام نةدابيَت يان "بيري بضيَت  نةخؤشةكةئةطةر خؤالدان بةھيَز مةكة . 

ة بة زارةكى لة ماوةى دانيشتنةكة تةواو بكة.  ولةطةَل خؤي بيھيَنيَت" ئةوا ئةركى مالَة
ئةمةو ھةموو ئةركى ماَل بة  ةكةنةخؤشخويَندةوار بيَت ئةوا دةبيَت  نةخؤشةكةئةطةر 

لةوانةية طوَي  نةخؤشةكةدةنطى بةرز بخويَنيَتةوة.  ئةطةر ضارةساز  بيخويَنيَتةوة ئةوا 
نةطريَت.  دةبيَت ئةركى ماَل بؤ نوسينى نوسراوى كارتيَكردنى ئةشكةنجة دووبارة 

ضارةساز  ئةركى بسثيَردريَت ئةطةر لة دانيشتنةكةدا تةواو نةكرا بةالَم ھةروةھا دةبيَت 
  مالَي ئايندةشي بخاتة ثاَل.

ئةو كاريطةرية  نةخؤشةكةمةبةستى نوسراوى كارتيَكردنى ئةشكةنجة بؤ ئةوةية 
تاقي بكاتةوة، كة رووداوةكة لة ضةند بواريَكى جياوازدالةسةر ذيانى ئةو ھةيبووة.  كاتيَك 

لةسةر ھةموو ئةم  نةخؤشةكةا نوسراوةكان دةخويَنيَتةوة ثيَويستة ضارةساز  تيَبينى بكات ئاي
نةينوسيبوو ئةوا تؤ ثرسياريان دةربارةي بكة (  نةخؤشةكةبوارانة نوسيويةتى.  ئةطةر 

  سةالمةتى، ھيَز/جلَةو، متمانة، ريَز، بايةخدان بة خود و كةسانى تر).

دةبيَت ضارةساز  ستايشى  ،ثاش طويَطرتن لة نوسراوى كارتيَكردنى ئةشكةنجة
 نةخؤشةكةةروةھا ضاو بخشيَنيَت بة عنوانة سةرةكيةكان لةطةَل بكات ھ نةخؤشةكة

(سةالمةتى، ھيَز/جلَةو، متمانة، ريَز، بايةخدان بة خود و كةسانى تر) ، كة لةماوةى 
دلَنيا  نةخؤشةكةضارةسةركردنةكةدا قسةيان لةسةر دةكريَت.  ھةروةھا دةبيَت ضارةساز  

نةوة و نيشانةيان ھةية لة رووداوى وةھا  بةالَم  بكاتةوة ، كةوا خةلَكانى تر ھةمان بيركرد
دةبيَت ضارةساز ئةوةش روون بكاتةوة كة لةوانةية ريَطةي تر ھةبيَت بؤ بيركردنةوة 

  دةربارةى رووداوةكة.
 

 واتاي نوسراوى كارتيَكردنى ئةشكةنجة  
دةبيَت ضارةساز  نوسراوى كارتيَكردن بةكار بھيَنيَت بو يارمةتيدانى 

بؤ ئةوةى دةستبكات بة تيَبينى كردن كام وتة ريَطة لة قبولَكردنى رووداوةكة  نةخؤشةكة
دةطريَت ھةروةھا لةوانةية ئةو وتانة برواى لةئةندازة بةدةر بن.  بؤ وةالَم دانةوةى 

لةسةر بيركردنةوةى ئةو ريَطايانةى، كة دةيتوانى بة جودا مامةلَة  نةخؤشةكةوتةى 
ثسثيؤرةكة رةنطة بلََي، " لةوة دةضيَت تؤ حةزت بكرداية لةطةَل زةبرةكةدا بكات ئةوا 

تؤ لةو كاتةدا ھةلَبذاردةى زياترت ھةبواية.  قبوَل كردنى ئةنجامةكة زؤر طرانة، 
وانية؟"  سةرقاَل بوون لة بيركردنةوة لةوةي كة دةبواية شتيَكي جياواز بكراية لة كاتي 

وداوةكة بؤ ئةوةي لةطةَل بروا رووداوةكةدا يان لؤمةى خود نمونةن بؤ طؤرينى رو
كؤنةكاندا بطونجيَت. نمونة ي بيركردنةوةي لةئةندازة بةدةر ئةمانةية" ئيَمة ھةموو 

كاتيَك لة مةترسيةكى زؤرداين" ھةروةھا " من ناتوانم متمانة بة برياري خؤم بكةم".  
 كة يدةرانةئةو ووتة لةئةندازة بة بكات، كة ةضارةساز  دةتوانيَت بة نةرمى ئاماذة بةو

  بةكار ھيَنانى
نوسراوى 

كارتيَكردنى 
 ئةشكةنجة
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  ،ھةست بةسةالمةتى زياتر و جلَةوى زياتر بكات  نةخؤشةكة بةكاريان ديَنيَت بؤ ئةوةى
  .بةسوودنين

رةنطة يةكةم نوسراوى كارتيَكردنى ئةشكةنجة بةكار بھيَندريَت بؤ ئةوةى      
بدات بؤ طؤران.  دةشَي ضارةساز  ثيشانى  نةخؤشةكةيارمةتى زيادكردنى ئارةزوى 

دةطةريَتةوة ( واتا،  نةخؤشةكةبدات كة خؤالدان كاريَكة بة زةرةري  نةخؤشةكة
طيروطرفتى زؤري دةبيَت) و بيركةوتنةوةى زةبرةكة و ھةستكردن بة  نةخؤشةكة

طفتوطؤيان كرد  نةخؤشةكةسؤزة بةئازارةكان قيمةتى ھةية.  ثاش ئةوةى ضارةساز و 
دةدات بؤ  نةخؤشةكةرمةتى لةسةر نوسراوى كارتيَكردنى ئةشكةنجة ئةوا ضارةساز يا

فيَرببيَت ثةيوةندي نيَوان  نةخؤشةكةدةست نيشان كردني سؤزو بيركردنةوة، بؤ ئةوةي 
رووداوةكان، بيركردنةوةكان ھةروةھا سؤزةكان ببينيَت: ھةروةھا بؤ فيركردنى 

  و جؤ ري سؤز بطؤريَت.  كةوا طؤرينى بيركردنةوة كان دةتوانيَت برِ  نةخؤشةكة
  

ئيَمة كارلةسةردةستنيشان كردني سؤزة جؤراو جؤرةكان " ئةمرؤ 
دةكةين ھةروةھا سةيري ثةيوةندي نيَوان بيركردنةوةكان و سؤزةكاني  تؤ 

تورة، قيَز ليَبوون، ----- دةكةين.  با بة ھةنديَك سؤزى بنضينةيي دةست ثيَبكةين
شةرمةزار، خةم، ترساو يان دلَخؤش.  ھةروةھا ئةم سؤزانة دةشَي لة زؤر 

بةھيَزةوة بؤ زؤر بضوك بروات( بؤ نمونة، ثةست بوو، تورة، يان زؤر توورة).  ئايا 
دةتوانيت نمونةيةكم بدةيتَى، كة شتَي شيَتت دةكات ؟  كةى تؤ ھةست بة خةم دةكةيت؟ 
دةربارةى دلَخؤشي ضؤنيت؟  ضي دةت ترسيَنيَت؟  ھيض نيشانةيةكي جةستةييت ھةية 

ت؟ ضؤن تورة و ترساو بؤ تؤ جياوازن؟  ھةستكردنى كاتيَك كة ھةست دةكةيت ترساوي
  شةرمةزاري يان تةريقبوونةوة وةك ضي واية؟ "   

  ثةيوةندي نيَوان رووداوةكان، بيركردنةوةكان ھةروةھا سؤزةكان
ضارةساز وةسفي ئةوة دةكات كة ضؤن بيركردنةوةكان دةتوانيَت ھةستكردنةكان 

دةيناسيَت و  نةخؤشةكةيَك بةكار بھيَنيَت كة بطؤريَت. ضارةساز  دةتوانيَت نمونةى يةك
 نةخؤشةكةناكات.  ثاشان ثرسيار لة  نةخؤشةكةبةشةقامةكةدا دةروات بةالَم سالَو لة

ھةست بةضي دةكات ھةروةھا ضي بةخؤي دةلَيَت لةو حالَتةدا (  نةخؤشةكةدةكريَت 
ت يةكيَكى تر نمونة، "من ئازار درام.  "دةبيَت حةزى لةمن نةبيَت" يان "تؤبلَيَي

نةيتوانى  نةخؤشةكةبيركردنةوةى جياوازى بةرامبةر رةوشتى ئةو ھةبَي؟")  ئةطةر 
بيركردنةوةى تر ناوبنَى ئةوا ضارةساز  دةبيَت ضةند بيركردنةوةيةكى شياوى تر ثيَشكةش 

" "  تؤبلَيَيت نةخؤش نةبيَت؟"  " منى ،بكات ("دةبيَت ضاويلكةكانى لةضاو نةكردبيَت
 نةخؤشةكةيان "  ض كةسيَكى بَي نةزاكةتة!").  ثاشان ضارةساز  ثرسيار لة نةبينى"  

ھةست بة ضي دةكات ئةطةر يةكيَك لةم وتانةي بطوتاية.  لةوكاتةدا  نةخؤشةكةدةكات 
  دةتوانريَت ئاماذة بةوة بكريَت ضؤن بيركردنةوةى جياواز بةرةو سؤزى جياوازت دةبات 

اوى كارتيَكردنى ئةشكةنجة كة تؤ نوسيوتة. بيرت "  ئيَستا با بطةريَينةوة بؤ نوسر
لة ض جؤرة شتيَك كردةوة كاتَي نوسيت روودانى زةبرةكة واتاي ضي بوو بؤ تؤ؟  ض 

 سؤزيَكت ھةبوو كاتَي نوسيت؟"

تيَبينى سؤزةكانى خؤي نةكات ئةوا يارمةتى  نةخؤشةكةئةطةر 
نى خؤي ثيَكةوة بدة بيركردنةوةكان و ھةستكردنةكان و رةفتارةكا نةخؤشةكة
  ببةستيَت.

  ثيَكةوة بةستنى
بيركردنةوةكان و 
ھةستكردنةكان و 

 رةوشتةكان

  ليَكدانةوةى
 رووداوةكان

  لةسةرفيَركردن 
 سؤزةكان
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" كاتيَك تؤ ئةم بيركردنةوانةت دةبيَت ض ھةستكردنيَكت ھةية؟  ضي 
  دةكةيت كاتيَك تؤ ئةم  بيركردنةوة و سؤزانةت ھةية؟"

دةتوانيَت  نةخؤشةكةدةبيَت ضارةساز  دلَنيا بيَت لةوةي كة 
دَي جار بيركردنةوةكان و سؤزةكان و رةوشتةكانى خؤي ثيَكةوة ببةستَيَ◌.  ھةن

 بھيَنيَتة دةرَي. نةخؤشةكةثرسياريَكى سادةى "بؤضي"  دةتوانيَت بيركردنةوةى 

  ضارةساز : بؤضي توورة بويت؟
  نةخؤش:  ضونكة دةبواية باشتر بمزانياية

  ضارةساز :  كةواتة بيركردنةوةكةت وابوو" دةبواية بمزانياية ئةمة روودةدات"؟
  نةخؤش:  بةليَ 

  تورة بوويت؟ضارةساز :  وة تؤ لةخؤت 
  

ھةروةھا ئةم ئالَو طؤركردنة ريَطة بة ضارةساز  دةدات ھةنديَك ثرسيارى كراوة 
 نةخؤشةكةو نةرم دروست بكات بؤ ئةوةى بيخةملَيَنيَت ضؤن بيركردنةوةكةى 

طريمانةيةكى دروست  نةخؤشةكةنةرمة(مرونةي تيَداية) ھةروةھا بيخةملَيَنيَت ئايا 
  نياية")كردوة ("تةنھا دةبواية بمزا

  ضارةساز :  من تَي ناطةم: ضؤن تؤ دةبواية بتزانياية ئةمة روودةدات ؟
  نةخؤش:  من ھةستيَكى سةيرم ھةبوو ئةو بةيانية وةك ئةوةى شتيَك روو بدات

ضارةساز :  ئايا تؤ لةوةوثيَش لةو جؤرة ھةستكردنانةت ھةبوة و ھيضيش 
  رووينةدابيَت؟

  بوو.  دةبواية شتيَكم بكردايةنةخؤش:  بةلََي، بةالَم زؤر بةھيَز 
ضارةساز :  ئايا ھةستكردنةكانت ثيَي طوتيت ضي روودةدات يان كةى 

  روودةدات؟
  نةخؤش:  نةخيَر

  ضارةساز :  ئةى تؤ دةوتوانى ضيت بكرداية؟
  نةخؤش:  نازانم.  تةنھا من دةبواية شتيَكم بكرداية

تؤ طوتت كة ھةندَي  ضارةساز :  ئايا تؤ لة ھةستكردنةكةى خؤت دلَنيا بويت؟ 
  جار ھةستكردنت ھةبوة و ثاشان ھيض رووينةداوة 

  نةخؤش:  نةخيَر من دلَنيا نةبوم
ضارةساز : كةواتة تؤ بةتةواوى متمانة بةو ھةستكردنانة ناكةيت ھةروةھا نةت 

  دةزانى ضي بكةيت تةنانةت ئةطةر دلَنيا بويتاية؟
  دةكةم، كة دةبواية شتيَكم بكردايةنةخؤش:  نةخيَر، بةالَم من ھيَشتا ھةست بةخةتا 

ضارةساز :  بةلََي، حالَةتيَكي ناخؤشة ئةطةر نةتوانيت شتيَك بكةيت بؤ راوةستانى 
  رووداوةكة كة لةدةرةوةى جلَةوي تؤداية، وانية؟

  نةخؤش:  بةلََي من قينم ليَيةتى
.  ضارةساز :  ھةنديَك رووداو لةدةرةوةى جلَةوي خؤمان زؤرطرانة قبوَل بكريَت

  بةالَم ئايا بةراستى ھةلَةي تؤ بوو، كةوا روويدا؟
  نةخؤش:  نةخيَر، واتيَبطةم وانية

دةست بكات بة مشتمومر لةطةَل ضارةساز  دةربارةى  نةخؤشةكةئةطةر 
برواكانى خؤي ئةوا دةبيَت ضارةساز  لة ثرسياركردن رابوةستيَت تةنھا بلَيَت " باشة، 
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ة ثيَويستة دواتر كاري لةسةر بكةين لة دةزانم ئةمة بابةتيَكى طرنطة ئيَم
  ضارةسةركردنةكةدا"  يان تةنھا" ئيَمة دواتر دةطةريَينةوة بؤ سةر ئةم بابةتة"

ھةنديَك جار ضارةساز بةنزيكى ھيض وةالَميَكى لةثرسياركردنى كراوة دةست 
 ناكةويَت. بؤ نمونة، لةوةالَم دانةوةى ثرسياركردنى وتةى " من ريَطةم دا رووبدات"

تةنھا لةوانةية بلََي " نازانم: من ريَطةم  نةخؤشةكةلةطةَل " ضؤن ريَطةت دا رووبدات؟"
لَي نةطرت." ثاشان ضارةساز  دةثرسيَت، "ضؤن تؤ دةوتوانى ريَطةى لَي بطريت؟"  

لةوةالَمدا بلََي، "نازانم، تةنھا من دةبواية."  ئةطةر  نةخؤشةكةھةروةھا لةوانةية 
لةبةرئةوةى وةالَمى ثرسيارةكةى ثَي نية ئةوا ضارةساز   نارةحةت بوو نةخؤشةكة

 دةتوانيَت دلَنةوايي بكاتةوة، كة دواتر لة ضارةسةركردنةكةدا كاري لةسةر دةكةن. 

    A-B-Cثيَشةكي يةك بؤ فؤرمةكانى 
(ھةر رؤذي يةك دانة بةسة  نةخؤشةكةدةدريَت بة  A-B-Cذمارةيةك فؤرمى 

ارةساز  ئاماذة دةدات بة ستونة جياوازةكان و ضؤنيةتى ھةتاكو دانيشتني ئايندة).  ض
ثركردنةوةيان.  دةتوانريَت زياتر لةيةك رووداو لةسةر يةك فؤرم بنوسريَت.  دةبيَت 

ةدا يةك فؤرم ثربكةنةوة.  ئةو رووداوةى انيشتنةكلةماوةى د نةخؤشةكةضارةساز و 
ضةند رووداوةى روويانداوة  ثيَشتر ھيَناويةتة باسةوة بؤ ضارةسةر  يان ئةو نةخؤشةكة

 ،لةماوةى ضةند رؤذي رابردوو دةبيَت بةكاربھيَنريَن. بؤ ئةو كةسانةى نةخويَندةوارن
دةبيَت ضارةساز  فؤرمةكةيان ثيشان بدات و ويَنةكانيان بؤروونبكاتةوة. كةسةكان دةتوانن 

وةكانيان بكةن  شتى ورياكةرةوة بةكار بھيَنن بؤ ئةوةى بتوانن مةشقي سؤزةكان و بيركردنة
لة كاتى دياريكراوى رؤذدا (بةكارھيَنانى بانطى نويَذ يان زةنطى ئاطاداركردنةوةى 
تةلةفؤنى مؤبايل).  دةتوانن ويَنة بةكار بھيَنن بؤ روونكردنةوةى سؤزةكانيان و 

 نةخؤشةكةرووداوةكة.  ضارةساز  دةتوانيَت يارمةتى دةستنيشان كردني بيركردنةوةي 
  نةكةدا.   بدات لةدانيشت

" ئةم فؤرمى ئةركى مالَة يارمةتى تؤ دةدات بؤ ئةوةى بتوانيت بيبينيت ضؤن 
بيركردنةوةكان و سؤزةكاني  تؤ لةطةَل رووداوةكاندا دةرؤن. يةكةم جار  تؤ لةوانةية 
بةئاطابيت لة ھةستكردنةكانت زياتر لة بيركردنةوةكانت.  ئةطةر حالةَتةكة وابيَت ئةوا 

ثربكةوة.  ثاشان بطةريَوة و بريار بدة رووداوةكة ضي  Cيةكةم جار ستونى بةردةوام بة و 
) .  ثاشان ھةولَبدة و دياري بكة كة تؤ ضيت بةخؤت دةطوت  (ستونى Aبوو (ستونى 

B (بيركردنةوة).  ھةوَل بدة ئةم فؤرمانة ثربكةيتةوة ھةتا لة توانادا بيَت بة زووترين كات(
ةرَي بكةيت ھةتا كؤتايي رؤذةكة ( يان ھةفتةكة) ئةوا تؤ ثاش رووداوةكة.  ئةطةر تؤ ضاو

لةوانةية نةيةتةوة بيرت تؤ ضيت بةخؤت طوتوة.  ئةو رووداوانةي تؤ تؤماريان دةكةيت 
مةرج نية رووداوى نةطةتيظ بيَت.  تؤ ھةروةھا بيركردنةوة و ھةستكردنت دةربارةى 

 A-B-Cى كةمةوة يةك فؤرمى رووداوى خؤش ھةية.  بةاَلم، من لةتؤم دةويَت بةاليةن
لةسةر زةبرى دةروونى (ئةشكةنجة) ثربكةيتةوة.  ئةطةر تؤ بةسةر ھاتى لةكيس ضوونى 

ثربكةوة  A-B-Cكةسي خؤشةويستت ھةبيَت ئةوا بةاليةنى كةمةوة يةك فؤرمى 
 دةربارةى لةكيسضونى كةسي خؤشةويست.

  3ئةركى ماَل بؤ دانيشتني  راسثاردنى

 A-B-Cفؤرمى 
نمونةو بةتاَل بدة بة 

  كةسةكة

ثيَشكةش كردنى 
 A-B-Cفؤرمى 
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تةواو بكة بؤ ئةوةى ئاطاداري ثيَكةوة بةستنى نيَوان  A-B-C" تكاية فؤرمةكانى 
رووداوةكان، بيركردنةوةكان، ھةستكردنةكان ھةروةھا رةقتارةكانى خؤت ببيت.  بةاليةنى 
كةمةوة رؤذي  يةك فؤرم ثربكةرةوة .  بيھيَنةرةوة بيرت ھةتا لةتوانادا بيَت بةزووترين 

ة.  بةاليةنى كةمةوة دوو فؤرم دةربارةى كات لةدواى رووداوةكة فؤرمةكة ثر بكةرةو
  خراثترين رووداوى زةبرى دوروونى ثربكةوة.

  سثاردنى ئةركى
 مالَي خولي دوو
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  A-B-Cفؤرمى 
 

 ____________ كةس : ___________  بةروار:  
  

  ھةستكردن               بيركردنةوة        رووداو
     A            B                                             C 

 ”ھةست بةشتيَك دةكةم“                       ”شتيَك بةخؤم دةلَيَم“             "شتيَك روودةدات"                        
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  ةكانسؤز: دةست نيشان كردني بيركردنةوةكان و  3كورتةى دانيشتني 

  دةقيقة) 5نيشانةى نةخؤشيةكةى بثشكنة. ( .1
بؤ دةست نيشانكردن و جياكردنةوةى  A-B-Cرمى ضاوبخشيَنة بة فؤ .2

 دةقيقة)15بيركردنةكان و سؤزةكان (
 بيركردنةوة و سؤزةكان نيشانة بكة و جيا بكةرةوة 
 لَي و جؤري سؤزةكان بطؤريَت    وبزانة طؤرينى بيركردنةوةكان دةتوانيَت قو- 

 دةست بة كاركردن بكة لةسةر ھةستكردن بة لؤمةي خود و خةتا--- 
 ي خالَي  طيرخواردن دا بطةرَي ھةروةھا ثرسياري كراوةو باش بةكار بھيَنة بةدوا

 بدات بيركردنةوةى نوَي تاقي بكاتةوة نةخؤشةكةبؤ ئةوةى يارمةتى 
 10ي ثةيوةنديدار بة زةبرةكة بكة (  A-B-Cطفتوطؤي فؤرمى  .3
 دةقيقة)

  دبوو ئةركى مالَي تةواو نةكر نةخؤشةكةبة زارةكى ضاوخشاندنةوة بكة ئةطةر
 يان نةخويَندةوار بوو

  لةسةر خالَي  طيرخواردووى لؤمةى خود كار بكة بةبةكار ھيَنانى ثرسياركردنى
 كراوة و باش

  دةقيقة) 10يادةوةري زةبرى دةروونى بة كورتي باس بكة ( .4
 وةسفي ئةوة بكة ضؤن يادةوةري زةبرى دةروونى بنوسيَت 
 نةخؤشةكةرانيةكى ةيطثرسياركردنى كراوة و باش بةكار بھيَنة بؤ ھةر ن 

 دةربارةى يادةوةري زةبرى دةروونى
.  ئةركى ماَل بسثيَرة ھةروةھا طفتوطؤ لةسةر كؤسثةكانى تةواو كردن بكة 5      

  دةقيقة) 5(
 دريَذييادةوةري تةواوى زةبرى دةروونى بنوسة بة ووردةكاري و دوورو 
 خويَندنةوةى رؤذانةى يادةوةري تةواوى زةبرة دةروونيةكة 
 ردةوام بة لة مةشقكردنى فؤرمةكانى بةA-B-C 
  قسةكردن لةسةر ريَطريةكاني تةواوكردنى ئةركى ماَل زؤر طرنطة.  ئةطةر

 ثيَويستى كرد تؤ قسة لةسةر خؤالدان و ھؤي سي ثي تي بكة.
 5بةرامبةر دانيشتنةكة  ( نةخؤشةكة.  ثرسيار بكة دةربارةى كاردانةوةي 6      

  دةقيقة)
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  :  دةست نيشان كردني بيركردنةوةكان و سؤزةكان  3دانيشتني 
ئةمانةى خوارةوة  ،ثاش ثشكنينى نيشانةى نةخؤشيةكة / طيروطرفتةكان

  ئةنجام بدة.
  بريتين لة: 3ئامانجةكانى دانيشتني 

لة نيشانة كردنى بيركردنةوةكان و سؤزةكان كة  نةخؤشةكةيارمةتى دانى  .1
  كاردانةوةي رووداوةكةن 

ةي كة  طؤرينى بيركردنةوةكان دةتوانَي قولَي يان جؤري باش كردني ئةو .2
 سؤزةكة بطؤريَت.

بؤ ھةلَسةنطاندني ھةست كردن بة لؤمةي خود و خةتا كة ثةيوةندبان بة  .3
 زةبرةكةوة ھةية بة بةكارھيَناني ثرسياري كراوة و باش.

بتوانيَت باسي رووداوى زةبرى دةروونيةكة  نةخؤشةكةيارمةتى دانى  .4
 وة بنوسيَت (يادةوةري زةبرى دةروونى) بةوردةكارية

  A-B-Cضاوثياخشاندنى فؤرمةكانى  .5

بؤ ئةو كةسانةى ئةركى مالَيان تةواو نةكردوة (ئايا نوسراوبيَت بؤ 
-------- نةخؤشة خويَندةوارةكان يان طؤرانكاري تياكرابيَت بؤ نةخويَندةوارةكان) 

ايي بؤ دانيشتن  نوسراوى كارتيَكردنى ئةشكةنجةى سةرةت نةخؤشةكةئةطةر 
ثيَشوو نةنوسيبوو ئةوا دةبيَت دةست بة دانيشتنةكة بكريَت بة داواكردن لة 

نوسراوةكة بخويَنيَتةوة ھةروةھا بة تيَبينى كردنى ھةر طؤرانيَك يان  نةخؤشةكة
  خستنة سةريَك و جياوازيةك لة نووسراوي دانيشتني ثيَشوو.

ى ئةشةنجةكة يان نةيتوانى نوسراوى كارتيَكردن نةخؤشةكةئةطةر 
دووبارة لةطةَل خؤي بھيَنيَت لةم كاتةدا دةبيَت ضارةساز   A-B-Cفؤرمةكانى 

بؤ ضارةسةركردن   نةخؤشةكةطفتوطؤي جدي ھةبيَت دةربارةى ھاندانى 
بؤ تةواو كردنى ضارةسةركردنةكة.  ئةطةر  نةخؤشةكةھةروةھا تواناى 

َل ئةوا نابيَت ضارةسةركردن كردنةوةى ئةركى مانةبةردةوام بوو لة ثر نةخؤشةكة
وة.  باشتر واية ثرسيار لة نةخؤشةكةبةردةوام بيَت بةبَي بةلَيَن و التزام لةاليةن 

بكريَت كة بطةريَتةوة بؤ ضارةسةركردنةكة ضونكة بةوة خؤي بؤ  نةخؤشةكة
نةطاتة ئةوةي كة نةتوانيَت  نةخؤشةكةئةركةكة تةرخان دةكات و ھةوَل بدةين كة 

لةبةر ئةوةى مةشقي نةكردوة ضونكة لةماوةى دواتردا زياتر بؤي ضاكبيَتةوة 
طران دةبيَت خؤي ھةولَي ضارةسةركردن بدات ( "ئةو ضارةسةركردنة 

، نةخؤشةكةسةركةوتوو نةبوو : من كةسيَكى سةرنةكةوتووم").  بيخةرةوة بير 
كةوا خؤالدان نيشانةى نةخؤشية ھةروةھا شيَوازى كاريطةري زاَل بون نية.  

بؤ ضارةسةر كردنةكة رازي بوو ئةوا داواي ليَبكة ھةردوو   نةخؤشةكةئةطةر 
لةطةَل خؤي بھيَنيَت   A-B-Cنوسراوى كارتيَكردنى ئةشكةنجة و فؤرمةكانى 

بةالَم لةسةر ئةركى يادةوةري زةبرى دةروونى رابوةستة بؤ ئةوةي بزانيت ئايا 
  ئةو ئةركة كانى تري ماَل تةواو دةكات. 

ينى نيشانةى نةخؤشيةكة ضارةساز  دةست بة تاقيكردنةوةى ثاش ثشكن 
دةكات بؤ ئةركى ماَل.  لة تاقيكردنةوةى فؤرمة  A-B-Cتةواو بوونى فؤرمةكانى 
وة دةبيَت ضارةساز  يةكةمجار بةدواي ضةند نةخؤشةكةتةواو كراوةكان لةاليةن 

 ئامانجةكانى خولي 
3  
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ئايا   شيَوازيَكدا  بطةريَت.  ئايا سؤز ھةية ضةن جاريَكى زؤر رووبدات؟
بيركردنةوةيةكى دياريكراو ھةية لةسةرانسةري بارودؤخةكاندا رووبدات؟  ئايا 
سؤزةكان بة مةنتيقيانة بةدواي بيركردنةوةكاندا ديَن؟  ئايا ھاوتايي لةنيَوان 
بيركردنةوةكان و قةبارةى سؤزةكان ھةية( رووداوي بضوك لةطةَل ھةستكردنى 

  طةورة)؟  
  

بةكورتى ضارةساز   A-B-Cةكانى ثاش سةيركردنى ھةموو فؤرم
دةدات لة ھةلَبذاردنى ئةو فؤرمة جياوازانةى ، كة بؤ  نةخؤشةكةيارمةتى 
طرانن. رةنطة بيركردنةوةكان  و جؤر يان قةبارة ى سؤز ھاوتا نةبن  نةخؤشةكة

ضونكة ئةو بيركردنةوةى ليستكراوة لةراستيدا دواھةمين بيركردنةوة نية.  
نةرمى ئاماذة بكات بيركردنةوةكان و ھةستكردنةكان لةوة  ضارةساز  دةتوانيَت بة

ناضَي ھاوتا بن ھةروةھا ثرسيار بكات ض بيركردنةوةيةك لةطةَل بِر يان جؤري 
بزانيَت ضؤن يةك بيركردنةوة دةتوانيَت بةرةو  نةخؤشةكةسؤز دا ھاوتاية.  

ةى بزانيَت بيركردنةوةى زياتر لةئةندازة بةدةر بروات رةنطة بةسود بيَت بؤ ئةو
  ضؤن وتةى لةئةندازة بةدةر دةبيَتة ئةنجامى سؤزى بةھيَز.   

زؤر جار كةسةكان بيركردنةوةكان وةك ھةستكردن دادةنيَن (لة شويَني 
ھيَناوة، كة دةلَيَت  A-B-Cھةست كردن دادةنيَن).  بؤ نمونة، يةك كةس فؤرميَكى 

بخؤم"  بؤ رووداوةكة.  "من " ھاواركرا بةسةر ما تةنانةت ثيَش ئةوةى من قاوةكة 
زؤر كؤشش دةكةم بةالَم ھةرطيز خةالَت ناكريَم"بؤ بيركردنةوةكة.  ھةروةھا "  
من ھةست دةكةم من شةريَكى سةرنةكةوتوو دةكةم"  بؤ سؤزةكة.  دووبارة 

نيشان كرد( تورة، خةم،  نةخؤشةكةضارةساز  سؤزة بنضينةيةكانى بؤ 
ثرسياري ليَكرد كام لة ھةستكردنةكان  شةرمةزار، دلَخؤش، قيَز) ھةروةھا

وتى "خةم و تورة."  نةخؤشةكةبةباشترين شيوة لةطةَل وتةكةدا دةطونجَي.  
دةست نيشاني كردبوو سؤزيَكي زؤر بة  نةخؤشةكةضارةساز  ثيشانيدا  كة ئةوةي 

توانى لة جياوازي نيَوان بيركردنةوةكان و ھةستكردنةكان  نةخؤشةكةجَي نةبوو.  
.  ھةروةھا ضارةساز  ثيشانى دا تةنھا بةكار ھيَنانى " من ھةست تيَبطات

دةكةم...." لةبةردةم بيركردنةوةدا ئةوا ئةو بيركردنةوةية ناكات بة ھةستكردن.  
كةسةكان ھان دةدريَن وشةى " ثيَم واية ...." يان "باوةردةكةم....." بةكار بھيَنن بؤ 

:   تيَبينى.." بؤ سؤز بةكار بھيَنن.  (بيركردنةوةكان ھةروةھا " من ھةست دةكةم ..
ئةم ھةلَة بةكارھيَنانةى وشةية ئةوةندة باوة ھةروةھا لةوانةية ضارةساز يش 
بطريَتةوة.  ضارةساز  باشترة خؤي راست بكاتةوة لةماوةى سةردانةكة ئةطةر 

  روويدا ھةروةھا  ھةلَة بكارھيَنانى زمانةكةمان ئاسايي بكاتةوة.)  

بكات ھةروةھا  نةخؤشةكةاز  ستايشي ھةولَةكانى ثيَويستة ضارةس
يارمةتى بدات بة ريَطةيةكى نةرم و بةريَز ("ئيَمة دةتوانين ئةم بيركردنةوةية لة 
ستونى "بيركردنةوةكان " دابنيَين.  ئيَستا ض ھةستكردنيَك ھاوتاية لةطةَل ئةو 

 بيركردنةوةيةدا؟  تةنھا يةك وشة"). 

  ثةيوةنديدار بة زةبرى دةروونى A-B-Cضاوثياخشاندنةوةي فؤرمى 

  ناھاوتايي لةنيَوان
بيركردنةوةكان و 

  سؤزةكان

  بيركردنةوةكان
بةرامبةر 

  ھةستكردنةكان
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ضارةساز   ،كاتيَك سةيري فؤرمةكة دةكريَت دةربارةى زةبرى دةروونى
دةتوانيَت ثرسياري كراوة بكات بؤ تيَطةيشتن لة بيركردنةوةكان و ضؤنيةتى 
نةرمى بيركردنةوةكان.  رةضاوى ئةم نمونةيةى خوارةوة بكة، كة تيايدا 

ساز دةكات  دةربارةى بيركردنةوةكان و طفتوطؤ لةطةَل ضارة  نةخؤشةكة
  سؤزةكاني  خؤي ضونكة بيري لة ھاوسةرة مردوةكةى خؤي (جاك) نةكردؤتةوة:

من نوسيم " ھةموو رؤذةكة كاتيَك من لة كار  ”A“:  لة ستونى نةخؤشةكة
بووم بيرم لة جاك نةكردةوة."   بيركردنةوةكانم بريتي بوون لة" ضؤن توانيم وةكو 

من نوسيم "   ”C“لةطةَل بكةم؟ من بَي بةھام."  لة ستونى  ئةمة ناثاكى
  شةرمةزاري، تورةيي ھةروةھا من ثالنى ئيَوارةم ھةلَوةشاندةوة."

  ضارةساز :  تؤ لةكَي تورة بوويت؟
  :  خؤم.نةخؤشةكة

  ضارةساز :  من باش تينةطةشتم.  ضؤن ئةوة ئاثاكى كردنة لةطةَل جاك؟
  . تةنھا واية - :  نازانمنةخؤشةكة

  ضارةساز :  ( ضارةساز  بة بيَدةنطى ضاوةرَي دةكات)
:  باشة، تةنھا ثيَم واية كة دادثةروةريانة نية من لة ذيانم نةخؤشةكة

  بةردةوام بم كاتيَك ئةو نةتوانيَت لةذيانى بةردةوام بيَت.
ضارةساز :  بةالَم ئةوة ضؤن ناثاكى كردنة؟  وشةى "ناثاكى" 

َي وةفا بويت يان ثةيمان شكيَن بويت. ئايا ئةوة لةوةدةضيَت تؤ بلَيَيت تؤ ب
  واتاي تؤية؟
  بةالَم بةلََي بَي وةفا . ،:  ثةيمان شكيَن نانةخؤشةكة

ضارةساز :  ثيَش ئةوةى بمريَت ئايا تؤ كاري رؤذانةت ھةبوة كاتيَك 
  ھةموو رؤذةكة بيرت لةو نةكردبيَتةوة؟

  :  بةدلَنيايةوة.  زؤربةى جار.نةخؤشةكة
:  ئايا ئةو كات تؤ بيَوةفا بويت؟  ئاياتؤ ناثاكيت لةطةلَداكرد بة ضارةساز 

سةرقاَل بوون لة كاردا ھةروةھا بة تةركيزكردن لةسةر ئةو كارةي 
  ئةنجامت دةدا و ثارةت بةرامبةر وةردةطرت ؟

:  نةخيَر بةالَم ئةوة جياواز بوو.  ئةوكاتة ئةو زيندوو بوو.  من نةخؤشةكة
  دووبارة لةكؤتايي رؤذةكة دةيبينم. طريمانةكى ئةوةم كرد 

ضارةساز :  تؤ طوتت ئةوة دادثةروةري نية تؤ بةردةوام بيت لة ذيان 
كاتيَك ئةو نةتوانيَت.  ئةطةر تؤ لةطةَل ذيان و كاري خؤت بةردةوام بيت 
و ھةموو كاتيَك بيرلةو نةكةيتةوة ضؤن تؤ بَي وةفا دةبيت؟  بؤضي ئيَستا 

  جياوازة؟ 
بةفرميَسكةوة) من دةترسم ئةطةر من بيري ليَنةكةمةوة :  ( نةخؤشةكة

  واتاكةى ئةوةية من لةبيري دةكةم.
 نةخؤشةكةضارةساز :  (  ثاش ماوةيةكى دورودريَذ ريَطة درا  بة 

بطري)  كاتيَك ئةو لة ذياندابوو ھةروةھا تؤ ھةموو رؤذةكة بيرت لَي 
دةوتوانى بيري لَي  نةكردبوةوة ئايا تؤ ھاوسةرةكةت لةبيرضووبوةوة؟  ئايا

  بكةيتةوة ئةطةر بتويستاية؟
  :  بَي طومان.نةخؤشةكة

  نمونةى بةكار
ھيَنانى 

ثرسياركردنى 
  كراوة و باش
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ئايا دةتوانيت  ،ضارةساز :  ھةرضةندة تؤ دةزانيت كة ئةو نابينيتةوة
برياربدةيت بيري ليَبكةيتةوة؟  ئايا دةتوانيت ئةو بھيَنيتةوة ياد ئةطةر 

  بتةويَت؟
ت.  وةك ئةوة واية ئةطةر :  ثيَم واية بةلََي.  تةنھا دةترسم بروانةخؤشةكة

  ھةموو كاتيَك بيري ليَنةكةمةوة ئةو بةراستى دةروات.
  ضارةساز :  كةواتة تؤ دةلَيَيت ھيَشتا قبولَكردنى مردنى ئةو زؤر طرانة.

  :  بةلَيَ نةخؤشةكة
  
  

  ثيَشةكى بؤ يادةوةري زةبرى دةروونى
ى زةبرى ئةركى ماَل بؤ ھةفتةى ئايندة بؤ نوسينى باسي خراثترين رووداو

دةكريَت بةتةواوى رووداوةكة  نةخؤشةكةدةروونية بة وردةكاريةوة.  داوا لة 
بنوسيَت ھةتا لةتواناداية بةوردةكاريةوة.  دةبيَت ھةوَل بدريَت ووردةكاري 
ھةستةوةرييةكاني بخاتة سةر (بينين، دةنط، بؤن، ھتد) لةطةَل بيركردنةوة و 

نةيتوانى ئةركى  نةخؤشةكةدا.  ئةطةر سؤزةكاني  لةماوةي زةبرة    دةروونيةكة
مالَةوة تةواو بكات ئةوا دةبيَت ھان بدريَت ھةتا بتوانيَت زؤر بنوسيَت.  لةوانةية 

ھةر رؤَزيَك كةميَك بنووسيَت لةماوةى ضةند رؤذيَكدا بؤ  نةخؤشةكةثيَويست بكات 
كى نةتوانيَت بة يةك جار ئةر نةخؤشةكةتةواو كردنى ئةركى مالَةوة.  ئةطةر 

مالَةوة تةواو بكات يان ئةطةر ئةركةكةي مالَةوة  ھةستةكاني بووروَزيَنيَت و 
ثيَويستى بة وةستان ھةبيَت بؤ ضةند دةقيقةيَك ئةوا دةبيَت خةتيَك لةشويَني وةستان 

وةستاني يادةوةرييةكةدا بكيَشيَت.  لةوانةية ضارةساز  بتوانيَت ھةنديَك خالَي  
. نةخؤشةكةرسياركردن لة شويَنى راوةستانى نوسينى طيرخواردن بدؤزيَتةوة بة ث

ريَنمايي بكريَت ھةموو رؤذيَك يادةوةريةكة بؤخؤي بخويَنيَتةوة  نةخؤشةكةدةبيَت 
ھةتاكو سةردانى داھاتوو.  (ھةركة يادةوةريةكة نوسرا  ئةوا خويَندنةوةى 

بكة  ةكةنةخؤشيادةوةريةكة رؤذي تةنھا ضةند دةقيقةيَك دةخايةنيَت.)  داوا لة 
كاتيَك ھةلَبذيَريَت كة تايبةتيَتى ھةبيَت ھةروةھا بتوانيَت بطري و ھةست بة 

بلََي  نةخؤشةكةسؤزةكانى تر بكات بةبَي ئةوةى بثضريَندريَت يان تةريقبيَتةوة.  بة 
لةسةر كار، لةماوةى نان خواردنى نيوةرؤ يان لةشويَنةطشتيةكاندا ئةركى ماَل 

نةى كيَشةى خواردنى مادة بَي ھؤشبةرةكانيان ھةية ئةوا تةواو نةكات.  ئةو خةلَكا
ثيَيان بلََي نابيَت يادةوةريةكة بنوسن لةكاتى بةكارھيَنانى مادةى بَي ھؤشبةر يان 

 كحول.  ئةمة وةك خؤالدان دةست نيشان بكة.   

نةيتوانى بخويَنيَت يان بنوسيَت ضارةساز  دةتوانيَت  نةخؤشةكةئةطةر 
بيركردنةوةكانى خؤي تؤمار بكات لةسةر تؤماركةري  ؤشةكةنةخثيَشنيار بكات 

دةتوانيَت ويَنةبكيَشيَت بؤ  نةخؤشةكة.  4يان ثيَش دانيشتني  3شريت ثاش دانيشتني 
بيرھيَنانةوةى خؤي لة رووداوةكة و كاردانةوةكاني خؤي ھةروةھا ثاشان 

  .4نيشتني طفتوطؤي يادةوةريةكة بة زارةكى بة ووردةكاري زياترةوة بكات لةدا

  دةبيَت ضارةساز  ئةمة زياد بكات:
" سةرسام مةبة ئةطةر تؤ ھةست بكةيت كاردانةوةكانت وةك كاتى زةبرة 
دةروونيةكة بةھيَزن.  بةاَلم، تؤ ثيَويستت بةوة ية بيخةيتةوة بيرخؤت ئةمة 

  نوسينى
يادةوةري 
 زةبرى

  دةروونى
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يادةوةرية ھةروةھا تؤ لة راستيدا لة مةترسيدا نيت كاتيَك رووداوةكة ديَتةوة بيرت.  
ئةطةر تؤ ضارةى ئةم يادةوةريةت نةكردبيَت ئةوا ھةستكردنةكان و ووردةكاري 
رووداوةكة زؤر روونن  ھةروةھا لةوانةية زؤر بةھيَز بن كاتيَك تؤ بير لة تةواوى 
يادةوةريةكة دةكةيتةوة.  خةلَك  رووداوى زةبرة  دةروونيةكان بة ورردةكاري 

ؤذانةكانيان.  ئةطةر تؤ بةردةوام بيت لة زؤرترةوة ديَتةوة ياد زياتر لة رووداوي ر
ريَطة ثيَدانى خؤت بؤ ئةوةى ھةست بة سؤزةكانت بكةيت دةربارةى رووداوةكة 

 ئةوا ھةستكردنةكانت كةمتر بةھيَز دةبن و كةمتر نارةحةتت دةكةن."

دوو ھؤ ھةية بؤ نوسينى يادةوةري زةبرى دةروونى.  يةكةم، نوسين 
ري زؤرةوة يارمةتى بيرھيَنانةوةى تةواوى يادةوةري لةسةر يادةوةري بة ووردةكا

رووداوةكة و  سؤزة سروشتيةكان دةدات.  بيرھيَنانةوةى سؤزى سروشتى وا لةو 
سؤزانة دةكات كة بة تةواوى دةرببريَن و ثاشان بضوكتر ببن.  دواتر يادةوةريةكة 

ي يادةوةري سؤزى وةھا بةھيَزى ثيَوة ھاوثيَض نابيَت.  دووھةم ھؤكار بؤ نووسين
دةدات كة ثيَكةوةية  نةخؤشةكةئةوةية كة ئةو نووسينة يارمةتي ضارةساز و 

 بطةريَن بةدواي خالَي  طيرخواردن دا. 

  ئةركى مال سثاردنىرا
  "بة زووترين كات دةست بكة بة ئةنجامدانى ئةم ئةركى مالَة"

وةسفي تةواوى رووداوى زةبرة دةروونيةكة  بنوسة ھةروةھا ھةتا 
ناداية ثيَك بيَت لة وردةكاري ھةستى (بينين، دةنط، بؤن، ھتد).  ھةروةھا ثيَك لةتوا

بيَت لة بيركردنةوةكان و سؤزةكاني  خؤت، كة تؤ ديَتةوة بيرت لةماوةى 
رووداوةكة ھةتبووة.  كاتيَك و شويَنيَك ھةلَبذيَرة بؤ نوسين بؤ ئةوةى تايبةتيَتى كاتى 

ھةستكردن بة سؤزةكانت.  ئةطةر تؤ  تةواوت ھةبيَت.  خؤت مةوةستيَنة لة
ثيَويستت بة وةستانى نوسين ھةبوو لة ضةند قؤناغيَكدا تكاية خةتيَك لةسةر ثةرةكة 

ھةروةھا  ،بكيَشة، كة ليَي وةستاويت.  دووبارة دةست بكةوة بةنوسين كاتيَك توانيت
يَك بةردةوام بة لة نوسينى يادةوةريةكة تةنانةت ئةطةر ثيَويست بكات ضةند جار

  بضيتةوة سةر نووسينةكة تاوةكو تةواوي دةكةيت. 

"رؤَزانة ھةموو يادةوةريةكة بؤ خؤت بخويَنةوة ھةتا دانيشتني ئايندة.  
ريَطة بةخؤت بدة بؤ ئةوةى ھةست بة ھةستكردنةكانت بكةيت.  يادةوةرية 

  نوسراوةكة لةطةَل خؤت بؤ دانيشتني ئايندة بھيَنة.
ھةموو  A-B-Cكردن لةطةَل فؤرمةكانى "ھةروةھا بةردةوام بة لة كار

  رؤذيَك"
 فؤرمى  3يان  2بكةيت تةنھا  نةخؤشةكةتؤ لةوانةية بتوانيت داوا لة 

A-B-C   بتوانيَت ھيَشتا مةشق بكات لة  نةخؤشةكةتةواو بكات بؤ ئةوةى
دةست نيشان كردني بيركردنةوةكان و سؤزةكان و يادةوةري زةبرة دةروونيةكة 

 تةواو بكات.
  
  
  
  

  مةبةستةكانى
نوسينى يادةوةري 

وونى خورثةى دةر
  تةواو

  ماَل بؤئةركى 
 بسثيَرة 3خولي 
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  :  ھيَنانة بيري رووداوى زةبري دةرونى 4كورتةى دانيشتني 

 دةقيقة) 5بثشكنة.  (  نةخؤشةكةنيشانةى نةخؤشي  .1
بكة تةواوى يادةوةري زةبرى  نةخؤشةكةداوا لة  .2

 دةقيقة) 10دةروونيةكة بة دةنطى بةرز بخويَنيَتةوة (
 ئامانجةكانى نوسراوى يادةوةري زةبرى دةروونى 

ھةستكردنةكانت دةوةستيَنيت؟  ----- سؤزى سروشتى بكةھةست بة---- 
  بؤضي؟  (نمونةى كؤكا كؤال)

  ---- خالَةكاني طيرخواردن دةست نيشان بكة------- 
كار لةسةر خالَي  طيرخواردن بكة دةربارةى لؤمةى خود و ---- 

  ئةوةي كة دةبوواية شتيَكي جياواز بكراية 
 بة ھيَمنى بميَنةوة لةماوةى خويَندنةوةدا 
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   بكة لةماوةى نوسين و خويَندنةوة  نةخؤشةكةثرسيار دةربارةى سؤزةكاني
 دا

   دةربارةى ئةو بوارانة ثرسيار بكة، كة لةوة دةضيَت خؤالدان ي تيَد بيَت
 يان بةجَي ھيَلَدرابيَت

  ئةطةر يادةوةري زةبرى دةروونى نة نوسرابيَت ئةوا طفتوطؤي ھؤيةكان
بكة يادةوةري زةبري دةروونيةكة  ةكةنةخؤشبكة  ھةروةھا ثاشان داوا لة 

بطيَريَتةوة لةماوةى دانيشتنةكة ھةروةھا دووبارة ئةركى نوسينةكة بسثيَرة بة 
 .نةخؤشةكة

  دةقيقة) 10خالَةكاني طيرخوادن دةست نيشان بكة  ( .3
  بةكار  نةخؤشةكةدةربرينى ھةست بزويَنةر يان نةبونى ھةست بزويَنةرى

 الَةكاني طيرخواردنبھيَنة بؤ دةست نيشان كردني خ
  بيخويَنيَتةوة ئةطةر يةكةم جار بةبَي سؤز  نةخؤشةكةداوا بكة دوو بارة

 خويَنديةوة يان ئةطةر ثيَويست بة روونكردنةوةكرا
 بطةرَي بؤ خالَي طير خواردن 
  ثيَويستى بووة لةنوسين رابوةستيَت  نةخؤشةكةتيَبينى ئةو شويَنانة بكة

 ن بكة و بؤ خالَي  طيرخواردن بطةرَي ھةروةھا ثرسياردةربارةى سؤزةكا
ھةوَل بدة قسة لة سةر خالَي  طيرخواردووى ثةيوةنديدار  .4

بة "لؤمةى خود" و "ئةو بير كردنةوانةي كة دةبواية شتيَكي جياواز 
  دةقيقة) 10بكراية" (دةبوو) بكةيت بةبةكار ھيَنانى ثرسياري كراوة  (

 ةوانةبوو ضي روويبداية نمونة،  لةوانةبوو ض شتيَكى ترت بكرداية؟ ل
 لةوكاتةدا
 ئةمة ئةو ---- طفتوطؤي اليةنطري باش بينينى ثاش رووداويَك بكة

بيروباوةرةية خةلَكى بةزؤري رووداوةكانى رابردوو بة ثيَشبينى كراو دادةنيَن  
 زياتر لةو رووداوانةى لةراستيدا لةوكاتةدا  روويانداوة

  دةقيقة) 5و لؤمة روونبكةوة   (.  جياوازي نيَوان ليَثرسراويَتى 5      
  

.  ئةركى ماَل بسثيَرة ھةروةھا طفتوطؤي كؤسثةكانى تةواو كردن بكة ( 6      
  دةقيقة)5

 دوو بارة نوسينةوةى يادةوةري تةواوى زةبرى دةروونى 
 خويَندنةوةى رؤذانةى يادةوةري تةواوى زةبرى دةروونى 
  تةواوكردنى رؤذانةى فؤرمةكانىA-B-C 
 سةر كؤسثةكانى تةواو كردنى ئةركى ماَل  زؤر طرنطة.  قسةكردن لة

قسة لةسةر خؤالدان و ھؤكاري سي ثي تي بكة ئةطةر ثيَويستى كرد.  
(ئةمة زؤر طرنطة ئةطةر ئةركى ماَل لةم دانيشتنة دا تةواو نةكرا 

 بوو)
  دةقيقة)  5بةرامبةر ئةم دانيشتنة بثشكنة  ( نةخؤشةكة.   كاردانةوةي 7      
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  :  بيرھاتنةوةي زةبرى دةروونى4ني دانيشت
  بريتين لة  4ئامانجةكانى دانيشتني 

باسةكةى خؤي بخويَنيَتةوة  بة دةربرينى  نةخؤشةكةداواكردن لة  .1
  ھةستةوة.
بةرامبةر  نةخؤشةكةدةست نيشان كردني خالَي  طيرخواردني  .2

 رووداوةكة.
 تاقيكردنةوةى لؤمةى خود بة ثرسياركردنى كراوة. .3
وردةكاري زياتر بؤ يادةوةريةكة  ھةر خستنة سةري  .4

 وةھا ھةرضيةكى تر، كةوا بةجَي ھيَلَدرابيَت.

خويَندنةوةى يادةوةري تةواوى زةبرى دةروونى بة سؤزةوة لةاليةن 
  نةخؤشةكة

ثاش ثشكنينى نيشانةى نةخؤشى ضارةساز  دةبيَت دةست بة دانيشتنةكة 
روونيةكة بخويَنيَتةوة.  يادةوةري زةبرى دة نةخؤشةكةبكات بة داواكردن لة 

ئةوا يةكةم جار ضارةساز  ليَي  نةدابووئةركى مالَي ئةنجام  نةخؤشةكةئةطةر 
دةثرسيَت بؤضي تةواوى نةكردووة.  طفتوطؤي خؤالدان و ضؤنيةتى ريَطة 

بكة وةسفي زةبرة  نةخؤشةكةطرتنى لة ضاكبونةوة بكة.  ثاشان داوا لة 
بؤ  نةخؤشةكةيَتى.  دلَنيا بة لة يارمةتى دانى دةروونيةكة بكات و وةك ئةوةي نوسيب

قسة لةسةر  نةخؤشةكةدةستنيشان كردني بيركردنةوةكان و سؤزةكان  كاتَي 
مةكة لةماوةى دانيشتنةكةدا بينوسيَت.   نةخؤشةكةرووداوةكة دةكات بةالَم داوا لة 

دات يان نةخويَندةوار بيَت ئةوا داواي لَي بكة شريتى بيستن ليَب نةخؤشةكةئةطةر 
بكة زةبرة دةروونيةكة وةسف بكات وةك ئةوةي كة نوسيبيَتى.   نةخؤشةكةداوا لة 

بؤ ناساندنى بيركردنةوةكان و سؤزةكان كاتَي  نةخؤشةكةدلَنيا بة لة يارمةتيدانى 
  قسة لةسةر رووداوةكة دةكات. 

يادةوةري زةبرة دةروونيةكةى نوسيبوو ئةوا دةبيَت  نةخؤشةكةئةطةر 
سؤزى دةربري  نةخؤشةكةنةك ضارةساز  باسةكة بخويَنيَتةوة.  ئةطةر  نةخؤشةكة

ئةوا ضارةساز  دةبيَت بيَدةنط بميَنيَتةوة و دةست تيَوةردان نةكات. بة ھةولَدان بؤ 
لةوانةية دةست وةردريَتة سةر دةربرينى سؤز ضونكة  نةخؤشةكةدلَنةوايي كردنى 

تاكو ھةوَل ئةدات  نةخؤشةكةئةوةي لة بةر دةھيَنريَتةوة كاتى ئيَستا. نةخؤشةكة
بريتية لة دةيكات يان دةيلَيَت،  زا، ھةرشتيَك كة ضارةساتھةست بة سؤز نةك

ئةو    .كاتنة زسؤ وتاكو ھةست بة نةخؤشةكةكاني ةبةرةنطار بوونةوةي ھةولَ 
ضارةسازانةى لة ضارةسةركردنى زةبرى دةروونيدا نويَن زؤر جار نيطةرانن 

زؤري سؤزدا تَي دةثةرن.  ھةروةھا كةسةكان بة تيكراري  كةسةكان بة ئةزمونى
خؤي ليَيان الداوة.  بةاَلم،  ئيَمة  نةخؤشةكةنيطةرانن  لة بةھيَزي ئةو سؤزانةي كة 

بري ئةزمونى سؤزي تيادا  نةخؤشةكةبؤمان دةركةوتووة زؤر بةى ئةو كاتةى 
دةطمةنانةى  تيَدةثةريَنيَت طيروطرفت نية يان زؤر نية.  لةو حالَةتة زؤر

نيطةرانة  ئةوا ضارةساز    نةخؤشةكةضارةساز  لة بري دةربرينى سؤزى 
بلَيَت، دةستةسريَكى  نةخؤشةكةبكات، ناوي  نةخؤشةكةدةتوانيَت قسة لةطةَل 

 بؤ كةمكردنةوةى سؤزةكانى.  ------ بداتَي، ثرسياري ليَبكات  

  ئامانجةكانى خولي
4 

  خويَندنةوةى باسي
ى تةواوى زةبر

دةرووني لةاليةن 
  كةسةكةوة
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بةرامبةر بدات ھةستةكانى خؤي  نةخؤشةكةثيَويستة ضارةساز  ھانى 
يادةوةري زةبرة دةروونيةكة دةرببريَت ھةروةھا يارمةتى بدات بيركردنةوةكان و 

بدريَت طفتوطؤي  نةخؤشةكةسؤزةكاني  خؤي دةست نيشان بكات.  دةبيَت ھانى 
ھةستكردنةكان و بيركردنةوةكانى خؤي بكات كاتَي ئةركى مالَي ئةنجام داوة 

"  ھةرة بةشي ترسناك الي تؤ ضي   ھةروةھا لةماوةى ئةشكةنجة راستةقينةكة.
بوو؟"  "ئايا ھةنديَك بةشي رووداو ھةية تؤ بتةويَت نةيھيَنيتةوة بير؟"  دةبيَت 

بكات  ھةروةھا  نةخؤشةكةضارةساز  تيَبينى شويَنى راوةستانى نوسينى يادةوةري  
ئةطةر طران  ،ثرسيار بكات ئةطةر ئةو شةيَني وةستانانة زؤر طران بوون يان نا

بؤضي.  "لةو كاتةى تؤ لة نوسين وةستايت ھةستت بة ضي كردوة؟"    ،ونبو
زؤر جار ئةم شويَنانةي وةستان بة طرانية زؤريان ھةية ضونكة زؤرترين 

لة باروودؤخةكةدا جلَةوي  نةخؤشةكةمةترسي ذيانيان ھةبووة يان ساتيَك بوة ، كة 
 لةكيس ضووة. 

ةنديدار دةنوسيَت ھةروةھا ھةنديَك كةس زؤر لةسةر وردةكاري نا ثةيو
ثاشان بةشة ھةرة طرنط و بةئازارةكان دةثةريَنيَت.  ضارةساز  ثيَويستة بة 

ضي دةخويَنيَتةوة بةلَكو  نةخؤشةكةورياييةوة طويَبطريَت نةك تةنھا لةوةى 
ضي بةجَي دةھيَلَيت.  ئةطةر ضارةساز  ثيَي وابيَت  نةخؤشةكةھةروةھا 
يَكى طرنطى يادةوةريةكة ئةوا دةبيَت داوا لة خؤي الداوة لة بةش نةخؤشةكة
بكات وردةكاري زياتري زةبرة دةروونيةكة باس بكات ثاش  نةخؤشةكة

 تةواوكردنى خويَندنةوةى ھةموو يادةوةريةكة. 

يادةوةريةكة بخويَنيَتةوة يان بيطيَريَتةوة بةبَي ھيض  نةخؤشةكةئةطةر 
لة طيَرانةوةكة رابطريَت و ليَي  نةخؤشةكةسؤزيَك ئةوا دةبيَت ضارةساز  زوو 

سؤزةكاني  خؤي رادةوةستيَنيَت ھةروةھا ثرسييار بكات  نةخؤشةكةبثرسيَت ئايا 
بؤضي.  لةوانةية ثيَويست بكات ضارةساز  طفتوطؤي بيركردنةوةكان بكات 

لة نقوم بوون لةناو سؤزدا (" من  نةخؤشةكةلةسةر لةكيس ضوونى جلَةو و ترسي 
دةبم").  ئةمة شويَنيَكى بةسودة بؤ قسة كردن لةسةر نمونةى  ھةتا ھةتاية  شيَت

كؤكا كؤال:  ئةمة وةكو بتلَي كؤكا كؤال واية كاتَي دةشلَةقيَندريَت.  كاتيَك سةرةكةى 
ليَدةكريَتةوة سؤدةكة ھةلَدةضيَت بةالَم ئةمة كاتية و لةكؤتايدا سؤدةكة ئاستى خؤي 

رةكةى خستةوة شويَني خؤي ئةوا بةخيَرا سة نةخؤشةكةوةردةطريَت.  ئةطةر 
سؤدةكة فيشكةى خؤي دةھيَليَتةوة.  سؤدة لة ذيَر طوشاردا وزة دروست دةكات 
بةالَم ناتوانيَت بةردةوم ئةو وزة ية دروست بكات كاتيَك سةرةكةى البرابيَت.  

ھةست بة ھيَزى سؤزة كة  نةخؤشةكةسؤزى سروشتى وةك ھةمان شت واية.  
ى داخستووة ضونكة ثيَي واية ھةتا ھةتا ية بةردةوام دةبيَت.  دةكات  بةالَم سةرةكة

بكات ئةو كاتانة بھيَنيَتةوة  نةخؤشةكةلةم قؤناغة دا ضارةساز  دةتوانيَت ثرسيار لة 
بير خؤي كاتيَك ھةستكردنى ھةبوة وةكو خةم يان توورةيي  ھةروةھا ضي 

ت.  باشترة روويداوة كاتيَك ريَطةى بةخؤي داوة ھةست بة سؤزةكانى بكا
، كة زةبرة دةروونية راستةقينةكة كؤتايي ثَي نةخؤشةكةضارةساز  بيخاتةوة بير 

ھاتووة ھةروةھا ئيتر لةمةو دوا لة مةترسي كتوثر نية.  ھةستكردنة بةھيَزةكان لة 
يادةوةريةكانةوة درووست دةبن.  ثاش قسةكردن لة سةر سؤزةكان دةبيَت 

ةردةوام يادةوريةكة بخويَنيَتةوة ھةروةھا لة بكات ب نةخؤشةكةضارةساز  داوا لة 

  ريَنمايي ثسثؤر
لةماوةى 

  خويَندنةوةدا

  ناوةرؤكى يادةوةري
 دةروونى زةبرى

  ليَكضونى كؤكا كؤال
 لةطةَل سؤز

  ريَطة بدة كةسةكة
ھةست بةسؤزى 

 بكات تةواو
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بثرسيَت لةو كاتةدا ھةستى بةضي كردوة لةو كاتةدا.  دووبارة كاتيَك  نةخؤشةكة
ئةوا دةبيَت ضارةساز   ،دةستى كرد بةوةي ھةست بة سؤزةكاني بكات نةخؤشةكة

 بة ھيَمنى دابنيشَي و دةست تيَوةردان نةكات.      
  

بةالَم سؤز دةربرينةكةي  ة سؤزةكان خؤالنادات،ل نةخؤشةكةجار ھةندَي 
خؤي جياكردةوة ئةوا  نةخؤشةكةوةك ئةزمونةكةى ئةو كاتةي واية.  ئةطةر 

ئةطةر   ،لةوانةية دووبارة خؤي جيا بكاتةوة  كاتيَك رووداوةكة دةھيَنيَتةوة بير
ھةستى بة نةخؤشي كرد ئةوا لةوانةية ھةست بة ھةمان شت بكات  نةخؤشةكة

ك رووداوةكة دةھيَنيَتةوة  بير خؤي.  بةشيَوةيةكى نمونةيي، سؤزةكان كاتيَ 
و ضارةساز قسة لةسةر يادةوةري دةكةن  نةخؤشةكةدةطؤردريَن ثاش ئةوةى 

  دةست بة ھةبونى  سؤزى زياترى تازة دةكات.  نةخؤشةكةھةروةھا 

  دؤزينةوةى خالَي  طيرخواردن
 نةخؤشةكةثرسيار لة   ثاش قسةكردن لةسةر سؤزةكان دةبيَت ضارةساز

بكات دةربارةى خالَي  طير خواردن، كة لةوانةية لة يادةوةري زةبرى دةروونى 
دا نة بيَت ( بؤ نمونة، ثيَي وابوو لةجياتى ئةوة ضي بكرداية).  زؤر جار نةخؤشةكة

كةسةكان ثةشيماني دةردةبرن ضونكة ثيَيان واية دةبوو ريَطةيان لة رووداوة كة 
تةواويان نةكردوة يان شتيَكيان كردوة يان نةكردوة كاريكردبيَتة  بطرتاية،  شةرى

سةر كةسانى تر.  لةوانةية ضارةساز  طفتوطؤي بة جياواز بينينى ثاش روودا و 
بكات( بطةريَيتةوة بؤ رووداوةكة  ھةروةھا بيربكةيتةوة دةبوو شتيَكى جياوازت 

شتى باشت بكرداية ثاش بكرداية) ھةروةھا ضةند ئاسانة بلَيَيت ضؤن دةبوو رةو
روودانى شتيَك.  كةس نازانيَت ضؤن كةسيَك كاردانةوة و وةاَلمي دةبيَت لة 

ثيَي واية ئةطةر بةجياوازى  نةخؤشةكةباروودؤخيَكى تايبةتدا.  ھةنديَك جار 
رةفتاري بكرداية ئةوا رووداوةكة ئةنجامى باشتري دةبوو.  خةلَك رةضاوى 

واتا، ئةو راستيةي كة ئةطةر شتيَكى جياوازي --- ت ئةنجامى نةطةتيظي زياتر ناكا
بكرداية لةوانةبوو تةنانةت شتيَكى خراثتر روويبداية.  ثرسياري كراوة بكة 

ئايا دةبوو شتى  --دةربارةى ھةموو ضؤرةكانى ئةنجامة موحتةمةلةكان وةك 
 كة  زؤر بةسوودة. ---خراثتر رووبدات

بة بةكار ھيَنانى ثرسياركردنى دةربارةى لؤمةى خود  خالَي  طير خواردن
  كراوة

بؤ ئةو ريَطايانة دةطةريَت ، كة  نةخؤشةكةلؤمةى خود روودةدات ضونكة 
دةيتوانى زةبرة دةروونيةكة رابطريَت يان ريَطةى ليَبطريَت.  خةلَك خةيالَي ئةو 
ريَطايانة دةكات، كة دةيانتوانى ئةنجامةكةى بطؤرن:  ثةشيماني دةردةبرن 

طار نةكردنى خةلَكانى تر:  ھةست بة خةتا دةكةن دةربارةى ئةو دةربارةى رز
شتانةى ئةنجاميان داوة يان ئةنجاميان نةداوة ھةروةھا دةربارةى ئةو سؤزانةى 

ھةستيان ثيَكردووة يان ھةستيان ثيَنةكردووة لةماوةي يان دواى زةبرة دةروونيةكة.  
بؤ سةبةب كار كردنى ئةم جؤري بيركردنةوةى " ئةطةر تةنھاية" ھةولَيَكة 

وا بير ناكاتةوة كة  نةخؤشةكةرووداوةكة لة يادةوةرييةكاني  رووداوى رابردوو.  
بيركردنةوةي "ئةطةر تةنھا" لةوانةبوو سةركةوتوو نةبواية.  ھةندَي خةلَك 

 خالَى 
طيرخواردووةكان 

ى زةبرلة يادةوةري 
 دةروونى

 لؤمةى خود 
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بارةى ضؤنيةتي كاردانةوة بةرامبةر رووداوةكان يان كاتي طريمانة دادةنيَن دةر
شيَوةية و ةتا دةكةن كةوا بةھةست بة خلة دوواييدا  ،ثي ضوو بؤ ضاكبونةوة

.  ھةنديَك خةلَك تةنانةت ھةست بة خةتا دةكةن ضونكة خؤيان بةرةنطاري  نةبووة
كيَشةكانيان بةباشي دةبن كاتيَك خةلَكانى تر لة ضواردةوريان ناتوانن ھةمان شت 

  بكةن. 
ر لة ميانةى بدات بؤ ئةوةى بي نةخؤشةكةثيَويستة ضارةساز  يارمةتى 

 نةخؤشةكةرووداوى زةبرة دةروونيةكة بكاتةوة.  تاقي كردنةوةى باسةكة يارمةتى 
دةدات بتوانيَت ھةموو باروودؤخةكة ببينيَت ھةروةھا دةتوانيَت ئةوة ببينيَت، كة 
لةوانةبوو ھةلَبذاردةى باشتري لةوكاتةدا نةبواية ( يان لةوانةية خراثترين 

لةكاتى زةبرة  نةخؤشةكةةشيَكى ميانةكة بريتية لة تةمةنى ھةلَبذاردةى ھةبواية).  ب
نةخةوتبيَت يان برسي بووبيَت يان  نةخؤشةكةدةروونيةكة.  ھةروةھا لةوانةية 

ترساوبيَت.  ميانةكة ثيَك ديَت لة بارودؤخى سياسي ھةروةھا ھةلَبذاردةى 
ةو تَي بطات ئ نةخؤشةكةراستةقينةى تر لةو كاتةدا ضي بوة.  ثسثيويستة 

كردارانةى دواتربيري لَي دةكاتةوة (لة ثاش رووداني رووداوةكة نةك لةكاتى 
ية نةخؤشةكةرووداوةكة) ھةلَبذاردن نةبوون.  ئيشي ضارةساز  ريَبةريي كردنى 

بة بةكار ھيَنانى ثرسياركردنى كراوة بؤ ئةوةى بزانيَت دةشَي رووداوةكان 
ةرج ني ية ھةميشة باشترين .  منةخؤشةكةرووبدةن سةرةراي باشترين ھةولَي 
 ثالن بةرةو ئةنجامى باش ناروات.     

(شخصي) لةبةر ئةوة ئةو كةسانةى  رووداويَكى زؤر كةسييةالقة ضونكة 
.  لةوانةية باوةريان وابيَت  كة ھؤيةكةي لة خؤيانةوةية ئةو ئةزمونةيان ھةية

ة فاكتةري ل نةخؤشةكةبكات ، كةوا  نةخؤشةكةثيَويستة ضارةساز  ريَبةريي 
جوان بووة يان لةبةر ئةوةى  ميَية  نةخؤشةكةمةترسي ثةالمار دانةكةي  ھةبووة (

بووة) بةالَم ھؤي رووداوةكة ئةوة نةبووة كة ئةو جوان بووة يان ميَينة بووة.  
تاوانكارةكان تةواو بةرثرسن و دةبيَت لؤمة ى رووداوةكةيان لَي بكريَت ھةروةھا 

ة  زؤر لة يةكيَك بكات بؤ ئةوةى دةست دريَذي ھيض ھؤكاريَكى مةترسي ني
سيَكسي ئةنجام بدات.  وشةى" لؤمة"و "ھةلَة"دةبيَت تةنھا لةو كاتةدا بةكار 

دةلَيَت دةبيَت خؤي  نةخؤشةكةبھيَنريَن كة نياز لة ئارا دا ھةية ( بؤ نمونة، كاتيَك 
بكات ئايا  لؤمة بكريَت بةرامبةر رووداوةكة ئةوا ضارةساز  دةتوانيَت ثرسيار

نيازى ئةم رووداوةى ھةبووة.  كاتيَك دةلَيَت نةخيَر ئةوا ضارةساز   نةخؤشةكة
دةتوانيَت روونيبكاتةوة "لؤمة"و "ھةلَة" تةنھا بةسةر كردةوةى دةسةنقةست بةكار 

 دةھيَنريَت.)   

:  ھةلَةي من بوو ئةشكةنجةدةرةكة دةست دريَذي سيَكسي كردة نةخؤشةكة
  توانياية بموةستانايةسةرم.  دةبواية بم

  ضارةساز :  كةى زانيت تؤ لة مةترسيدايت؟
:  كاتيَك ئةو منى خستة ذووريَكةوة و ثالَي خستم و دةست نةخؤشةكة
  دريَذي كردة سةرم.

ضارةساز :  كةواتة ئايا تؤ زانيت ضى روودةدات ھةروةھا ئايا ھيض 
  شتَي ھةبووة بتوانيت ئةنجامى بدةيت؟

  ي زةبرميانةى
 دةروونيةكة

 القة 
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بؤ ساتيَك وشك بووم. ضةند جاريَك وتم "نةكةى" :  من تةنھا نةخؤشةكة
بةالَم ئةو رانةوةستا .  ديَتةوة يادم ثالَم ثيَوة نا بةالَم ديَتةوة يادم بيرم كردةوة" 

  ئةطةر شةرى لةطةلَدا بكةم ئةو دةتوانَي بمكوذيَت."
  ضارةساز :  ئايا ئةو لة تؤ طةورةتر بوو؟ لةتؤ بةھيَزتر بوو؟

روةھا كاتيَك ئةو لةسةرةوةى من بوو من نةم دةتوانى :  بةلََي ھةنةخؤشةكة
  بجولَيَمةوة.  من نةمدةتوانى ھةناسة بدةم.
  توانى رايطريت؟تضارةساز :  كةواتة ضؤن تؤ دة

:  ثيَم واية من نةم دةتواني .  بةالَم من بةردةوام بيردةكةمةوة نةخؤشةكة
  من دةبواية رام بطرتاية.

ةوةية بؤ ھيض شويَنيَكت نابات ، واية؟  ضارةساز :  بةالَم ئةو بيركردن
ئةو لةاليةنى خؤيةوة لة ناكاو ھات، طةورةتر بوو، بةھيَزتر بوو،  ھةروةھا تؤ 
زيندانى بوويت.  من ئةثرسم ئايا تؤ " من دةبواية "   لةطةَل  "حةزم دةكرد من 

  بمتوانياية" تيَكةَل دةكةيت.
  رتاية.:  من حةز دةكةم من بمتوانياية رامبطنةخؤشةكة

ضارةساز: منيش ھةروةھا حةزدةكةم رووينةداية.  تؤ شايستةى ئةو 
رووداوة نيت.  ھةروةھا لةھةموو ئةو شتانةي ثيَت طوتم من ھيضم نةبيست تؤ 
بوتوانياية رايطريت. ھةست بةضي دةكةيت ئةطةر بلَيَيت" حةزدةكةم بمتوانياية 

  رام بطرتاية" لةجياتى " من دةبواية رامبطرتاية"؟ 
:  دةزانيت، ھةستكردنى جياوازة .  كاتيَك دةلَيَم " من دةبواية"  ةخؤشةكةن

من ھةست بة خةتا دةكةم.  كاتيَك من دةلَيَم " من حةز دةكةم" من تةنھا كةميَك 
  ھةست بة خةم دةكةم. 

  جياوازى لةنيَوان ليَثرسراويَتى و لؤمة  
يَربكات ف نةخؤشةكةلةم قؤناغي سي ثي تي دا ثيَويستة ضارةساز  

دةربارةى جياوازى نيَوان لؤمة و ليَثرسراويَتى.  واتاي ليَثرسراويَتى بريتيية لة 
 نيةتكرداري يةكيَك لة بارودؤخيَكدا ئةنجاميَك دروست دةكات.  ليَثرسراويَتى و 

لؤمة دياري دةكةن.  ئةطةر كةسيَك نيازى ئازاردانى نةبوو ئةوا لؤمة طونجاو نية.  
اوازي لة ئاستةكانى لؤمةو ليَثرسراويَتى دروست بكات.  خةلَك خةلَك دةتوانيَت جي

دةتوانيَت جياوازي بكات لةنيَوان رووداويَك( بةبَي ليَثرسراويَتى، بة بي نياز) 
مرؤظ كوشتن بةريَكةوت ( كؤشتن بةھؤي طوَي ثَي نةدان) (ليَثرسراويَتى بةالَم 

 روةھا نيازى كوشتن). بةبَي نيةت)  ھةروةھا ثياوكوشتن ( ليَثرسراويَتى ھة
ئةمةى خوارةوة نمونةيةكى ثرسيار كردنى كراوةية دةربارةى نياز(نيةت) 

  و ليَثرسراويَتى
ضارةساز :  با قسة لة سةر جياوازي نيَوان لؤمة و ليَثرسراويَتى بكةين.  
لة نووسراوي يادةوةري زةبرى دةروونيةكةى تؤوة لةوة دةضيَت تؤ ليَثرسراو 

قةكردنةكة.  ھةروةھا لةوة دةضَي خةلَكانى تر ھةبن ليَثرسراو بويت بةرامبةر تة
بن و تؤ تةنھا كةس نةبوويت لةو كاتةدا تةقةت كردوة لةو كاتةدا.  ليَثرسراويَتى 
دةربارةى ئةوةية رةفتاري تؤ ببيَتة ھؤي ئةنجاميَك.  لؤمة ثةيوةندى بة نيةتي تؤوة 

  ةبووة؟ھةية.  ئايا تؤ ھةرطيز نيةتى كوشتنى يةكيَكت ھ

 تى يَثرسراويَ ل
 بةرامبةر لؤمة
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  :  نةخيَر بةالَم ئةوان كوذراننةخؤشةكة
ضارةساز :  ھةنديَك خةلَك مردن.  لةوةي تؤ ثيَت طوتم ئةطةر تؤ بير لة 
بارودؤخةكةى ئةو كاتة بكةيتةوة تؤ نةتوبستوة ئةوان بمرن.  تؤ ھةولَت داوة 
خةلَكةكة بخةيتة دةرةوةى ناوضةكة.  نيةتى تؤ لةو كاتةدا لةوة ناضيَت كوشتنى 

  خةلَك بوبيَت.  لة راستيدا ئايا تؤ ھةولَت نةداوة ثيَضةوانةكة ئةنجام بدةيت؟
  :  بةلََي. (دةست دةكات بةطريان)نةخؤشةكة

تا رادةيةك ھيَور  نةخؤشةكةضارةساز :  (دةوةستيَت ھةتاكوو طريانى 
دةبيَتةوة)  وشةى لؤمة طونجاو نية.  نيةتى تؤ بة تةواوى تةقة ليَكردنى ئةوان 

  ة.نةبوو
  :  بةالَم بؤ ضي من ھةست دةكةم وةك من لؤمة بكريَم؟نةخؤشةكة

ضارةساز :  ثرسياريَكى باشة؟  باشترين بؤضوونى تؤ دةربارةى ئةوة 
  ضيية؟

:  ( ھيَشتا دةطري)  ئةطةر يةكيَك بمريَت ئةوا يةكيَك دةبيَت نةخؤشةكة
  ليَثرسراويَتى بطريَتة ئةستؤ .

يَت ليَثرسراويَتى بطريتة ئةستؤ بةبَي ضارةساز :  ئايا ثيَت واية دةكر
ئةوةى لؤمة بكريَيت؟  وشةيةكى باشتر ضيية بؤ بارودؤخيَك، كة تؤ بةشداريت 
تياداكردووة بةالَم نيةتت نةبوة رووبدات؟  ئةطةر يةكيَك تةقةى لةيةكيَك كرد بةالَم 

  نيةتى ئةوةى نةبوو ئيَمة ضي بةوة دةلَيَين؟
  :  رووداونةخؤشةكة

ئةوة راستة.  ئةطةر بير لة راستيةكانى رووداوةكة و   ضارةساز :
  زانياري خؤت لةو كاتةدا بكةيتةوة تؤ ضؤن ھةست دةكةيت

:  كاتيَك من وا بيري لَي دةكةمةوة وة كةمتر ھةست بة خةتا نةخؤشةكة
  دةكةم.

ضارةساز :  لةوانةية لة ضةند شويَنيَكدا تؤ دووبارة ھةست بة خةتا 
تة راستي رووداوةكة  بھيَنيتةوة بير زياتر لة خالَةكاني  بكةيتةوة.  تؤ ثيَويس

  طيرخواردنى خؤت 

  روونكردنةوةيةك لةسةر تاوانكردن  
وةسفي  ئةنجام دانى رووداويَكى  نةخؤشةكةدةشَي   ،بةدةر لة كاري جةنط

خؤي بكات و رةضاو بكريَت وةك ثياوكوشتن (كوشتنى كةسيَكى بَي مةترسي و بَي 
، دةستدريَذي سيَكسي يان توندو تيذي خيَزانى.  يةكةم جار ضةك بة مةبةست)

 نةخؤشةكةثيَويستة ضارةساز  ثرسيار بكات بؤ تيَطةيشتن لة لؤمةى خود كة 
ھةيةتي.  ئةطةر بةراستى ئازاريَكى بة مةبةست و لةخوت و خؤرايي بيَت دذي 

ايا ئةم رةفتارة كةسيَكى بيَتاوان ئةوا دةبيَت ضارةساز بة دواي ئةوةدا بطةريَت كة ئ
لة ئيَستادا بةردةوامة.  ئةطةر واية ئةوا ضارةسةركردنةكة ثيَويستة بطؤريَت بؤ  
خةمالَندني ھةر مةترسيةك لة سةر ھةر كةسيَك ھةروةھا وةستاندنى رةفتارةكة.  
لةم حالَةتةدا تؤ ثيَويستة سي ثي تي بوةستيَنيت  و طرنطى بة سةالمةتى خةلَكانى 

رةفتارةكة لة رابردوودا روويدابيَت و لةو كاتةوة سةرى  .  ئةطةرتر بدةيت
بدات بؤ  نةخؤشةكةھةلَنةدابيَتةوة ئةوا لةوانةية ثيَويست بكات ضارةساز  يارمةتى 

ئةوةى تيَبطات ضؤن باروودؤخةكة ئيَستا جياوازة ھةروةھا ئيَستا ئةو ھةمان كةس 

 تاوانكردن 
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ناطات كة بارودؤخ  نية بةبةراورد لةطةَل كاتى رابردوو.  زؤر جار خةلَك تيَ 
دةتوانيَت رةفتار دياري بكات.  كةسةكان بريار دةدةن كةسي باش بن يان خراث 

  تةنھا بةھؤي رةفتارى رابردوو يانةوة.

لةكؤتايدا ثيَويستة ضارةساز  وتةيةكى روونى ھةبيَت، كة وا نابيَت 
ةروةھا لؤمة بكريَت بةرامبةر ئةو شتانةى جلَةوى بةسةرياندا نةبوة ھ نةخؤشةكة

نةبؤتة ھؤى دروست بونيان. بةالَم ليَثرسراويَتى ھةية  نةخؤشةكةئةو شتانةى كة 
بةرامبةر كرداريَك كة نبةتي ھةبووبيَت رووبدات.  بة وتةيةكى تر سي ثي تي داوا 
ناكات يان ثيَشنيار ناكات ضارةساز  ثاساو بھيَنيَتةوة بؤ كرداري بةمةبةستى زيان، 

ةنجامي دابيَت.  بةالَم ھيضيان ئيشي ضارةساز  نية لؤمة ئ نةخؤشةكةكة لةوانةية 
دةتوانن طفتوطؤ  نةخؤشةكةبكات. ئيَستا ضارةساز  و  نةخؤشةكةيان ثاكانة بؤ 

ض بةھايةكى ھةية ھةروةھا ھةولَي ليَبوردنى خود بكات لةو  نةخؤشةكةبكةن كة 
لةوانةية  نةخؤشةكةليَثرسراويَتى لة ئةستؤ دابوة.   نةخؤشةكةبارودؤخانةى 

بيةويَت شتيَكى باش ئةنجام بدات بؤ كؤمةَل  يان كؤمةلَطا ئةطةر نةتوانرا شتيَك بؤ 
  قوربانيةكة بكريَت. 

  
  ئةركى مالَ  راسثاردنى

دةكات دووبارة ھةموو  نةخؤشةكةضارةساز  داوا لة  ،بؤ ئةركى مالَ 
نةيتوانى  نةخؤشةكةيادةوةريةكة بةاليةنى كةمةوة جاريَكى تر بنوسيَت.  ئةطةر 

ھان دةدريَت زياتر بنوسيَت لة  نةخؤشةكةئةركةكة يةكةم جار تةواو بكات ئةوا 
جاري ثيَشوو.  زؤرجار يةكةم طيَرانةوة ھيض نية جطة لة راستيةكان.  دةبيَت 

ھانبدريَت وردةكاري ھةستى زياتر  و سؤز و بيركردنةوةى بنوسيَت  نةخؤشةكة
دةكات  نةخؤشةكةضارةساز  داوا لة   كة لةماوةى زةبرة دةرونيةكة ھةيبووة.

واتا كاتَي يادةوةريةكة  ،بيركردنةوةكان و سؤزةكاني  ئيَستاى خؤي بنوسيَت
بيرلةضي دةكاتةوة و ھةست بة ضي دةكات ( نمونة، " من  نةخؤشةكةدةنوسيَت 

ھةست بة تورةيي زؤر دةكةم").  ھةروةھا لةوانةية زةبرة دةرونيةكة تةنھا زياتر 
وداوةكة.  ريَو شويَنةكانى سةربازي يان ثؤليس، ثرسةكان، يان بيَت لة رو

رةتكردنةوة لةاليةن كةسي خؤشةويست لةوانةية زةبرة دةرونيةكة خراثتر بكةن 
لةبةر ئةوة دةبيَت وةك بةشيَك لة يادةوةريةكة رةضاو بكريَن.  دةبيَت يادةوةري ئةم 

نةسةر نوسينى ئةركةكان و رووداوانةي سةرةوة و خالَي  طيرخواردنةكانيان بخريَ 
بيركردنةوة و سؤزى جياوازي ھةبيَت لة وانةي  نةخؤشةكةطفتوطؤكان .  ئةطةر 

 ،لةيةكةم باس دا ئةوا ثاشان دةتوانيَت بيركردنةوة و سؤزةكاني  ئيَستاى بنوسيَت 
بؤ نمونة،" لةو كاتة دا من بةتةواوةتى ترسام (من ئيَستا ھةست بة تورةيي 

 دةكةم)."  

ھةموو رؤذيَك يادةوةرية نويَيةكة  نةخؤشةكةت بخريَتةوة بير دةبيَ 
  بخويَنيَتةوة ھةتا سةردانى ئايندة.

" ھةتا زووترة دةبيَت دووبارة زةبرة دةرونيةكة بنوسريَتةوة.  ئةطةر تؤ 
نةوتواني يةكةم جار ئةركةكة تةواو بكةيت تكاية لة جاري ثيَشوو زياتر بنوسة.  

ياتر بنوسة  و بيركردنةوةكان و سؤزةكاني  ماوةى ووردةكاري ھةستةوةري  ز

  سةالمةتى كةسانى
 تر

  دووةم يادةوةري
 ى دةرونىزةبر

  ئةركى ماَل بؤ
 بسثيَرة 4خولي 
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زةبرة دةرونيةكة ى بخةرةسةر. ھةروةھا بيركردنةوةكان و سؤزةكاني  ئيَستاى 
خؤت بنوسة.  بيھيَنةوة بيري خؤت ھةموو رؤذيَك يادةوةريةكة بخويَنيتةوة ثيَش 

  دانيشتني ئايندة.
-Aَل فؤرمةكانى "ھةروةھا  ھةموو رؤذيَك بةردةوام بة لة كاركردن لةطة

B-C ".  

  

  : بيرةوةرى دووةمى زةبرى دةروونى 5كورتةى سةردانى 
  )خولةك 5نيشانةكانيان بثشكنة (. 1
بةدةنطى بةرز نوسراوى دووةمى بيرةوةرى زةبرى دةروونى . 2

بدة جياوازٮيةكانى نيَوان يةكةمجارو و دووةم  نةخؤشةكةبخويَنةرةوة. يارمةتى 
  ك). خولة 15جار ديارى بكات. (
 :شتى زيادكراو يان بةجيَھلَراو؟  ئامانجةكان  
  ھةست كردن بة تاوان/ لؤمةكردنى خود؟ سؤزة سروشتييةكان  و -
  بةردةوام بة لة ثرسياركردن سةبارةت بة خالَةكاني طيرخواردن. -
  ناساندنى ثرسيارةكانى بيركردنةوة.  -
  ة : سؤزةكان بةراورد بكة لة كاتي رووداوةكة و لطفتوطؤ كردن

 ئيَستادا. 
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  يةكان و لةيةكضووةكان لة كاتى رووداوةكة و ئيَستادا. ازجياو -
بؤ جارى دووةم بة  بيرةوةرٮيةكانسؤزةكان دواى نوسينةوةى  -

  سؤزي  كةمھيَز.  –بةراورد لة طةَل جارى يةكةم 
بدة ھةست بة سؤزة شروشتييةكاني بكات. قسة  نةخؤشةكةريَطة بة . 3

ةبارةت بة طريمانة و ئةنجامةكانيان بة تايبةتي جةخت بكة س نةخؤشةكةلةطةَل 
  خولةك) 10بخةرة سةر لؤمةكردنى خود (

  ھةندَى لة ثرسيارةكانى بيركرنةوة بةكاربھيَنة بؤ ناساندنى فؤرمى
ئةمة يارمةتى  ،داھاتوو ( فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة)

دةدات لةسةر خالَةكاني طير خواردن كاربكات  نةخؤشةكة
  ةت بة خراثترين بارى زةبرى دةروونى. سةبار

  كةمبكاتةوة كة ماناي  (لؤمة)بدة ووشةى  نةخؤشةكةيارمةتى
 "نيةت" ي تيَداية. 

 نةخؤشةكة. فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة بناسيَنة بؤ يارمةتي دانى 4
  خولةك) 10تاكو رووبةرووى خالَةكاني طير خواردن ببيَتةوة . (

  بدة.  نةخؤشةكةَل ثيشانى فؤرميَكى ثرسيارى بةتا -
  ضاوثيَداخشاندنةوةي نموونةيةكي فؤرمةكة .  -
ھةلَبذيَرة بةمةبةستى بةكارھيَنانى  نةخؤشةكةخالََيَ◌َ◌كى طيرخواردنى  -

ئةو ثرسيارانة (خالَيَكى طيرخواردن لةسةر لؤمةكردنى خود ھةلَبذيَرة يان  (ئةو 
اني شتةكان بة شيَوةيةكي ھةيةتي سةبارةت بة ئةنجامد نةخؤشةكةبيرورايانةى 

  جياواز).
  
ئةركى مالَةوة ديارى بكة و ريَطريةكاني تةواوكردنى ئةركةكة باس  - 5

  خولةك)5بكة (
ھةر رؤذةى كار لةسةر خالَيَكى طيرخواردن بكة بةبةكارھيَنانى فؤرمى  -

  ثرسيارةكانى بيركردنةوة.  
ئةطةر تةواو بةردةوام بة لةكاركردن لةسةر بيرةوةرى زةبرى دةروونى  -

  و رؤذانة بيخويَنةرةوة.  ،نةبوو
   خولةك) 5. كاردانةوةى نةخؤش بؤ سةردانةكة ھةلَسةنطيَنة. (6
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  : دةستنيشان كردني خالَةكاني طيرخواردن 5سةردانى 
  -بريتين لة: 5ئامانجةكانى دانيشتني 

نويَترين نوسراوى بيرةوةى زةبرى دةروونى   نةخؤشةكة. داواكردن لة 1
  تةوة و باسى بكات. بخويَنيَ 

  . باسكردنى زيادكراوة نوَيَ◌يةكان ( يان سِرراوةكان). 2
 نةخؤشةكة. ھةلَسةنطاندني بةرةوثيَش ضوونى دةربريني كاريطةر ( ئايا 3

ھةست بة سؤزى سروشتى دةكات يان بةطويَرةى كات كةمبؤتةوة ؟) وة " لؤمةى 
طؤرينى ھةندَى لة دةست دةكات بة  نةخؤشةكةخود / ھةست بةتاوان" ( ئايا 

ئايا بةھؤى ھةلَةى ئةوةوة بووة ؟ و تا  ،بيروراكانى سةبارةت بةوةى كة روويداوة
  ضةند دةيتواني ِريَطرى ليَبكات؟)

. بةردةوام بةكارھيَنانى ثرسيارى كراوة و باش سةبارةت بة خالَةكاني 4
  طير خواردنى رووداوةكة. 

خؤى دةست  نةخؤشةكةاكو . ناساندنى فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة ت5
  بكات بة بةكارھيَنانى ثرسيارى كراوة و باش. 

ثيَداني ئةركي ماَل (فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة) و دووبارة  - 6
  نووسيني بيرةوةرٮيةكى ترى زةبرى دةروونى ئةطةر ثيَويستى كرد. 

نوسراوى تايبةت بة بيرةوةرى دووةمى زةبرة دةروونييةكة  نةخؤشةكة
  تةوة لةطةأل جةخت كردنةسةر جياوازى نيَوان يةكةم جارو و دووةم جار. دةخويَن

ضارةساز ثيَويستة ثياضونةوةى  ،نةخؤشةكةدواى ثشكنيني نيشانةكانى 
دةدات كة جارجار   نةخؤشةكةنوسراوى نويَي بيرةوةرٮيةكان بكات. يارمةتى 

كضوونةكان باسى جياوازى و لةية نةخؤشةكةتيَبيني سؤزةكاني بكات. ثيَويستة 
بكات لة نيَوان ضؤنيةتى ھةستكردنى لةكاتى رووداوةكةدا و ھةستكردني دواى 

بكريَت  نةخؤشةكةئةوةى كة دةربارةى رووداوةكة دةنوسيَت . ثيَويستة ثرسيار لة 
كة ھةستى ضؤنة دواى نوسين و خويَندنةوةى بؤ جارى دووةم بة بةراووردكردن 

كان كةمتربن لة دووةم جاردا ئةطةر ريَطة لةطةأل جارى يةكةمدا. لةوانةية سؤزة
بةخؤى بدات جارى يةكةم ھةست بة سؤزةكاني بكات. ثيَويستة ضارةساز 
دةستنيشانى جياوازٮيةكان بكات كة ضؤن سؤزةكان كةم دةبنةوة بة طويَرةى 

 نةخؤشةكةرؤيشتنى كات ( ياخود ھةستةكان بةشيَوةيةكى كاتى زياددةكةن ئةطةر 
  كردن بة سؤزةكاني لة كاتى نوسينى نوسراوى يةكةمدا) خؤالبدات لة ھةست 

  

  طؤرينى طريمانة و ئةنجامةكان بةجةخت كردنة سةر لؤمةكردنى خود 
 ،ثيَويستة ضارةساز بةردةوام بيَت لة بةكارھيَنانى ثرسيارى ئاسان وكراوة

بةتايبةتى ئةو ثرسيارانةى كة لة فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوةدا ريزكراون 
بؤ روونكردنةوةى خالَةكاني طيرخواردنى  نةخؤشةكةةستى يارمةتي دانى بةمةب

توانيويةتى يان  نةخؤشةكةلؤمةكردنى خود يان (ھةست كردن بةوةى تارادةيةك 
 نةخؤشةكةدةتوانيَت بةشيَوةيةكى جياواز شتةكان ئةنجامبدات). دواى ئةوةى 

لة ناوةِرؤكدا دووجار دةربارةى بيرةوةرٮيةكة قسةى كردووة و رووداوةكةى 
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دا  4و  3ئةوا لؤمةكردنى خود كةم دةبيَتةوة . وةك ضؤن لةسةردانى  ،داناوةتةوة 
دا باسكراوة ثيَويستة ضارةساز ئةوةى لةبير بيَت كة ضةند جاريَك لؤمةكردنى خود 

بةبيري نايةتةوة  بيركردنةوة و سؤزةكان ضؤن  نةخؤشةكةروودةدا لةبةرئةوةى 
  . بوون لة كاتي رووداوةكة

وا تَي دةطات كة تواناي ھةبووة يان دةبواية تواناي ھةبيَت  نةخؤشةكة
لةكاتى زةبرة دةرونييةكةدا و ريَطةي لة رووداوةكة نةطرتووة. ئةمة واي لَي 
دةكات كة حوكم بةسةر خؤيدا بدات كة ئةو بة شيَوةيةكي جياواز رةفتاري 

بيربكاتةوة لة ھةموو ئةدات كة  نةخؤشةكةنةكردووة. كاتيَك ضارةساز يارمةتى 
تيَدةطات كة نةدةتوانرا  نةخؤشةكةبارودؤخةكة لةكاتى زةبرة دةروونييةكةدا ئةوا 

  رووداوةكة  ريَطيرى بكريَت وة ثيَويست ناكات لؤمةى خؤى بكات. 

بدات بؤ كةمكردنةوةى ووشةكانى  نةخؤشةكةضارةساز ئةتوانيَت يارمةتى 
ئةم ووشانة  نةخؤشةكةني كردنى لةكاتيَكدا "ھةلَةكردن" بة تيَبي ،وةك " لؤمةكردن"

خوازيارى ئةو  نةخؤشةكةبةكارديَنَى. كاتيَك نةخؤش و ضارةسازةكة بِريارياندا كة 
ئةوا ثيَويستة  ،ئةنجامة نةبووة و نةيتوانيوة ريَطيرى لة روودانى رووداوةكة بكات

سةردانى  ئةو زمانة بطوردريَت كة بةكارديَت بؤ وةسفكردنى رووداوةكة. وةك لة
طةشتة  نةخؤشةكةدا باسكرا "لؤمةكردن" دةاللةت لة نيازى دَل ئةكات. ئةطةر  4

ئةوا ووشةكانى لؤمةكردن و  ،ئةو بروايةي كة ئةو خوازيارى ئةنجامةكة نةبووة
ھةلَةكردن طونجاو و دروست نين و ثيَويستة ووشةى دروست تر بكاربھيَنريَت لة 

  جيَطايان. 

  فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة ناساندن و ثيَشةكي بؤ 
لةم سةردانةدا فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة دةناسريَنريَت . ثيَويستة 

 بةدةرةكانئةندازة بيركردنةوة لةليستةكة بةكاربھيَنريَت بؤ ثرسيارى كردن لةسةر 
 ،و خالَةكاني طيرخواردن. بؤ يارمةتي دانى نةخؤش تا لة ثرسيارةكان تيَبطات

ان ھةية لةطةَل نمونةيةك كة ئةوة ثيَشان ئةدات كة ضؤن نةخؤش مةلزةمةيةكم
ثرسيار لةطةَل خالَةكاني طير خواردندا بةكاربھيَنيَت. ثيَويستة ضارةساز ئةوة يادى 

بھيَنيَتةوة كة خالَةكاني طيرخواردن ناكؤكين لةنيَوان بؤضوونة كؤنةكان  نةخؤشةكة
دا، يان بؤضوونة سلبييةكان كة و ئةوةى ِروودةدات لةكاتى زةبرة دةروونييةكة

بةھيَزتر دةبن لةكاتى رووداوةكةدا . بؤضوونة كونةكان بةسوود نين لةبةرئةوةى 
توورةبوون لة خود و  ،(أ) ئةبنة ھؤى لؤمةكردنى خود، ھةست كردن بة تاوان 

كةسانى تر، (ب) ئةوانة رةنطدانةوةى واقعي زةبرةكة نين. ضارةساز ئةتوانيَت 
باسى كردووة لةماوةى ئةم سةردانة  نةخؤشةكةاردن ھةلَبذيَريَت كة خالَيَكى طيرخو

يان سةردانةكانى تردا و ثرسيارةكان بةكاربيَنيَت بةرامبةر بؤضوونةكة(بيرورا). 
لةم بةشةى ضارةسةرةكةدا ثيَويستة جةخت بخريَتةسةر خالَةكاني طيرخواردني 

كي رووداوةكةدا شتيَ  لؤمةكردنى خود و ئةو بيركردنةوانةي كة دةكرا لة كاتي
بؤضوونى زياتر ھاوسةنطى دةبيَت دةربارةى  نةخؤشةكة. تاكو جياواز بكريَت

رؤلَةكةى و ئةوةى كة رووئةدا، كاريَكى قورسة كةلةسةر كيَشةو بابةتى تر 
بيرت  ،ثيَكةوة نمونةيةك تةواوبكةن نةخؤشةكةكاربكات. ثيَويستة ضارةساز و 
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ھةموو ثرسيارةكان بؤ ھةموو بؤضونةكان بلَيَيت كة  نةخؤشةكةنةضيَت بة 
  ناطونجيَن. 

 نةخؤشةكةلةسةرةتادا ثيَويستة ھةندَى خالَى طيرخواردن ھةلَبذيَريت كة 
بتوانيَت كارى لةسةربكات لة ھةفتةكةدا بةبةكارھيَنانى فؤرمى ثرسيارةكانى 

بةشيَوةيةكى نمونةيى خالَةكاني طيرخواردن  نةخؤشةكةبيركردنةوة. ثيَويستة 
بدةيت  نةخؤشةكةيارى بكات كة كارى لةسةر ئةكات، بةالَم ثيَويستة تؤ يارمةتى د

  لةو رووةوة. 

طرنطة كة ضةند خولةكيَك  ،بؤ ئةو نةخؤشانةى كة نةخويَندةوارن 
تةرخان بكةيت لة دانيشتنةكاندا بؤ برياردان لةوةي كة كام دووان لة ثرسيارةكانى 

لةسةر خالَةكاني طير خواردنى بيركردنةوة يارمةتى دةرن بؤ كاركردن 
ثيَكةوة كاردةكةن بؤ دةسنيشانكردنى ئةو ثرسيارانة و  نةخؤشةكة. تؤ و نةخؤشةكة

  تا ئةو ثرسيارانةى لةياد بيَت.  نةخؤشةكةديارى كردنى ضةند ريَطايةك بؤ 
  ثيَدانى ئةركى مالَةوة 

رةكان بدةرةوة لةسةر فؤرمى " تكاية ھةر رؤذةى خالَيَكى طيرخواردن ديارى بكة و وةالَمى ثرسيا
  ثرسيارةكانى بيركردنةوة بؤ ھةر خالَيَكى طيرخواردن"

"ئةطةر تةواو نةبوويت لة نوسينى بيرةوةرٮيةكانى زةبرةدةروونييةكةت، 
تكاية كارى لةسةر بكة. بيخويَنةرةوة ثيَش سةردانى داھاتوو و ھةموو فؤرمةكان و 

  نة بؤ سةردانى داھاتوو "نوسراوى بيرةوةرى زةبرة دةروونييةكةت بھيَ 
  . ثيَدانى ئةركى مالَةوة بؤ ئةوانةى كة نةخويَندةوارن

" تكاية ھةر رؤذةى خالَيَكى طيرخواردن ديارٮبكة و وةالَمى دوو فؤرمى 
ثرسيارةكانى بيركردنةوة بدةرةوة بؤ ھةر خالَيَك. دةستيشانى بكة كة كام دووان 

  ش ئةوةى برؤى"بةكةلَكترينيانن الى تؤ و ضارةسازةكةت ثيَ 
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  فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة
ئةمانة ئةو ثرسيارانةن كة ئةتوانيت بةكاريان بھيَنيت بؤ ھةلَسةيطاندني 
بؤضوونةكانت تاكو بزانيت دروست و بةكةلَكن يان نا. ھةموو ثرسياريَك 
ناطونجيَت بؤ ھةموو خالَيَكى طيرخواردن. وةالَمى ثرسيارةكان بدةرةوة (ھةتا 

زؤرترين ثرسيار وةاَلم بدةرةوة) بؤ ئةو بؤضوونةى كارى لةسةر  دةتواني
  دةكةيت. 
  

بؤضوون 
  (بيرورا)____________________________________

  
ئايا بؤضوونةكةت خوويةكة يان بةندة لةسةر راستييةكان  ( شتيَكة كة  .1

 "راستة" يان شتيَكة ماوةيةكى دووردريَذة بة خؤتى ئةليَيتةوة؟)
  
  

 
 –بةكارديَنى ( بؤ نموونة  بةدةر ئةندازةلةشة و دةستةواذةى ئايا وو .2

ناتوانريَت و  ،ثيَويستة  ،ثيَويستى ،ھةتا ھةتاية ،قةد  ،ھةرطيز ،ھةميشة 
 ھةموو كاتَى) ؟

  
  

 
ئايا تؤ سةيرى ھةموو بارودؤخةكة دةكةيت يان جةخت دةكةيتة سةر يةك  .3

 اليةنى رووداوةكة؟ 
  
  
 

يت كة لةوانةبوو(احتمالي كةم) رووبدات لةطةَل ئايا تؤ شتيَك تيَكةَل دةكة .4
 شتيَك كة احتمالي رووداني زؤرة؟

  
  

 
ئايا بِرياردانت زياتر بةندة لةسةر ھةست و سؤزةكانت يان لةسةر  .5

 راستييةكان؟ 
  

  
  فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة (نمونة) 
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ني ئةمانة ئةو ثرسيارانةن كة ئةتوانيت بةكاريان بھيَنيت بؤ ھةلَسةنطاند
بؤضوونةكانت تاكو بزانيت دروست و بةكةلَكن يان نا. مةرج نيية ھةموو 
ثرسياريَك بطونجيَت بؤ ھةموو خالَيَكى طيرخواردن. وةالَمى ثرسيارةكان بدةرةوة 
(ھةتا دةتواني زؤرترين ثرسيار وةاَلم بدةرةوة) بؤ ئةو بؤضوونةى كارى لةسةر 

  دةكةيت.
  

ة مردنى دايكم ( ئةمة نمونةي من بةرثرسيارم ل بؤضوون (بيرورا):
  نةخؤشيَكة كة دايكي، خؤى كوشتووة،انتحاري كردووة)

  
  ئايا بؤضوونةكةت خووةيةكة يان بةندة لةسةر واقع؟  - 1
  بؤضوونةكةم بووة بة خووةيةك. -
  
 –ئايا تؤ ووشة و دةستةواذةى زيادةرؤيي بةكارديَنيت   ( بؤ نموونة  - 2
ناتوانريَت و ھةموو  ،ثيَويستة  ،ثيَويستى ،تايةھةتا ھة ،قةد  ،ھةرطيز ،ھةميشة 
  كاتَى) ؟

ئةبوواية بةشيَوةيةكى تر  ،ھةمووى ھةلَةى منة  ،من ئةلَيَم " من بةرثرسم -
  رةفتارم بكرداية."

  زيادةرؤيين. ئةمانة ووشةى 
  
ئايا تؤ سةيرى ھةموو باردؤخةكة دةكةيت بةطشتى يان جةخت دةكةيتة  - 3

  رووداوةكة؟  سةر اليةنيَكى تايبةتى
ھةموو باردودؤخةكة ئةوةية كة طيانى لةدةست دا بةھؤى كردارةكاني  -

  يةوة. 
  
ئايا تؤ شتيَك تيَكةَل دةكةيت كة لةوانةبوو(احتمالي كةم) رووبدات  - 4

  لةطةَل شتيَك كة احتمالي رووداني زؤرة؟
لةوانةية من نةبووبمة ھؤى مردنى دايكم ضونكة ئةو لةرووى عاتفييةوة  -

  طر نةبوو و ئةوةش بووتة ھؤى مردنى.جيَ 
  
  ئايا بِرياردانت زياتر بةندة لةسةر ھةستةكانت يان لةسةر راستييةكان؟  - 5
 ھةستةكان.  -

  
  : ثرسيارةكانى بيركردنةوة 6كورتةى سةردانى 

  خولةك) 5بثشكنة  ( نةخؤشةكةنيشانةكانى - 1
  ) كخولة 10ارةكانى بيركردنةوةدا  بضؤرةوة (يسبة فؤرمى ثر - 2
  بدة وةالَمى ثرسيارة قورسةكان بداتةوة.  نةخؤشةكةيارمةتى  -
بةتايبةتى  ،بدة خالَةكاني طيرخواردن روونبكاتةوة نةخؤشةكةيارمةتى  -

وة ئةو بيركردنةوانةي كة   يان بة لؤمةكردنى خودةوة ھةيةئةوانةى ثةيوةندي
  . دةبوواية شتيَكي جياواز بكراية
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ةى زةبرة دةروونييةكة بةرةو باش بوون كاتيَك بؤضوونةكان دةربار -
دةرؤن ( نةخؤشةكان كةمتر لؤمةى خؤيان دةكةن و بةشيَوةيةكى راستةقينةتر 
سةيرى زةبرةدةروونييةكة دةكةن) و دةست دةكةن بة كاركردن لةسةر  ئةو 

  بؤضوونانةي زيادة رؤييان ثيَوةديارة و  ثةيوةنديان بة ئيَستا و داھاتووةوة ھةية. 
نوسراوى نةنووسى سةبارةت بة بيرةوةرى زةبرة  نةخؤشةكةئةطةر  -

ثيَويستة جاريَكى تر  ،دةرونييةكةى وھيَشتا كيَشةى ھةية لةطةَل بيرةوةرٮيةكانى
  نوسراوى بيرةوةرى زةبرة دةروونييةكة بنوسيَت و بخويَنيَتةوة. 

بةردةوام بة لة ثرسيارى كراوة سةبارةت بة خالَةكاني طيرخواردن.  - 3
  لةك)خو 10(

  خولةك) 15فؤرمى شيَوازةكانى بيركردنةوة بلَيَرةوة ( - 4
 ثيَكةوة لةطةَل نةخؤشدا بضنةوة بةسةر فؤرمةكاندا  
  .ضاو بخشيَنة بة نمونةى فؤرميَكدا  
  :ئةو ثرسيارانةى كة ثيَويستة بيريان ليَبكةيتةوة بريتين لة  

ياتر شيَوازيَكى تايبةتى بيركردنةوة بةكارديَنيت ز نةخؤشةكةئايا  -
  لةوانةى تر؟

باسي بكة ضؤن ئةم شيَوازانة دةبنة ئؤتؤماتيك و ھةستى سلبى  -
  دروست دةكةن (نمونة بةكاربھيَنة) 

دا ئةم جؤرة بيركردنةوةية  نةخؤشةكةض رووداويَكى تر لة ذيانى  -
  كارى تيَكردووة؟ 

  
  بدة بيربكاتةوة لة نمونةى طونجاوى تر سةبارةت  نةخؤشةكةيارمةتى

ھي تر (بيَجطة لة و   دةروونى يزةبريوةنديدار بة ةثةكانى بيركردنةوة بةشيَواز
    .زةبري دةرووني)

  بكة رؤليَكى طةورةترى ھةبيَت لة ثرسياركردندا  نةخؤشةكةداوا لة
زياتر ثرسيار لة خؤى بكات بة ثيَضةوانةى ئةوةى كة ھةر  نةخؤشةكة(

 ضارةسازةكة ثرسيار بكات). 
و باسى كؤسثةكاني تةواوكردنى  نةخؤشةكة ئةركى مالَةوة بدة بة - 5

  خولةك).  5ئةركةكة بكة (
  نمونة ي خالَةكاني طيرخواردن بدؤزةرةوة بؤ ھةر شيَوازيَكى بيركردنةوة

لةسةر فؤرمةكة. تيبينى نمونةى نوَى بكة ھةموو رؤذيَك . بطةرَى بؤ 
 شيَوازةكان. 

  بةردةوام بة لة خويَندنةوةى نوسراوى بيرةوةرى زةبرة دةروونييةكة
  ئةطةر تا ئيَستا ھةستى بةھيَزت ھةية دةربارةيان. 

  يةكيَكى  ،ئةطةر طرانيت ھةية لةطةَل فؤرمي ثرسيارةكانى بيركردنةوةدا
 تر تةواوبكة.وة بةھةمان شيَوة بؤ فؤرمي شيَوازةكاني بيركردنةوة. 

  خولةك) 5بؤ سةردانةكة بثشكنة ( ؤشةكةنةخكاردانةوةى  - 6
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  : ثرسيارةكانى رووبةرووبونةوة  6سةردانى 
   6ئامانجةكانى سةردانى 

  ثياضوونةوة بة فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوةدا.  - 1
 لة وةالَمدانةوةى ثرسيارة قورسةكاندا.  نةخؤشةكةيارمةتيدانى   - 2
دووانةى كة بةكارھيَنانى ثرسيارى كراوة بؤ ئةو خالَة طيرخوار - 3

 ئةيةويَت روونى بكاتةوة.  نةخؤشةكة
 ناساندن و ديارى كردنى فؤرمى شيَوازةكانى بيركردنةوة.  - 4

ضةندةھا نيشانةى بيرةوةرى زةبرةدةروونييةكةى ھةبيَت،  نةخؤشةكةتاكو 
زؤرطرنطة كة ضارةسةرسازةكة طوَى لة بيرةوةرٮيةكى نويَي زةبرة دةروونييةكة 

ةوةى بيرةوةرٮيةكانى ترى زةبرة دةروونييةكة دةتوانريَت نووسين و خويَندن ،بيَت
 نةخؤشةكةلة كاتيَكي تردا لة دواى دانيشتنةكة ئةنجامبدريَت . بةمانايةكى تر 

ئةتوانيَت خؤى بةتةنھا كار لةسةر ئةمانة بكات. ھةرضةندة ضارةسةرساز دةبيَت 
 ةخؤشةكةنبكات و داوا لة  نةخؤشةكةبةدواداضوون لةسةر بةرةوثيَشضووني 

بكات كة راثؤرت بدات لةسةر خالَة طيرخواردووة نويَيةكان كة ثيَويستة كاريان 
  لةسةر بكريَت. 

دةست ثيَدةكات.  نةخؤشةكةوةك ھةميشة دانيشتنةكة بة ثشكنيني نيشانةكانى 
روو لة كةم بوون نةبوو لةم قؤناغةى  نةخؤشةكةئةطةر نيشانةكاني 

كة طرنطترين كيَشة سةبارةت بةرووداوةكة  ئةمة ماناى ئةوةية ،ضارةسةركردندا
ھيَشتا ضارةسةر نةكراوة؟ ثيَويستة ضارةساز بةردةوام بيَت لة دانيشتنةكان و 
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زؤربةي كاتي دانيشتنةكة بةسةرببات لةسةر قورسترين زةبري دةروونى 
بةبةكارھيَنانى فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة و ثرسيارى ئاسان و كراوة. لةم 

ويستة ضارةساز ضاوبخشيَنيَتةوة بة نيشانةكاندا تاكو بزانيَت كة كام كاتةدا ثيَ 
ھةوَل  نةخؤشةكة. ئةطةر تائيَستا نةخؤشةكةنيشانانة ھيَشتا طةورةترين كيَشةن بؤ 

دةدا خؤالبدات لةبيركردنةوة يان ھةست كردن بة سؤز سةبارةت بة بةشيَك لة 
ةكى دوورودريَذتر بنوسيَت بكة بيرةوةرٮي نةخؤشةكةئةوا داوا لة  ،رووداوةكة

ضةند جاريَك بيرةوةرٮيةكة  نةخؤشةكةسةبارةت بةو بةشة ودلَنيابة لةوةى كة 
 نةخؤشةكةئةخويَنيَتةوة دواى سةردانةكة(لة دةرةوةي سةردانةكة). ئةطةر 

 ،راثؤرت بدات لةسةر مؤتةكةى (بينيني خةوي ناخؤش)ي بةردةوام يان فالش باك
ى بيرةوةرٮيةكة بثشكنيَتةوة. لةوانةية ناوةرؤكةكة ثيَويستة ضارةساز ناوةرؤك

. نةخؤشةكةھيَمابدات كة ض بةشيَكى روداوةكة ھيَشتا خالَى طيرخواردنة بؤ
ئةطةر كةم بوونةوةيةكى بةرضاو لة نيشانةكاندا بوو ئةوا ثيَويستة  لةاليةكى ترةوة

تا و ضارةسازةكة طرنطي بدات  بةبؤضوون (بيرورا)ى زيادةرؤ دةربارةي ئيَس
  داھاتوو.
ضاك نةبوون طرنطة ئةمة باس  نةخؤشةكةتيَبينى: ئةطةر نيشانةكانى  

  بكةيت لةطةأل سةرثرشتيارةكةت و لةكاتى سةرثةرشتيارٮيةكةيدا. 

  ثياضوونةوةى فؤرمى  ثرسيارةكاني بيركردنةوة
دا سةبارةت بة نةخؤشةكةدواى ئةوةى ثيَداضوونةوة كرا بةسةر ئةركى مالَةوةى 

دةدات كة لة  نةخؤشةكةسيارةكانى بيركردنةوة، ضارةسازةكة يارمةتى فؤرمى ثر
خالَةكاني طيرخواردن تيَبطات و كاريان لةسةر بكات. بؤ زؤربةى بةشةكان، 

دةتوانيَت كاريَكى ناياب بكات لة وةالَمدانةوةى ثرسيارةكان. باوترين  نةخؤشةكة
ةوَل دةدا كة خالَيَكى كيَشة كة ئيَمة رووبةرووى دةبينةوة ئةوةية كة نةخؤش ھ

طيرخواردنى تر بةكاربھيَنيَت بؤ ثشتطيرٮكردنى بؤضوونة ئالَؤزةكانى(خالَي 
طيرخواردني يةكةم). بؤنمونة لةكاتى روونكردنةوةى خالَى طيرخواردنةكةدا " 

دةلَيَت بةلَطةكة بريتيية  نةخؤشةكةئةبواية بةشيَوةيةكى جياواز رةفتارم بكرداية " 
ريَطريم لة رووداوةكة بكرداية". دةستةواذةى دووةم بةلَطةيةك نيية  لة "ثيَويستة من

بؤ يةكةم بةلَكو تةنھا خالَيَكى تري طيرخواردنة! ئةو ريَطايةى بارودؤخيَكى وةكو 
ئةمةى ثَى ضارةسةر دةكةين ئةوةية كة قسةبكةين سةبارةت بةوةى مةبةستمان لة 

ريَن تاقي بكريَنةوة و بسةلميَنريَن راستييةكان ئةو شتانةن كة ئةتوان –راستى ضيية 
تةنھا بةلَطة كة ئةتوانيَت ثشتطيرى دةسةواذةى " ئةبواية  ،كة راستن. لةم حالَةتةدا

بةشيَوةيةكى جياواز رةفتارم بكرداية" بكات و بيسةلميَنيَت ئةوةية كة بة جياوازى 
بووة  رةفتاريان نةكردووة يان طرنطيان نةداوة بة رووداوةكة وة يان نيةتيان

رووداوةكة روو بدات. زؤربةى كاتةكان ئةمة راست نية (بؤ نمونة: نةخؤشةكان 
ھةولَيان داوة لة بارودؤخيَكى قورسدا ئةوةي لة تواناياندا بيَت بيكةن و خوازيارى 

ئةو  –كةواتة ئةو بؤضوونانة خوون  –ئةنجامى خراث نةبوون كة رووبدات) 
  نةك راستى بن .  - ؤيان دةلَيَنةوةشتانةن كة نةخؤشةكان ضةند جاريَك بة خ

ھةندَى جار نةخؤشيَك لةبيرى دةضيَتةوة كة ھةولَبدات وةالَمى يةك خالَي 
طيرخواردن بداتةوة لة كاتيَكى ديارى كراودا و ثرسيارةكانى بيركردنةوة 
بةكارديَنيَت بؤ كاركردن لةسةر ضةندةھا خالَى طيرخواردن. ھةنديَك جاري تر 
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خالَيَكى طيرخواردن ھةلَبذيَريَت كة زؤر ئالَؤز بيَت و نةتوانيَت  لةوانةية نةخؤشةكة
وةالَمى ثرسيارةكان بداتةوة. ئةم كيَشانة ئةتوانريَت دووربخريَنةوة لةماوةى 

و ثيَكةوة  نةخؤشةكةدا ئةطةر ضارةسازةكة فؤرميَكى نمونةيى بداتة  5دانيشتنى 
خالَى طيرخواردنى ئاسان كار لةسةر نمونةكة بكةن و ئةطةر ثيَكةوة ضةندين 

ھةلَةبذيَرن و كارى لةسةر بكةن لةماوةى ھةفتةكةدا. لةم قؤناغةى 
خالَى طيرخواردن سةبارةت بة لؤمةكردنى خود و (رووداوةكة  ،ضارةسةركردندا

ضؤن دةبوو ئةطةر بةشيَوةيةكى جياواز رةفتارم بكرداية لةطةلَى؟) زياترن. لةم 
ي تيَداية و نةخؤشةكةمردنى كةسانى دةوروبةرى حالَةتانةدا زةبرة دةروونييةكة 

تاوانى رزطاربوونى تياية (ھةست كردن بةتاوانى ئةوةى كة تؤ رزطارت بووة 
بةالَم ئةوانى تر نا). ثيَويستة ضارةسةرساز دلَنيابيَت لةوةى كة بؤضوونةكان 
  .سةبارةت بة ھؤكارةكان و ثيَشبينييةكان و بؤضوونى ئالَؤزى تر دةستنيشانكراون

زؤر طرنطة كاتيَك ديارى بكةيت  ،بؤ ئةو نةخؤشانةى كة نةخويَندةوارن
لة دانيشتنةكةدا بؤ ئةوةى ضاو بخشيَنيتةوة بة يةك يان دوو خالَى طيرخواردندا 

. ئةو بةبةكارھيَنانى ھةموو ثرسيارةكاني فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة
لةياد بيَت و ثراكتيزةى بكةن و نةخؤشانة داوايان ليَكراوة كة تةنھا دوو ثرسياريان 

ثيَويستة بزانريَت كة ئايا ثرسيارةكانى تر يارمةتى رووبةرووبوونةوة وطؤرينى 
  خالَةكاني طيرخواردن دةدات. 

  طؤران لة رةفتارى ضارةسازدا 
لةم خالَةى ضارةسةركردندا ثيَويستة طؤران لة رةفتارى ضارةساز دا 

تاكو  نةخؤشةكةاوة دةكات بؤ ريَثيشاندانى رووبدات. تائيَرة ضارةساز ثرسيارى كر
 ،ثرسيار لة بؤضوونةكانى بكات. لةطةأل ثيَداني ثرسيارةكانى بيركردنةوةدا

نةخؤشةكان دةست دةكةن بة ثرسيار و وةالَمدانةوةى ثرسيارةكان لةاليةن خؤيان 
وضارةساز زياتر رؤلَى شةرثةرشتيار يان راويَذكار دةبينيَت. ئةتوانريَت 

ة زياتر كاريطةرى ھةبيَت ئةطةر ضارةسازةكة بتوانيَت ثيَشنيارى طفتوطؤك
وةالَمى ترى طونجاو بكات بؤ ثرسيارةكان. ضارةساز ثيَويستى بة طةرانةوة ھةية 

  كيَشةى ھةبَى.  نةخؤشةكةبؤ ثرسيارى كراوة و راستةوخؤتر ئةطةر 

 ثيَنج يان شةش دانيشتنى يةكةم جةخت دةكاتة سةر ا) سؤزة سروشتيةكان
بؤ ئةوةي ھةستيان ثَي بكريَت و ب)طؤِرينى بيركردنةوةى ناواقعى و سلبى 
سةبارةت بة زةبرة دةروونيةكة لة ريَطةى ثرسيارة كراوةكانى ضارةسازةكةوة. 
 ،كاتيَك بيركردنةوة ناواقعييةكان سةبارةت بة بيرةوةرى زةبرةكة خرايةروو

ئةو  ،اھاتوو. بؤ نمونةطرنطى ئةدريَت بة بؤضوونةكان سةبارةت بة ئيَستا و د
كةسانةى لةاليةن كةسانيَكي ناسراوةوة بريندار دةكريـَن ئةوا ھةست ئةكةن كة 
كيَشةيان ھةية لة متمانةكردن بة كةسانى تر. لةوانةية كيَشةكةيان طةورةتر دةبيَت 
لةطةأل متمانة ئةطةر ئةو كةسانةى خؤشيان دةويَن ريَطةيان ثيَبدةن شكست بھيَنن 

دةروونييةكة. ئةطةر نةخؤشيَك وا ھةست بكات كة بِريارةكةى  دواى زةبرة
ئةوا متمانة بة بِريارةكةى  ،الوازبووة و بؤتةھؤى روودانى زةبرة دةروونييةكة

ناكات لة بارودؤخةكانى تردا. ئةطةر كةسيَك برياربدات كة دةستةالَتداران 
  بةرثرسن لة ئازارةكانى ئةوا متمانةى بةوانيش ناميَنيَت. 
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بؤضوونة زيادةرؤييانة ھةولَيَكن بؤ ھةستكردن بة سةالمةتى زياتر  ئةم
بةالَم دةبيَتة ھؤي شيَواندني ثةيوةنديةكان و رةفتارى ترساو و كةمى ريَزطرتنى 
خود و طومان كردن لةكةسانى تر. ئةم جؤرة بيركردنةوانة ئةوانةن كة جةختى 

  . CPTئةخةيتةسةر لة باقى ثرؤسةى 

 نى بيركردنةوةناساندنى شيَوازةكا
دواى طفتوطؤكردني ثرسيارةكان فؤرمى شيَوازةكانى بيركردنةوة 
ثيَشكةش دةكريَت.  ئةم فؤرمة جياوازة لة فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة ضونكة 
جةخت دةكاتة سةر شيَوازةكانى بيركردنةوة. نةك تةنھا يةك شيَوازي تايبةت. نةك 

ثرسيار لة  ،يةك يان بؤضوونيَكتةنھا جةخت كردنة سةر تةنھا بيركردنةوة
دةكريَت تيَبينى ئةوة بكات كة ئايا ضةند جؤريَكى تايبةت بيركردنةوة   نةخؤشةكة

بةكاردةھيَنيَت كة يارمةتي دةر نين. ثيَويستة ضارةساز باس لة ضؤنيةتى ئةم 
شيَوازانة  بكات كة دةبنة ئؤتؤماتيك و ھةست و رةفتارى سلبى دروست دةكةن 

تنةوة لة ثةيوةندى بةستن لةطةَل خةلَك ضونكة وا ھةست دةكةيت (وةك دووركةو
كة متمانة بةكةس ناكريَت). ثيَويستة ضارةساز نمونةي سةردانةكانى ثيَشوو 

 بكات نمونةيةك بھيَنيَتةوة لة روداوى ثيَشتر.  نةخؤشةكةبةكاربھيَنيَت يان داوا لة 

ك تةرخان بكةيت طرنطة كة كاتيَ  بؤ ئةو نةخؤشانةى كة نةخويَندةوارن:
لة ماوةى دانيشتنةكةدا بؤ ديارٮكردنى دوو شيَوازةكةى بيركردنةوة كة زؤرترين 

ثَيً◌كةوة كاردةكةن بؤ  نةخؤشةكةبة كارى ديَنيَت. ضارةساز و  نةخؤشةكةكات 
 نةخؤشةكةديارٮكردنى ئةو شيَوازانة و بِرياردان لةو ريَطايانة بؤ وةبيرھيَنانةوةى 

  شيَوازانة.  و كاركردن لةسةر ئةو

  ثيَدانى ئةركى مالَةوة
بيربكاتةوة لة  نةخؤشةكةثيَويستة  ،بؤ ديارى كردنى ئةركى مالَةوة

خالَةكاني طير خواردن و نموونة بدؤزيتةوة بؤ ھةر شيَوازيَى بيركردنةوة. لةذيانى 
تيَبينى و تؤمارى ھةر شيَوازيَك بكات كة  نةخؤشةكةرؤذنةيدا لة ھةفتةكةدا ثيَويستة 

دؤزيَتةوة و ثرسيارى ليَبكريَت تا بطةريَت بؤ ريَطايةكى تايبةت كة تيايدا ئةي
كاردانةوةى بؤ ئازارةكان لةوانةية لةاليةن ئةم شيَوازى بيركردنانةوة كاريان 
تيَبكريَت. ھةندَى لةم شيَوازى بيركردنةوانة لةوانةية ثيَش ئازارةكة ھةبوبن يان 

باشتر  نةخؤشةكةوةي زةبرةكة. بؤئةوةى طةشةيان كردبيَت لة  ئةنحامي كاردانة
لةم شيَوازى بيركردنةوانة بطات فؤرميَك و نمونةكانيان دةدةينَى لةطةأل فؤرميَكي 

ھيَشتا باش نةبيَت لة ثر كردنةوةي  نةخؤشةكةبةتالَدا بؤ ئةوةى تةواوٮبكةن. ئةطةر 
ةي فؤرمي ثرسيارةكاني بيركردنةوة، ئةوا فؤرميَكي ثرسيارةكاني بيركردنةو

  دةدريَتَي لةطةَل فؤرمي شيَوازي بيركردنةوة.

" بيربكةرةوة لة خالَةكاني طير خواردن و نموونة بؤ ھةريةك لة 
شيَوازةكانى بيركردنةوة كة لة ليستةكةدا ھاتوون بھيَنةرةوة لة ذيانى رؤذانةتدا ( 
 يان لة كؤرسى ھةفتةكةدا). بطةِرَى بؤ ئة ريَطايانةى كة تيايدا كاردانةوةت بؤ

زةبرة دةروونييةكة لةوانةية كارٮتَي كرابيَت لةاليةن ئةم شيَوازي بيركردنةوانةوة. 
بةردةوام بة لة خويَندنةوةى بيرةوةرى زةبرة دةرونييةكة ئةطةر ھيَشتا سؤزى 

  بةھيَزت دةربارةيان ھةية".
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  ثيَدانى ئةركى مالَةوة ( بؤ ئةوانةى كة نةخويَندةوارن ) 
ردنةوة ھةلَبذيَرة لة فؤرمةكةدا و نمونة بة " تكاية دوو شيَوازى بيرك

ھةريةكةيان بھيَنةرةوة لة ذيانى رؤذانةتدا. ئةو دووانة ھةلَبذيَرة كة ھةست دةكةيت 
بةسوودترينيانن لةطةأل ضارةسازةكةتدا ثيَش ئةوةى دانيشتنةكة بةجَي بيَلَيت. 

ةكة لةوانةية بطةرَى بؤ ئةو ريَطايانةى كة تيايدا كاردانةوةت بؤ بيرةوةرى زةبر
ھيَمايةكي نةطؤِر بةكاربھيَنة بؤ . تيَكرابيَت لةاليةن ئةم شيَوازانةوة كارى

  " بيرت بكةويَتةوة رؤذانة  وةبيرھيَنانةوةت بؤ ئةوةي 

  فؤرمى شيَوازةكانى بيركردنةوة
كراوة ضةندةھا جؤرى شيَوازةكانى بيركردنةوةن  ئةوةى لة خوارةوة ريز

شيَوازانة زؤربةى جار دةبنة خوويةكى ئؤتؤماتيكى و  كة خةلَك بةكارٮديَنن. ئةم
وامان ليَدةكةن سؤزى سلبيمان ھةبيَت يان كارى بيَسوود ئةنجام بدةين. نمونةي 
شيَوازي ثرسيار بھيَنةرةوة بؤ خالَى طيرخواردنةكانت. خالَة طيرخواردووةكةت 

وھةروةھا  لةذيَر شيَوازةكةدا بنووسة و ثيَمان بلََى ضؤن ئةطونجيَت لةطةلَى
  بيرلةوةش بكةرةوة كة ضؤن ئةو شيَوازي بيركردنةوةية كارت تيَئةكات. 

   موبالةغةكردن يان بضووكردنةوةى بارودؤخيَك.- 1

  . رةضاونةكردنى بةشة طرنكةكانى بارودؤخةكة - 2

  .زياد لة ثيَويست ئاسانكردنى شتةكان بة باش/خراث يان راست /ھةلَة - 3
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اھةست دةكةيت خةلَك خراث بيردةكةنةوة خويَندنةوةى ميَشك  ( و -4 
  سةبارةت بة تؤ لة كاتيَكدا بةلَطةيةكى تةواو نيية بؤ ئةمة).

ھؤكارھيَنانةوة بؤ سؤز (سؤزيَكت ھةية و وا ئةزانيت ئةبَى ھؤكاريَك  - 5
  ھةبيَت بؤ ئةو سؤزة)

  
  

  )1 -(نمونة فؤرمى شيَوازةكانى بيركردنةوة
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ةندةھا جؤرى شيَوازةكانى ئةوةى لة خوارةوة ِريزبةند كراوة ض
بيركردنةوةن كة خةلَك بةكارٮديَنن. ئةم شيَوازانة زؤربةى جار دةبنة خوويةكى 
ئؤتؤماتيكى و وامان ليَدةكةن سؤزى سلبيمان ھةبيَت يان كارى بيَسووة ئةنجام 
بدةين. نمونة بھيَنةرةوة بؤ ھةر شيَوازيَك لة خالَى طيرخواردنةكانت. 

ذيَر شيَوازةكةدا بنووسة و ثيَمان بلََى ضؤن ئةطونجيَت خالَٮطيرخواردنةكةت لة
  لةطةلَى. و بيرلةوةش بكةرةوة كة ضؤن ئةو شيَوازة كارت تيَئةكات.

  موبالةغةكردن يان بضووكردنةوةى بارودؤخيَك.  - 1
الشةيةكى مردووم بينى بةالَم ئازارى نةدام، كةسانى تر خراثتريان 

كةواتة كاردانةوةم بؤ بارودؤخةكة ھةلَة  بةسةرھات بة بينيني كارةساتي وةھا،
  بوو و من الوازم. 

  
  رةضاونةكردنى بةشة طرنكةكانى بارودؤخةكة.  - 2

بةردةوامم لة لةيادضوونةوةى ئةو راستييةى كة دةستدريَذٮكةرةكة 
دةمانضةى ثيَبوو كة زانيارٮيةكى طرنطة سةبارةت بةوةى كة ضةند كؤنترؤلَم 

  ھةبووة. 
  
  يست ئاسانكردنى شتةكان بة باش/خراث يان راست /ھةلَة. زياد لة ثيَو - 3

كاريَكى ھةلَةبوو كة لة الشة مردووةكة رامكرد يان شةرم نةكرد لةسةر 
  لةكاتى دةستدريَذٮيةكةدا. نةخؤشةكة

   
خويَندنةوةى ميَشك ( واھةستدةكةيت كة خةلَك خراث بير دةكةنةوة  - 4

  و نيية بؤ ئةمة) سةبارةت بة تؤ لةكاتيَكدا بةلَطةيةكى تةوا
وا ھةست دةكةم توِرةية. بةالَم زؤربةى جار  ،باوكم ئيَستا ھاواردةكات
بةلَكو لةبةرئةوةية كة طويَيةكى كةِرة و  ،ئةوبؤضوونةي من راست نيية

  . ھاوارئةكةت ضونكة نازانيَت ھاوارئةكات
  
ھؤكارھيَنانةوة بؤ سؤز ( سؤزَيَ◌كت ھةية و وا ئةزانيت ئةبَى  - 5
  ھةبيَت بؤ ئةو سؤزة) ھؤكاريَك

طريام و ھةستم كرد تاوانبارم كاتيَك باوكم ھاوارى كرد بةسةرما و منيش 
  لةبةرئةوة وا ھةست ئةكةم كة شتيَكى ھةلَةم كردووة.  ،برينداربووم

  
  )2-(نمونة فؤرمى شيَوازةكانى بيركردنةوة

ئةوةى لة خوارةوة ريزبةند كراوة ضةندةھا جؤرى شيَوازةكانى 
ةن كة خةلَك بةكارٮديَنن. ئةم شيَوازانة زؤربةى جار دةبنة خوويةكى بيركردنةو

ؤتؤماتيكى و وامان ليَدةكةن سؤزى سلبيمان ھةبيَت يان كارى بيَسوود ئةنجام 
بدةين. نمونة بھيَنةرةوة بؤ ھةر شيَوازيَك لة خالَى طيرخواردووةكانت. خالَة 

ن بلََى ضؤن ئةطونجيَت طيرخواردووةكةت لةذيَر شيَوازةكةدا بنووسة و ثيَما
  لةطةلَى و بيرلةوةش بكةرةوة كة ضؤن ئةو شيَوازة كارت تيَئةكات. 
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  . موبالةغةكردن يان بضووك كردنةوةى بارودؤخيَك- 1
وا ِراھاتووم بلَيَم كة ئةطةر من نةنووستماية ئةوا كةمينةكة رووى 

ضؤن نةئةدا و كةس نةئةمرد. ئيَستا من بارودؤخةكةم بضووك كردؤتةوة كة 
ناتوانريَت رووداني  شةر  ثيَشبينى بكريَت، ھةرضؤنيَك بواية لةوانةية كةمينةكة 

  ھةر رووي بداية. 

  رةضاونةكردنى بةشة طرنكةكانى بارودؤخةكة.  - 2
ھةميشة ھةست بة تاوان ئةكةم ضونكة من خةلَكم كوشتووة. بةخراثى 

بَي قيمةتم.  بيرم لةخؤم كردةوة و ضةند ساليَك ھةستم كردووة كة كةسيَكي
ھةرطيز بيرم لة واقعى بارودؤخةكة نةكردةوة . شةربوو.  ئةبواية خةلَكم 
بكوشتاية.ضونكة ئةمة سروشتى شةِرة. كاتي ھةست كردن بة تاوان و خراثى 

  خؤم رةضاوى راستييةكةم نةكرد كة ئةوة شةربوو. 

زياد لة ثيَويست ئاسانكردنى شتةكان وةك باش/خراث يان راست  - 3
   ./ھةلَة

لةوانةية شتيَكم كردبيَت لة ذيانمدا كة  ،ھةموو كةسيَك باش يان خراث نية
  باش نةبووبيَت بةالَم ئةمة ئةوة ناطةيةنيَت كة كةسيَكى خراثم. 

خويَندنةوةى ميَشك ( واھةست دةكةيت خةلَك خراث بيردةكةنةوة  - 4
  سةبارةت بة تؤ لة كاتيَكدا بةلَطةيةكى تةواو نٮية بؤ ئةمة) 

ة وائةزانم كة خةلَك وا ھةست دةكةن من شكستم ثي َھيَناون و ھةميش
واھةست دةكةن كة من ريَطةم بة كةمينةكة داوة رووبدات. بةالَم ئيَستا ئةزانم كة 

نةمزانيوة ئةوان بير لةضى ئةكةنةوة. لةبةرئةوة  –من  وام بير لَي كردووةتةوة 
ةى تؤية. واھةست ئةكةم ثرسيارم لة ھةنديَكيان كرد و كةسيان نةيان ووت ھةلَ 

  من ميَشكى ئةوانم خويَندؤتةوة. 
  
ھؤكارى سؤز ( سؤزيَكت ھةية و وا ئةزانيت ئةبَى ھؤكاريَك ھةبيَت  - 5

  بؤ ئةو سؤزة)
لةبةرئةوةي ھةميشة ھةستم بةتاوان كردووة، وامزانيوة كة تاوانبارم 

ھةستم بة  ،بةالَم ھةست كردن بة شتيَك زؤر جياوازة لةوةى كة لة راستيدا ھةية
تاوان كرد ضونكة خةلَك ئازاردران بةالَم ئةوةش ئةوة ناطةيةنَى كة ھةلَةى من 

 بووة.
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  : شيَوازةكانى بيركردنةوة7كورتةى سةردانى 
  )خولةك 5نيشانةكانى نةخؤشةكة ضيَك بكة. ( - 1

بة فؤرمةكانى شيَوازى بيركردنةوةدا بضؤرةوة بؤ ديارى كردنى خالَى  -2    
  خولةك)10تايبةت بة زةبرة دةرونييةكة( طيرخواردنى

  ئةو خاالَنةى كة ثيَويستة بخريَنة روو بريتين لة: 
  ئايا نةخؤشةكة شيَوازيَكى تايبةت زؤر بةكارديَنيَت؟  -
باسى ئةوة بكة كة ضؤن ئةم شيَوازانة لةوانةية كاربكةنة سةر  -

  كاردانةوةى نةخؤشةكة بةرامبةر زةبرة دةروونييةكة. 
بريتيية لة طؤِرينى ئةو شيَوازانة بة شيَوازى  (CPT) ئامانجى -

  بيركردنةوةى نةرمتر.
فؤرمى طؤرينى بيروراكان و ھةستةكان بناسيَنة لة ريَطةى  - 3

 خولةك)  15نمونةيةكى زةبرى دةروونيةوة (
 ة بؤتةوة لة فؤرمةكانى ثيَشوودا.دةيستنيشانى بكة كة ضةندجار ئةوة دووبار 

  بةكاردةھيَنريَت.  ABCفؤرمى  -                       
  فؤرمى ثرسيارةكانى بيركردنةوة بةكاردةھيَنريَت.  -            
  بؤضوونيَكى نويَى ھاوسةنطى نةرم ثيَك بھيَنة. -            

يةكةم ناوضة لة ثيَنج ناوضةكةى كيَشة بناسيَنة: بابةتى سةالمةتى  - 4
  لةك) خو 10كة ثةيوةندى بة خود و كةسانى ترةوة (

ريَزطرتن  ،ھيَز / جلَةو  ،متمانة ،: سةالمةتى ثيَنج بيرؤكةى سةرةكى -
 و طرنطيدان. 

بؤضونةكان  ضؤن زةبرة دةرونييةكة كارى كردؤتة سةر ثيَش/ دوا: -- 
 خود و كةسانى تر؟ سةبارةت بة سةالمةتى 

ئةطةر خالَى طيرخواردن ھةية سةبارةت بة سةالمةتى ئةوا  - -
 اربھيَنة بؤ كاركردن لةسةريان. بةك --فؤرمةكان 

ثيَويستة تيَبينى ئةوة بكةيت كة ضؤن بؤضوونةكان رةفتار دةطؤرن (  - -
 ئةتوانيَت وا لة خةلَك بكات دووربكةونةوة) 

 يارمةتيدانى نةخؤشةكة لة ناساندنى بيرؤكةى كةمتر زيادةِرؤ - -
بيرؤكةى طؤرينى ئةركى مالَةوة و فؤرمى ھةستةكان لةريَطةى  - -
اساندنى يةكيَك لة خالَى طيرخواردنةكانى سةالمةتى (كة ئةتوانريَت لة ن

 ئةركى مالَةوةدا تةواو بكريَت) 

 5ئةركى مالَةوة ديارى بكة و كؤسثةكانى تةواوكردنى باس بكة. ( -5   
  خولةك) 

ھةر رؤذةى لةسةر خالَيَكى طيرخواردن كاربكة لة ريَطةى بةكارھيَنانى فؤرمى 
ھةستةكان. دلَنيابة بةاليةنى كةمةوة كاربكةيت لةسةر خالَيَكى  طؤرانى بيروراو و

طيرخواردن سةبارةت بةسةالمةتى. ھةوَل بدة ئةمة بةكاربھيَنيت بؤ ئةو 
  رووداوانةى بةم دووايانة روويانداوة. 

داوا لة نةخؤشةكة بكة بةردةوام بيَت لة خويَندنةوةى نوسراوى بيرةوةرى زةبرة 
  دةروونييةكة 
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  .طةر تا ئيَستا ھةستى بةھيَزى دةربارةيان ھةيةئة      

خولةك) 5كاردانةوةى نةخؤشةكة بؤ سةردانةكة ضيَك بكة ( - 6
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  : شيَوازةكانى بيركردنةوةى ئالَؤز 7سةردانى 

  ئامانجةكانى سةردانةكة بريتين لة: 
  ثيَداضوونةوة بة فؤرمى شيَوازةكانى بيركردنةوةدا.  - 1
  ة تيَبينيكردنى ھةر شيَوازيَكى بيركردنةوةدا كة زؤر بةكارديَن. يارمةتٍدانى نةخؤشةكة ل - 2
ناساندنى فؤرمى طؤران لة بيرورا و ھةستةكان كة بةكارديَن لة ثاشماوةى  - 3

  ضارةسةرةكةدا. 
  ناساندنى بابةتى سةالمةتى.  - 4

  ثياضوونةوة بة شيَوازةكانى بيركردنةوة بؤ خالَة طيرخواردنةكانى زةبرة دةرونييةكة.
ثيَويستة سةردانةكة دةست ثيَبكات لةطةَل ثياضوونةوةى  ،دواى ضيَك كردنى نيشانةكان

ئةركى مالَةوة سةبارةت بة شيَوازةكانى بيركردنةوة.  ضارةساز يارمةتى نةخؤشةكة ئةدات 
دةربارةى دةستةواذةى خود قسةبكات و ريَطاى زياتر يارمةتيدةرى بيركردنةوة لة 

  جيَطةيان دابنَى. 
تة ضارةساز لةطةَل نةخؤشةكة باسى ئةوة بكات كة ضؤن زةبرة دةروونييةكة كارى ثيَويس

كردؤتة سةر كاردانةوةى نةخؤشةكة بؤ رووداوةكة. ذمارةيةك شيَوازى بيركردنةوة ھةية 
  كة دةبينريَن لةطةَل رزطاربووان لةزةبرة دةروونييةكة.

 ييةكان بة ھؤى ھةلَةى ئةو نةخؤشةى كة وا بيردةكاتةوة كة ئةنجامة سلب ،بؤ نمونة
  ئةوةوةية لةوانةية لؤمةى خؤى بكات دواى ئةشكةنجةكة. 

  خويَندنةوةى ميَشك و بيركردنةوة زؤر باوة. نةخؤشةكة وا ھةست دةكات خةلَكانى
تر بة ھةمان شيَوةى ئةو بيردةكةنةوة و ھةست دةكةن و كاردانةوةيان 

  ئةبيَت بةوةى كة راست بيَت. 
  دةربارةى سةالمةتى و تاوان زؤرجار تيَبينى ئةكريَن. بيركردنةوةى سؤزدارى

ضونكة نةخؤشةكة ھةست بة ترس ئةكات و ثاشان ئةزانيَت لة مةترسيداية. ئةطةر 
كةسيَك ھةست بة شةرم يان تاوان بكات، لةوانةية وا بزانيَت ئةوة بةلَطةيةكة كة شتيَكى 

 ھةلَةى كردووة. 
 ر باوة. تةنانةت ئةطةر باوةِرى بةوة بيركردنةوةى زيادةرؤى ( رةش و سثى ) زؤ

قةناعةتكردن بة نةخؤشةكة تا ئةو ووشانة بطؤريَت  ،نةبيَت كة بةتةواوى دةستى ثيَبكات
كة بةكارى ئةھيَنيَت ئةتوانيَت كاريطةرييةكى دةستبةجيَى ھةبيَت لةسةر قةبارةى سؤزة 

بناسيَنيَت كة  كاتيَك ضارةساز ئةتوانيَت ئةو بؤضوونة ،دروست بووةكان. بؤ نمونة
لةوانةية ھةندَى كةس ( تةنانةت كةسيَك) ئةتوانريَت متمانةى ثيَبكرديَت بة ضةند 

ثاشان ضارةساز ئةتوانيَت بةردةوام بيَت لة وةبيرھيَنانةوةى نةخؤشةكة كة "  ،ريَطةيةك
ھةموو" تةواو و دروست نيية. كاتيَك نةخؤشةكة دةلَيَت " ھةندَى كةس ناتوانريَت 

ثيَبكريَت" ھةستةكان كةمتر ھةلَدةضن لةوةى كة ئةطةر بلَيَت " ھةموو كةسَي"  متمانةيان
    

  
 كاريَكى طرنطة كة كات تةرخان بكةيت لة بؤ ئةو نةخؤشانةى كة نةخويَندةوارن :

دانيشتنةكةدا بؤ ضوونةوة بةسةر شيَوازةكانى بيركردنةوة لة فؤرمةكاندا. داوا لةو 
ثراكتيزةيان بكةن لة ريَطةى بةكارھيَنانى تةنھا دووانيان  نةخؤشانة كراوة كة ياديان بيَت و

   و طرنطة بزانن كة ئايا شيَوازى تر ھةية كاربكةنة سةر نةخؤشةكة.
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  ناساندنى فؤرمى طؤِرانى بيروراو و ھةستةكان لةطةأل نمونةى زةبرى دةروونيدا.
بكات. ھةموو ثيَويستة ضارةساز فؤرمى طؤِرانى بيروراو و ھةستةكان فيَرى نةخؤشةكة 

شارةزاييةكانى لة فؤرمةكةدا فيَركراون و لة ضارةسةرةكةدا بةكاريديَنن و فؤرمى نويَى 
طؤرانى بيروراو و ھةستةكان دةناسريَنريَت.  فؤرمى طؤرانى بيروراو و ھةستةكان 

دوو ثرسيارى يةكةم ثيَك ديَنيَت (  A-B-Cبةكارديَت بؤ ثاشماوةى سةردانةكان. فؤرمى 
نةخؤشةكة ثرسيارةكانى بيركردنةوة  ،ةستةكان). بؤ تاقيكردنةوةى بيروراكةبيرورا و ھ

بةكارديَنيَت و وةالَمى ئةوانة ئةداتةوة كة طونجاوة لةطةلَيدا. ثيَويستة نةخؤشةكة بيربكاتةوة 
لةوةى كة ئايا كام بيرورا لةطةأل يةكيَك لة شيَوازةكانى بيركردنةوةدا دةطونجيَت. ثاشان 

  ليَدةكريَت كة بير لة دةستةواذةيةكى ھاوسةنطتر و واقعى تر بكاتةوة.  نةخؤشةكة داواى

ئامانجى ضارةسةرةكة بريتى نية لةوةى ھةميشة خةلَك بطةريَنيتةوة بؤ ئةو بيرورايانةى 
ثيَش زةبرة دةروونييةكة ھةيانبووة. ئةطةر كةسيَك بؤضوونى زيادةِرةوى ھةبوو ثيَش 

ةبيَت لة ثيَكھيَنانى بيرورا و بؤضوونى ھاوسةنط تر. بؤ رووداوةكة ئةوا ئامانجةكة بريتى د
نمونة ئةطةر يةكيَك باوةرى وابيَت كة توانيويَتى متمانة بة ھةموو كةسيَك بكات ئةوا زؤر 
واقعى نابيَت و لةوانةية ئازاردةريش بيَت كة بؤ ئةو بيروراية بطةريَتةوة. بةھةمان شيَوة 

 ،ھةميشة كؤنترؤلَى "جلَةوى" ھةستةكانى بكات ئةطةر كةسيَك باوةرى وابوو كة طرنطة
  نامانةويَت بيطةريَنينةوة بؤ ئةو بيروراية. 

ثيَويستة ئةركى مالَةوة كاركردن بيَت لةسةر خالَةكانى طيرخواردن يان كاردانةوةى زةبرة 
دةروونييةكة و ھةروةھا طؤرينى شيَوازةكانى بيركردنةوة كة ئةبنةھؤى دروست بوونى 

خالَيَكى طيرخواردوو  ،. وةك نمونةيةكفؤرمى طؤرينى بيروراو ھةستةكان كيَشة لةطةأل
كة ديارى كراوة لة كاريطةرى سةرةتايى زةبرة دةروونييةكة يان لة سةردانةكانى ترةوة 
ثيَويستة بةكاربھيَنريَت. ثيَويستة ضارةساز و نةخؤش ثيَكةوة فؤرمةكة ثِربكةنةوة لةماوةى 

مةتى نةخؤشةكة بدات بةاليةنى كةمةوة خالَيَكى طيرخواردوو سةردانةكةدا و ضارةساز يار
ھةروةھا بةالَم ثيَويستة ھانى بدات بؤ بةكارھيَنانى  ،ھةلَبذيَريَت و رؤذانة كارى لةسةربكات

  فؤرمةكان بؤ ئةركى مالَةوة كاتيَك رووداوةكان لةماوةى ھةفتةكةدا روودةدةن. 
   ناساندنى بابةتى سةالمةتى خود و كةسانى تر

ضارةساز ثيَويستة يةكةم بابةت لة ثيَنج بابةتة تايبةتةكة بناسيَنيَت كة ئةتوانريَت طفتوطؤى 
  لةسةر بكريَت لةماوةى ثيَنج سةردانى داھاتوودا. 

" لة ثيَنج سةردانى داھاتوودا سةبارةت بة جؤرةكانى بيرورا لة ذيانتدا قسة دةكةين كة 
ارى تيَكرابيَت. لة ھةر سةردانيَكدا ثرسيارت لَى لةوانةية لةاليةن زةبرة دةروونييةكةوة ك

دةكةم كة بيربكةيتةوة لةوةى بيروراكانت ضؤن بوون ثيَش رووداوةكة و ضؤن ِروداوة 
زةبراوييةكة كارى تيَكردوون. ئةطةر ثيَكةوة برياربدةين كة ھةريةك لةم بابةتانة خالَى 

ةيت تاكو طؤران لةو شتانةدا داوات لَى دةكةم فؤرمةكان تةواوبك ،طيرخوادوون بؤ تؤ 
بكةيت كة بة خؤت ئةلَيَيت. ثيَنج ناوضة طشتييةكة بريتين لة بؤضوون سةبارةت بة 

و طرنطيدان. ھةريةك لةم بابةتانة دةتوانريَت  ،جلَةو ريَزطرتن ،ھيَز ،متمانة ،سةالمةتى
 ر".سةيربكريَت لة دوو ئاراستةوة: ضؤن بيردةكةيتةوة سةبارةت بة خؤت و كةسانى ت

فؤرمة دوو ثةرةييةكة بةكاربھيَنة كة ثةيرةوى  ،بؤ قسةكردن لةسةر سةالمةتى"
خةسلَةتةكانى ئةركى مالَةوةى سةردانةكة دةكات. زانيارى دابين ئةكات دةربارةى 

نيشانةكان و  ،سةالمةتى، لة نيَوياندا ئةو ريَطايانةى لة ريَطةيةوة بيروراكان دةطؤِردريَن
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ةبيَت لة طؤِرينى بيروراكان سةبارةت بةسةالمةتى و بؤضوونى كيَشةكان كة ئةنجامى د
  نويَى سةالمةتى "

"يةكةم بابةت كة قسةى لةسةر ئةكةين بريتيية لة سةالمةتى. ثيَش 
ئةشكةنجةكة، بروات وابوو كة بةتةواوى سةالمةتيت ( كة كةسانى تر مةترسيدار 

ةطةر بةلََى) ئةم بيرورايانة نةبوون)؟ ھةستت كردووة كة توانيوتة خؤت بثاريَزيت ؟( ئ
دةطؤرين بةھؤى زةبرة دةرونييةكةوة. ئايا باوةِرت وابووة كة خةلَكى تر مةترسيدارن و 
ئازارت ئةدةن؟ ئايا باوةِرت وابووة كة ناتوانيت خؤت بثاريَزيت؟ (ئةطةر بةلََى) كةواتة 

رةبوويت ئايا رووداوةكة ئةو بؤضوونانة ثةسةنددةكات ودةيسةلميَنيَت. كاتيَك تؤ طةو
ھيض ئةزمونيَكت ھةبووة كة واى ليَكردوويت ھةست بكةيت سةالمةت نيت يان لة 
مةترسيدايت؟ ئايا لة شتى خراث ثاريَزراويت؟ ھةستت كردووة كة ھةرطيز ليَت 

   روونادات؟. 

  دواى ئةوةى نةخؤشةكة باسى بيروراكانى دةكات ثيَش ئةشكةنجةكة: 
 خؤشةكة بدات تا برياربدات كة ئايا ضارةسازةكة ثيَويستة يارمةتى نة

 بيروراكانى ثيَشووى طؤراون يان جيَطيربوون بةھؤى زةبرة دةروونييةكةوة. 
  ضارةساز و نةخؤشةكة ثيَويستة برياربدةن كة ئايا نةخؤشةكة بةردةوام دةبيَت

لة ھةبوونى بؤضوونى سلبى سةبارةت بةسةالمةتى كةسانى تر يان تواناى 
 لة زيان.  خؤى بؤ ثاراستنى خؤى

  ) ثيَويستة باسى ئةوة بكةن كة ضؤن بؤضوونى سلبى ئةبيَتة ھؤى رارايى و
بؤ نمونة " شتيَكى خراث لةوانةية لةمن رووبدات ئةطةر بةتةنھا 

 بضمةدةرةوة") 
  نةخؤشةكة ثيَويستى بة زانينى ئةوة ھةية كة ضؤن ئةم بؤضوون و سؤزانة

 كاردةكةنة سةر رةفتارى. 

  رةكانى سةالمةتى راستةقينة لة دووركةوتنةوة لةسةر بنةماى ترسجياكردنةوةى كردا
لةوانةية ضارةساز ثيَويستى بة يارمةتيدانى نةخؤشةكة ھةبيَت بؤ جياكردنةوةى 
كردارةكانى سةالمةتى راستةقينة لة دووركةوتنةوة لةسةر بنةماى ترس يان لة كؤتايى ئةم 

شةكة ئةتوانيَت ئةطةرى بوونة قوربانى سةردانةدا يان لةماوةى سةدانى داھاتوودا. نةخؤ
دةرطا داخستن نةك ضةند  ،كةم بكاتةوة لةريَطةى كردارى سةالمةتييةوة (بؤ نمونة 

جاريَك ضيَك كردنةوةيان) بةبَى ئةوةى ھةست بة ترس و توقين بكات يان زؤر خؤ بة 
 دووربطريَت لة رةفتارى زيادةِرةو. 

اون و ھيض ريَطايةك نيية بؤ كةمكردنةوةى ھةرضةندة ھةندَى رووداو ثيَشبينى نةكر
مةترسييان (بؤ نمونة، ھيَرشى ضةكى كيمياوى لة ھةلَةبجة). ترسى طشتى و كردارة 

 ،ھةميشة بةئاطابوون ،زيادةِرؤيةكانى سةالمةتى وةك (ھةست كردن بةترس ھةموو كاتيَك
ة و ريَطة لة جار ) ِروداوة زةبراوييةكة دوورناخاتةو 50ضيَك كردنى داخستنى دةرطا 

ضارةسةر دةطرَي. ھةندَى نةخؤش جةختيان كردؤتة سةر طرنطيدانى زؤر بة فاكتةريَكى 
زةبرة دةروونييةكة كة ھةموو ثالنى سةالمةتييان لةسةر ئةو فاكتةرة دائةنيَن بؤ دةرضوون 

  لة سةرضاوةى ترى بةرزى مةترسيدار. 
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نى خؤى بناسيَتةوة كة ثةيوةنديان ثيَويستة ضارةساز يارمةتى نةخؤشةكة بدات دةستةواذةكا
ر و كةمتر مةترسيدار ( بة سةالمةتييةوة ھةية و دةست بكات بة ھيَنانةدى بؤضوونى نويَت

  بؤ نمونة 
ئةكرَى ووشةى "دلَنيام كة دووبارة روودةداتةوة" بطؤِريَت بة "لةوة ناضيَت  

 ،ةكة جاريَك رووبداتِرووبداتةوة". ھةندَى جار نةخؤشةكان بِروايان واية ئةطةر رووداو
جاريَكى تريش رووئةدات. ضارةسازةكة ثيَويستة ئةوة بةبير نةخؤشةكةدا بھيَنيَتةوة كة ئةو 
رووداوة رؤذانة يان ھةفتانة يان ساالَنة روونادات. بةلَكو لة راستيدا رووداويَكة ئةطةرى 

تر  روودانى زؤر كةمة. ھةرضةندة ضارةساز ناتوانيَت ثةيمان بدات كة جاريَكى
% دلَنيا نةبيَت لة 100روونادات بةالَم ئةتوانيَت يارمةتى نةخؤشةكة بدات واى ليَبكات كة  

  دووبارة روودانةوةى. 

  ثيَدانى ئةركى مالَةوة 
ثيَويستة نةخؤشةكة بةاليةنى كةمةوة فؤرميَك ثِربكاتةوة سةبارةت بة سةالمةتى ثيَش 

نبدريَت بؤ تةواوكردنى ئةو فؤرمانةى ئةطينا ثيَويستة نةخؤشةكة ھا ،سةردانى داھاتوو
ثةيوةندييان بة خالَى طيرخواردنة ديارى كراوةكانةوة ھةية و ھةروةھا ئةو رووداوانةى 

  ئةم دواييانة كة ثةيوةندى بة زةبرى دةروونييةوةن و خةمناكن. 

فؤرمى طؤرانكارى بيرورا و ھةستةكان بةكاربھيَنة بؤ تيَطةيشتن و "
يَكى طيرخواردن بةاليةنى كةمةوة ھةموو رؤذيَك. تكاية رووبةرووبوونةوةى خال

بيربكةرةوة سةبارةت بةوةى ضؤن بيروراى ثيَشووت سةبارةت بة سةالمةتى كاريان 
تيَكراوة لةاليةن زةبرة دةروونييةكةوة. ئةطةر بابةتى سةالمةتيت ھةية كة ثةيوةندى بة 

و بكة بؤ رووبةرووبوونةوةى بةاليةنى كةمةوة فؤرميَك تةوا ،خودو كةسانى ترةوة ھةية
ئةو بيرورايانة. ثةرة ماوةكان بةكاربھيَنة بؤ خالَةطيرخواردنةكان يان رووداوة 

   بيَزاركةرةكان كة بةم دووايانة روويانداوة.

ھةروةھا ئةم فؤرمة ئةتوانريَت بةكاربھيَنريَت لةاليةن ئةو نةخؤشانةوة كة 
ويَنةكان رةنطدةدةنةوة لةضؤنيةتى  نةخويَندةوارن. طرنطة كة ثيشانيان بدةيت ضؤن

كاركردن لةسةر خالَى طيرخواردنةكان. ھةرضةندة نةخؤشة نةخويَندةوارةكان ناتوانن 
وةالَمةكانيان بنوسن بةالم ئةتوانن فؤرمةكة وةك وةبيرھيَنانةوةيةكى ثرؤسةكة بةكاربھيَنن 

  كة لة ريَطةيةوة رووبةرووى بيروراكانيان ببنةوة يان بيان طؤرن.

  ابةتى سةالمةتىب
  ) 8و سةرةتاى سةردانى  7(بةكاربھيَنريَت لةطةأل نةخؤش لة كؤتايى سةردانى 

ئةو بؤضووونةى كة خؤت ئةثاريَزيت لة زيان و ھةندَى  بؤضوونى تايبةت بة خود:
  كؤنترؤلَت ھةية بةسةر رووداوةكاندا

 ئايا ئةزمونةكانى ثيَشووت بريتى بوون لة....... 
  سلبى؟  ايجابى؟

طةر تاقيكردنةوةى ئة
ئيجابي ثيَشترت ھةية لةوانةية 

ئةطةر ضةند جاريَك 
تووشى مةترسى و باروودؤخى 
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بؤضوونةكة ثيَش بخةيت بةوةى 
كة تؤ كؤنترؤلَى زؤربةى 

رووداوةكانت كردووة و ئةتوانيت 
خؤت بثاريَزيت لة زيان. زةبرة 

دةرونييةكة ئةتوانيَت ئةم 
 بؤضوونة ثةرت و بالَوبكاتةوة

 ،جلَةو نةكراو بوويت ذيانى
لةوانةية بؤضوونى سلبيت ھةبَى 

سةبارةت بة تواناى خؤت بؤ 
زةبرة  ،ثاراستنى خؤت لة زيان

دةرونييةكة ئةم بؤضوونة جيَطير 
  دةكات.

  
 

  نيشانةكانى باوةِركردن بةوةى كة ناتوانيت خؤت لة زيان بثاريَزين 
  

  * دلَةراوكيى بةردةوام و ھةميشةيى
  يَرشبةر سةبارةت بةوةى كة لة مةترسيدايت. * بيركردنةوةى ھ
  *  بَى ئؤقرةيى. 

  . بزواندني جةستةييو داضلَةكين * 
 * ترسيَكى توند سةبارةت بةوةى كة دووبارة ببيتة قوبانى لة داھاتوودا. 

 

بؤ ضارةسةركردنى ئةو كيَشانةى ثةيوةنديان بةو بيركردنةوةوةية كة تؤ ناتوانيت خؤت 
  رامبةردا ضى بة خؤت دةلَيَيت؟ لة بة ،بثاريَزيت 

دةستةواذةى خود لةوانةية 
 بريتى بيَت لة.....

ئةطةر ثيَشتر بروات وابوو 
 …كة........

ئيحتيمالة جاريَكى تر 
روونةداتةوة بةالَم طومانةكان لة 

 ئارادان. 

"لة من رووناداتةوة" ثيَويستة 
ناكؤكييةكة ضارةسةر بكةيت لة نيَوان ئةم 

 نى قوربانيبونبؤضوونةو ئةزمو

 
" من جلَةوم نيية بةسةر ئةو 

شتانةى كة ليَم رووئةدةن بةالَم ئةتوانم 
ئامادةكارى وةربطرم بؤ كةمكردنةوةى  

روودانى زةبرى دةروونى لة 
  "داھاتوودا

  

" ئةتوانم كؤنترؤلَى ئةوة بكةم كة 
ليَم رووئةدا و ثاريَزطارى لةخؤم بكةم لة 

ييةكة " ثيَويستة ناكؤك" ھةر زيانيَك
ضارةسةر بكةيت لة نيَوان ئةم 

 بؤضوونةو ئةزمونى قوربانيبون "

ئةتوانم كؤنترؤلَى ئةو 
رووداوانة بكةم و ھةنطاو بنيَم بؤ 
 ،ثاراستنى خؤم و لة زيان و ئازار

تؤ كؤنترؤلَت نيية بةسةر
 ،رووداوةكاندا و ناتوانيت خؤت بثاريَزيت

زةبرة دةروونييةكة ئةم بؤضوونةى 
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ناتوانم كؤنترؤلَى رةفتارى كةسانى تر 
بكةم. بةالَم ئةتوانم ھةنطاو بؤ 

كةمكردنةوةى ئةطةرى تووش بوون 
ويَك بنيَم كة تيايدا كؤنترؤل بة روودا

 لةدةست ئةدةم

جيَطيركردوة. ثيَويستة بؤضوونى نوَى 
بيَنيتة كايةوة كة واقعين و بؤضوونةكانت 
زياد دةكات دةربارةى كؤنترؤَل و توانات 

  تنى خؤت. بؤ ثاراس
 

بة مةترسى كةسانى تر و  بؤضوونى تايبةت بؤضوونى تايبةت بة كةسانى تر:
ثيَشبينييةكان سةبارةت بة ويستى كةسانى تر كة ئةيانةويَت ئازارت بدةن و بريندارت بكةن 

 و تووشى لةدةستدانت بكةن. 

  ئايا ئةزمونةكانى ثيَشووت بريتى بوون لة: 
سلبي اجابي

وةت ئةطةر ئةزمونى ئة
ھةبوو كة خةلَك سةالمةتن لة 

سةرةتاى ذيانتدا لةوانةية ثيَشبينى 
ئةوة بكةيت كة كةسانى تر 

 ،بتثاريَزن و زيانت ثيَنةطةيةنن
بريندارت نةكةن و ئازارت نةدةن. 

زةبرة دةرونييةكة ئةم بؤضوونة 
  ثةرت و بالَودةكاتةوة. 

 

 
ئةطةر ئةزمونى ئةوةت 
ھةبوو كة خةلَك مةترسيدارن لة 

رةتاى ذيانتدا يان فيَربكريَيت كة سة
 ،وا بيربكةيتةوة لة كلتور و ئاينتدا

ئةوا زةبرة دةرونييةكة ئةم 
 بؤضوونانة جيَطير دةكات. 

  
 

 

 نيشانةى تايبةت بة بؤضوونى سلبى تايبةت بة سةالمةتى 
 
  
  كاردانةوةى تؤقين يان خؤالدان  -
  ثاشةكشيَى كؤمةالَيةتى. -
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شانةى كة ثةيوةنديان بةو بؤضوونانةوة ھةية كة دةلَيَت ضارةسةركردنى ئةو كيَ 
لة بةرامبةردا تؤ ضى بة خؤت  ،ھةموو خةلَك مةترسيدارن و ئامادةن بؤ ئازاردانت

  دةلَيَيت؟ 

 
دةستةواذةى خود لةوانةية بريتى 

 بيَت لة.....
ئةطةر ثيَشتر بروات وابوو 

 …كة........

ھةندَى كةس ليَرةية و 
م ھةموويان بؤ ئةوة مةترسيدارن، بةالَ 

  ليَرة نين كة بة شيَوةيةك ئازارم بدةن.
 

" كةسانى تر ليَرةن بؤ ئازاردانى 
من و برينداركردنم و لةدةستدان" ثيَويستة 
بؤضوونى نوَى و نةرم و ھاوسةنط بنيات 

بنيَيت تاكو ئاسودةبيت لةطةأل ئةو كةسانةى 
كة ئةيان ناسيت  و بتوانيت بضيتة ثةيوةندي 

 لةطةَل كةسانى تردا. نويَوة
" لةوانةية ھةندَى كةس ھةبن كة 
ئازارى كةسانى تر دةدةن، بةالم شتيَكى 

ناواقعيية كة ثيَشبينى ئةوة بكةم كة ھةموو 
ئةوانةى ئةيان بينم ئةيانةويَت ئازارم 

  بدات"
  
  
 
 

" لةاليةن كةسانى ترةوة ئازار 
نادريَم" ثيَويستة ناكؤكى نيَوان ئةم بؤضوونة 

انى بوون ضارةسةر بكةيت . و قورب
بووضؤنة نويَكان ثيَويستة رةنطدانةوةى 

ئةطةرى برينداربوونى تؤ لةاليةنى كةسانى 
ترةوة بيَت نةك ئةوةى كة ھةموو كةس 
 ئةيانةويَت و ھةولَدةدةن ئازارت بدةن. 
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  خولةك).   5. نيشانةكانى نةخؤشةكة ضيَك بكة (1
بة فؤرمى طؤرينى بيروراكان و ھةستةكاندا بضؤرةوة بؤ ديارى كردنى خالَة  2.

  خولةك).  10نةكان (طيرخوارد
 ئةطةر ثيَويستى كرد.  ،يارمةتى نةخؤشةكة بدة بؤ تةواوكردنى فؤرمةكة  
  بةو فؤرمانةدا بضؤرةوة كة نةخؤشةكة ئيشى لةسةر كردون ( ئةطةر خويَندةوار

  بة خالَى طيرخواردنةكاندا بضؤرةوة كة ئيشت لةسةركردون) ،نةبوو
 ى بؤضوونةكاندا (بيروراكاندا). باسى كيَشةو سةركةوتنةكان بكة لةكاتى طؤِرين  
  يارمةتى نةخؤشةكة بدة لة طؤرينى ئةو خالَى طيرخواردنانةى كة خؤى ناتوانيَت

  بيانطؤريَت.  
يارمةتى نةخؤشةكة بدة تاكو لةسةر خالَى طيرخواردنةكانى تايبةت بة سةالمةتى  .3

 كاربكات و 
رمى طؤرانى بيروراو و بؤضوونى طونجاو ثيَكبھيَنيَت لة ريَطةى بةكارھيَنانى فؤ

  ھةستةكان.
4 .  

. دووةمين رةتكردنةوة ئةطةر كةسانى تر نةيانتوانى تةحةموولى ئةوة بكةن كة رو -
ناوضة لة ثيَنج ناوضةى كيَشةكة بخة ِروو: بابةتى متمانةى ثةيوةنديدار بة خود و 

  خولةك)  10كةسانى ترةوة (
 وانيَت متمانة بكات يان ثشت متمانةكردن بة خود= بِروابوون بةوةى كةسيَك ئةت

  ببةستيَت بة بؤضوون و بِريارى خؤى. 
 زؤر كةس دةست دةكةن بة ھةلَسةنطاندنى دووةمى  ،دواى زةبرة دةروونييةكة

  لةوانة:  ،بريارةكةيان سةبارةت بة رووداوةكة

  ئامادةبوون لة شويَنى يةكةمدا: " ئايا شتيَكم كردوة كة داواى بكةم؟"  -
ةماوةى رووداوةكةدا: " بؤضى من .............نةكرد كاتيَك رةفتارى خود ل -
  روويدا؟"
  تواناى حكومدانى كةسةكان" ئةبواية ..........بمزانياية سةبارةت بةو" -
  متمانةكردن بة كةسانى تر زؤربةى جار تيَك ئةضيَت دواى زةبرة دةروونييةكة

  لةكاتى 
  ابووثيَشتر متمانةى ثيَكر نةخؤشةكةخيانةت  ئةطةر  -
ويداوة خيانةت ئةطةر كةسانى تر باوةِر بة نةخؤشةكة نةكةن و ثشتطيرى نةكةن -

  و   
  ثاشةكشةبكةن.    

   .متمانة بة خود / كةسانى تر بةراوورد بكة لة ثيَش و لة دواى زةبرة دةروونٮيةكة  
  .لةطةأل نةخؤشةكة ضاو بخشيَنةرةوة بة فؤرمى متمانةدا لةكاتى سةردانةكةدا 

  
  
  خولةك)  5دانى ئةركى مالَةوة (ثيَ  -5
 ھةموو  زةبرة دةروونييةكة ئةطةر تاكو ئيَستا سؤزى بةھيَزى ھةية دةربارةيان

رؤذيَك كاربكة لةسةر خالَيَكى طيرخواردنى نوَى بةبةكارھيَنانى فؤرمى طؤرانى بيرورا 
. ئةم و ھةستةكان. دلَنيابة لة كاركردن لةسةر خالَيَكى طيرخواردوو سةبارةت بة متمانة
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فؤرمة بةكاربھيَنة بؤ كاركردن لةسةر ئةو رووداوة طرفتاويانةى لةم دواييةنةدا روويداوة 
 و ئةو كيَشانةى كة ثةيوةندييان بة زةبرة دةروونييةكةوة نيية. 

  داوا لة نةخؤشةكة بكة بةردةوام بيَت لة خويَندنةوةى نوسراوى تايبةت بة
  . بيرةروةرييةكانى

  خولةك)  5ة بؤ سةردانةكة ضيَك بكة (كاردانةوةى نةخؤشةك -6
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  : بابةتى سةالمةتى 8سةردانى              
 ئامانجةكانى سةردانةكة بريتين لة: 

  ضاوخشاندنةوة بة فؤرمى طؤرانى بيروراو و ھةستةكاندا.  .1
ضاوخشاندنةوة بة بابةتى سةالمةتى و كاركردن لةسةر ئةو بابةتانةى كة ثةيوةندييان  .2

مةتى خود و ئةو بؤضوونانةوة ھةية كة ئايا كةسانى تر ئةيانةويَت بة بيرؤكةى سةال
  ئازارت بدةن.

  ناساندنى بابةتى متمانة.  .3

ضاوخشاندنةوة بة فؤرمى طؤرانى بيروراو ھةستةكاندا بةمةبةستى 
  خستنةرووى خالَة طيرخواردنةكانى بابةتى سةالمةتى.

ت بكات بة سةردان لة ثيَويستة ضارةساز دةس ،دواى ضيَك كردنةوةى نيشانةكان
ريَطةى ضاوخشاندنةوة بة فؤرمى طؤرانى بيرورا و ھةستةكاندا و باسككردنى 

نةخؤشةكة يان كيَشةكان لة كاتى طؤرينى بيروراكاندا "بؤضوونةكاندا"  سةركةوتنى
(وھةستةكانى دواتر). ثيَويستة ضارةساز  و نةخؤش ثرسيارةكانى بيركردنةوة بةكاربھيَنن 

ى نةخؤشةكة تاكو رووبةرووى خالَة طيرخواردنةكان ببيَتةوة كة نةيتوانيوة بؤ يارمةتيدان
خؤى بيطؤريَت.  وةك نمونةيةك نةخؤشيَك لة رووداويَكى ھاتوضؤدا كة زؤر بة طران 
رزطارى بووة لة ليَدانيَكى مةترسيداردا بيَجطة لة ھةبوونى مؤتةكةى شةوان و فالش باك، 

يَكى تر بضيَتة ئوتومبيَلةوة. بؤضوونةكةى " ئوتومبيَل و وا ھةست دةكات كة ناتوانيَت جار
نةخؤشةكة ئةوةى  ،ناسةالمةتى" لةطةَل "جارى داھاتوو ئةمرم". لةسةر فؤرمةكة

روونكردؤتةوة كة ئةوة راستييةكة كة ھةموو ئوتومبيَليَك ناسةالمةتة و ئةزانيَت كة جارى 
ةكرد كة مبالةغةى كردووة يان دووةم ئةمريَت ضونكة ئةم جارة رزطارى بوو. ھةستى ن

لةبةرئةوة لة كؤتاى  ،بة طشتى بيردةكاتةوة و كارى لةسةر بيركردنةوةى عاتفى نةكردووة 
  فؤرمةكةدا بيركردنةوة و ھةستةكانى نةطؤرابوون. 

لةو دانيشتنةى سةرةوةدا و دانيشتنى داھاتووشدا لةوانةية خوازياربيت 
  دا دانراوة). 7ى ( كة لة كؤتايى سةردانى بطةريَيتةوة بؤ فؤرمى  بابةتى سةالمةت

لةوانةية كاريَكى يارمةتيدةر بيَت كة بة خيَراى ثياضوونةوة بكةيت بؤ (أ) ئايا 
نةخؤشةكة ھيض شتيَكى جياوازى تيَبينى كردووة سةبارةت بة بؤضوونةكانى سةبارةت بة 

ةروونييةكة سةالمةتى يان (ب) ئايا بؤضوونى نةخؤشةكة سةبارةت بةوةى ضؤن زةبرة د
كارى كردؤتة سةر بؤضوونةكانى سةبارةت بة سةالمةتى طؤراوة.  طؤران ئةتوانريَت 
بكريَت لة ريَطةى بةكارھيَنانى فؤرمى طؤرانى بيروراو ھةستةكاندا يان لة ريَطةى تيَبينى 

بؤ نمونة لةوانةية ( كردنى ئةوةى كة بؤضوونةكانى جياوازبوون لةوةى كة لةياديَتى
نيشتنى كؤتايى راثؤرتك بكات كة ھيض كيَشةيةكى نةبووة لةطةأل بيرؤكةى نةخؤشيَك دا

سةالمةتيدا سةبارةت بة كةسانى تر و ثاشان بة رؤيشتنى كات بؤى دةركةوت كة لة راستيدا 
 ضةند خالَيَكى طيرخواردنى ھةبووة).

كاركردن لةسةر خالَةطيرخواردنةكان و ثيَكھيَنانى بيرؤكةى نوَى و ھاوسةنطتر 
 ريَطةى بةكارھيَنانى فؤرمى طؤرانى بيروا و ھةستةكان. لة 

نمونةكةى سةرةوة ھةندَى جار جؤريَكة لةو فؤرمانةى كة بؤ يةكةم جار  ،بةداخةوة
لةاليةن نةخؤشةوة ثِر كراونةتةوة. ھةندَى جار نةخؤشةكان بة جؤريَك طيريان خواردووة 

كى تر سةيريان بكريَت. بؤ ئةم و سنوردارن لة بؤضوونةكانياندا كة ناتوانن بةشيَوةية
نةخؤشة  و ئةوانةى بابةتى سةالمتييان ھةية ضارةسازةكة دةستى كردووة بة قسةكردن بة 
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احتماليةتى دوبارة تووش بوون بة ثيَكدادانيَكى ترى ئوتومبيَل. ثيَويستة ضارةساز يادى 
ةماوةى نةخؤشةكة بيَنيَتةوة كة ھةرضةندة زؤر كةس تووشى رووداوى ناخؤش بوون ل

لة ذيانى رؤذانةدا رووداوى ناخؤش احتماليةتى زؤر كةمة. تةنانةت لة شةردا يان  ،ذيانياندا
ناكؤكيدا ئةم رووداوانة بة دةطمةن لة خةلَك روودةدةن رؤذانة. زؤرجار نةخؤشةكانمان 
بةردةوام دةبن لةوةى وا رةفتاربكةن كة احتماليةتى روودان بةرزة لةكاتيَكدا ئةمة راست 

ة. بؤ نمونة لةو حالةتةى سةرةوةدا ضارةساز داواى لة نةخؤش كردووة ضةندجار نيي
ئوتومبيَلى ليَخوريووة ثيَشتر. نةخؤشةكة بة ضارةسازةكةى ووتووة كة شوقة و شويَنى 

سالَى  20و رؤذانة دووجار ئوتومبيَل ليَدةخوريَت لةماوةى  ،كارةكةى دوورن لةيةكةوة
نةخؤشةكة كرد كة ئايا تووشى ھيض كارةساتيَكى رابردوودا. ضارةساز داواى لة 

داواى ليَكرد  ،مةترسيدارى ئوتومبيَل بووة ثيَشتر و كاتيَك نةخؤشةكة ووتى " نةخيَر"
ئةطةر يةكيَك بناسيَت كة تووشى كارةساتيَكى مةترسيدارى ئوتومبيَل بووبيَت (ھةروةھا 

  ووتى "نةخيَر" بؤ ئةو ثرسيارة).  

  ةكة حاسيبةيةكى دةرھيَناو ووتى: لة خالَيَكدا ضارةساز
سالَى رابردوودا كة رووداوى ئوتومبيَل  20جارة لةماوةى  14600" ئةوة بؤ 

ئةمة ماناى ئةوةية كة ئةطةر ھةموو شتيَك وةكو خؤى بميَنيَتةوة و ئم  ،رووبدات 
رووداوانة لةھةمان ريَذةدا رووبدةن و دةست بكةيتةوة بة بةكارھيَنانى ئوتومبيَل 

جانسيش  14599ضانسةى كة ھةية  14600ضانست دةبيَت لةو  1ارة ئةوا تؤ دووب
سالَى رابردوودا. ضةند واقعيية كة دووبكةويتةوة لةو  20دوورن لة تؤوة لةماوةى 

شويَنانةى كة تيايدا ثيَويستت بة ئوتومبيَل ليَخورين ھةية.؟ ئايا ئةتةويَت ئةو ضةند 
  ضى بكةيت و ناتوانيت ضى بكةيت؟" خولةكة ترسناكة ثيَت بليَت ئةتوانيت 

نةخؤشةكة و ضارةسازةكة فؤرمى طؤران لة بؤضوون و ھةستةكانيان تةواوكرد 
بؤ جارى دووةم بة ثشت بةستن بة طفتوطؤكانيان دةربارةى خالَى طيرخواردنةكان. كاتَي 

ثيَويستة  ،نةخؤشةكة فؤرميَكى ھةية كة بةتةواوةتى خالَى طيرخواردنةكة دةطؤريَت
ؤشةكة ھانبدريَت بؤ دووبارة خويَندنةوةى فؤرمةكة بة ريَكوثيَكى. ( يان بؤ نةخؤشى نةخ

نةخويَندةوار ثراكتيزةى طؤرانى بؤضوونة كؤنةكان بكريَت بة شيَوةيةكى نوَى بيرى 
  ليَبكريَتةوة). تاكو بيركردنةوة ببيَتة ئاميَريَكى ئاسودةو ئؤتؤماتيكى. 

ؤرمى طؤرينى بؤضوونةكان و ھةستةكان نةخؤشيَكى تر كة مامةلَة لةطةَل ف
دةكات بِرواى وابوو كة لةھةمان ئاستى بارودؤخى مةترسيدارداية وةك ئةو كاتةى لة بةغدا 
بووة ھةرضةندة ئيَستاكة لة شويَنيَكدا نيية كة شةر و و ھيَرش ثيَضةوانة ھةبيَت بةالَم ئةو 

تان كة ثالن بؤ ھيَرشيَكى تر سووربوو لةسةر ئةوةى لةوانةية ھةندَى كةس ھةبن لة كوردس
دابنيَن و ئةو بكةويَتة مةترسيةوة. ناتوانيَت جياوازى نيَوان بؤضوونةكان " ھةندَى شت 
لةوانةية رويدابيَت" و " ھةندَى شت روودةدةن" ببينيَت. ترسى زؤرى بةرةو 

اد و بيركردنةوةى عاتفى برد. ضارةساز داواى ليَكرد كة ضةندجار تةقةى ليَكراوة لة بةغد
ئةو ووتى " زؤرجار" . ثاشان ثرسيارى ليَكرد كة ضةند جار تةقةى ليَكراوة لةوةتةى 
ليَرةية يان طةراوةتةوة " ھيض". كاتيَك ضارةساز ثرسيارى ليَكرد كة ضؤن طةيشتة ئةو 

نةخؤشةكة وةالَمى دايةوة و ووتى " بةالَم لةوانةبوو  ،ئةنجامةى كة يةكسانة لة مةترسيدا
و  كة روو ئةدات رةساز رازى بوو بةوةالَمةكةى بةالَم ئةو طريمانةية نا رووبدات". ضا

داواى لة نةخؤشةكة كرد تيَبينى ئةوة بكات كة ھةستى ضؤن بوو كاتيَك ووتى " لةوانةية 
روويبداية" ثيَضةوانةى " رووئةدات". نةخؤشةكة توانى ئةوةى بؤ دةربكةويَت كة ئةو دوو 
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كة " روويببداية"  لة ووشةى " رووئةدات" لةرووى دةستةواذةية جياوازن  بةوةى 
% دلَنياية لةوةى دووةم و شتيَك كةمتر لة يةكةميان). ضارةساز 100احتمالييةتةوة ( 

دةستنيشانى كرد بؤ كاركردن لةسةر ئةمة لةطةأل زياتر طؤرينى بؤضوونةكان و 
  فؤرمةكانى بيركردنةوة" 

  و كةسانى تر ناساندنى بابةتى سةالمةتى سةبارةت بة خود
لةثاشماوةى  سةردانةكةدا ثيَويستة ضارةساز بابةتى " متمانة" بناسيَنيَت و باسى  

بكات ( متمانة بة خود و كةسانى تر). بؤ قسةكردن لةسةر متمانة لةطةأل نةخؤشةكةتدا ئةو 
فؤرمة بةكاربھيَنة كة ثةيرةوةى خةسلَةتةكانى ئةركى مالَةوة لة سةردانةكةدا دةكات. 

رى دةستةبةردةكات دةربارةى متمانة و ھةروةھا ئةو ريَطايانةى كة لةريَطةيةوة زانيا
ئةو نيشانة و كيَشانةى كة بةدةست دةكةون بؤ طؤرينى  ،بيركردنةوةكان دةطؤريَن

  بؤضوونةكانى متمانة و بؤضوونى نويَى طونجاو سةبارةت بة متمانة. 

انيَت متمانة بة ثيَشبينى و " متمانةكردن بة خود ئةو بؤضوونةية كة يةكيَك ئةتو
بِريارةكانى خؤى بكات. دواى رووداوى ناخؤش و زةبرى دةروونى زؤربةى خةلَك دةست 
دةكةن بة طومانكردن لة خؤيان و ثرسيار لة بريارةكانى خؤيان دةكةن سةبارةت بةو 

يان  ،رةفتارةكانيان لةماوةى رووداوةكةدا ،بارودؤخةى كة بةرةو رووداوةكةى بردون
بارةى تواناكانيان بؤ برياردان لة كةسايةتى. متمانة بةكةسانى تر تيَك دةشكَى و زةبرى دةر

دةروونى بة دواى خؤيدا ديَنيَت. سةرةراى ھةستكردن بة خيانةت كة رووئةدا كاتيَك 
نةخؤشةكان ئةتوانن ھةست بة خيانةت  ،زةبرى دةروونى ديَتة ئاراوة لةاليةن كةسيَكةوة

لَكانةوة كة روويان تيَكردوون بؤ يارمةتييان ثشتطيرى لة ماوة و دواى بكةن لةاليةن ئةو خة
رووداوةكةدا. بؤ نمونة ئةطةر نةخؤشيَك ھةستى كرد كة دراوسيَيةك راثؤرتى ليَداوة الى 
رذيَم ئةو كاتة بِريارةكةى راست بووة و ثيَويست ناكات متمانة بةكةس بكات. ھةندَى جار 

ةيةكى دوورودريَذ ھةلَدةطريَت بَى ئةوةى لة راستيدا نةخؤشةكة ئةو بؤضوونة بؤ ماو
ى تر يان كةسةكان خيانةتيان ليَكردووة يان لةوانةية نةخؤشةكةبزانيَت كة ئايا 

 روونكردنةوةيةكى طونجاويان ھةبيَت بؤ ئةو رةفتارةيان.  

َ◌جار خةلك ناتوانيَت مامةلَة لةطةَل سؤزى نةخؤشةكان بكةن و  " ھةندى
يان ھةوَل دةدةن بؤ كةمكردنةوةى رووداوةكة يان كاريطةرييةكةى.  ثاشةكشة دةكةن

ئةم جؤرة كشانةوةية لةوانية وةك رةتكردنةوة سةيربكريَت لةاليةن نةخؤشةكانةوة  و 
وابيردةكةنةوة كة ئةو كةسةى تر ناتوانريَت متمانةى ثيَبكريَت تاكو ثشتطيريان 

ان تووشى زةبرى دةروونى ئةبن وةك بكات. ھةندَى جار كة زياتر لة ئةنداميَكى خيَز
ئةوةى كةلةمردنى كةسيَكى خؤشةويستيانةوة تووشى ئةبن و لةو كاتةدا ثيَويستيان 
بةشتى جياواز ھةية. كةسيَكيان لةوانةية ئاسوودةيى بويَت كاتيَك كةسيَكى تريان 
ئةوةستيَت لة قسةكردن و ثاشةكشَى ئةكات ضونكة ھةموو ئةو سؤزانةى ھةية كة 

نَي بؤ ساتيَك مامةلَةيان لةطةأل بكات. بَى ثةيوةندييةكى ئاشكرا بازنةى خةم و ئةتوا
ثاشةكشَى لةوانةية بةھةلَة تيَبطةيةنريَت وةك نةبوونى ثشتطيرى و ببيَتةھؤى 

  روونكردنةوةى موشكالوى بارودؤخةكة"

ضؤن ھةستت دةكرد سةبارةت بة بِريارةكةى خؤت؟  ،" ثيَش رووداوةكة 
كةسانى تر دةكرد؟ بةض ريَطةيةك؟ ضؤن تاقيكردنةوةكانى ثيَشووى  تؤ متمانةت بة
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ذيانت كاردةكاتة سةر ھةست بة متمانةكردن؟ ضؤن ئازار و خةمةكانت كاردةكاتة 
 سةر ھةستى متمانةكردن بة خود و كةسانى تر"

  ئةركى ثراكتيزةكردن 
" بةكارھيَنانى فؤرمى طؤرانى بؤضوونةكان و ھةستةكان بؤ تيَطةيشتن 

ان رووبةرووبونةوةى يةكيَك لة خالَة طيرخواردنةكان بةاليةنى كةمةوة لة ي
رؤذيَكدا. تكاية بير لةوة بكةرةوة كة ضؤن بؤضوونةكانى ثيَشترت سةبارةت بة 
متمانة كارى تيَكراوة لةاليةن زةبرة دةروونبيةكةوة. ئةطةر بابةتى متمانةت 

نى كةمةوة فؤرميَك تةواو ئةوا ثيَويستة بةالية ،ھةبوو بة خؤت و كةسانى تر
بكةيت بؤ كاركردن لةسةر ئةو بؤضوونانة.ثةِرة ماوةكان بةكاربھيَنة بؤ خالَة 
طيرخواردنةكانى تر يان بؤ ئةو رووداوانةى كةبةم دووايانة روويانداوة و 

  ھةروةھا خالَى طيرخواردنى سةالمةتى ئةطةر ئةو خالَى طرنط بوون بةالتةوة."

داوا لة نةخؤشةكة دةكةيت كة  يَندةوارن:بؤ ئةو نةخؤشانةى نةخو
بةردةوام بيَت لة بةكارھيَنانى فؤرمى طؤرينى بؤضوونةكان و ھةستةكان وةك 
زةنطيَكى ثرؤسةكة كة لةريَطةيةوة بؤضوونةكانيان دةطؤريَت دةربارةى متمانة يان 

رنطة ھةر بابةتيَكى ترى تايبةت بة سةالمةتى يان ھةر رووداويَكى تر لة ذيانياندا. ط
كة كيَشةكة لةطةأل نةخؤشةكة ضارةسةر بكةيت بؤئةوةى بزانيت ضى باش 

و ضيش باش كارناكات بةبةكارھيَنانى فؤرمةكة. ھةروةھا طرنطة كة  كاردةكات
ثرسيار و بابةتى تايبةت بة خويَندةوارى بھيَنيتةوة و ئةم فؤرمة بةكاربھيَنيت لة 

  سةرثةرشتيكردندا. 

  بابةتى متمانة 
ئةو بيرورايةى كة كةسيَك متمانةى بةخؤى ھةبيَت يان  ايبةت بة خود:بيروراى ت

  ثشت بة بِريارةكانى خؤى ببةستيَت. ئةم بؤضووونة رؤلَيَكى طةورة دةبينَى.  

 تاقيكردنةوةكانى ثيَشووم بريتى بوو لة 
  سلبى؟  ئيجابى؟

ئةطةر تاقيكردنةوةى ثيَشترت ھةية 
ِريارى كة واى ليَكردويت وا بيربكةيتةوة كة ب

مةزنت داوة. زةبرةدةروونييةكة ئةم 
  بؤضوونة تيَك دةشكيَنيَت. 

  

ئةطةر تاقيكردنةوةى ثيَشترت 
ھةية كة تيايدا لؤمةكراويت لةبةر 

لةوانةية بؤضوونى  ،رووداوى سلبى
سلبيت ھةبيَت سةبارةت بة توانات بؤ 

بِرياردان سةبارةت بة بارودؤخةكةكان 
م يان خةلَك. زةبرة دةرونييةكة ئة

 بؤضوونة جيَطير دةكات.
 
 

نيشانةى ثةيوةنديدار بة باوةِربوون بةوةى كة ناتوانيت متمانة بة خؤت بكةيت 
 

 ھةست كردن بةخؤ ھةلَخةلَةتاندن 
  َدلَةراوكى 
 سةرليَشيَوان 
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 حةزةركردن زياد لة ثيَويست 
 ناتوانايى بؤ بِرياردان 
 زياد لة ثيَويست طومان لةخود رةخنةطرتن لة خود 

  

ضارةسةركردنى كيَشةى تايبةت بة متمانةكردن بة خؤت . ضى بة خؤت دةلَيَيت لة بؤ 
  بةرامبةردا؟

  
ئةطةر ثيَشتر بِروات وابووة 

  كة.........
دةستةواذةى طونجاوى خود 

  لةوانةية .........

" ئةتوانم متمانة بة بِريارةكانم 
 ،بكةم تةنانةت ئةطةر تةواويش نةبن

يارم لةم كةسة تةنانةت ئةطةر بةھةلَة برِ 
دةزانم كة ھةميشة  ،يان باردوخة داوة 

ناتوانم ثيَشبينييةكانم راستةقينة بيَت كة ئايا 
بارودؤخةكة بةو شيَوةيةية كة من بيرم 

  ليَكردؤتةوة"

ناتوانيت ثشت بة ثيَشبيى و 
لةوانةية زةبرة  ،بريارةكانى خؤت ببةستيت

دةروونييةكة ئةو ثؤضوونةت بةھيَزبكات" 
متمانة بة بريارةكانى خؤم بكةم" يان ناتوانم 

" برياريَكى خراثم داوة". ئةوةى لةوة 
تيَبطةيت كة زةبرة دةرونييةكة ھةلَةى تؤ 

نيية و بِريارةكانت نةبوونةتة ھؤى روودانى 
ثيَويستة بؤضوونةكانت ھاوسةنطتر و 

  نةرمتر بكةيت. 

" كةس بريارى تةواوةتى نيية. 
ثيَشبينى  ھةولَت زؤرداوة لةبارودؤخيَكى

نةكراودا. ھيَشتا ئةتوانم متمانة بة تواناكانم 
 بكةم بؤ برياردان ھةرضةندة متكامل نيية"

 ،تؤ بِريارى تةواوةتيت ھةية 
لةوانةية زةبرة دةرونييةكة ئةم بؤضوونة 

بطؤريَت. بؤضوونى نوَى ثيَويستة 
كاردانةوةى ئةو ئيحيماليةتة بيَت كة تؤ 

ھةر بريارى  لةوانةية ھةلَة بكةيت بةالَم
  باشت ھةية.

 
 

ئةو بؤضوونانةن كة ئةتوانيت ثشت بة  بيروراى تايبةت بة متمانة بة كةسانى تر:
ثةيمانى كةسانى تر ببةستيت بة رةضاوكردنى رةفتارى داھاتوو. ئةركيَك لة ئةركة 
زووةكانى مندالَى فيَربوونى ئةوةية متمانة بةكَى و كةى متمانة بةكةسانى تر دةكةيت. 

 –ويستة مرؤظ باالنسيَكى تةندروست فيَربيَت سةبارةت بة متمانةكردن و متمانةنةكردن ثيَ 
  ئايا متمانةبكةيت يان نا و ضةند متمانةكردنةكة ثشت بة بارودؤخةكة دةةبةستَى. 
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  تاقيكردنةوةكانى ثيَشووت بريتيبوون لة..

  سلبى؟  ئيجابى؟

 ،ئةطةر تاقيكردنةوةى باشت ھةبووة
وونة الت دروست ببيَت " لةوانةية ئةو بؤض

ئةتوانى متمانة بةھةموو كةسيَك بكةيت" 
  زةبرى دةرونى ئةم بؤضوونة دةطؤريَت. 

  

ئةطةر لةسةرةتاي ذيانتدا 
خيانةتت ليَكرا لةوانةية ئةو بؤضوونةت 

الدروست ببيَت كة ناتوانريَت متمانة 
بةكةس بكريَت. زةبرة دةروونييةكة ئةم 

بةتى بةتاي ،بؤضوونة جيَطير دةكات
ئةطةر لةاليةن كةسيَكةوة بيَت كة 

  ئةيناسى. 
 

 

  دواى زةبرة دةرونييةكة
 

  

ئةطةر ئةو كةسانةى ئةيناسيت و متمانةيان ثيَدةكةيت 
لؤمةبكريَن و ثشتطيريت نةكةن دواى زةبرة دةرونييةكة بؤضوونةكةت 

  دنيان دةطؤريَت. رسةبارةت بة متمانةثيَك
 

 

توانيت متمانة بةكةسانى تر نيشانةى تايبةت بةو بِروايةى نا
 بكةيت 

 

  .ھةستيَكى زؤر و قولَى بَي ھيَوابوون لة كةسانى تر 
  .ترس لة خيانةت و بةجيَھيَشتن 
  .تورةبوون لةو كةسانةى كة خيانةتيان لَى كردويت 
  ئةطةر خيانةت ضةندجاريَك دووبارة بووةوة ئةوا بؤضوونى

متمانةيان سلبى دةضةسثيَت بةجؤريَك كة ئةو كةسانةش كة 
 ثيَئةكةيت بة طومانةوة سةيردةكريَن. 

  ترسان لة ثةيوةندى نزيك، بةتايبةتى كاتيَك متمانة خةريكة
 دلَةراوكيَى بةھيَز و ترس لةخيانةت زياددةكات ،دةست ثَي دةكات

  .راكردن لة ثةيوةندييةكان 
 

 

ضى  لةبةرامبةردا ،بؤ ضارةسةركردنى بابةتى تايبةت بة متمانة بة كةسانى تر
 بةخؤت دةلَيَيت؟

 
دةستةواذةى طونجاوى خود 

  لةوانةية...........

 
ئةطةر ثيَشتر بِروات وابوو 

  كة...........
"ھةرضةندة لةوانةية ھةندَى كةس 

ناتوانم ھةست  ،بدؤزمةوة كة بَى متمانةن
ئةطةر بؤضوونت واية كة " ناتوانريَت 

كة لةاليةن زةبرة  ،متمانة بةكةس بكريَت"
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"متمانة ،بكةم كة ھةموو كةس واية"
 ،بؤضوونيَكى طشتطير يان ھيض نيية

جيَى متمانةن."  ھةندَى خةلَك زياتر
متمانةكردن بة كةسيَكى تر ھةندَى 

بةالَم ئةتوانم خؤم  ،مةترسى ليَئةكةويَتةوة 
بثاريَزم لةريَطةى بةرةوثيَشبردنى متمانة 

 بةشيَوةيةكى لةسةرخؤ. 
 

ويستة ثيَ  ،دةرونييةكةوة جيَطيربووة
بؤضوونى نوَى بيَنيتة ئاراوة كة ريَطةت 

ئةدات ئةتخاتة ناو ثةيوةندييةكى نوَى 
لةطةأل كةسانى تردا لةجياتى كشانةوة 

لةبةر ئةوةى ھةست ئةكةيت كةسانى تر 
  بَى متمانةن. 

" لةوانةية نةتوانم متمانة بة ھةموو 
كةس بكةم بةالَم ئةمةش ئةوة ناطةيةنيَت 

كردن بةو كةسانى كة كة بوةستم لة متمانة
  متمانةم ثيَيان ھةبووة" 

" ئةتوانريَت متمانة بةھةموو 
زةبرة دةروونييةكة ئةم  ،كةسيَك بكريَت"

بؤضوونة دةشيَويَنيَت. بؤئةوةى لة طومان 
 ،دووربكةويتةوة لة متمانةى كةسانى تر 
ثيَويستة  لةوة تيَبطةيت كة متمانةكردن 

  طشت يان ھيض نية". 

  

ت سةبارةت بة ئةطةر بؤضوون
متمانةت بة خيَزانةكةت و ھاوِريكانت 

شتيَكى طرنطة كة ئةم بابةتة  ،طؤراوة 
بخةيتة روو ھةروةھا طرنطة كة رةضاوى 
كاردانةوةيان بكةيت و ھؤكارةكان بؤضى 
لةوانةية كاردانةوةيان ھةبيَت بةشيَوةيةكى 
ناثشتطيريكةر. ھةندَى كةس نازانن ضؤن 

ةوةى متمانةى وةالَم بدةنةوة سةبارةت ب
خيَزانةكةت يان ھاوريَكةت طؤراوة و 

نازانن وةالَميان ضى بيَت كاتيَك كةسيَكى 
خؤشةويست يان ئةنداميَكى خيَزانةكةت 

برينداردةبيَت يان تووشى زةبرى دةروونى 
دةبيَت. ھةندَى وةالَم ئةدةنةوة لةبةر ترس 

يان رةتكردنةوة ضونكة ئةوةى روويدا 
بة كةم توانايى  ليَت واى ليَكردن ھةست

بكةن و لةوانةية بؤضوونى خؤيان 
بطؤِرن. مومارةسةى ئةوة دةكةن ضؤن 

داواى ئةوة بكةن كة ئةتةويَت ليَيان 
لةوانةية ھةنطاويَك بيَـت بؤ ھةلَسانطاندنى 

  متمانةيان.

  

ئةطةر ھةولَةكانت بؤ باسكردنى
زةبرة دةرونييةكة  لةطةَل ئةندامانى خيَزان 

وات ليَدةكات ھةست بة بَى يان ھاوِريَكانت 
ئةوا ئةتوانى دةستةواذةى  ،ثشتيوانى بكةيت

خود بةكاربھيَنيت وةك "لةوانةية ھةندَى 
خةلَك ھةبن كة نةتوانم متمانةى ثيَبةكةم تا
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 ،دةروونييةكةى لةطةَل بكةم  باسى زةبرة
بةالَم ئةتوانم متمانةيان ثيَبكةم و ثشتطيريم 

ر ئةو بكةن لة بوارةكانى تردا". ئةطة
كةسة بةردةوام بوو لة لؤمةكردنت و 

لةوانةية  ،بريارى سلبى دةربارةت بدات 
بِرياربدةى كة ئةم كةسة ضيتر متمانةى 

ثيَناكريَت و ھةندَى جار ئةوةت بؤ 
دةردةكةويَت ھةندَى كةس كة وةك ھاوِرَى 

سةيرت كردوون راستطؤ نين دواى 
زةبرةدةرونييةكة. ھةندَى جار 

دةرةكةويَت كة ھةندَى  بةخؤشحاليةوة بؤت
كةس كاردانةوةى باشتريان ھةية لةوةى كة 

  تؤ ثيَشبينيت ئةكرد. 

  كيَشةكانى متمانة  9كورتةى سةردانى 

 خولةك)  5ضيَككردنى نيشانةكانى نةخؤشةكة ( - 1
ثياضوونةوةى فؤرمى طؤرانكارى بينروراو ھةستةكان بؤ كاركردن  - 2

 خولةك) 10ةت بة متمانة. (لةسةر خالَةكانيةكانيكانى طيرخواردن سةبار
  يارمةتيدانى نةخؤشةكة بؤ تةواوكردنى ثركردنةوةى فؤرمةكة ئةطةر

 ثيَويستى كرد.
  ثياضوونةوةى ئةو فؤرمةى نةخؤشةكة كارى لةسةركردوة (ئةطةر

نةخويَندةوار بوو، ثياضونةوةى خالَةكانيةكاني طيرخواردن كة نةخؤشةكة كارى 
 لةسةر كردووة). 

 تنةكان( دةستكةوتةكان) و كيَشةكان لةكاتى طؤرينى باسكردنى سةركةو
 بيروراكان. 

  يارمةتي نةخؤشةكة بدة لةو خالَي طيرخواردنةي كة خؤى بةتةنھا تواناى
 مامةلَةكردنى نةبووة. 

باسكردنى ئةو كيَشانةى كة لةوانةية سةرھةلَبدةن لةئةنجامى خالَةكانيى - 3
  خولةك) 15طيرخواردنى تايبةت بة متمانةوة. (

  ثياضوونةوةى خالَةكانيى طيرخواردنى تايبةت بة متمانة ( فؤرمةكة لة
داية)، جةخت كردنةسةر كيَشةكانى متمانة بة خود يان كةسانى  8كؤتايى سةردانى 

 تر
 ) متمانةي تةواوةتي يان نةبووني متمانةمتمانة بةردةواميية نةك( 
 كةى و ثارةى شيَوازى جؤراوجؤرى متمانة : لةوانةية متمانة بةكةسيَك ب

  بةالَم متمانةى ثَى نةكةى بؤ باسكردنى نھينيةكان خؤت و بةثيَضةوانةوة بدةيتَى 
  شيَوة ئةستيَرةيى 
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  ئةتوانيَت بضيَت بؤ اليان بؤ داواى  نةخؤشةكةباسى ئةو كةسانة بكة كة
لةوانةية خؤيان كاتيَك ئةو كةسانة ثالَثشت نةبن، ئةوا  يارمةتى يان ثالَثشتى.

. يان ناتةواوى الوازى يان ھةستكردن بة ،ةكانى وةك بآ دةسةالَتىة سؤزبثاريَزن ل
لةوانةية كاردانةوةكةيان لة بآ ئاطاييةوة بيَت نةك بة نيةتى ناِرازيبوون لة 

 نةخؤشةكة. 
 ناساندنى خالَى سيَيةم لة ثيَنج بابةتةكة : ھيَز/ جلَةوى تايبةت بة خود يان-- 4

 خولةك)  10كةسانى تر (
 ن بةوةى كة تاك ھةندَى ھيَز و كؤنترؤلَى ھةية بةسةر خودى باوةربوو

كةوا ئةو كةسة بتوانَى ضارةسةرى كيَشة خؤى  ،خؤى يان جةستةى خؤى
 بكات(كاريطةرى خود). 

  ثيَشبينى كردنى خةلَك بؤئةوةى كة تواناى ضارةسةركردنى كيَشةكانيان
 ھةية و رووبةروويان دةبنةوة. 

 وونى بوون ھةميشة ھةوَل دةدةن  ئةو كةسانةى توشى زةبرى دةر
 بؤ ئةوةى سةالمةت بن  –كؤنترؤلى ھةموو شتيَك بكةن 

  دةكات ھةست بكات كة  نةخؤشةكةنةبوونى (كؤنترؤلى تةواوةتى ) وا لة
  (ھيض كؤنترؤليان نيية)

 بوونى جلَةو بةسةر كةسانى تردا 
كان و ريَطرتن لة ثيَويستى بوون بة كؤنترؤَل ئةبيَتة ھؤى تيَكدانى ثةيوةنديية كؤنة -

 دروستكردنى ثةيوةندى نوَى. 
  بةراودى بيرورا بكة سةبارةت بة ھيَزى ثةيوةنديدار بة خود و كةسانى تر

 ثيَش و ثاش روودانى روداوة زةبراوييةكة. 
  بة فؤرمى ھيَز/ كؤنترؤلَدا بضؤرةوة لة طةَل نةخؤش لة ماوةى

 سةردانةكةدا
  خولةك) 5ثيَدانى ئةركى مالَةوة ( - 5
 ؤذانة كاربكة لةسةر خالَيَكى نويَى طيرخواردن بة بةكارھيَنانى فؤرمى ر

طؤرانكارى بيروراو ھةستةكان. جةخت بكة لةسةر ئةوةى كة بةاليةنى كةمةوة 
يةكيَكيان سةبارةت بة متمانة بيَت. ئةم فؤرمة بةكاربھيَنة بؤ كاركردن لةسةر 

وةندى بة زةبرى رووداوى بيَزاركةرى نوَى  و كيَشةى نؤيَى تر كة ثةي
 دةروونييةوة نيية. 

  داوا لة نةخؤشةكة بكة بةردةوام بيَـت لة خويَندةوةى بيرةروةرى زةبرة
 دةروونييةكة بؤ زانينى ئةوةى كة ئايا تا ئيَستا سؤزى بةھيَزى ھةية بةرامبةريان. 

  خولةك).  5ضيَكى كاردانةوةى نةخؤشةكة بكة لةسةر سةردانةكة (  -6     
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  : كيَشةكانى متمانة 9سةردانى 
  بريتين لة: 9ئامانجةكانى سةردانى 

  ثياداضوونةوةى فؤرمى طؤرانكارى بيروراو ھةستةكان.  .1
ثياداضوونةوةى خالَةكانيى طيرخواردنى تايبةت بة متمانةو باسكردنى بابةتى  .2

 ثةيوةنديدار بة متمانة بة خود و كةسانى تر 
   ترؤَل.ناساندنى بابةتةكة و تيَطةيشتن لة ھيَز / كؤن .3

ثياداضوونةوة بكة بة فؤرمى طؤرانكارى بيروراو ھةستةكان بؤ 
بةرةنطاربوونةوةى زةبرى دةرونى ثةيوةنديدار بة خالَةكانيةكانيكانى طيرخواردنى 

  متمانة و ھيَنانةدى بيروراى تر. 
دواى ضيَككردنى نيشانةكانى نةخؤشةكة ضارةساز ثيَويستة دةست بكات بة 

ثيَداضوونةوة بة فؤرمى طؤرانكارى بيروراو ھةستةكان وباسكردنى  دانيشتنةكة لة ريَطةى
  دةستكةوتةكان و كيَشةكان لة كاتى طؤرينى بيروراكان ( سؤزى بةدواى يةك ھاتوو). 

ضارةساز و نةخؤشةكة ثيَويستة ثيَكةوة ثرسيارةكانى بيركردنةوة بةكاربھيَنن بؤ 
يى طيرخواردن كة نةيتوانيووة بةتةنھا يارمةتيدانى نةخؤش بؤ بةرةنطاربوونةوةى خالَةكان

  دةستنيشانى بكات. 

م كة ثي تي ئيَس دي يان ھةية، بةاَل كيَشةيةكة بؤ نةخؤشةكانى بة طشتي ھةرضةندة متمانة 
ةكانى ( لةاليةن ناسياو بوونةتة قوربانى بةھؤى خيانةت كةسانةي ئةو بؤ كيَشةية بةتايبةتي
ن ئةنداميَكى خيَزانةوة، درابيَتة دةست حكومةت لةالية ھيَرش كرابيَتة سةرى ،بؤ نمونة

لةاليةن دراوسيَيةكةوة). نةخؤشةكان زؤربةى جار واھةست دةكةن كة ئةتوانن بلَيَن ئةو 
دةست دةكةن بة ثرسياركردن لة بِريارةكةيان بةوةى كة  ،لة ئةنجامدا ،كةسة ئازارى داون

سةيركردنى رووداوةكة ھةندَى كةس ئةتوانن متمانة بةكَى بكةن و متمانة بةكَى نةكةن. بة
ئةطةريَن بؤ ئةو بيرورايانةى كة نيشانةن بؤئةوةى كةئةم رووداوة رووئةدات.وا 
بِرياردةدةن كة شكستيان ھيَناوة لة ثاراستنى خؤيان. لة بةشى سةرةوةدا و بةشى داھاتوودا 

كؤتاى سةردانى  لةوانةية خوازيارى ئةوة بيت بطةريَيتةوة بؤ فؤرمى كيَشةكانى متمانة (لة
  دانراوة).  8

باسكردنى ئةو كيَشانةى كة دةردةكةون لة خالَةكانيى طيرخواردنى تايبةت بة 
  متمانة:

طومانكردن لة خود ئةبيَتةھؤى طرتنةوةى اليةنةكانى ترى ذيانى نةخؤش و لةوانةية 
يَتة نةخؤشةكة طرانى ھةبيَت لة بِرياردانى رؤذانةدا. سةرةراى بةردةوامى، متمانة دةب

بؤ نمونة تؤ متمانة بةكةسيَك دةكةيت بة تةواوى يان بةھيض شيَوةيةك متمانةى  -بؤضونيَك
ثيَى ناكةيت _ كة تيايدا خةلَك ناتوانيَت متمانةى ثيَبكريَت تاكو رووداويَكى متمانةثيَكراو 
وةك بةلَطة ھةبيَت. لة ئةنجامدا نةخؤشةكان خوازيارن دووربكةونةوة يان ثاشةكشَى بكةن 

  لة ثةيوةندييةكان. 



 

    83

ثيَويستة ضارةساز ئةو بؤضوونة ثيَشكةش بكات كة متمانة بؤضوونيَكى بةردةوامة 
و فرة ئاراستةية. ھةندَى جار خةلَك بريارى ئةوة دةدةن لةبةر ئةوةى ھةندآ كةس متمانةيان 

ة ئةمةش ثَى ناكريَت لة اليةنيَكةوة، كةواتة لة اليةنةكانى تريشةوة متمانةيان ثآ ناكريَت، ك
  زؤرجار واقيعى و ورد نيية. 

لةطةأل ئاستة جياوازةكانى متمانة، شيَوازى متمانةى جياوازيش ھةية.  ضارةساز:
ھةزار دينارى ثيَبكةيت بةالَم نةتوانيت  500تا ئيَستا كةسيَك ئةناسى متمانةى 

  متمانةى نھيَنيةكى ثيَبكةيت؟ 
  بةلََى  نةخؤش:

بناسم كة متمانةى ثيَبكةم و ذيانى خؤمى ثَي  لةو باوةرةدام كةسيَك ضارةساز :
  ھةزار دينارةكةم بؤ بطيَريَتةوة.  500بسثيَرم بةالَم بِروام نية كة لة يادى بيَت 

  : يةكيَك ئةناسم لةو جؤرة نةخؤش 
من يةكيَكى تر دةناسم كة متمانةى ئةوةم ثيَنية كة بؤضوونى خؤمى  ضارةساز :

ةواش. بة ھةرشيَوةيةك بيَت سوكايةتيم دةكات. ثيَبلَيَم تةنانةت لةسةر كةش و ھ
بةھةر حاَل كات ثيَويستة بؤ ئةوةى بزانيَت لة ض ِريَيةكةوة متمانة بكةيت يان نا بة 

  ھةنديَك كةس. 
ھةر لةبةر ئةوةشة لةو باوةرةدام كة سةالمةتترة متمانة بة ھَي كةسيَك  نةخؤش:

  نةكةيت لة سةرةتاوة
ي زؤرة بؤ ھةولَ ثيًويستي بة ةلَك ھةميشة خكيَشةكة لةوةداية  ضارةساز:

متمانة  ثيَكردن. تؤ دةلَيَيت ھةست بة تةنھايي دةكةم و خوازياريم 
خةلَك ضؤن بيَت ئةوةي متمانةيان برادةري زياترم ھةبواية، ئايا 

 ثيَبكةيت؟
  

بةلََى بةالَم ئةطةر متمانة بةھةموو كةسيَك بكةم ئةو كاتة لةوانةية ئازار  نةخؤش:
  مبدريَ 

بةلََى راستة من لةطةلَتام. ئةطةر لةرةتاوة ئةطةرى ئةوة دابنيَى كة  ضارةساز:
ھةموو كةس جيَى متمانةتن ئةوة شتيَكى مةترسيدارة. ئةى ضؤنة ئةطةر لة 

  شويَنيَكةوة دةست ثيَبكةيت و كةمتر زيادةرةوةى بكةيت. 
  مةبةستت ضيية؟  نةخؤش:

  
يَوان متمانةى تةواوةتى و بَى متمانةيى ضؤنة ئةطةر خالَةكانيى ن ،باشة ضارةساز:

) بةماناى بَي زانيارى؟ جطة لةوةى كة تةنھا راستةھيَلَيَكمان ھةبيَت لة 0ناوبنيَن (
ئةتوانيت وةك راستةھيَلَى جياواز بؤ ئاراستةى  ،خالَةكانييَك وةك جؤالنة ،ناوةراستدا 

ت لةسةر كاغةز تا نةخؤش جياواز بير لةوةبكةيتةوة. (ضارةساز راستةھيَلَةكان دةكيَشيَ 
  بيبينيَت).
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ئةو كاتة لةوانةية تؤ ھيَليَكت ببَى بؤ متمانةكردن بؤ نھيَنييةك و ھيَليَكى تر بؤ 
متمانةكردن بؤ ثارة. وة ھيَشتا ھيَلَيكى ترت بةكارنةھيَناوة بؤ خالَةكانيةكاني الوازةكانت بؤ 

 نةخؤشةكةزانياريت دةست كةوت لةسةر  ئازاردانت و بةو شيَوةية. بةالَم دواى ئةوةى
دةتوانيت بةرةوثيَشى بةريت لةسةر ھيَلَةكان ئةطةر ئاراستةى ھةموو ھيَلَةكان بةرةو 

  ئةوا ئةتوانى متمانةى زياترى ثيَبكةى لةضةندين بوارى جياجيادا.  ،ئيجابى رؤيشتن
ريش بة ئةطةر ھةنديَك لة ھيَلَةكان تةنھا بةيةك ئاراستة رؤيشتن و ئةوانةى ت

ئاراستةيةكى جياواز ئةوا لةوانةية نةھيَنيية زؤر قولَةكانتى ثيَنةلَيَيت ياخود ضيت ھةية 
ھةزار دينارى بدةيتَى بة قةرز و ھيَشتا لة ذيانتدا  3بةالَم لةوانةية بتوانى  ،نةيدةيتَى بة قةرز

ميشة بميَننةوة ضونكة خؤت دةزانى ئةو كةسة سنورى تا راض رادةيةكة. كةسيَك كة ھة
  خالَةكانيى سلبى ھةبيَت لة الت ئةوا ئةتوانيَت دوربيت ليَى. 

ئةم شيَوةية دروستة. بةآلم ترسناكة بيربكةمةوة لةوةى ھةل بدةم بة  نةخؤش :
  يةكيَك بؤ ئةوةى ئازارم بدات. 

بةآلم بةشتى طةورة دةست ثيَناكةيت. بةلَكو بةشتى بضوك دةست  ضارةساز:
ة ضؤن ھةلَسوكةوت دةكةن. ھةروةھا تؤ طوَى دةطرى لةو ثيَدةكةيت و دواتر بزانة ك

شتانةى كة كةسانى تر دةيلَيَن لةسةر ئةو كةسانة و ئةزمونيان لةطةلَياندا. ئةوانيش دةتوانن 
  زانياريت لةسةرى بدةنَى.

لةوانةية بةسوود بيَت بؤ  ،لةطةأل متمانة بة ئةندامانى خيَزان و ھاوريَيان 
بؤضى كةسانى تر ھةندَى جار كاردانةوةى سلبيان دةبَى، وةك ضارةساز ِروونى بكاتةوة 

بةرطرييةك دذى ھةستى خؤيان بؤ الوازى و كةم تواناى ياخود ثيَويستى كةسانى تر بؤ 
ھيَشتنةوةى ئةو باوةرةى كة ھةيانة كة جيھان دادثةروةرة. ( واتة شتى خراث بةسةر 

  ا ديَت). كةسانى خراثدا ديَت و شتى باشيش بةسةر كةسانى باشد
ھةندَى جار كةسانى تر كاردانةوةى سلبيان ھةية ياخود ثاشةكشة دةكةن ضونكة 
نازانن كاردانةوةيان ضؤن بيَـت يان ضى بليَن و نةخؤشةكة ئةم كاردانةوةيان بة 
رةتكردنةوة تيَئةطات. ھةندَى جار نةخؤشةكة تةنانةت لة ئةندامانى خيَزانةكةى خؤشى 

  ش بيَزارن لةوةى كةبةسةر ئةودا ھاتووة. تيَناطات لةوةى كة ئةواني
شتيَكى ئاسايية ئةطةر نةخؤشةكة بلََى " بؤضى ئةوان بيَزارن، خؤ ئةو شتة بةسةر 

  مندا ھاتوو؟" 
ضارةساز ئةتوانَى باسى ضؤنيةتى داواكردنى ثيشتطري ثيَويست بكات لة كةسانى 

طويَم لَيبطريت و ليَم تيَبطةيت تةنھا ئةمةويَت  ،تر (نمونة: من ثيَويستم بة ئامؤذطارى نيية
دا زؤر طرنطة يارمةتى نةخؤشةكة  CPTوةك ھةميشة لة كة ضى بةسةر مندا ھاتوة) 

بدةيت كةوا بيروراى ھاوسةنط و واقعى بيَت. ئةطةر ھةندَى يان زؤرَى لة ئةندامانى 
 خيَزانى نةخؤشة بةرثةرضييان دايةوة (لةوانةية بةھؤى بيروراى ئاينى و دابونةريتى

كؤمةالَيةتييةوة بيَت) ئامانجمان ئةوة نيية وا لة نةخؤش بكةين وا ھةست بكات كة ئةمة 
بةلَكو بؤ ئةوةية بزانين كة ئايا بيرورا  -ئةو بؤضوونة وورد نيية -بارودؤخةكة نيية

زيادةِرؤيةكة ووردة و ئايا حالَةتى ناوازة ھةية بؤ ئةم تاقيكردنةوةية ( لةوانةية ببيَت و 
  نةبيَت). لةوانةية 

بة لةبةرضاوطرتنى متمانة بة خود، شتيَكى طرنطة بؤ ضارةساز دةستنيشانى بكات كة 
ھةر  (ئيحتيمال نيية يش ثيَشبينيان نةكرداية كة ِروداوةكة ِرووى دةداكةسانى ترلةوانةية 

ِرؤن) و كةس دةبؤ سةيران ئةوةى زانيبَى كة ثياوانى حكومةت لةويَوة  كةسيَك ضوبيَت
بزانيَت ضى ِرويدةدا ئةطةر شتيَكى ترى ئةنجامبداية ( لةوانةبوو ئةنجامةكة  ناتوانيَت
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باشتر بوواية و لةوانةية خراثتر بوواية ئةطةر نةخؤشةكة شتيَكى ترى ئةنجامبداية). كةس 
 ،بِريارى تةواوةتى نيية سةبارةت بةوةى ضؤن كةسانى تر رةفتارئةكةن. ھةرضةندة

ة نةخؤشةكة دةكات زؤر كةس لةدةست بدات كة طومانكردن لةھةموو كةسيَك وا ل
لةراستيدا جيَى متمانةن. دواتر كؤتايي ديَت بة ھةستكردن بة دابِران جياكراوة لة لةخةلَك 

  كة  لةوانةية ثشتطيرى و طرنطييةكى باشى ثيَببةخشن. 

  ناساندنى بابةتى ھيَز / جلَةوى ثةيوةنديدار بة خود و كةسانى ترةوة
ةو دةناسريَنريَت وةك ناونيشانيَك بؤ سةردانى داھاتوو. بابةتى ھيَز و جلَ 

ثياضوونةوة بة فؤرمى ھيَز/ جلَةودا لةطةَل نةخؤشةكةدا. ھيَز و جلَةو بةسةر خوددا 
دةطةريَتةوة بؤ ثيَشبينييةكانى كةسيَك كة ئةتوانَي كيَشةكان ضارةسةربكات و رووبةرووى 

اوةكة لة دةرةوةى كؤنترؤلَيانداية. ئةو كيَشمةكيَشى نوَى ببيَتةوة. لةبةر ئةوةى روود
كةسانةى تووشى زةبرى دةروونى بوون زؤرجار ھةولَى كؤنترؤلَى تةواوةتى ئةدةن 
بةسةر باردودؤخ و سؤزةكانياندا. ئةم خةلَكانة لةوانةية بيروراى ناواقعى ثيَك بيَنن كة وا 

نترؤلَيان لةدةست ئةدةن. كؤنترؤلَى ھةموو شتيَك بكةن يان بةتةواوةتى كؤ ثيَويستةدةزانن 
دووبارة ئارةزويةك ھةية بؤ بيركردنةوة. بة ثيَضةوانةشةوة، ئةطةر يةكيَك بِرواى وابوو 
كة كؤنترؤلَى بةسةر ھيض شتيَكدا نيية ئةوا لةوانةية رةتى بكاتةوة كة بِريار لةسةر ھيض 

يَز / جلَةو فرة ھ ،شتيَك بدات ضونكة بِرواى واية كة ھيض شتيَك سوودى نيية. وةك متمانة
ئاراستةية. تةنانةت خةلَك كة ( بة واقعى) كؤنترؤلَيَكى كةميان ھةية لةوانةية ھةنديَك 

ئايا شةكر بكةنة ضاكةيانةوة يان نا)  ،كؤنترؤليان ھةبيَت (بؤ نمونة ض جليَك لةبةر بكةن
لةبةرئةوة شتيَكى طرنطة بؤ ضارةساز يارمةتى نةخؤشةكة بدات دةستنيشانى تةنانةت 

ھةروةھا شتيَكى باوة بؤ ئةو  ،شويَنة بضوكةكان بكةن كة تيايدا ھةندَى كؤنترؤلَييان ھةية
نةخؤشانةى كة تووشى زةبرى دةروونى بوون كة بِروايان واية ئةطةر سؤزةكانيان 

  دانةخةن رووبةرووى لةدةستدانى كؤنترؤَل دةبنةوة بة تةواوةتى. 

بؤضوونةى كة كةسيَك ئةتوانيَت يان بةرةضاوكردنى كةسانى تر ھيَز بريتيية لةو 
ناتوانيَت دةرئةنجامةكانى داھاتوو كؤنترؤَل بكات لة ثةيوةندييةكاندا. ئةو كةسانةى بوونةتة 

بةتايبةتى بةھؤى خيانةتى ھاوريَكانيةوة زؤرجار ھةوَل ئةدةن  ،قوربانى توندوتيذى
نييان ھةية بؤ ريَطةدان كؤنترؤلَي تةواويان ھةبيَت لة ثةيوةنديية نويَيةكانياندا و طرا

كةسيَكى تر كة كؤنترؤلَى ھةبيَت. ئةم بابةتة بةتوندى بةستراوة بة متمانة بة كةسانى تر 
  وثيَويستة كراوةبيت بؤ خالَةكانيةكاني طيرخواردن. 

ثيَويستة ضارةساز باسى ئةوة بكات كة ضؤن ئةزمةنى  ،بةبةكارھيَنانى فؤرمةكة
يانة و ضؤن زةبرى دةروونى دةتوانيَت بؤضوونى سلبى ثيَشوو كاردةكاتةسةر ئةو بيرورا

ثةسةندبكات و بؤضوونى ئيجابيش ثةرت و بالَوبكاتةوة. بؤ مومارةسةكردن ثيَويستة 
نةخؤش بةردةوام بيَت لة بةكارھيَنانى فؤرمةكان بؤ روونكردنةوةى ئةم بيرورايانةو 

  رووبةرووبوونةوةيان. 

  ئةركى ممارةسةكردن 
نكارى بيروراو و ھةستةكان بةكاربھيَنة بؤ تيَطةيشتن و " فؤرمةكانى طؤرا

رووبةرووبوونةوةى يةكيَك لة خالَةكانيى طيرخواردن بةاليةنى كةمةوة ھةموو رؤذيَك. 
تكاية بيرلةوة بكةرةوة ضؤن  بيروراكانى ثيَشووت سةبارةت بة ھيَز و كؤنترؤَل كارييان 

ؤنترؤل و ھيَزت ھةبيَت كة ثةيوةندى بة تيَكراوة لةاليةن زةبرة دةروونييةكةوة. ئةطةر ك
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خؤت و كةسانى ترةوة ھةية بةاليةنى كةمةوة فؤرميَك تةواو بكة بؤ كاركردن لةسةر ئةو 
بيرورايانة. ثةِرةكانى تر بةكاربھيَنة بؤ خالَةكانيةكاني طيرخواردنى تر يان بؤ رووداوى 

  "بيَزاركةر كة بةم دوواييانة روويانداوة

داوا لة نةخؤشةكة دةكةيت بؤ بةردةوام بوون  نةخويَندةوارن:بؤ ئةو نةخؤشانةى 
لة بةكارھيَنانى فؤرمى طؤرانكارى بيروراو ھةستةكان وةك وةبيرخستنةوةيةكى ثرؤسةكة 
كة لةِريَطةيةوة بيروراكانيان دةطؤِرريَن سةبارةت بة ھيَز و كؤنترؤَل  و ھةروةھا 

ى تر لة ذيانياندا. شتيَكى طرنطة كة خالَةكانيى طيرخواردنى تر و رووداوى بيَزاركةر
كيَشةكان لةطةَل نةخؤشةكة ضارةسةر بكةيت بؤ ئةوةى بزانيت باش كاردةكات يان نا 
بةبةكارھيَنانى فؤرمةكة بةم شيَوةية. ھةروةھا طرنطة ثرسياربھيَنيتةوة كة ثةيوةندى بة 

  كردندا.خويَندنةوارى بيَت و ھةروةھا ئةم فؤرمة بةكاربھيَنريت لة سةرثةرشتي
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  بابةتى ھيَز / كؤنترؤَل 
ئةو بيرورايةى كة ئةتوانيت كيَشةكان  بيروراى ثةيوةنديدار بة خودةوة:

  ضارةسةر بكةيت و رووبةروويان ببيتةوة. 
  لة: ئايا ئةزمونةكانى ثيَشووت بريتيوون

 

  سلبى؟  ئيجابى؟

ئةطةر وابيردةكةيتةوة كة 
كؤنترؤلَت ھةبووة بةسةر 

وتة كيَشةكان رووداوةكان و تواني
ضارةسةربكةيت ( بيروراى 

ئةوا زةبرة دةروونييةكة  ،ئيجابى)
لةوانةية ئةو بيرورايانة ثةرت و 

  بالَوبكاتةوة. 
 
 

ئةطةر رووبةرووى 
رووداوى سلبى بوويتةتةوة كة 

نةوتوانيوة رزطارت بيَت لَيَ◌ى 
لةوانةية وابيربكةيتةوة كة 

ناتوانيت كؤنترؤلَى رووداوةكان 
ةكان بكةيت و كيَش

ضارةسةربكةيت تةنانةت ئةطةر 
قابيلى ضارةسةر/ كؤنترؤَل كردن 
بن. ثاشان رووداوةكة بيروراكانى 

ثيَشترت ثةسةنددةكات كة تؤ 
 .كةمتوانايت.

 
 

نيشانةى تايبةت بةو بِروايةى كة تؤ ناتوانيت ھيض كيَشةيةك 
 ضارةسةربكةيت يان رووبةرووى كيَشمةكيَشم ببيتةوة

 سربوونى ھةستةكان 
 دووركةوتنةوة لة سؤزةكان 
 بةردةوام ناضاالك بوون 
  بَى ھيَواى و خةمؤكى 
 خؤ تيَك شكاندن 
  تووِرةبوون لة كاتى رووبةرووبونةوةى ئةو روداوانةى

كة ناتوانيت كؤنترؤلَيان بكةيت يان ئةو كةسانةى كة وةك 
 ئةوةى تؤ ئةتةويَت رةفتارناكةن
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ونى ھيَز / كؤنترؤلَى خود لةبةرامبةر ئةمةدا بؤ ضارةسةركردنى بابةتى تايبةت بؤ ھةبو
  ضى بة خؤت ئةلَيَيت؟ 

دةستةواذةى طونجاو بؤ خؤت لةوانةية 
  بريتى بيَت لة....

ة بؤضوونت بريتى بوو ةطةر لةوةو ثيَشئ
لة.

" ناتوانم كؤنترؤلَى ھةموو رووداوةكان 
بةالَم  لةدةرةوةى دةسةآلتى خؤم بكةم

ر ئةوةى ليَم ھةندَى كؤنترؤلَم ھةية بةسة
كاردانةوةم بؤ بةسةر رووئةدا و 

 رووداوةكان."
 

بؤ دووبارة  بووة،ةھيَز و كؤنترؤلَت ن
بةدةستھيَنانةوةى ھةستى كؤنترؤَل و 

كةمكردنةوةى نيشانةكانى خةمؤكى و 
لةدةستدانى ريَزى خود كة ئةمانة بةھؤى 

ثيَويستة بآ دةسةالَتيت، ئةو بؤضونةوةن كة 
ة ئايا تؤ رةضاوى ئةوة بكةيت ك

بةتةواوةتى كؤنترؤلَت نيية بةسةر ھيض 
شتيَكدا. لةوة ناضيَت كة بة تةواوةتى 

 كؤنترؤلَت نةبيَت بةسةر ھيض شتيَكدا. 
 

  
ئةو بيرورايةى كةتؤ ئةتوانى كؤنترؤلَى دةرئةنجامةكانى  بيروراى تايبةت بة كةسانى تر:

ھيَزت ھةية تةنانةت لةثةيوةندييةكانتدا  داھاتوو بكةيت لة ثةيوةندييةكانتدا يان ئةوةى كة ھةندىَ 
 لةطةأل كةسانى ترى بةھيَزدا. 

 ئةزمونةكانى ثيَشووت بريتى بوون لة .................

  سلبى؟  ئيجابى ؟
ئةطةر ئةزمونى ئيجابيت 
ھةبووة لة ثةيوةندييةكانيدا لةطةأل 

كةسانى تر و كةسانى بةھيَزى 
تر، لةوانةية بِروات وابيَت كة 

ت كاربكةيتة سةر كةسانى ئةتواني
تر. لةوانةية زةبرة دةروونييةكة 

ئةو بؤضوونة بطؤريَت 
لةبةرئةوةى نةتتوانيوة كؤنترؤلَى 
تةواوةتيت ھةبيَت بؤ ريَطرتن لة 

زةبرةكة سةرةراى ھةموو 
  ھةولَةكانت
 

ئةطةر ئةزمةنى ثيَشترت 
ھةية لةطةأل كةسانى تر كة واى 

ليَكردويت وابيربكةيتةوة كة 
ت نيية لة ثةيوةندييةكانت كؤنترؤلَ 

زةبرة  ،لةطةأل كةسانى تردا
دةروونييةكة ئةم بيروراية ثةسةند 

  دةكات.
 

 
نيشانةكانى ثةيوةنديدار بةو بروايةى كة كؤنترؤلَت نيية بةسةر 

كةسانى تردا يان ثيَويست دةكات كؤنترؤلَى تةواوت ھةبيَت بةسةر 
  كةسانى تردا
 ناضاالكى 
  طويَرايةلَى 
 ار كة ئةكريَت ھةموو ثةيوةندييةكان كةمى اصر
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 بطريَتةوة. 
  نةتوانينى ثاراستنى ثةيوةندييةكان ضونكة ريَطة نادةيت

 كةس كؤنترؤلَى ثةيوةندييةكان بكات 
(لةوانة توورةبوون كاتيَك كةسيَك ئةيةويَت كةمترين كؤنترؤلَى 

  )ھةبيَت
 

رؤَل بةسةر كةسانى تردا. بؤ ضارةسةركردنى كيَشةكانى تايبةت بة ھةبوونى ھيَز/ كؤنت
 لةبةرامبةردا ضى بةخؤت ئةلَيَيت؟

دةستةواذةى طونجاوت لةوانةية بريتى 
 بيَت لة..

ئايا ثيَشتر بِروات وابوو 
  كة..............

 
" ھةرضةندة ناتوانم ھةميشة ھةموو 

توانام ھةية  ،شتيَكم دةست بكةويَت لة ثةيوةنديدا
بةرطرى كاربكةمة سةر كةسانى تر لة ريَطةى 

  كردن لة مافةكانم داواكردنى ئةوةى ئةمةويَت."
 

 –ھيَزت نيية بةسةر كةسانى تردا 
خراث مامةلَةت تاكو دووربيت لةوةى 

لة ثةيوةندييةكانتدا ضونكة  لةطةَل بكريَت
ھيض كؤنترؤليَكت نيية ثيَويستة بيروراى 

نويَى ھاوسةنط فيَربيت سةبارةت بة 
 كاريطةريت لةسةر كةسانى تر.

ةرضةندة لةوانةية ھةموو شتيَكم دةست ھ
نةكةويَت كة ئةمةويَت يان ثيَويستمة لة 

ثةيوةندييةكةم، ئةتوانم خؤم بسةلميَنم و داواى 
بكةم. ثةيوةندي باش ئةوةية كة ھيَز تيايدا 

دا. ئةطةر نةخؤشةكةھاوسةنطة لة نيَوان ھةردوو 
ھيض ِريَطةم ثيَنةدرا بؤ كؤنترؤَل كردن، ئةتوانم 

لَى خؤم بسةلميَنم لةم ثةيوةندييةدا لة كؤنترؤ
 ئةطةر ثيَويستى كرد ،ريَطةى كؤتايى ثيَھيَنانى

 
ثيَويستة بةتةواوةتى كؤنترؤلَى 

شتيَكى طرنطة كة  -كةسانى تر بكةيت
بزانيت ثةيوةندى تةندروست ھاوبةشيكردن 

لة ھيَز و كؤنترؤَل دةطريَتةوة. 
ثةيوةندييةكان كة تيايدا كةسيَك ھةموو 

يَكى ھةية بةرةو ئةوة دةِروات كة ھةلَة ھيَز
بيَت ( تةنانةت ئةطةر تؤش ئةو كةسة بيَت 

  كة ھةموو ھيَزيَكت ھةبَى) 
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 : بابةتةكانى ھيَز / جلَةو10كورتةى سةردانى 
 خولةك).  5نيشانةكانى نةخؤشةكة ضيَك بكة ( .1
نكردنى . بة فؤرمى طؤرانكارى بيروراو و ھةستةكاندا بضؤرةوة بؤ دةست نيشا2

  خولةك).  20خالَى طيرخواردنى تايبةت بة ھيَز / جلَةو (
  ثياضوونةوةى ئةو فؤرمانةى كة نةخؤشةكة كارى لةسةر كردووة (ئةطةر

بةو خالَى طيرخواردنانةدا بضؤرةوة كة نةخؤشةكة  ،نةخويَندةواربوو
 كارى لةسةر كردووة). 

 راكاندا ديَتة باسكردنى سةركةوتن و كيَشةكان كة لة كاتى طؤرانى بيرو
 ئاراوة. 

  يارمةتى نةخؤشةكة بدة لةطةأل خالَى خواردنةكان كة ناتوانيَت خؤى
 بيطؤريَت. 

  .يارمةتى نةخؤشةكة بدة بؤ بةدةستھيَنانى بؤضوونيَكى ھاوسةنطى ھيَز / جلَةو 
  ھيض شتيَك وةك جلَةوى تةواوةتى نيية بةالَم بة تةواوى بَى توانانيية 
 كانى تورةبوون.  دةستنيشانكردنى كيَشة  

 و زيادبوونى كاردانةوةى  ،كةمى خةو ،ھةلَضوونى زيادةرةو
  ھةلَضوو. 

  (كاردةكاتة سةر خيَزان ) تووربوون و شةرةنطيَزى  
 "تورةبوون لة خود بؤ ئةوةى " ئةبواية ئةوةم بكرداية  
 بَى تاوانى / بةرثرسيارى   

بابةتانة بطرة كة  . خالَى ضوارةم لة ناوضةكانى كيَشة بناسيَنة: ريَزى ئةو3
  خولةك)  15ثةيوةندييان بة خود و كةسانى ترةوة ھةية. (

  بضؤرةوة بة بابةتى ريَزطرتندا بة بةكارھيَنانى فؤرم لة كؤتايى
 سةردانةكةدا. 

  بؤضوونةكانى نةخؤشةكة دةربخة سةبارةت بة ريَزطرتن و نرخاندنى
  خود و كةسانى تر ثيَش و دواى زةبرة دةرونييةكة. 

  خولةك) 5دانى ئةركى مالَةوة (. ثيَ 4
  ھةر رؤذيَك كاربكة لةسةر خالَيَكى طيرخواردنى نوَى بةبةكارھيَنانى

دلَنيابة لةوةى كة بة اليةنى  ،فؤرمى طؤرانكارى بيروراو و ھةستةكان
ئةم فؤرمة  ،كةمةوة كار لةسةر خالَيَكى تايبةت بة ريَزطرتن كاربكةيت

ووداوة بيَزاركةرانةى كةلةم بةكاربھيَنة بؤ كاركردن لةسةر ئةو ر
دوواييةدا روويانداوة و ھةروةھا ئةو كيَشانةى ئيَستا كة ثةيوةنديان بة 

 زةبرة دةروونييةكةوة ھةية. 
  داوا لة نةخؤشةكة بكة بةردةوام بيَت لة خويَندنةوةى نوسراوى تايبةت بة

بيرةوةرى زةبرى دةروونى ئةطةر ھيَشتا ھةستى بةھيَزى ھةية 
  دةربارةيان.

 خولةك)  5. كاردانةوةى نةخؤشةكة بؤ سةردانةكة ضيَك بكة (5
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  : بابةتةكانى ھيَز / جلَةو  10سةردانى 
  ئامانجةكانى سةردانةكة بريتين لة: 

  ثياضوونةوة بة فؤرمى طؤرانكارى بيروراو ھةستةكانى نةخؤشةكة.  .1
يوةندييان ثياضوونةوة بة بابةتى ھيَز / جلَةو و كاركردن لةسةر ئةو بابةتانةى ثة .2

بة بيروِراوة ھةية سةبارةت بة تواناى كةسيَك بؤ ھةبوونى ھيَز و جلَةو بةسةر 
 خود و كةسانى تردا. 

 ناساندنى بابةتى ريَزطرتن.  .3

  ثةيوةندى نيَوان ھيَز/ جَلَ◌ةو و لؤمةكردنى خود 
ثيَويستة ضارةساز دةست بكات بة سةردان لةريَطةى  ،دواى ضيَككردنى نيشانةكان

بة فؤرمةكانى طؤرانكارى بيروراو ھةستةكان و باسكردنى سةركةوتن و ضوونةوة 
كيَشةكانى نةخؤشةكة لة كاتى طؤرينى بيروراو و ھةستةكاندا. ضارةسةر و نةخؤشةكة 
ثيَويستة ثرسيارةكانى بيركردنةوة بةكاربھيَنن بؤ يارمةتيدانى نةخؤشةكة رووبةرووى خالَى 

  يَت.طيرخوارنةكان كة خؤى ناتوانيَت بيطؤر

لةم بةشةدا لةوانةية خوازيار بيت كة بطةريَيتةوة بؤ فؤرمى بابةتى سةالمةتى ( 
ثيَويستة ضارةسازةكة يارمةتى نةخؤشةكة بدات  دا دانراوة). 9كة لةكؤتايى سةردانى 

ھيض كةسيَك  ،بؤضوونى ھاوسةنط بةدةست بھيَنيَتةوة سةبارةت بة ھيَز / جلَةو. لة ِراستيدا
تى بةسةر ھةموو رووداوةكاندا نيية كة ليَيان رووئةدات. يان رةفتارى كؤنترؤلَى تةواوة

كةسانى تر. لةاليةكى ترةوة خةلَك بة تةواوةتى بَى توانانين. ئةتوانن كاربكةنة سةر قؤناغى 
رووداوةكان و ئةتوانن كاردانةوةى خؤيان كؤنترؤَل بكةن بؤ ھةندَى رووداو. ئةطةر 

ئةوا ضارةسازةكة لةوانةية داوا  ،ترؤلَى نيية بةسةر ذيانيدانةخؤشةكة بِرواى وابيَت كة كؤن
لة نةخؤشةكة بكات سةبارةت بة رؤذةكةى بةثشتبةستن بةو بِريارانةى كة داويَتى يان 
دةستنيشانكردنى بؤ ضاوديَريكردنى ئةو بِريارانةى كة ئةيدات لةماوةى رؤذيَكدا. ھةميشة 

ةى بؤ دةردةكةويَـت كة ضةن سةد بِريارى كاتيَك نةخؤشةكة ئةركةكةى تةواو دةكات ئةو
ضى لةبةرئةكات و ئةخوات و ض  ،داوة لة رؤذيَكدا لةو كاتةى كة ھةلَدةستيَت لة خةو

ريَطايةك ئةطريَتةبةر ...ھتد. نةخؤش زؤرجار لؤمةى ھةندَى بريارى بضوك دةكات تا لة 
ئةتوانيَت ئةوة بةبير شويَن و بارودؤخةكانى زةبرة دةروونييةكةدا دايبنيَت. ضارةسازةكة 

ھةرطيز بيرى  ،نةخؤشةكةدا ئةھيَنيَتةوة كة ئةطةر زةبرة دةروونييةكة رووى نةداية
بريارةكانى نةدةكةوتةوة كة داويَتى لةو رؤذةدا. تةنھا لةبةرئةوةى دةستكةوتةكان زؤر 

  كارةساتاوى بوو خةلَك دةطةريَتةوة و ثرسيار لة بِريارةكانى دةكات كة داويَتى. 

نةخؤشيَك بِرواى وابوو كة تواناى نيية و لة زؤربةى بوارةكاني ذيانييدا  ،نمونةبؤ 
شكستة لةبةر ئةو بَى تواناييةى كة لة كاتى زةبرة دةروونييةكةدا تووشى بووة. لة ئةنجامدا 
خؤى نةسةلماند كاتيَك ھةلى بؤ رةخسا. بؤضوونى وابوو كة ھةولَةكانى بَى بةرھةم دةبَى. 

حةزى ليَنةبوو ضةقى و ھةستى بةبَى توانايى دةكرد سةبارةت بة كاريطةرى  لة كاريَكدا كة
لةسةر داواكاريية نةطونجاوةكانى شويَنى كارةكةى. كاتيَك ضارةسازةكة دةستيكرد 

نةخؤشةكة ھةستى كرد بَى توانا نيية  ،بةيارمةتيدانى بؤ ئةوةى سةيرى اختيارةكانى بكات
شكةشكردن و ضاوثيَكةوتن بؤ كارى تر ھةستى بة بة تةواوى. كاتيَك دةستيكرد بة ثيَ 

ئاسودةيى زياتر كرد ضونكة خؤى سةلماند الى بةريَوةبةرةكةى. ھةرضةندة لة كؤتاييدا 
ئةو ئيشةى بةجيَھيَشت بؤ ئيشيَكى باشتر بةالَم مانطةكانى كؤتايى ئيشةكةى ثيَشووى 
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كاربكاتة سةر رةفتارى  رةزامةندانةتربوو و ھةستى بةوةبكرد كة توانيويَتى تارادةيةك
  كةسانى تر. 

نةخؤشيَكى تر بِرواى وابوو كة بة تةواوةتى جلَةوى ھةية يان بةتةواوةتى جلَةوى 
كَى ھةيةتى؟ ناتوانم بِريار  ،نيية. بؤضوونةكةى بريتي بوو لة " ئةطةر من كؤنترؤلَم نةبيَت

ة لة كيَشةكةدا ئةطةر لة ھيض شتيَك بدةم ئةطةر كؤنترؤلَم نةبيَت و ھيض اختياريَكم نيي
كةسيَكى تر كؤنترؤلَى بارودؤخةكة بكات". لة كاردانةوةيدا بؤ كؤنترؤلَى توندوتؤَل بةسةر 

ھةولَةكانى بؤ كؤنترؤلَكردنى ھةموو شتةكان و كةسانى تر، لةوانةية سؤز و ھةروةھا 
ھؤشبوون. ھةندآ جار بة تةواوى كؤنترؤَل لةدةست بدات لةريَطةى مةستبوونةوة تا ئاستى بيَ 

لةم حالَةتةدا طرنط بوو بؤ ضارةساز يارمةتى نةخؤشةكة بدات وةك بةردةوامييةك سةيرى 
"ثيَويست ناكات كؤنترؤلَى تةواوةتيم كؤنترؤَل بكات. بؤضوونى نةخؤشةكة بريتى بوو لة 

  ھةبيَت بةسةر ھةموو شتةكاندا تاكو كؤنترؤلَم ھةبيَت بةسةر زؤربةى بِريارةكانمدا"

ورةبوون بةزؤرى لةوكةسانةوة ديَت كة تووشى زةبرى دةروونى بوون. بابةتى تو
لة بآ ئؤقرةيى ھةية وةك  PTSDلة داضلَةكين ھةندَى توورةبوون ثةيوةندى بة نيشانةكانى 

  .  داضلَةكين ىكاردانةوةزؤر و  نةبوونى خةو بزويَنةرى فسيؤلؤجى،

راثؤرت دةكةن كة كاتيَك زؤربةى خةلَك كة تووشى زةبرى دةرونى بوون ئةوا 
كةسانيَكى زؤريش ھةستى توورةبوونيان  ،تووشى تورةبوون نةبوون لةكاتى رووداوةكةدا

دواتر سةري ھةلَداوة. ھةرضةندة ئةو كةسة يان كةسانةى كة ئازاريان ثآ طةياندوة لةوانةية 
ؤ بةردةست نةبن تا توورةبوونةكةيان بةسةردا دةربِرن ( يان زؤر مةترسيدار و بةھيَزن ب

يى بةرامبةر ھيض ِروداوو ھةندَى جار توورة ـدةربرينى ھةستى توِرةيي بةرامبةريان)
كةسيَك نيية و كةسى توِرةش ھةست بة بآ دةسةآلتى دةكات بةرامبةر ئةو ھةستى 

خيَزان يان ھاوِرَى.  ،. ھةندَى قوربانى تووِرةدةبن لةو كةسانةى كة ليَيان نزيكنتوِرةبوونة
رى ئةوة نةبوون توورةبوون (تورةبوون ھةستة) و شةرةنطيَزى ( زؤر خةلَك ھةرطيز فيَ 

شةرةنطيَزى رةفتارة) جيابكةنةوة و بِروايان واية شةرةنطيَزى دةرةنجاميَكى طونجاوى 
  تورةبوونة. 

توِرةبوون بةرامبةر خود زؤر جار دةردةبِردريَت، ئةو كةسانةى تووشى زةبرى 
ةذين كة "ئةبواية" وايان بكرداية بؤ ثاراستنى دةرونى بوون و لةسةر ھةموو ئةو شتانة د

رووداوةكة و بةرطريكردن لة خؤيان. زؤربةى كةس كة بةشدارى ضارةسةر دةكةن لة 
خؤيان توورةن لةبةرئةو ھؤكارة. كاتيَك ئةتوانن ئةوة ببينن كة طؤرانيَك لة رةفتارةكةياندا 

رةبوونةكةيان ئاراستةى ئةو كةسة ئةوا تو ،لةوانةية نةبواية بة ھؤى ِريَطرتن لة رووداوةكة
  ئةكةن كة ھةست دةكةن كؤنترؤلَى لَى سةندونةتةوة. 

حكومةت يان تاكةكانى تر بكريَـت كة  ،لةوانةية توِرةبون ئاراستةى كؤمةلَطا
 ،بةرثرسن لة ريَطةطركردن لة رووداوةكة بة ھةندَى ريَطا. ھةروةك لة حالَةتى تاوان

ز يارمةتى نةخؤشةكة بدات جياوازى بكات لة نيَوان بَى لةوانةية طرنط بيَت بؤ ضارةسا
تاوانى، بةرثرسياريَتى، و بة نيازبوون. تةنھا ئةو كةسانةى كة نيازيان لةسةر ئةنجامدانى 
رووداوةكانن ثيَويستة لؤمة بكريَن. ئةوانةى تر لةوانةية بةرثرس بوبن لة كردارى بضوك 

ة روويداوة يان مةترسي بؤ نةخؤشةكة زياد كة رؤلَى ھةبووة لة زةبرة دةروونييةكةدا ك
كردووة بةبَى ھيض مةبةستيَك بةالَم ثيَويست ناكات ھةمان بةش لة لؤمةكردن و 

  توورةبوونيان بةربكةويَت. 
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نةخؤشيَك لة ضارةسةردا لةخؤى تورة بووة لةبةرئةوةى ھةستيكردووة كةسيَكى 
خالَى طيرخواردنةكةى  ،ةم حالَةتةدابةتوانا نةبوة بؤ مامةلَةكردن لةطةأل رووداوةكةدا. ل

ئةوة بوو كة ثيَويستة بيتوانياية لة رووداوةكة ضاك ببيَتةوة بةخيَرايى و تةنھا لة ريَى 
خؤيةوة. دةستى كردووة بة ثرسياركردن لة تواناكانى لة ضةندةھا بوارى ذيانيدا. لةم 

زؤربةى خةلَك طرانيان  حالَةتةشدا، ثيَويستة ضارةسازةكة بيرى نةخؤشةكة بھيَنيَتةوة كة
ھةية كة تووشى زةبرى دةروونى بوون و ھةندَى رووداو لة ذيانياندا زؤر طةورةن تا 

  بةتةنھا ضارةسةربكريَن. 

  ناساندنى بابةتى ريَزطرتن 
ثاشماوةى سةردانةكة ثيَويستة جةخت بكاتة سةر بابةتى ريَزطرتن. ضارةساز بة 

لةطةَل نةخؤشةكةدا و باسى ئةوة دةكات كة ضؤن كورتى بة بابةتى ريَزطرتندا دةضيَتةوة 
ريَزطرتن و نرخدان بة خود و كةسانى تر ئةتوانريَت ثةرت بكريَتةوة بةھؤى زةبرى 
دةروونييةوة. بيروراكانى نةخؤشةكة لة ثيَش و لة دواى زةبرة دةروونييةكة ثيَويستة 

يَت لةم سةردانةدا) بخريَـنةروو. فؤرمى ريَزطرتن (كة دواى ثيَدانى ئةركى مالَةوة د
   ثيَويستة بةكاربھيَنريَـت بؤ باسكردنى ئةم بابةتانة لةطةَل نةخؤشةكة.

  ثيَدانى ئةركى مالَةوة 
"فؤرمى كؤرانكارى بيروراكان و ھةستةكان بةكاربھيَنة بؤ تيَطةيشتن و 
 رووبةرووبوونةوةى خالَيَكى طيرخواردن لة رؤذيَكدا بةاليةنى كةمةوة. تكاية بيربكةرةوة

لةوةى كة ضؤن بؤضوونةكانى ثيَشووت سةبارةت بة ريَزطرتن كارى تيَكراوة لةاليةن 
زةبرة دةروونييةكةوة. ئةطةر ھةر بابةتيَكت ھةية ثةيوةندى بة ريَزطرتن و نرخدانةوة 
ھةية بؤ خؤت و كةسانى تر، بةاليةنى كةمةوة رؤذى فؤرميَك تةواوبكة بؤ كاركردن 

اوةكان بةكاربھيَنة بؤ خالَى طيرخواردنةكانى تر يان لةسةر ئةو بؤضوونانة. ثةرة م
رووداوة بيَزاركةرةكان كةبةم دوواييانة روويانداوة و ھةروةھا خالَةطيرخواردنةكانى 

  سةالمةتى يان ھيَز / جلَةو ئةطةر ئةمانة تاكو ئيَستا خالَى طيرخواردنن بؤ تؤ"

ةيت بةردةوام بيَت لة داوا لة نةخؤشةكة دةك بؤ ئةو نةخؤشانةى نةخويَندةوارن:
بةكارھيَنانى فؤرمى طؤرانكارى بيروراكان و ھةستةكان وةك بيرھيَنانةوةيكى ثرؤسةكة 
كة لةريَطةيةوة بيروراكانيان دةطؤريَت دةربارةى ريَزطرتن و رووداوى بيَزاركةى تر لة 
ت ذيانياندا. شتيَكى طرنطة كة كيَشةكان لةطةأل نةخؤشةكةتدا ضارةسةربكةيت تا بزاني

ضى باش كاردةكات و ضيش باش كارناكات بة بةكارھيَنانى فؤرمةكة بةم شيَوةية. و 
ھةروةھا طرنطة كة ثرسيار بھيَنيتةوة سةبارةت بة خويَندةوارى و ئةم فؤرمة بةكاربھيَنيت 

  لة سةرثةرشتيكردندا.   
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  بابةتى ريَزطرتن 

ريَزطرتنى خود كة  ريَزطرتنى خود بريتيية لة بؤضوونى بيروراى تايبةت بة خود:
  ثيَويستييةكى بنضينةيى مرؤظة.

 ئةزمونةكانى ثيَشووت بريتى بوو لة ... 

  سلبى؟  ئيجابى؟

ئةطةر ئةزمونى ثيَشترت ھةبيَت كة  
بيروراكانى سةبارةت بة نرخ و بةھاى خؤت 

بةھيَزكردبيَت وةك مرؤظيَك، ئةوا زةبرة 
  دةروونييةكة ئةم بؤضوونة تيَك دةشكيَنيَك.

  

ئةزمونى ثيَشترت  ئةطةر
ھةبيَت كة واى ليَكردويت ھةست بة بَى 
نرخ يان خراثى خؤت بكةيت، ئةوا ثَي 
ئةضيَت بؤضوونى سلبيت لةسةر نرخ 

يان بةھاى خؤت وةك مرؤظيَك 
ثةرةبسةنيَت. زةبرة دةروونييةكة ئةم 

 بؤضوونة زياتر جيَطير دةكات
 

  نمونةى بؤضوونى سلبى دةربارةى نرخ و بةھاى خود
  

 ن خراثم، تيَكدةرم، يان بةدم م 
  من ثةرثرسيارم لة كارى خراث، تيَكدةر، يان كردارى بةد 
  من تيَكشكام يان ھةلَةم 
 من بَى نرخم و شايةنى ناخؤشى و ضةوسانةوةم   

 
 نيشانةى ثةيوةنديدار بة باوةِربوون بةوةى كة تؤ شايةستةى ِريَزنيت

 
  خةمؤكى 
  تاوان 
  شةرم 
 شكاندنى خودئةطةرى رةفتارى تيَك 

  

بؤ ضارةسةركردنى كيَشةى تايبةت بة ريَزطرتن و نرخ دان بة خؤت . ضى بة خؤت 
 دةلَيَيت لة برى ئةوةدا؟

 
دةستةواذةى طونجاوى خود 

  لةوانةية ........
ئةطةر ثيَشتر بِروات وابووة 

  كة..........
" ھةندَى جار شتى خراث بةسةر 

ةوةى خةلَكى باشدا ِروودةدةن. تةنھا لةبةرئ
 ،كةسيَك شتيَكى خراث دةربارةى من ئةلَيَت

تؤ بَى نرخيت ( يان ھةريةك 
لةوانةي لةسةرةوة ريزكراون). ثيَويستة 
بيروراكانت دووبارة ھةلَبسةنطيَنيتةوة
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ئةوة ناطةيةنيَت كة راستة. كةس شايةنى 
ئةمة نيية و ئةمة منيش دةطريَتةوة. تةنانةت 

ئةمة  ،ئةطةر لة رابردووشدا ھةلةم كردبيَت
ئةوة ناطةيةنيَت كة من كةسيَكى خراثم و 

شايةنى ناخؤشى و ضةوسانةوة بم (لة 
  ونييةكة)نيَويانيشدا زةبرى دةر

سةبارةت بة نرخت وةك مرؤظيَك و 
بيروراى ئيَستات( كةمتر يارمةتيدةر) بة 
بيروراى راستةقينةتر و ھاوسةنطتر جَى 

  بطريتةوة.

" ھةندَى جار شتى خراث رووئةدا 
خةلَكى باش. ئةطةر ھةندَى شتى خراث  لة

لةبةر ئةوة نيية كة من  ،لة من رووبدات
شتيَكم كردبيَت يان شايةنى ئةوة بم . ھةندَى 

جار ليَكدانةوةيةكى تةواو نيية كة بؤضى 
  شتى خراث ِرووئةدةن" 

  

" ھيض شتيَكى خراث لة من 
روونادات ضونكة من كةسيَكى باشم" 

ة ئةم بؤضوونة لةوانةية زةبرة دةروونييةك
و لةوانةية وا بيربكةيتةوة كة  ،بشيَويَنى

كةسيَكى خراثيت لةبةرئةوة ئةم رووداوة 
روويداوة ليَت يان بطةريَيت بؤ ھؤكارةكانى 
روودانى يان ضيت كردووة تا شايةنى ئةمة 
بيت. (لةوانةية ئةمة سزايةك بيَت بؤ ئةوةى 

كة كردوومة يان لةبةرئةوةى كةسيَكى 
ويستة ضةند تةعديالتيَك بكةيت خراثم). ثيَ 

تاكو ھةستى بةنرخى خؤت تيَك نةشكيَت 
ھةركاتيَك شتيَكى خراث يان ثيَشبينى نةكراو 

رووبدا ليَت. كاتيَك رازيت بةوةى كة 
لةوانةية شتى خراثت لَي رووبدات (وةك لة 

ھةموو كةسيَك ناوبةناو رووئةدات) ئةوا 
دةوةستيت لة لؤمةكردنى خؤت بؤ ئةو 

 انةى كة تؤ ھؤكارةكةى نيت.رووداو
 

ئةو بؤضوونانةن سةبارةت بةوةى كة ضةند ريَز و نرخ  بيروراى تايبةت بة كةسانى تر:
  بؤ كةسانى تر دادةنيَيت.

  ئةزمونةكانى ثيَشووت بريتيبوون لة..

  سلبى؟  ئيجابى؟

ئةطةر ئةزمونةكانى ثيَشووت لةطةَل خةلَكدا 
ھاندا ئيجابى بووبيَت، و رووداوى سلبى لة جي

لة ذيانى تؤدا ثةيرةو نةكرابيَت، ئةوا 
تى ثةرت و رووداوةكة لةوانةية بؤضوونةكة

 سةبارةت. بؤضوونى ثيَشووت بالوكردووبيَت
لةوانةية تيَك  بة ئةوةى كة كةسانى تر باشن

ثالَثشت بن،  كة ثيَشبينيان لَى دةكرا ،بشكيَت
ثالَثشت يان ياريدةدةر نةبوون بؤ تؤ دواى 

  ييةكةزةبرة دةرون
 
  

ئةطةر زؤر ئةزمونى خراثت ھةبووبيَت 
لةطةَل خةلَكدا لة رابردوودا، لةوانةية 

 ،خؤت بينيبيَـتةوة لة سةرسورمانيدا
ئازار، و خيانةت  ليَكردن. لةوانةية 

طةشتبيتة ئةو ئةنجامةى كة كةسانى تر 
باش نين و و نابيَت ريَزيان ليَبطيريَت. 

لةوانةية ئةم بؤضوونة تةعميم بكةى 
بةسةر ھةموو كةسيَكدا ( تةنانةت ئةو 

كةسانةش كة لة بنضينةدا باشن و ثيَويستة 
ريَزيان ليَبطيريَت) زةبرة دةروونييةكة 

ئةم بؤضوونة جيَطيرتر دةكات دةربارةى 
  خةلَك. 



 

     96

  
 

 نمونةى بيروراى سلبى دةربارةى نرخ و بةھاى كةسانى تر 
 ة، و تةنھا بؤ خؤياننخةلَك لة بنضينةدا طرنطى نادةن، جياوازيان نيي 
 خةلَك خراثن، بةدن، ثيس، يان ناحةزن 

 
  نيشانةى تايبةت بةو بِروايةى كة خةلَك شايةستةى ريَزطرتن نين

  توورةبوونى بةردةوام 
 ِرق ليَبوونةوة 
  َداخ لةدل 
 ِرةشبيني 
  بَى باوةِريى كاتيَك بةبةزةييةوة مامةلَةت لةطةَل دةكرَى لةاليةن كةسانى

 ةكةيتةوة كة ئايا ئةوانة لة راستيدا ضييان دةويَت؟) ترةوة (وابيرد
  .جيابوونةوة و ثاشةكشةكردن لة خةلَك 
 رةفتارى دذة كؤمةاليةتى بةو بيانووةى كة خةلَك تةنھا بؤ خؤيانن 
  

 
 ،تر بؤ ضارةسةركردنى بابةتى تايبةت بة ريَزطرتن و نرخدانان بؤ كةسانى

  لةبةرامبةردا ضى بةخؤت دةلَيَيت؟
 

واذةى طونجاوى خود دةستة
  لةوانةية...........

ئةطةر ثيَشتر بِروات وابوو 
  كة...........

" ھةرضةندة ھةندَى كةس لةوانةية 
بةالَم  ،خراث بن يان كارى خراث ئةنجامبدةن

ھةموو كةسيَك وا نيية. سةرةراى ئةوةش ئةو 
كةسانةى كارى خراث ئةنجام دةدةن ھةموو 

 ن.كاتيَك كارى خراث ئةنجام نادة

ھةموو كةسيَك خراثن. طرنطة 
كة رةضاوى ئةو طريمانةية بكةيت كة 
ضؤن بؤضوونةكة كارى كردؤتة سةر 

رةفتار و ذيانى كؤمةالَيةتيت بة 
  طشتى. 

" ھةندَى جار خةلَك ھةلَة دةكات.  
ھةوَل ئةدةم بزانم كة ئايا تيَدةطةن كة ئةوة 

ھةلَةبووة يان كاردانةوةيةكى سلبى كةسايةتى 
ةية، كة لةوانةية كؤتاى بة ئةو كةس

ثةيوةندييةكة بھيَنم ئةطةر شتيَك بيَت من نةتوانم 
 قبولَى بكةم.

ھةنديَكى تر ھاوكاريت ئةكةن 
و دواى زةبرة دةروونييةكة ھاوكاريت 

ناكةن. ئةطةر ئةو كةسانى كة تؤ 
 ،ثيَشبينى ھاوكاريان ليَدةكةيت بتخةن
ئةوا يةكسةر ثةيوةنديت لةطةلَياندا 

 نة. مةثضِريَ 
قسةيان لةطةَل بكة سةبارةت 

بة ضؤنيةتى ھةستكردنت و ضيت 
ليَيان دةويَت. كاردانةوةيان بؤ داواكةت 

بةكاربھيَنة وةك شيَوازيَك بؤ 
ھةلَسةنطاندنى ئةوةى كة دةتةويَت ئةم 

 ثةيوةندييانة بؤ كوَى بِروات.
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  :  كيَشةكانى ريَز11كورتةى سةردانى  

  خولةك) 5بثشكنة ( ةنةخؤشةك.  نيشانةى نةخؤشى 1
ان و بيروراكان  بؤ ضارةسةركردنى طؤررانكاري سؤزةك.  ضاو بخشيَنة بة فؤرمى 2

  خولةك) 20(  خالَي طيرخواردن دةربارةى بةھا و ريَزطرتنى خود و  كةسانى تر
  باوةري واية، كة بؤ ھةميشة زيانى ثَي طةيشتووة لة ئةنجامى  نةخؤشةكةئايا

 زةبرةكةوة؟
 باوةري واية ھةلَةيةكى كردوة؟ نةخؤشةكةى ؟  ئايا ثلةى بيَطةرد 
 ئايا بةكةمزانيني كةساني كة طشتاندن (تعميم) دةكات ------- ريَز ليَنانى كةسانى تر

  بؤ ھةموو طروثةكان؟
 15( .  ثيَنجةم بواري طيروطرفت ثيَشكةش بكة:  بايةخدان بة خود و كةسانى تر3 

  خولةك)
  تواناي ھيَمن كردن و دلَخؤشي دانةوةى  ةكةنةخؤشئايا ---- بايةخدان بة خود

 خودي خؤي ھةية؟
 ضؤن ثةيوةنديةكان بة زةبرةى دةروونى كاريان ----بايةخدان بةكةسانى تر

 تيَكراوة؟
 ئةمانة ثيَشان ھةروةھا ثاشان ضؤن بوون؟ 
 ئايا طيروطرفت ھةية:  نمونة، خواردن؟  كحول؟  ثارة خةرج كردن؟ 
  ةك)خول 10(  ئةركى ماَل بسثيَرة .4

a.  ھةر رؤذة كار لةسةر خالَيَكى نوَي ي طيرخواردن بكة بة بةكار ھيَنانى
فؤرمي طؤررانكاري سؤز و بير و راكان. لةبيرت نةضيَت كة بةاليةنى 
كةمةوة كارلةسةر يةك بواري بايةخ ثيَدان بكةيتةوة.  ئةم فؤرمة بةكار 
بھيَنة بؤ ئةوةى كار لةسةر يةك رووداوى نويَي بةئازار يان 

 روطرفتى ئيَستاي دوور لة زةبرةى دةرونى بكةيت.طي
b.  نوسراوى كارتيَكردنى زةبرةى دةرونى بنوسة ( طفتوطؤي مةبةستى

 ئةمة بكة)
c.  بكة بةردةوام بيَت لة خويَندنةوةى باسةكانى زةبرةى  نةخؤشةكةداوا لة

 دةرونى ئةطةر ھيَشتا يادةوةري بةھيَزى دةربارةيان ھةبيَت.

  خولةك) 5(بةرامبةر دانيشتنةكة  بثشكنة  ؤشةكةنةخ .  كاردانةوةي5   
  
 

 
  :  كيَشةكانى ريَزليَنان11سةردانى 

  بريتين لة: 11ئامانجةكانى سةردانى 
  ضاوثياخشاندنةوةى فؤرمةكانى طؤررانكاري سؤز و بيروراكان..1

  ئامانجةكانى
 11سةردانى 
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ضاوثياخشاندنةوةى بابةتى ريَزليَنان  ھةروةھا كاركردن لةسةر كيَشةى ثةيوةنديدار بة .2
برواي يةكيَك دةربارةى تواناي خؤي بةرامبةر ريَزطرتن و طرنطى ثيَدانى خودى خؤي 

 و كةسانى تر.
 لة سةر بايةخدان بة خودي خؤ ھةروةھا كةسانى تر. بيرؤكةثيَشكةشكردنى .3
فؤرمةكانى طؤرانكاري سؤز و بيروراكان دةربارةى بايةخ دان  راسثاردنىئةرك ثيَ .4

 بةخود كةساني تر.
 سثاردن: نووسيني نوسراوى كارتيَكردنى زةبرةى دةروونى نوَي    ئةرك ثيَ  .5

  دةست نيشان كردني كيَشةكانى ريَزليَنان و طريمانةكيةكان
ثاش ثشكنينى نيشانةى نةخؤشيةكة دةبيَت ضارةساز سةيرى فؤرمةكانى 
طؤررانكاري سؤز و بيروراكان بكات  ھةروةھا طفتوطؤ بكات لةسةر سةركةوتن و 

لة طؤرينى بيركردنةوةكان  و سؤزةكان.  دةبيَت ضارةسازو  نةخؤشةكةطيروطرفتى 
بؤ ئةوةى  نةخؤشةكةثرسيارةكانى بيركردنةوة بةكار بھيَنن بؤ يارمةتى دانى  نةخؤشةكة

بتوانيَت رووبةرووي خالَي طيرخواردن ببيَتةوة، كة خؤي نةيتوانيوة بةتةنھا طؤرانكاري 
  تيا بكات.

ثيَت باش بيَت كة بطةريَيتةوة فؤرمى بابةتى كيَشةكانى لةم بةشةدا تؤ لةوانةية 
و ضارةسازةكة  نةخؤشةكة.  ثاشان )10ريَز ( كة كةوتؤتة بةشي كؤتايي سةردانى 

طفتوطؤي فؤرمةكانى طؤررانكاري سؤز و بيروراكان دةكةن سةبارةت بة ريَز.  باوترين 
ئيَستا  نةخؤشةكةةوةى خالَي طيرخواردن لةسةر بابةتى ريَز و بوھاي خود بريتيية ل
ئةم نيشانانةي  نةخؤشةكةبةشيَوةيةك زيانى ثيَطةيشتووة بةھؤي رووداوةكة.  لةبةر ئةوةى 

ھةبووة: فالش باك، خةونى ناخؤش، كاردانةوةي داضلةكين، ھتد. ، ئةوا لةوانةية لةو 
ك زيان بروايةدا بيَت، كةوا خؤي شيَتة يان زيانى ھةميشةيي ثَي طةشتووة.  خؤبينينةوة وة

ثَي طةيةندراو يان خؤ بينين كةوا برياردانى الوازي يان طةيشيتنة ئةو بروايةي كةوا 
كةسانى تر لؤمةى دةكةن لةبةر ئةوةى دةربارةى رووداوةكة ئةو شتانةى ئةنجام داوة يان 
ئةنجامي نةداوة، ئةوا ھةموو ئةمانة كاري سلبي دةكةنة سةر ريَزي خود يان ھةستي 

كةم دةكاتةوة.  لة حالَةتى تاوانى نيَوان كةسيي ( وةك دةست دريَذي  ريَزليَنانى خود
سيَكسي)  لةوانةية قوربانيةكة لةوبروايةدا بيَت كة خود ي خؤي باش ني ية بؤية بووة بة 

ئيَجطار زؤر تيَبينى نةطةتيظانةى دةربارةى خؤي ھةبوو  نةخؤشةكةقوربانى.  ئةطةر 
بدات زياتر وورد بيَت دةربارةى ئةوةى  نةخؤشةكة ئةوا ضارةسازةكة دةتوانيَت يارمةتى

 لة ضي رةخنة لةخؤي دةطريَت.   نةخؤشةكة

ھةنديَك جار لةوانةية  باس كردني كيَشةكانى بيَطةردى (دةبيَت ھةموو كاتيَك 
رد بيت) بةسوود بيَت.  زؤر جار كةسةكان راي خراثيان بةرامبةر بةخؤيان ھةية ةبيَط

ر لةسةر خؤيان دةدةن ھةركاتيَك ھةلَةيةك دةكةن.  ضونكة زؤر بة رةقي بريا
بريتية لةوةى خؤي ھةلَةي كردووة ثيَش، لة  نةخؤشةكةبةرةضاوكردنى ئةوةى برواى 

كاتي يان ثاش رووداوى زةبرة دةرونيةكة ئةوا ثيَويستة ضارةسازةكة بيخاتةوة بير 
  ھةيةتى لةئةندازة بةدةرة . نةخؤشةكةئةو بروايانة ى  نةخؤشةكة

 100لة  100ارةساز:  رات ضية بةرامبةر مامؤستا يةك، كة بلََي " ئةطةر تؤ ض
  نةھيَنيت ئةوا تؤ لة كؤرسةكة دةرناضيت؟"

  :  من دةلَيَم ئةوة داد ثةروةري نية.نةخؤشةكة

  َى ناساندنى خال
يرخواردن ط

بةرامبةر ريَزليَنانى
  خود

 كردنى  ضارةسة
ھةبوونى برواي 

 بيَطةرد
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ضارةساز:  راستة.  ئةطةر وة ك ئةو مامؤستاية بير بكريَتةوة ئةوا تةنھا دوو نمرة 
كةسي زؤر باش ھةروةھا "دةرنةضوون" بؤ  (زؤر باش)" بؤ 100ھةية.  "%

نةھيَنيَت.  بة شيَوةيةكى طشتي ثلةى بةرز بؤ ئةو  100لة  100ھةركةسيَكي تر كة 
ھةلَة بكةن و  10يان زياتر وةردةطرن.  خةلَك دةتوانن % 90خةلَكانة  دةبيَت  ، كة لة % 

مام ناوةند دةبيَت.   70لةسةروو مام ناوةنديةوة دةبيَت  و % 80ھيَشتا ھةلَكةوتوو بن.  %
كةواتة با ثلة بؤ دويَنَي دابنيَين.  تؤ دةلَيَ◌يت رؤذيَكى ناخؤش بوو ھةروةھا تؤ بةراستى 
دلَت ناخؤش بوو كاتيَك نةت توانى لة كاردا بةسةركةوتوويي مامةلَة لةطةَل ئةو تةلةفؤن 

ةكى كردنة بكةيت وبةو شيَوةيةي كة خؤت حةزت دةكرد.  لةوة دةضيَت تؤ نمرةي
  دةرنةضوت دابيَت بةخؤت.

  :  بةلَيَ نةخؤشةكة
:  تؤ دويَنَي ضةند شتت ئةنجام داوة؟  ضةند بريارت دةركردوة؟  ضةند ضارةساز

  لة سةدي كارةكانت بة راست داناوة لة رؤذةكةدا ؟
:  باشة كاتيَك بةو شيَوةيةى لَي دةكةيت....ثيَم واية شتى باشم كردوة.  نةخؤشةكة

ؤرانةى دويَنَي من ئةنجامم داوة بةقةدةر ئةو ھةلَةية نية لة بةالَم ئةو شتة ز
  كارةكةمدا ئةنجامم دا. 

ضارةساز:  بةدلَنياييةوة.  ھةموو شتيَك طرنطييان  وةك يةك  نية.  لة قوتابخانةدا 
ھةنديَك لة ثرؤذةكانت نمرةيان بةدةست ھيَناوة زياتر لة ثرؤذةكانى تر.  ئايا ئةوة 

  ةكة بوو؟  طرنطترين ضاالكى رؤذ
  :  بةلََي، ثيَم واية راستة.نةخؤشةكة

  ضارةساز:  ئايا طرنطترين رووداو يان ضاالكى ھةفتةكة بوو؟
:  نةخيَر.  ثيَش دوو رؤذ راثؤرتيَكى طةورةم دا بة سةرؤك ئيشةكةم، كة  نةخؤشةكة

ضةند ھةفتةيةكى زؤر بوو كارم لةسةر كردبوو.  سةرؤك ئيشةكةم زؤر خؤش 
  مبةر كارةكةم.حاَل بوو بةرا

ضارةساز:  ئةطةر تةنھا نمرة بؤ رؤذةكة بدةيت بةخؤت ئةوا خالَي زياتر 
وةردةطريت بةالَم ئةطةر بؤ ھةموو ھةفتةكة نمرة بدةيت بةخؤت ئةوا زؤر طرنط 

  نابيَت؟  
  بةخؤم دةدةم بؤ ھةموو ھةفتةكة  A:  من  نةخؤشةكة

ت كةمتر دةبن لةو كاتةي تؤ ضارةساز:  بة بيركردنةوة بةو شيَوازة ئايا سؤزةكان
يةكةم جار دةتطوت تؤ كةسيَكى دةرنةضويت و ناتوانيت ھيض شتيَكى راست 

  بكةيت؟
:   ( ثيَدةكةنيَت) بةلََي وتنى ئةو وتة لة ئةندازة بةدةرانة زؤر خويةكى نةخؤشةكة

  خراثة
  ضارةساز:  ھةروةھا خراثيةكةي ئةوةية كة باوةريان ثَي بكةيت كاتيَك دةيلَيَيت.

  :  بةلََي لةو كاتةدا لة راست دةضننةخؤشةكة
ضارةساز: بةدلَنياييةوة.  لة راست دةضيَت ضونكة تؤ بؤ ماوةيةكى زؤرة ئةو 
مةشقة دةكةيت.  ئةوة خوة نةك راستى.  تةنھا لةبةر ئةوةى لةراستى دةضيَت 

  نابيَت بة راستةقينة.

يركردنةي سةةم بةكةم وا باوة نةخؤشةكان ئسةبارةت بة ريَزليَناني كةساني تر، 
ھةموو طروثةكة ( نمونة، ھةموو ثياويَك  تاوانباراني رووداوي زةبراوي طشتطير بكةن بؤ

يان ھةموو ئةندامانى حكومةت).  ئةطةر ئةمة رويدا ضارةسازةكة دةبيَت يارمةتى 
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بدات كة لة ئةندازة بةدةري دووربكةويَتةوة و بةرةو طؤران و طةشة بروات.  نةخؤشةكة
ئايا ھةموو ثياوةكان ----- ثيَويستة بطةريَت بةدواى يان دان بنَي بة شاز دا  ةكةنةخؤش

بةراستى خراثن؟  ئايا ھةنديَك ثياوى باش ھةن؟  ئايا ثياوى خراث شتى خراث دةكةن 
 لةثيَناو طةشةثيَدانى برواي نةرم و برواى راستةقينة.    –ى كاتةكان  %100

تة سةر برواكان سةبارةت بة  "باشي/خراثي" ريَطةيةكى تر، كة تيايدا كاردةكريَ 
مرؤظةكان لةئةنجامى رووداوة زةبرةييةكان دةبةستريَتةوة بة جؤري ئةو زانياريةى 
خةلَكى تيَبينى دةكات. بؤ نمونة، ثيَش ئةوةى زؤربةى خةلَك ببيَت بة قوربانى تاوانيَك 

لَةكان.  ثاش ئةوةى دةبن طرنطى كةم دةدةن بة راثؤرتةكانى تاوان لة تةلةفزيؤن يان ھةوا
بةقوربانى، خةلَكةكة دةست دةكةن بة تيَبينى كردنى ئةوةى ضةند جار بابةتةكة دةكةويَتة 
سةر ھةوالَةكان يان ثرؤطرامى تةلةفزيؤنةكان و طؤظارةكان.  لةبةر ئةوةى ئيَستا طرنطي 

ھةموو خةلَكيَك  بة تاوان دةدةن وا بير دةكةنةوة تاوان لةھةموو شويَنيَك ھةبيَت  ھةروةھا
خراث بن!  ئةوةيان لة بير دةضيَت ئةم رووداوانة بة راثؤرت ئامادةكراون ضونكة 
"ھةوالَن" ھةروةھا زؤربةى خةلَك رؤذانة قوربانى ناكةن يان نابن بةقوربانى .  بةھةمان 
شيَوة، رووداوى تري ثر كارةسات وةك كارةساتة سروشتيةكان، جةنط، كةوتنة خوارةوةى 

تةقينةوةى قومبةلة لةوانةية جيَي طرنطى زؤر نةبيَت ھةتاكو لة نزيك مالَةوة فرؤكة، 
نةتةقيَنةوة.  ثاشان ئةم رووداوانة كتوثر زؤر راستةقينة دةبن و زؤر تايبةتى دةبن.  
ھةروةھا قوربانيةكان زؤرجار لؤمةى كةسانى تر ( ھةروةھا خودى خؤيان)  زؤر 

نةوةى ھةستى جلَةو طرتن.  شتيَكى ئاسايية كة ئةو دةكةن لةثيَناو بةدةست ھيَنا طشتطير
كةسانةى ثي تي ئٍيَ◌س دي يان ھةية تةواوى دانيشتوانى والَت  تعميم بكةن، كةوا لة 
جةنطداية ( بؤ نمونة باشوري عيَراق)  ھةروةھا طريمانةكى ئةوة دةكةن ھةموو كةسيَك لة 

رقى زؤر  دةرببريَت بؤ خةلَكى  نةخؤشةكةباشور تيَروانينى لةيةكضوي ھةية.  لةوانةية 
باشور،  تةنانةت ئةو خةلَكانةى لةكوردستان ذياوة بؤ ضةندةھا نةوة يان ئةو كوردانةى لة 

  باشور دةذين.  

بابةتيَكى تر، كة بة تيكراري دةردةكةويَت بريتية لة ديمةنى طشتى " حكومةت."  
وةيةكى زؤر طشتى ية .  تةنھا وةك وشةى "متمانة" يان" جلَةو" ئةوا حكومةت " زارا

لةراستيدا ھةنديَك لةو كةسانةى ثي تي ئٍيَ◌س دي يان ھةية رقي زرؤري خؤيان 
ئاراستةى حكومةت دةكةن وةك ستراتيجيةكى خؤالدان.  لةجياتى ئةوةى تيشك بخةنة سةر 
روداوى زةبرى دةرونى دياريكراو ھةنديَك كةس، كة ثي تي ئٍيَ◌س دي يان ھةية دةست 

دةدةن طرنطيةكة بخةنة سةر سياسةت و حكومةت (خؤالدةدةن بة بةجَي ھةوَل 
دروستكردنى قسةى دورودريَذ و تورةو سؤزداري سةبارةت بة حكومةت).  دةبيَت 
ضارةسازةكة لةسةرةتاي ضارةسةرةكةدا طرنطى بدات بة طفتوطؤي زةبرة دةرونيةكة 

تنةكة كؤنترؤَل بكات.  نةدات بة قسةي ناثةيوةنديدار داينش نةخؤشةكةھةروةھا ريَطة بة 
ھةروةھا تةنھا وةكو ضارةسازيَك دةشَي بثرسيت " متمانة سةبارةت بة ضي؟" ھةروةھا 
لةوانةية بثرسيت" مةبةستت ضيية لة حكومةت؟"  ئايا مةبةستت دادطاكانة؟ ثةرلةمانة؟  
و ئايا مةبةستت حكومةتى ھةريَمى كوردستانة يان حكومةتى ناوخؤية ؟  ئايا ھةموويان وةك

يةك وان؟  كاتيَك تؤ دةلَيَيت حكومةت  ئايا ئةوة دريَذدةبيَتةوة بؤ ثزيشكان و ثةرستياران، 
كة فةرمان بةري حكومين؟  ئايا منيش دةطريَتةوة كاتيَك دةلَيَيت حكومةت، كة حكومةت 
ثارةم دةداتَي؟  ثرؤطرامى ضارةسةركردن وةكو ئةم دانةية، كة حكومةت ثارةكةى دةدات؟  

ى خيَزانةكةت، كة بؤ حكومةت كار دةكةن؟ "  ھةر وةك زاراوة زؤر فراوانةكانى ئةندامان
طةشة بة بيركردنةي لة ئةندازة بةدةر نةدات  ھةروةھا جؤر و ثؤلَيَنى  نةخؤشةكةتر دةبيَت 

 كردضارةسةر
نى 

طيروطرفتى 
 بايةخدان

  ضارةسةر كردنى
تيَروانينى زؤر طشتى
بةرامبةر حكومةت
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بةراستى برياري كةمترى لةئةندازة بةدةر  نةخؤشةكةجياواز ببينَي، كة ھةنديَكيان لةوانةية 
 ت بةشيَوازيَكى ثؤزةتيظانة برياري لةسةر بدات.              بدات يان تانانة

  كيَشةكانى بايةخ ثيَدانى ثةيوةندي دار بة خود و كةسانى تر
بابةتى بايةخدان لة كؤتايي سةردانةكة ثيَشكةش دةكريَت ھةروةھا ضارةسازةكةو 

كة كاريان بةكورتى طفتوطؤ دةكةن ضؤن لةوانةية ثةيوةندى يةكان بة رووداوة نةخؤشةكة
.  فؤرمى بايةخ دان (كة بةدواي ئةركى مالَى ئةم سةردانة ديَت)  دةبيَت بةكار تَي كرابيَت

  . نةخؤشةكةبھيَنريَت بؤ طفتوطؤكردنى ئةم كيَشانة لةطةَل 

بايةخ ثيَدانى كةسانى تر (يان بايةخ ثيَنةدان)  زؤر جار ئاسانة قسةى لةسةر 
يةكيَك.  ئيَمة زاراوةى "بايةخثيَدانى خود" بةكار  بكريَت زياتر لة بايةخ ثيَدانى خودى

دةھيَنين بة واتاي تواناى دلَنةوايي كردن و ھيَمن كردنى خودى يةكيَك ھةروةھا تةنيابيَت 
بةبَي ئةوةى ھةست بة خةمى تةنيايي و دَل ناخؤشى بكات.  بايةخ دان بة خودى يةكيَك 

ھان دةدريَت بايةخ  نةخؤشةكةةمى خود.  بريتية لة ھةستى بةھيَزي دلَنةوايي لةطةَل ھاود
دان بة خود  كةسانى تر بناسيَتةوة، كة ضؤن بوة لة ثيَش زةبرةكة ھةروةھا ضؤن زةبرة 
دةرونيةكة كاري كردووةتة سةر بايةخدان بة خود و كةساني تر.  دةبيَت ضارةسازةكةو 

بھيَنيَت بؤ دَل  بةكاري نةخؤشةكةطفتوطؤي ھةر رةوشتيَك بكةن، كة لةوانةية  نةخؤشةكة
نةوايي كردنى خؤي (نمونة، كحول،  خواردن، ثارة سةرف كردن، ھتد) كة زؤر لة 
ئةندازة بةدةر بيَت.  بؤ نمونة، كةسيَك لةوانةية لة  خواردنيَكى تايبةتى بخوات كاتيَك 

 –ئةوة بةجيَية .  بةالَم لةوانةية كةسيَكى تر زيادةرةوى بكات —رؤذيَكى دذواري ھةبيَت
وةكو ريَطايةك بؤ زالَبون بةسةر سؤزة —ا، زوو زوو نان بخوات / يان زؤر بخواتوات

نةطةتيظةكاني دةربارةى زةبرة دةرونيةكة.  ھةروةھا ئةم جؤرة طيروطرفتانة لةوانةية 
رووبدات لةطةَل كحول، مادةى بَي ھؤش كةري تر، خةرج كردنى ثارة، ھتد.  لةوانةية ئةم 

ضارةسةركردنةكةيا طفتوطؤيان لةسةر كرابيَت بةالَم  جؤرة طيروطرفتانة زووتر لة
فؤرمى  نةخؤشةكةدةبيَت دووبارة ليَرة طفتوطؤيان لةسةر بكريَت.  دووبارة دةبيَت 

طؤررانكاري سؤزةكان و بيرورا  بةكار بھيَنيَت بؤ رووبةروو بونةوةى خالَي طيرخواردن 
ستكردنى وتةى راستةقينةو دةربارةى بايةخدان بة خود و كةسانى تر ھةروةھا بؤ درو

  دلَنةوايكردن.  

  ئةركى ماَل  اسثاردنىرِ ثيَ 
لةكاتى  نةخؤشةكةلةكؤتايدا لةثيَناو خةمالَندنى  ضؤنيةتى طؤرينى برواى 

دةستثيَكى سي ثي تي يةوة ئةوا  داوا لة كةسة كة دةكريَت نوسراويَكى كارتيَكردنى زةبرةى 
بؤ خؤي واتاي ضية، كةوا  ئيَستاةوة بيَت كة دةروونى  نوَي بنوسيَت، كة رةنطدانةوة ئ

زةبرة(كان) (ئةشكةنجة) رويدا ھةروةھا برواكاني ئيَستاي ضين سةبارةت بة ثيَنج 
بابةتةكةى سةالمةتى، متمانة، ھيَز/جلَةو، ريَز، ھةروةھا بايةخ ثيَدان.  دةبيَت جةخت 

 نةوةكوي بنوسيَت لةسةر بيركردنةوة كانى ئيَستاي خؤ نةخؤشةكةبخريَتة سةر ئةوةى 
 نةخؤشةكةھةروةھا دةبيَت لةسةر ضؤنيةتى بيركردنةوةكانى رابردووي خؤي بنوسيَت.  

يادةوةري زةبرة دةرونيةكة دووبارة نةنوسيَتةوة بةالَم لةجياتى ئةوة دةربارةى 
 . برواكانى(كارتيَكردن) خؤي بنوسيَت

رورا بةكار بھيَنة بؤ " بابةتى بايةخ ثيَدان و فؤرمةكانى طؤررانكاري سؤز و بي
روو بةرووبونةوةى خالَي طيرخواردن سةبارةت بة بايةخ ثيَدانى خود و كةسانى تر.  

 كردنى بايةخ ثيَشكةش
  ثيَدان

  ئةركى ماَل بؤ
 11سةردانى 
 بسثيَرة
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بةردةوام بة لة تةواو كردنى فؤرمي كارةكانى  سةر بة بابةتة كانى ثيَشوو، كة ھيَشتا 
  طيروطرفتاوين.

  
دةكةيتةوة تؤ بير لةضي  ئيَستادا" تكاية يةك الثةرة بنوسة لةسةر ئةوةى كة لة 

سةبارةت بةوةى بؤضي ئةم رووداوى زةبرةى دةرووني(انة) رويدا.  ھةروةھا ئيَستا بزانة 
تؤ بِروات ضؤنة دةربارةى خودى خؤت، كةسانى تر ھةروةھا جيھان لةم بوارانةى 

  خوارةوة:
  سةالمةتى، متمانة، ھيَز/جلَةو، ريَز، ھةروةھا بايةخ ثيَدان."

ن :  تؤ داوا لةو كةسانة بكة بةردةوام فؤرمى بؤ ئةو كةسانةى نةخويَندةوار
طؤررانكاري سؤز و بيرورابةكار بھيَنن وةك بيرخةرةوةيةكى ثرؤسةكة، كة بةھؤيةوة 
دةتوانن برواكانيان بطؤرن دةربارةى بايةخ ثيَدان و رووداوى تري بةئازار لة ذيانياندا.  

يَكردنى زةبرةى دةرونى بكة كار لةسةر نوسراوى كارت نةخؤشةكةھةروةھا تؤ داوا لة 
دةتوانيَت ئةوة ئةنجام بدات بةھةمان شيَوةى يةكةم نوسراو، كة  نةخؤشةكة --- بكات 

ئةنجامى داوة(بة تؤمار كةري شريت تؤماري بكات، داوا لة ھاوريَيةكى متمانة ثيَكراو يان 
خؤي لة  ئةنداميَكى خيَزان بكات بابةتةكة بنوسيَت، ويَنة دروست بكات بؤ بيرھيَنانةوةى

  بيروباوةرة طرنطةكان، ھتد)      
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  دانبابةتى كيَشةكانى بايةخ
 خؤطونجاندن لةطةلَ برواكانى ثةيوةنديدار بةخود:  تايبةخؤيةكى طرنط بؤ 

كردنةوةى خود.  توانينى بايةخدان بة خود ، بريتي ية لة تواناي دلَنةواييدان و ھيَمن ليَقةومان
دن بة خةمى تةنيايي يان دلَناخؤشي.  كاتيَك زةبرى دةرونى توانينى تةنيايية بةبَي ھةستكر

روودةدات خةلَك بة جياوازيةوة كاردانةوةي دةبيَت بة ثشت بةستن بة تواناي زاَل بونى 
 خؤيان بةسةر زةبرة دةروونيةكة. 

 ئايا ئةزمونةكؤنةكانت ........

 ثؤزةتيظ بوون؟ نةطةتيظ بوون؟

ئةطةر ئةزمونةكؤنةكانت 
ةو ئةو باوةرة بردبيَت، كة تؤ تؤيان بةر

ناتوانيت زالَبيت بةسةر روودانى شتة 
نةطةتيظةكان ئةوا تؤ لةوانةية 

كاردانةوةت ھةبووبيَت بةرامبةر 
رووداوة نةطةتيظةكان بة برواي 

نةطةتيظ، كة تؤ ناتوانيت دلَنةوايي 
   خؤت بدةيتةوة. 

 

 
بؤ كةسيَكى بايةخ ثيَدةر بةخؤ و 

اوى زةبرةى ثؤزةتيظ لةوانةية روود
دةروونى  بة كةمتر زةبراوى  بيَت ضونكة 

ئةو باوةري ھةية و ئةزمونى بة بايةخثيَدانى 
خؤي و زالَبون بةسةر طيروطرفتةكاندا 

ھةية.  ھةرضةندة لةوانةية زةبرة دةرونيةكة 
 نةخؤشةكةئةوةندة لة ئةندازة بةدةر بيَت، كة 

 نوقمى دلَةراوكَي بكات. 
 

 
دار بةو باوةرةى كةتؤ ناتوانيت ئاطات لةخؤت ببيَت ةندينيشانةى نةخؤشي ثةيو

 يان بايةخ بة خؤت بدةيت
 

 نةتوانين لة دلَنةوايي كردنى خود 
 ترس لة تةنيايي بون 
  َھةستي◌َ  ھةبوونى ئةزمونى دلَناخؤشي و بي 
  ماوةى دلَةراوكَي يان ترسي زؤر ئةطةر زةبرةى دةرونيةكةى بضيَتةوة

 ياد كاتيَك تةنيا بيَت
 خواردن، --- نةية بةدواي سةرضاوة دةرةكيةكان بطةريَت بؤ دلَنةواييلةوا

  مادةى بيَھؤشكةر، كحول، دةرمان، ثارة خةرج كردن يان سيَكسكردن
 ثةيوةندى لةطةَل كةسانبؤ  دةبةدةرلة راِ  ثيَويستبوون بة يان داواكردنى 

 

يَبونى خود ى بؤ ضارةسةركردنى كيَشة ثةيوةنديدارةكان بة بايةخ ثيَدان يان ئاطال
 خؤت ضي بةخؤت دةلَيَيت؟

وتةى خود لةوانةية بريتى بيَت  بروا نويَيةكان
 لة........

 
تيَطةيشتن لةكاردانةوةي نمونةيي 

بةرامبةر زةبرةى دةرونى لةوانةية يارمةتى 
تؤ بدات كةمتر بترسيَيت لة ئةزمونةكة.  

 
 " من ھةتا ھةتاية ناخؤشي ضةشتنم

نابيَت.  من دةتوانم دلَنةوايي خؤم بدةمةوة 
ھةروةھا ئةو كارامةييانة بةكار بھيَنم، كة
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زؤر بةى خةلَك ناتوانن لة رووداوى وةھا 
طةورة ضاكبنةوة بةبَي زةبرةى  دةرووني 

يارمةتى دانى كةسانى تر.  سةرضاوة 
دةرةكيةكانى دلَنةوايي كردن وةك كحول يان 

خواردن تةنھا دارشةقن ، كة لة جياتى 
ئةوةى يارمةتيت بدةن ئةوا طيرو 

طرفتةكانت دريَذة ثيَدةدةن يان خراثتر 
دةكةن.  لةوانةية لةماوةيةكى كورت دا 

بةكاريان دةھيَنيت دلَنةوايت بكةن ضونكة تؤ 
بؤ  خؤالدان و بضووك كردنةوةى 
سؤزةكانت.  ھةستكردنةكان دوور 

ناكةونةوة  ھةروةھا تؤ دةبيَت مامةلَة لةطةَل 
ئاكامةكانى خواردنى زؤر ، ثارة خةرج 
كردن، كحول خواردنةوةى زؤر ، ھتد. 

 بكةيت، كة طيروطرفتةكة خراثتر دةكات.
 

فيَريان بووم بؤ زاَل بون بةسةر ئةم 
ھةستكردنة نةطةتيظانة.  من لةوانةية 

ثيَويستم بة يارمةتيدان بيَت بؤ مامةلَةكردن 
لةطةَل دذةكردارةكانم بةالَم ئةوة ئاسايية.  

م بةھيَز و ناخؤشن من ھةرضةندة سؤزةكان
دةزانم ئةوانة كاتين و ناميَنن بة 

بةسةرضووني كات.  ئةو كارامةيي و 
تواناييةى ئيَستا من طةشةيان ثيَدةدةم زؤر 

بةباشي يارمةتيم دةدةن باشتر بةسةر 
 ئايندةدا زاَل بم تةنطذاويةكانيبارودؤخة 

 
ثيَدان، ثةيوةندي بةستن ثةرؤشي بؤ بايةخ بروا ثةيوةنديدارةكان بةكةسانى ترةوة: 

ھةروةھا نزيكي يةكيَكة لة ھةرة ثيَويستية بنضينةيةكانى مرؤظ.  تواناي ثةيوةندي بةستن 
لةطةَل خةلَكانى تر بة شيَوازيَكى زؤر نزيك ناسكة.  بةئاسانى زيانى ثَي دةطات يان 

 سانى ترةوة   دةروخيَندريَت لةريَي وةالَمدانةوةى ھةست ثَي نةكةريان ئازاردةر لةاليةن كة

 ئايا ئةزمونة كؤنةكانى تؤ ........

 ثؤزةتيظ بوون؟ نةطةتيظ بوون؟

 
لةوانةية برواى نةطةتيظى لة 

ئةنجامى لةكيسضونى ثةيوةندى نزيكةوة بيَت 
بةھؤي زةبرى دةرونييةوة .  رووداوةكة 

برواكةت دووثات دةكاتةوة، كةتؤ ناتوانيت 
 لة كةسيَكى تر نزيك بيتةوة.

 

ثيَشان ثةيوةندى نزيكى  ئةطةر تؤ
ثِر ئارةزووت ھةبوو لةطةَل كةسانى تر 

  ئةوا تؤ
لةوانةية بؤت دةربكةويَت، كةوا  
  رووداوةكة

( بةتايبةتى ئةطةر لةاليةن 
  ئاشنايةكةوة

ئةنجام درابيَت) وات لَي بكات و  
  بروا بكةيت 
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تؤ نةتوانيت جاريَكى تر لةطةَل 
 كةس نزيك بيتةوة

 
 

 دةرووني ئةزمونى ثاش زةبرى
 

تؤ  ھةروةھا لةوانةية ةبرواكانت بشيَويَن دةربارةى بايةخدان بة كةسانى تر 
ئةطةر تؤ لةاليةن ئةو كةسانةوة لؤمة بكريَيت يان رةت بكريَيتةوة كة تؤ ثيَت وابووة 

 ئةوان ثشتطيري كةر يان يارمةتى دةري تؤ بوون.
 

 
 يةخ بدةيت بة كةسانى ترنيشانةى نةخؤشي ثةيوةنديدار بةوةى تؤ ناتوانيت با

 
 ھةستكردنيَكى زؤري دلَناخؤشي بة ھؤي تةنيايةوة 
 يان جيابوونةوة بَي َھةستي 
  ھةست نةكردن بة ثيَكةوة بةستن يان نزيكي لة كةسانى ترتةنانةت لةو

 ثةيوةنديانةى بةراستةقينةيي خؤشةويستي و دلَسؤزيان تيَداية
 

 

ني بايةخدان  بة خؤت ئايا تؤ ضي بؤ ضارةسةر كردنى كيَشة ثةيوةنديدارةكا
 بةخؤت دةلَيَيت؟

لةوانةية وتةى خود دةربارةى (  )  بروا نويَيةكان
 بريتي بيَت لة.....

 
لةثيَناو ھةبوونى ثةيوةندى نزيك و 

ثر بايةخ لةطةَل كةسانى تر تؤ ثيَويستة 
برواى نوَي و زياتر طونجاو بةكار بھيَنيت. 

 ثةيوةندى كردن كاتي دةويَت بؤ
طةشةكردن ھةروةھا ھةولَي ھةردوو 

دةطريَتة خؤ.  تةنھا تؤ ليَثرسراو  نةخؤشةكة
نيت لة سةرنةكةوتنى ثةيوةنديةكؤنةكانت.  
طةشةكردنى ثةيوةندى مةترسي دةطريَتة 

خؤ ھةروةھا لةوانةية تؤ جاريَكى تر ئازار 
بدريَيت.  دووركةوتنةوة لة ثةيوةنديةكانت 

ات ليَبكات تةنھا لةبةر ئةم ھؤية دةشَي و
 ھةست بة دلَناخؤشى و تةنيايي بكةيت. 

 

( ثةيوةندى نوَي)  "  ھةرضةندة ثةيوة
كؤنةكة سةركةوتوو نةبوو بةالَم واتاك 
  ئةوة نية، كة من نةتوانم لة ئايندةدا 
  ثةيوةندى ثِرئارةزووم 
  ھةبيَت.  من ناتوانم بةردةوام  
باوةربكةم و ھةلَسوكةوت بكةم كة طو 
كةسيَك ناثاكيم لةطةَل دةكات.  من ثيَو 
مةترسي تحمل كةم بؤ طةشة ثيَدانى  

  ثةيوةنديةكان
لة ئايندةدا بةالَم ئةطةر مةترسيةكة بة 
بدةم ئةوا ضانسي باشترم دةبيَت بؤ ئة 
بلَيَم ئايا دةتوانريَت ئةم كةسة متمانةى 
 بكريَت. 
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ةطةَل ئةو ھةوَل بدة كيَشةكانت ل

خةلَكانة ضارةسةر بكةيت، كة رةتيان 
كردوويتةتةوة و ئازاريان داويت بة 

داواكردن ليَيان تؤ ضيت دةويَت ھةروةھا 
ثيَيان بلََي بزانن تؤ ضؤن ھةست دةكةيت 

بةرامبةر قسةكانيان و كردارةكانيان.  
ئةطةر ئةوان نةيان توانى مامةلَةت لة طةَل 

ت ئةوا تؤ بكةن بةجؤريَك كة تؤ دةتةويَ 
لةوانةية بريار بدةيت تؤ لةوة بةدواوة لةو 
خةلَكانة نزيك نةبيتةوة.  تؤ لةوانةية بؤت 

دةربكةويَت ئةوان كاردانةوةيان لةئةنجامى 
ترس و ثشت طوَي خستن بووة.  لة 
ئةنجامى ھةولَةكانى خؤت، لةوانةية 

ثةيوةنديةكانت بةرةو باشي برؤن و تؤ 
ةوة لةوانةية ھةست بة نزيك بون

بةرامبةريان بكةيت زياتر لةوةى ثيَش 
 زةبرة دةرونيةكة ھةتبوة.

 

( ثةيوةندي بةردةوام) " من ھيَشتا  
  دةتوانم لة خةلَك نزيك ببمةوة

بةالَم من لةوانةية نةتوانم ( يان 
نةمةويَت) لةطةَل ھةموو كةسيَك نزيك بم.  

  من لةوانةية 
ثةيوةندى نزيكى كؤن و ئايندة 

  َل كةسانى تر، لةكيس بدةم لةطة
كة نةتوانن دلَم رازي بكةن بةالَم 

ئةمة ھةلَةي من نية يان لةبةر ئةوة  نية من 
  ھةولَم نةدابيَت
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  :  كيَشةكانى بايةخ ثيَدان ھةروةھا واتاي رووداوةكة12كورتةى سةردانى 
  خولةك) 5.  (بثشكنة نةخؤشةكةنيشانةى نةخؤشي  .1
ري سؤز و بيرورا  بؤ ضارةسةركردنى خالَي ضاوبخشيَنة بة فؤرمى طؤِرِرانكا .2

  خولةك) 15( طيرخواردن دةربارةى بايةخدانبة خود و كةسانى تر

 طرنطى بدة بة طةشةثيَدان و باش راطرتنى ثةيوةنديةكان 
  بةدواى طيروطرفتى دلَنةوايي كردنى خود بطةرَي (طيروطرفتى زؤر خواردن؟

 زؤر خواردنةوةى كحول؟ ثارة خةرج كردنى زؤر؟)
 بايةخ ثيَدان 

  سيَكس كردن ---  ثاشة كشة لة كةسانى تر ---  بايةخ دان بة كةسانى تر - --

 نوسراوى(نووسراوةكاني) كارتيَكردنى زةبري دةروونى بخويَنيَتةوة نةخؤشةكةدةبيَت .  3      
 خولةك) 15(
 دووايين نوسراوى كارتيَكردنى زةبري دةروونى دةخويَنيَتةوة ھةروةھا  نةخؤشةكة
 ري واتاكةى دةكات.سةي
 ثسثؤرةكة يةكةم نوسراوى كارتيَكردنى زةبري دةروونيةكة  دةخويَنيَتةوة 
 ھةردووكيان بةراورد بكة 
   تيَبينى بكة ضؤن برواكان بة كار كردن لة ضارةسةركردنةكةدا تةنھا لة ماوةيةكى كةم

 طؤراون
  انى كارةكةي بووة.ستايش بكة و بةھيَز بكة، كة بة ھؤي ئةنجام د نةخؤشةكةثيَشكةوتنى 
 ئايا ھيض خالَيَكى طيرخواردن ماوةتةوة؟ 

،  ضاوبخشيَنة بة وةى ضي طوتراوةتةوة نةخؤشةكةبة رؤل بينينى طرنطي .  4      
 10( بخشيَنة نةخؤشةكةو فيركراوة لة سي ثي تى ھةروةھا ضاو بة ثيَشكةوتني 

  خولةك)
 .ضاو بخشيَنة بة بيري طشتى و كارامةييةكان 
  بكة بير لة كارى باش، ثيَشكةوتن ھةروةھا طؤرانكاري خؤي  نةخؤشةكةداوا لة

 بكاتةوة، كة ئةنجامى داوة لة سي ثي تي دا.
  بدة بروا بةخؤي بكات و مةترسي بطريَتة بةر بؤ رووبةروو  نةخؤشةكةريَطة بة

 بونةوة و مامةلَةكردن لةطةَل رووداوى طرانى زةبري دةروونى
 ةردةوام ثشت بة مةشق كردنى بةردةوامى دةريببرة، كةوا سةركةوتنى ب

 فيَري بووة  نةخؤشةكةكارامةييةكان دةبةستيَت، كة 
بدة بؤ دةستنيشان كردني ئامانجةكانى ئايندة ھةروةھا  نةخؤشةكة.  يارمةتى 5     

  خولةك) 5( قسة لةسةر ستراتيجى جيَبةجيَكردنيان بكاتةوة
  ثسثؤر رةفتار دةكات  ، كةوا ئيَستا ئةو وةكنةخؤشةكةبيھيَنةوة بير

ھةروةھا دةبيَت بةردةوام بيَت لة بةكار ھيَنانى ئةو كارامةييانةى فيَري 
 بووة.
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  : كيَشةكانى بايةخ ثيَدان ھةروةھا واتاي رووداوةكة12سةردانى 
  بريتين لة: 12ئامانجةكانى سةردانى 

ضاوثياخشاندنةوةى فؤرمى طؤررانكاري سؤز و بيرورا دةربارةى بايةخ  .1
ن ھةروةھا كاركردن لةسةر ھةر خالَيَكى طيرخواردن، كة لةوانةية ريَطة ثيَدا

بطريَت لة طةشةثيَدان يان باش راطرتنى ثةيوةنديةكان لةطةَل خود  ھةروةھا 
  كةسانى تر.

 دواھةمين نوسراوى كارتيَكردنى زةبري دةروونى بخويَنيَتنةوة نةخؤشةكةداواكردن لة .2
كردنى زةبري دةروونى ھةروةھا بةراورد خويَندنةوةى يةكةم نوسراوى كارتيَ  .3

 كردنى ھةردوو نوسراوةكة 
 ضاوثياخشاندنةوةى كؤرسي ضارةسةركردنةكة .4
 دةستنيشان كردني ئامانجةكاني داھاتوو .5
، كةوا ئيَستا وةكو ثسثؤر رةفتار دةكات ھةروةھا  نةخؤشةكةبيرھيَنانةوةى  .6

وةى دةبيَت بةردةوام مةشق لةسةر كارامةييةكان بكات، كة لةما
  ضارةسةركردنةكةدا فيَري بووة 

  دةستنيشان كردني طريمانةكيةكان و كيَشةكانى بايةخ ثيَدان
ثاش ثشكنينى نيشانةى نةخؤشي ئةوا دواھةمين سةردان بة دةستثيَكردنى 
ضاوثياخشاندنةوةى فؤرمةكانى طؤررانكاري سؤز و بيرو را دةبيَت دةربارةى بايةخ 

اركردنة لةسةر ئةم خالَي طيرخواردنانة بةدريَذايي كات بة بؤ ك نةخؤشةكةثيَدان.  ئامانجى 
 كارامةيي نوَي ، كة لة ضارةسةر كردنةكةدا فيَري بووة.  

لةم بةشةدا لةوانةية تؤ ثيَت باش بيَت كة بطةِريَيتةوة بؤ فؤرمى بابةتى 
انايةكة، .  بايةخ دان بة خود تو)11كيَشةكانى بايةخ ثيَدان ( كة كةوتؤتة كؤتايي سةردانى 

ھةيةتى بؤ زالَبون  ھةروةھا دلَنةوايكردنى دلَتةنطى خود بةبَي ثشت بةستنى  نةخؤشةكةكة 
زؤر بة ريَطةضارة دةرةكيةكان (نمونة، خواردنةوة، خواردن، ثارة خةرج كردن).  

ئالودةى مادة ھؤشبةرةكان بيَت، كة  نةخؤشةكةطيروطرفتةكانى ئةم بوارة بةلَطةن ئةطةر 
واردن، ثارةخةرج كردن يان قوماركردنى زؤر لة خؤكةر يان ئةوةندة ثشت بة بريتية لة خ

باوةر ناكات بتوانيَت بايةخ بة خؤي بدات.  كاتيَك  نةخؤشةكةكةسانى تر دةبةستيَت، كة 
كةسةكان ئةركيان ثيَسثيَردرا دةربارةى رووداوى زةبرة دةروونيةكة بنوسن و يةكيَكيان 

ؤن ئايس كريم بخوات و دوو ثاكةت جطةرة بكيَشيَت بؤ ئةنجام رايطةياند كة دةبيَت يةك طالَ 
 نةخؤشةكةدانى كاري وةھا.  ئةمة بةلَطةيةكى بينراوى باشة بؤ ثسثؤرةكة، كةوا 

طيروطرفتى ھةية لة بايةخدان بة خود !  ھةميشة ئةم جؤرة طيروطرفتانة ثةيوةنديان بة 
الودة بة مادة ھؤشبةرةكان بة تيكراري كيَشةكانى جلَةو طرتنةوة ھةية.  بةوھؤية كيَشةى ئ

زوو لة ضارةسةركردنةكةدا تيَبيني دةكريَت.  ئيَمة ھانى كةسةكان دةدةين فؤرمى 
طؤررانكاري سؤز و بيرورا بةكار بھيَنن زياتر لة بةكارھيَنانى خواردن، جطةرة، يان 

ان بة كحول بؤ ئةوةى بةورياييةوة سةيري بكةن ضييان بةخؤيان طوتوة: ھةروھا خؤي
  بيركردنةوة نويَيةكة و رةفتارى تةندروستتر  ھيَمن بكةنةوة.      

طيروطرفتى جدى لةطةَل مادةى ھؤشبةر ھةبيَت  نةخؤشةكةھةرضةندةَ ئةطةر 
ئةوا ئةو طيروطرفتانة دةبيَت ثيَش يان دةست بةجَي لةطةَل سي ثي تي ضارةسةر بكريَت.  

بةلَيَن نةدات  نةخؤشةكةتي ناكةين ئةطةر بة شيَوةيةكي طشتي، ئيَمة دةست بة سي ثي 

  ئامانجةكانى
 12 سةردانى

 دان و بايةخ
 ابوون لة خودئاط

  َى ناساندنى خال
طيرخواردن 

دةربارةى ريَزليَنان 
  لة خود
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بةكار ھيَنانى ئةو مادة ھؤشبةرانة بوةستيَنيَت يان كةمى بكاتةوة لةكاتى ئةنجام دانى سي ثي 
 تي.

  
دان بة كةسانى تر دوو جؤر بايةخدان ھةية كة لةوانةية بة كيَشة بة بايةخسةبارةت 

سكردن.  زؤر بةى خةلَك، كة ثي تي بن:  نزيك بون لةطةَل خيَزان/ ھاورَي ھةروةھا سيَك
ئيَس دي يان ھةية ثاشةكشة دةكةن لةو خةلَكانةى  يارمةتى دةربوون ھةروةھا لة 
نزيكبونةوةى كةسانى تر دوور دةكةونةوة وةك ريَطةيةك بؤ ثاريَزطاريكردنى خؤيان لة 
ان طريمانةي رووداني رةتكردنةوة، لؤمة، يان زيانى زياتر.  بةتيكراري ثةيوةنديةك

ھةلَدةوةشيَنةوة  ھةروةھا كةسة زةبرة ليَدراوةكان لة طةشة ثيَدانى ثةيوةندى نوَي دوور 
دةكةونةوة.  لة ئةنجام دا زؤربةى ئةم خةلَكانة ھةست بة دوورة ثةريَزى و تةنيايي دةكةن 

 لةماوةى ضاكبونةوةيان لة رووداوى زةبرة دةرونيةكة.

وربانيانى دةست دريَذي سيَكسي بيَت، لةوانةية سيَكس طيروطرفتيَكى تايبةتى ق
بةرامبةر  وةالَم دانةوةى جؤرةكانى تري زةبري دةرونى ھةرضةندة  دةتوانريَت ثةيوةندي 
سيَكس كردن بثضريَت.  لةوانةية نيشانةى نةخؤشي ثي تي ئيَس دي ھةروةھا خةمؤكى 

بؤ قوربانيانى   ريَطة بطريَت لة كاري سيَكسكردنى ئاسايي بةتايبةتى حةزى سيَكس كردن. 
دةست دريَذي سيَكسي، رةفتاري سيَكسي بةتايبةتى مةترسيدار دةبيَت ضونكة ئيَستاكة 

 نةخؤشةكةسيَكسي بوون دةبةستريَتةوة بة زةبرة دةرونيةكةوة.  لةطةَل ئةوةدا، لةوانةية 
 باوةر نةكات بتوانيَت ريَطة بدات متمانة يان بةئاسانى خؤبةدةستةوةدانى ھةبيَت، كة بؤ

 نةخؤشةكةلة كةسانى تر، لة ھةمان كاتدا ثيَويستى  نةخؤشةكةسيَكس ثيَويستة.  ثاشة كشةى 
بؤ دلَنةوايي و ثشتطيريكردن لة كةسانى تر دوو جةمسةري جياواز و ناكؤك دةبن بؤ 

.  ئةم كيَشانة زؤر جار تيَكةَل كراوة لةطةَل كيَشةكانى متمانة، كة لةونةية ھيَشتا نةخؤشةكة
وة.    ھةرضةندة نةخؤشةكةةكرابيَت و يثَويستى بة بايةخى بةردةوامة لةاليةن ضارةسةر ن

نيةتى سي ثي تى وةك ضارةسةري سيَكس نية بةالَم سي ثي تي دةتوانيَت بةسود بيَت لة 
ناساندن و راستكردنةوةى بيركردنةوةكان و برواكان، كة ريَطة لة كاري سيَكسي دةطرن.  

سيَكسي دةبيَت لةطةَل ضارةسةركردنةكانى تر ضاكبكريَت  بةاَلم،  طيروطرفتى جدي تري
 ، كة بةتايبةتي بؤ طيروطرفتة سيَكسيةكان ديزاين كراوة.         

  نةخؤشةكةخويَندنةوةى نوسراوى نويَي كارتيَكردنى زةبري دةروونى لةاليةن 
سةيري نوسراوى كارتيَكردنى زةبرةي دةرونى بكةن  نةخؤشةكةدةبيَت ثسثؤر و 

يةكةم جار نوسراوى نويَي كارتيَكردن بؤ  نةخؤشةكةبارةى واتاي رووداوةكة.  دةبيَت دةر
ثسثؤرةكة  بخويَنيَتةوة.  ئةمةى خوارةوة نمونةى نوسراويَكى كارتيَكردنة ، كة لةاليةن 

  قوربانى دةست دريَذي كردنة سةر سيَكس.

انيَك شتيَكى "بؤ من، واتاي دةست دريَذي كردنة سةر سيَكس ئةوةية ، كة ثاسةو
لةمن برد، كة من ھةرطيز بة ئازادى نةم دةبةخشي.  ئةو نةك تةنھا سيَكسي بؤخؤي برد 
بةلَكو ئةو متمانةى خؤمى  لةخؤم برد، ئةو ھةستكردنى  جلَةوى خؤمى لَي بردم  ھةروةھا 
ريَز ليَنانى خؤمى ووردو خاش كرد.  من ھةميش قينم لَي ي دةبيَتةوة.  بةالَم يةك شت 

، كة نايةلَم ئةو بيبات بريتية لة برياردانى خؤم بؤ طيَرانةوةيان.  ئيَستا بؤ من كاتى ئةوة ھةية

  ثةيوةندى دوور لة
 سيَكسي

 سيَكس  

  نوسراوى
 كارتيَكردنى نويَ 
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ھاتووة ذيانم بطةريَنمةوة.  من ثيَشبينى ريَطايةكى دوورو دريَذ دةكةم بةالَم من ئيَستا ئامادةم 
  ئةو ريَطاية بطرمة بةر.

ة سةر سيَكس ھةلَةي بؤ ماوةيةكى دوورو دريَذ باوةرم وابوو دةست دريَذي كردن
خؤم بوو.  من لةوة بةدواوة ئةو باوةرةم نية ھةر وةھا ئةوة ئاسوودةييةكى طةورةية.  من 
دةزانم، كة من ترسابووم ھةروةھا من ئةوةى ھةستم ثيَكرد ئةنجامم دا بؤ ئةوةى بميَنمةوة.  

رادا نةبوو من بةئازادى و بة ئاسايي ئةو شتانة ئةنجام نادةم.  ھيض خؤشةويستيةك لة ئا
لةكاتي رووداوةكةدا، ھةمووى بة توندو تيذي و زةبرو زؤر كراوة.  كاتيَك ئةوةم 
بؤدةركةوت، دةرونم زؤر  ھيَمن بووةوة ھةروةھا ريَطاى ساريَذكردنم دؤزيةوة.  من 
ھةرطيز نابم بةو كةسةى ثيَشتر وابووم ھةروةھا بةشيَكى خؤم بؤ ئةوة خةمبارة بةالَم 

نَي  زوو بيَت يان درةنط من بةھيَز تر دةبم بةھؤي دةست دريَذى كردنة بةشيَكى خؤم دةزا
  سةر سيكسةكة ......زوو بيَت يان درةنط."

 نةخؤشةكةثاشان ثسثؤرةكة نوسراوى كارتيَكردنى زةبري دةروونى يةكةمى 
دةخويَنيَتةوة، كة ثسثؤرةكة لة سةردانى دووھةمدا ثاراستويةتى ( يان سةردانى داھاتوو 

بتوانَي ببينيَت ضةنديَك  نةخؤشةكةنةھيَنرابوو بؤ سةردانى دووةم)  بؤ ئةوةى  ئةطةر
ھةية لة طةورة طؤرانكاري لةماوةيةكى كورت دا روويداوة.  زؤر بةى جار طؤرانكاري 

دووةم نوسراوى كارتيَكردنى زةبري دةروونى بة بةراورد لةطةَل يةكةم نوسراو ھةروةھا 
 نةخؤشةكةيَت لة "ئايا من بةراستى باوةري وام دةكرد؟" .  بريتى دةب نةخؤشةكةتيَبينى  

ھانبدريَت كة ببينيَت ضؤن برواكانى طؤرراون لةئةنجامى ئةو كارانةى لة سي ثي تي 
ئةنجامى داوة.  ھةروةھا دةبيَت ضارةسازةكة بةدواى خالَي طيرخواردوو بطةريَت ئةطةر 

 تيَوةردانى زياتر ھةبيَت. ھةبيَت و مابيَت ، كة لةوانةية ثيَويستى بة دةست

  نةخؤشةكةضاو ثياخشاندنةوةى كؤرسي ضارةسةركردن و ثيَشكةوتنى  
بريتي دةبيَت لة ضاوثياخشاندنةوةى ھةموو بيرة طشتيةكان  12ثاشماوةى دانيشتني 

، كة نةخؤشةكةو كارامةييةكان ، كة لة سي ثي تي دا طوتراوةتةوة.  دةھيَنريَتةوة بير 
بونةوة ثشت دةبةستيَت بة سوور بوونى خؤي لة مةشقكردنى كارامةيية سةركةوتنى لة ضاك

نويَيةكانى خؤي و بةرھةلَستى كردنى لة طةرانةوة بؤ شيَوازى دووبارةى كؤنى خؤالدان 
يان شيَوازى كؤني بيركردنةوة.  دةبيَت ھةر خالَيَكى طيرخواردن كة ماوة دةستنيشان 

يان دووثات بكريَتةوة.  داوا لة كةسةكان بكريَت ھةروةھا ستراتيجى كاركردن لةسةر
دةكريَت قسة لةسةر ثيَشكةوتن و طؤرانكاري بكةن، كة لة ماوةى سي ثي تي ئةنجاميان 
داوة ھةروةھا ھان دةدريَن بروا يان ھةبيَت لة روو بةروو بونةوة و مامةلَةكردنى رووداوى 

 طرانى زةبري دةروونى.

   نةخؤشةكةئامانجى ئايندةي 
ئايندة طفتوطؤي لةسةر دةكريَت .  ئةو كةسانةى كيَشةى جةرط سوتانى ئامانجى 

زةبري دةروونيان ھةية ضاوةريَيان ليَناكريَت لة خةفةتةكةيان تةواو بن بةالَم دةبيَت ھان 
بدريَن بؤ ئةوةى ريَطة بةخؤيان بدةن لة ثرؤسةكة بةردةوام بن كاتيَك كار دةكةن بؤ 

بيَت بھيَنريَتةوة بير كةسةكان ئةطةر توشي دروستكردنةوةى ذياني خؤيان.  دة
بيرخةرةوةيةك ھاتن و فالش باك ھةبوو بؤ رووداوى رابردوو ، خةونى ناخؤشيان ھةبوو، 
يان يادةوةري كتوثريان ھةبوو ئةوا واتاي ئةوة نية كة دةطةريَنةوة بؤ بارة خراثةكة يان 

دةبيَت ھان  نةخؤشةكةبدات ئةوا خراثتر دةبن يان ليَك دةترازيَن.  ئةطةر شتيَكى وةھا روو

 ئامانجى ئايندة 

  ضاوثياخشاندنةوةى
بيرة طشتيةكان 
 لةطةَل كةسةكة
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بدريَت دةربارةى يادةوةريةكة بنوسيَت ئةطةر ثيَويستى كرد يان فؤرمى طؤررانكاري سؤز 
بدريَت ھةست بة سؤزة سروشتيةكانى  نةخؤشةكةو بيرورا بةكار بھيَنيَت .  دةبيَت ھانى 

نةوةكان خؤي بكات و بيركردنةوةكانى خؤي بثشكنيَت بؤ دلَنيا بوون لةوةى بيركرد
 زيادةرةو نين.  

ئةو بابةتةى ھةنديَك جار دةر دةكةويَت لةناو ئةو خةلكانةى  دةيان سالَة ثي تي ئيَس 
دي يان ھةبووة  ثرسياريَكة دةربارةى ئةوةي كة ئةوان كيَن يان كَي دةبن  بةبَي ثي تي ئيَس 

ان و  فالش باك دي.  ئةطةر يةكيَك نةخؤشيةكةى بؤ ضةندةھا ساَل ھةبيَت ھةروةھا  خؤالد
 و نيشانةكانى تري نةخؤشيةكةى ھةبووبيَت، ئةوا لةوانةية بثرسيَت ئيَستا خؤي كيَية.  لة

 بيرؤكةيبةتةمةنةكان ئيَمة  نةخؤشةبؤ ھةنديَك لة   ،ئةمةريكاوواَلتة يةكطرتووةكاني 
سةكان، كة .   ئيَمة دةيھيَنينةوة بير كة"مان ھيَناوةتة كايةوةثي تي ئيَس دي خانةنشينكردني"

خةلَك لة قؤناغيَكي َزياندا رؤلَي خؤيان دةطؤرن وة تا  رادةيةك ناسنامةي خؤشيان 
دةطؤرن، كة بريتية لة خانة نشينى ھةروةھا خةلَكى زؤر ھةية ھةمان ثرسيار لةخؤيان 
دةكةن بةھؤي خانة نشينى لة كاركردن.  "  من ضي بكةم كاتيَك خانة نشين دةبم؟"  ضؤن 

بدات  نةخؤشةكةر بةرم؟  كَي لة ذيانم دا دةبيَت؟".  دةبيَت ثسثؤرةكة يارمةتى كاتةكانم بةسة
بؤ ئةوةى ببينيَت كة ئةمانة ثرسياري ئاسايين ھةروةھا لةجياتى ھةبوونى ترس لة ئايندة 

ھةليَكى لةبةر دةمدا دةبيَت  بؤ ئةوةى  بطةريَت و بريار بدات ضؤن خؤي  نةخؤشةكة
 ةر بةريَت.   دةيةويَت كاتةكانى خؤي بةس

ھةروةھا كةسة طةنجةكان بةئةزمونى طرنطى ثةرةسةندندا تَي دةثةرن لة بواري 
كارو يشةدا ، ثةيوةندى وة خيَزان.  كةمبوونةوةى نيشانةى نةخؤشي ثي تي ئيَس دي 

 يارمةتى ئةم كةسانة دةدات بؤ طةِرانةوة لة ثةرةسةندنى  كار و كارامةييدا .

  تةنطذةى ثاش
ى دةرونى لة زةبر

 كةسة طةنجةكان


