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دەربارەى ئەم ڕێبەرە
لە ئێستادا جیهان بە خێرايى لە گۆڕاندایە .بەهۆی هەندێک لە ڕووماڵی هەواڵەکان دەربارەی ئەم باروودۆخە،
سەختە نيگەران نەبيت کە ئاخۆ هەموو ئەمانە چی دەگەیەنن بۆ خۆت و خۆشەویستانت
لە زۆربەی کاتدا نیگەرانی و دڵەڕاوکێ کێشەگەلێکی بەرباڵون ،وە کاتێکیش کە زاڵ دەبن زۆر الیەن دەگرنەوە .ئێمە
لە "سایکۆلۆجی تۆڵس" ئەم ڕێبەرە بێ بەرانبەرەمان ئامادە کردووە بۆ ئەوەی یارمەتیت بدات لە کۆنتڕۆڵ کردنی
ئەم نیگەرانی و دڵەڕاوکێیەی کە لەم ساتە نادڵنیاییەدا هەتە
دوای ئەوەی زانیارییەکانت خوێندەوە ،ڕاهێنانەکان تاقیبکەوە ئەگەر ویستت یان زانیت سودی دەبێت بۆت .شتێکی
سروشتییە کە توشی دژواری ببیت لە ساتەوەختە نادڵنيايييەكاندا ،بۆيە بيرت بێت كە گرنگيدان و میهرەبانی
پێشكەشى خۆت و چواردەورت بكەی
هيواى باشيت بۆ دەخوازين
Dr Matthew Whalley & Dr Hardeep Kaur
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نيگەرانى چييە؟
مرۆڤەكان توانايەكى سەرسوڕهێنەريان هەيە سەبارەت بە بيركردنەوە لە ڕووداوەکانی داهاتوو" ،بیرکردنەوە لە
داهاتوو" بە واتاى ئەوەدێت کە ئێمە دەکرێ مەزندەی بەربەست يان كێشەکان بكەين ،وە ئەمەش هەلى ئەوەمان
پێدەدات کە پالن بۆ چارەسەر دابنێین .بيركردنەوە لە داهاتوو دەكرێت بەسوودبێت ئەگەر يارمەتيمان بدات لە
گەيشتن بە ئامانجەكانمان .بۆ نمونە ،دەست شوشتن و خۆبەدوورگرتنى كۆمەاڵيەتى شتانێكى بەسوودن کە ئێمە
دەکرێ بڕیار بدەین بیانکەین بۆ ڕێگريكردن لە باڵبوونەوەى ڤايرۆسەکە .هەرچەندە نيگەرانی ڕێگايەكى بيركردنەوەيە
لە داهاتوو وەلێ زۆرکات تووشی ترس و دڵەڕاوکێمان دەكات .كاتێك زۆر نيگەران دەبين ،بير لە خراپترين سيناريۆكان
.دەكەينەوە و هەستدەكەين توانامان نابێت خۆمانى لەگەڵ بگونجێنين

نيگەرانی چۆن هەستێكە؟
نيگەرانی ،وەک زنجيرەيەكە لە بيركردنەوە و وێنە لە مێشكماندا ،كە دەکرێ سەربکێشێت بەرەو ئاڕاستەگەلێكى
كارەساتباراوی کە ئەگەری ڕوودانیان کەمە .هەندێك كەس ئەزموونى نيگەرانى دەکەن وەك شتێكى كۆنتڕۆڵنەكراو
(وەک ئەوەی نیگەرانیییەکە خۆی کۆنتڕۆڵی ژیانی کردبێت) .شتێكى سروشتييە كە زۆرێك لە ئێمە تێبينيمان كردووە
بير لە خراپترين سيناريۆ و ئەگەرەكان دەكەينەوە .ئەم نمونەيەى خوارەوە پيشانى دەدات چۆن نيگەرانييەكان
دەكرێت بە خێرايى تەشەنەبكەن لە شتێكى زۆر بچوكەوە .ئايا تێبينى هيچ بيركردنەوەيەكى لەم شێوەيەت كردووە؟
لە ڕاستيدا هەموومان كردوومانە

زﻧﺠﻴﺮەى
ﻧﻴﮕﻪراﻧﻰ

ﺳﻪرﺋێﺸﻪم
ﻫﻪﻳﻪ

ﭼﯽ ﺋﻪﮔﻪر
ڨﺎﻳﺮۆﺳﻰ
ﻛۆرۆﻧﺎ ﺑێﺖ؟

ڕەﻧﮕﻪ دوێﻨێ ﻟﻪ ﺋﯿﺶ
ﻫﻪﻣﻮواﻧﻢ ﺗﻮوﺷﻜﺮدﺑێﺖ

ﻫﻪﻣﻮوﻳﺎن
دەﻳﮕﻮازﻧﻪوە ﺑۆ
ﻛﻪﺳﺎﻧﻰ ﺗﺮ و دەﻣﺮن

وێﻨﺎﮐﺮدﻧﯽ ﮐۆﺗﺎﯾﯽ ﺟﯿﻬﺎن و
ﻟﻪدەﺳﺘﺪاﻧﯽ ﻫﻪﻣﻮو ﺋﻪواﻧﻪی
دەﯾﺎﻧﻨﺎﺳﻢ و ﺧۆﺷﻤﺪەوێﻦ

نيگەرانی هەر تەنها لە مێشكماندا نييە .كاتێك زۆر زياد دەبێت وەك دڵەڕاوكێ لە جەستەماندا هەستى پێ
دەكەين .نيشانە جەستەييەكانى نيگەرانى و دڵەڕاوكێ ئەمانە لەخۆدەگرێت

۰ئازار و ژان یان گرژى ماسولکە
 ۰بێ ئارامی و ئيسراحەت نەكردن
۰کێشەی سەرنجدان
۰کێشەی خەوتن
۰هەستكردن بە زوو شەكەتبوون
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چى دەبێتە هۆى سەرهەڵدانى نيگەرانى و دڵەڕاكێ؟
هەر شتێك دەكرێت ببێتە هۆى سەرهەڵدانى نيگەرانى .تەنانەت كاتێك شتەكان بە شێوەيەكى ڕاستدەڕۆن لەوانەيە
تۆ بيربكەيتەوە "بەاڵم چى ئەگەر هەمووى هەرەسبهێنێت؟" .هەندێك بارودۆخى دياريكراو هەن كە تياياندا نيگەرانى
زياتر بەرباڵو دەبێت .هۆكارە بەهێزەكانى دروستبوونى نيگەرانى ئەو بارودۆخانەن كە

۰ناديارن – لێكدانەوەى جياواز هەڵدەگرن
 ۰تازە و نوێن – كەوايە هيچ ئەزموونێكمان نييە كە بۆی بگەڕێینەوە
۰چاوەڕواننەكراون – ڕوون نييە شتەكان بە كوێ دەگەن
ئايا لە ئێستادا هيچ يەكێك لەمانە ئاشنان بۆت؟ باروودۆخى ئێستاى جیهان هەموو ئەو خاسييەتانە لەخۆدەگرێت،
بۆيە شتێكى ڕەوایە كە خەڵكى ئەزموونى نيگەرانييەكى زۆر بكەن .ئەمە بارودۆخێکی نائاساییە چواردەور دراوە
بە نادڵنيايى ،كە دەکرێ بە شێوەيەكى سروشتى بەرەوە نيگەرانى و هەستكردن بە دڵەڕاوكێ ئاڕاستەمان بكات

ئايا نيگەرانى جۆرى جياوازى هەيە؟
نيگەرانى دەكرێت يارمەتيدەر یاخود نايارمەتيدەر بێت ،دەروونزانەكان زۆربەى كات جیاوازی دەكەن لە نێوان نيگەرانی
دەربارەى "كێشە ڕاستييەكان" لەگەڵ "كێشە گريمانييەكان".ر

۰نیگەرانی كێشە ڕاستييەكان :نيگەرانى دەربارەى ئەو کێشە ڕاستەقینانەن كە لە ئێستادا
پێويستييان بە چارەسەر هەيە .بۆ نمونە ،بەهۆى ئەو نيگەرانييە ڕاستييەى دەربارەى ڤايرۆسى

كۆرۆنا هەيە لە ئێستادا ،كۆمەڵێك چارەسەرى بەسوود هەن لەوانە دەست شوشتنى

بەردەوام ،خۆبەدوورگرتنى كۆمەاڵيەتى وە دوورەپەرێزى جەستەيى گەر نيشانەكانت هەبێت
۰نیگەرانی کیشە گريمانەييەكان :نيگەرانی دەربارەى ئەم قەيرانە تەندروستييەى ئێستاكەن،
کە دەکرێت پێکبێت لە بيركردنەوە دەربارەى خراپترين سيناريۆكان (كە دەتوانين پێى بڵێين

بەكارەساتكردن) .بۆ نمونە ،وێناکردنی خراپترین سیناریۆ كە تيايدا زۆربەى خەڵكى گيان

لەدەست دەدەن

ﻧﻴﮕﻪراﻧﻴﻴﻪ ﮔﺮﻳﻤﺎﻧﻪﻳﻴﻪﻛﺎن
دەرﺑﺎرەى ﺷﺘﺎﻧێﻜﻪ ﻛﻪ ﻟﻪ ﺋێﺴﺘﺎدا ﺑﻮوﻧﻴﺎن
ﻧﻴﻴﻪ ،وەﻟێ دەﻛﺮێﺖ ﻟﻪ داﻫﺎﺗﻮودا ڕووﺑﺪەن

ﻣﻦ ﮔﻪﻧﺞ و ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﻢ ،ﺑﻪ�م
ﭼﻰ ﺋﻪﮔﻪر ﺧﺴﺘﻤﻴﺎﻧﻪ ﺳﻪر
ﺋﺎﻣێﺮى ﻫﻪﻧﺎﺳﻪدان؟
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ﻧﻴﮕﻪراﻧﻰ ﻛێﺸﻪ ڕاﺳﺘﻴﻴﻪﻛﺎن
دەرﺑﺎرەى ﻛێﺸﻪﮔﻪﻟێﻜﻰ ڕاﺳﺘﻪﻗﯿﻨﻪن
ﻛﻪ ﺋێﺴﺘﺎ ﻛﺎرﯾﮕﻪرﻳﺎن ﻟﻪﺳﻪرت ﻫﻪﻳﻪ
ﺋﻪم ﺧﻮاردﻧﻪی ﻟﻪ ﻣﺎڵﻪوە
ﻣﺎوﻣﻪ ﺗﻪﻧﻬﺎ ﺑﻪﺷﯽ
ﭼﻪﻧﺪ ڕۆژێﮏ دەﮐﺎت

ﭼﻰ ﺑﻜﻪم ﺋﻪﮔﻪر ﻛﺎرەﻛﻪم
ﻟﻪدەﺳﺘﺒﺪەم و ﻧﻪدار ﺑﺒﻢ؟
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ﻣﻨﺪاڵﻪﻛﺎﻧﻢ ﺧﻮێﻨﺪﻧﮕﻪﯾﺎن
ﻧﯿﯿﻪ و ﻣﻨﯿﺶ ﭘێﻮﯾﺴﺘﻢ
ﺑﻪ ﯾﺎرﻣﻪﺗﯿﯿﻪ ﺑۆ
ﭼﺎودێﺮى ﻛﺮدﻧﻴﺎن
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چ كاتێك نيگەرانی دەبێت بە كێشە؟
هەموو كەسێك تا ڕادەيەك نيگەران دەبێت ،وە هەندێك بيركردنەوە لە داهاتوو دەتوانێت يارمەتيمان بدات لە
پالندانان و خۆگونجاندن .ڕێژەيەكى گونجاو بۆ نيگەرانى بوونى نييە .ئێمە دەڵێين نيگەرانى دەبێت بە كێشە كاتێك
ڕێگری دەکات لەوەى ئەو ژیانە بژیت کە خۆت دەتەوێت ،يان وات لێبكات هەست بە شەكەتى و بێهوايى بكەيت

ﻧﻴﮕﻪراﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﻳﻰ

ﻧﻴﮕﻪراﻧﻰ ﻟﻪڕادەﺑﻪدەر

ﻳﺎرﻣﻪﺗﻴﺖ دەدات ﺑۆ ﺑﻪدەﺳﺘﻬێﻨﺎﻧﯽ
ﺋﻪو ﺷﺘﻪی ﮐﻪ دەﺗﻪوێﺖ

،وات ﻟێﺪەﻛﺎت ﻫﻪﺳﺖ ﺑﻪ ﺑێﺰارى
ﺑێﻬﻴﻮاﻳﻰ ،ﻳﺎن ﺷﻪﻛﻪﺗﻰ ﺑﻜﻪﻳﺖ

ﻳﺎرﻣﻪﺗﻴﺖ دەدات ﻛێﺸﻪﻛﺎﻧﻰ
ژﻳﺎﻧﺖ ﭼﺎرەﺳﻪرﺑﻜﻪﻳﺖ

دەﺑێﺘﻪ ڕێﮕﺮ ﻟﻪوەى ﺑﻪو
ﺷێﻮەﻳﻪ ﺑﮋﻳﺖ ،ﻛﻪ دەﺗﻪوێﺖ

دەتوانم چى بكەم دەربارەى نيگەرانى؟
شتێكى سروشتييە لە هەر ساتێكدا نيگەران بيت ،بەاڵم گەر هەستت كرد زۆر دەبێت و دەست بەسەر ژيانتدا
دەگرێت (بۆ نمونە ،ئەگەر تووشى دڵەڕاوكێت بكات يان کێشەی خەوت بۆ دروست بکات) ئەوا جێى خۆيەتى
هەوڵبدەيت هەندێك ڕێگا بدۆزيتەوە بۆ سنورداركردنى ئەو كاتەى بە نيگەرانی بەڕێى دەكەيت ،وە هەنگاوبنێيت بۆ
ئاڕاستەكردنى باشبوونت .لە بەشى داهاتووى ئەم ڕێبەرە بژاردەیەک لە نامیلکە و ڕاهێنان و وۆڕكشيتمان داناوە
تايبەت بە بەردەواميدان بە باشبوون و كۆنتڕۆڵكردنى نيگەرانى .کە ئەمانەش دەكرێت يارمەتيت بدەن لە

۰ڕاگرتنى هاوسەنگى لە ژيانتدا .دەروونزانەكان پێيان وايە باشبوون لە ژيانێكەوە سەرچاوە
دەگرێت كە تيايدا چاالكيگەلێكى هاوسەنگ هەبێت ،كە هەستى چێژ ،دەستكەوت و نزيكبوونت
پێدەبەخشن .نامیلکەکەمان گرنگى دەدات بە باشبوونت بە دۆزينەوەى هاوسەنگى ،لەوێدا
ئەمە بە وردەكاری زیاتر باسكراوە .ليستى چاالكى الپەڕەى دواتر ،دەستەيەك چاالكى

پێشنياركراو لەخۆدەگرێت كە يارمەتيت دەدەن خۆت سەرقاڵ بكەيت و چاالك بمێنيتەوە .لە

بيرت بێت ئێمە زيندەوەرێکی كۆمەاڵيەتيين (پێويستمان بە پەيوەندييەكانە بۆ گەشەكردن
و بەرەوپێشچوون) .پێشنيار دەكەين هەوڵبدەيت اليەنى كەم هەندێك چاالكى كۆمەاڵيەتى

بكەيت ،كە كەسانى ديكەی تێدایە .لەم كاتانەى ئێستادا لەوانەيە ناچاربيت هەندێك
ڕێگاى نوێ بدۆزيتەوە بۆ كردنى چاالكييە كۆمەاڵيەتييەكان لە دوورەوە .بۆ نمونە ،لە

پەیوەندیدابوون بە ئۆناڵین يان بە مۆبايل

۰ڕاهێنان بكە لەسەر ناسينەوەى ئەوەى ئايا نيگەرانييەكەت دەربارەى "كێشەى
ڕاستييە" ياخود "كێشەى گريمانەيى" .درەختى بڕياردان لەسەر نيگەرانى شتێكى
بەسوودە و يارمەتيت دەدات بڕيار لەسەر جۆرى نيگەرانييەكانت بدەيت .گەر ئەزموونى زۆرێك

لە نيگەرانى گريمانەيى دەكەيت ،ئەوا گرنگە بە بير خۆتى بهێنيتەوە كە هزرت لە ئێستادا
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سەرنج ناخاتە سەر كێشەيەك کە بتوانيت لە ئێستادا چارەسەرى بكەيت ،بۆيە هەندێك
ڕێگە بدۆزەرەوە تا ئەم نيگەرانييە لە كۆڵ خۆت بكەيتەوە و سەنج بخەيتە سەر شتێكى

ديكە .دەتوانيت ئەمە لەگەڵ مندااڵنيشدا بەكاربهێنين گەر ڕووبەڕووى دژوارى بوونەوە لە
خۆگونجاندندا

۰ڕاهێنان بكە لەسەر دواخستنى نيگەرانييەكەت .نيگەرانی پێداگرە (دەتوانێت وات
لێبكات هەستبكەيت دەبێت هەر ئێستاكە ڕووبەڕووى ببيتەوە) .بەاڵم دەتوانيت ڕاهێنان
بكەيت لەسەر دواخستنى نيگەرانييە گريمانەييەكانت ،وە ئەمە يارمەتى زۆر كەس دەدات
پەيوەندییەکی جياوازیان هەبێت لەگەڵ نيگەرانييەكانيان .بە کرداری ،ئەوە دەگەيەنێت كە
هەموو ڕۆژێك كاتێكى دياريكراو دابنێيت بۆ ڕێگەدان بە نیگەرانی (بۆ نمونە ٣٠ ،خولەك لە

كۆتايى هەر ڕۆژێكدا) .ئەمە دەكرێت لە سەرەتادا وەك شتێكى نامۆ دەربكەوێت! بەاڵم
ئەمە بە واتاى ئەوە دێت بۆ  ۲۳كاتژمێرو نیوەکەی ديكە لە نيگەرانييەكانت دەگەڕێيت هەتا

كاتى خۆيان دێت .ڕاهێنانى "دواخستنى نيگەرانى" هەنگاوە پێويستەكان لەخۆدەگرێت گەر
ويستت تاقيبكەيتەوە

۰لەگەڵ خۆتدا بە ميهرەبانييەوە بدوێ .نيگەرانى دەكرێت لە گرنگيدانەوە سەرهەڵبدات،
كاتێك نیگەرانی كەسانى تر دەبین ،ئەوا گرنگیان پێدەدەین .يەكێك لە تەكنيكە باوەكانى
چارەسەى ڕەفتارى-هزری بۆ ئيشكردن لەسەر بيركردنەوە نەرێنى و بێزاركەر ،یان دڵەڕاوكێ

دروستكەرەكان ئەوەيە كە بياننوسيتەوە و ڕێگای نوێى كاردانەوە بدۆزيتەوە بەرانبەريان.
وۆڕكشيتى "ئالنگاريكردنى بيركردنەوەكانت بە ميهرەبانى :يارمەتيت دەدات ڕاهێنان بكەيت
لەسەر وەاڵمدانەوەى بيركردنەوە نيگەرانكەر و پڕ دڵەڕاوكێكان بە ميهرەبانى و نووازشتەوە،

نمونەيەكمان داناوە تا يارمەتيت بدات دەست پێ بكەيت

۰پراكتيزەى هزرئاگايى بكە .فێربوون و پیادەکردنی هزرئاگايى يارمەتيت دەدات
نيگەرانييەكان لە كۆڵ خۆمان بكەينەوە و بگەڕێينەوە بۆ ساتى ئێستا .بۆ نمونە ،سەرنجدان

لە جوڵەى نەرمى هەناسەكانت يان ئەو دەنگانەى لە چواردەورت گوێبيستيان دەبيت ،وەك

لەنگەرێك وان بۆ گەڕانەوە بۆ ساتى ئێستا و دەستبەرداربوون لە نيگەرانييەكان
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ﮔﺮﻧﮕﻰ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﺒﻮوﻧﺖ ﺑﺪە ﺑﻪ دۆزﻳﻨﻪوەى ﻫﺎوﺳﻪﻧﮕﻰ

ﺑﻪﻫۆى ﺋﻪم ﺑﺎردۆﺧﻪ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﻴﻴﻪى ﺋێﺴﺘﺎوە ،زۆرێﻚ ﻟﻪ ڕۆﺗﯿﻦ و ﭼﺎﻻﮐﯿﯿﻪﮐﺎﻧﯽ
ڕۆژاﻧﻪﻣﺎن ﻟﻪ ﮔۆڕاﻧﺪان .ﺑﻪ ﺷێﻮەﻳﻪﻛﻰ ﺳﺮوﺷﺘﻰ ﺋﻪﻣﻪ دەﻛﺮێﺖ ﻧﺎﺟێﮕﻴﺮﻛﻪر ﺑێﺖ ،وە دەﻛﺮێﺖ ﺑۆﻣﺎن دەرﺑﻜﻪوێﺖ زۆرێﻚ ﻟﻪو
ﺷﺘﺎﻧﻪى ﭘێﺸﺘﺮ ﺑۆ ﺑﺎﺷﺒﻮوﻧﻤﺎن دەﻣﺎﻧﻜﺮد ﺋێﺴﺘﺎﻛﻪ ﻛﺮدﻧﻴﺎن ﻗﻮرس ﺑﻮوە .ﮔﻪر ﻟﻪ ﻣﺎڵﻪوە ﻛﺎر دەﻛﻪﻳﺖ ،ﻳﺎن ﻟﻪ ﻓۆڕﻣێﻜﻰ دوورەﭘﻪرێﺰى و
ﺧۆﺑﻪردوورﮔﺮﺗﻨﻰ ﺟﻪﺳﺘﻪﻳﻴﺪای ،ﺋﻪوا ﮔﺮﻧﮕﻪ ﻛﻪ ڕۆﺗﻴﻨێﻜﻰ ڕۆژاﻧﻪ ڕێﻜﺒﺨﻪﻳﺖ و ﺗﻴﺎﻳﺪا ﻫﺎوﺳﻨﻪﮔﻰ ڕاﺑﮕﺮﻳﺖ ﻟﻪ ﻧێﻮان ﺋﻪو ﭼﺎﻻﻛﻴﻴﺎﻧﻪى ﻛﻪ

ﻫﻪﺳﺘﯽ ﻫﻪﺑﻮوﻧﯽ دەﺳﺘﻜﻪوﺗﺖ ﭘێﺪەﺑﻪﺧﺸﻦ
ﻳﺎرﻣﻪﺗﻴﺖ دەدەن ﻫﻪﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺰﻳﻜﻰ و ﭘﻪﯾﻮەﻧﺪﺑﻮون ﺑﻜﻪﻳﺖ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻛﻪﺳﺎﻧﻰ دﻳﻜﻪ و
ﺋﻪو ﭼﺎﻻﻛﻴﻴﺎﻧﻪى ﺗﻪﻧﻬﺎ ﺑۆ ﭼێﮋوەرﮔﺮﺗﻦ دەﻳﺎﻧﻜﻪﻳﺖ

ﻛﺎﺗێﻚ ﺗﻮوﺷﻰ دڵﻪڕاوﻛێ و ﻧﻴﮕﻪراﻧﻰ دەﺑﻴﻦ
ﭘﻪﻳﻮەﻧﺪى ﻟﻪﮔﻪڵ ﺋﻪو ﺷﺘﺎﻧﻪى ﭼێﮋﻣﺎن ﭘێﺪەﺑﻪﺧﺸﻦ
ﻟﻪدەﺳﺖ دەدەﻳﻦ .ﭘﻼن داﺑﻨێ ﺑۆ ﻛﺮدﻧﻰ ﻫﻪﻧﺪێﻚ
ﭼﺎﻻﻛﻰ ﻛﻪ ﭼێﮋﺑﻪﺧﺸﻦ و وات ﻟێﺪەﻛﻪن ﻫﻪﺳﺖ ﺑۆ
,ﺧۆﺷﻰ ﺑﻜﻪﻳﺖ .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﺧﻮێﻨﺪﻧﻪوەى ﻛﺘێﺒێﻜﻰ ﺑﺎش
ﺗﻪﻣﺎﺷﺎﻛﺮدﻧﻰ ﺷﺘێﻜﻰ ﻛۆﻣﻴﺪى ,وﺗﻨﻰ ﮔۆراﻧﯿﯿﻪ
دڵﺨﻮازەﮐﺎﻧﺖ ﯾﺎﺧﻮد ﺳﻪﻣﺎﮐﺮدن ،ﮔﻪرﻣﺎو ﻛﺮدﻧێﻜﻰ
ﭘﺸﻮوﺑﻪﺧﺶ ﻳﺎن ﺧﻮاردﻧﻰ ﺧﻮاﻧێﻜﻰ ﺧۆش

ﻛﺎﺗێﻚ ﺷﺘێﻚ ﺑﻪدەﺳﺖ دەﻫێﻨﻴﻦ ﯾﺎﺧﻮد ﺳﻪرﻛﻪوﺗﻮو
دەﺑﻴﻦ ﺗﻴﺎﻳﺪا ﺋﻪوا ﻫﻪﺳﺘێﻜﻰ ﺑﺎﺷﻤﺎن ﺑۆ دروﺳﺖ
دەﺑێ ،ﺑۆﻳﻪ ﺷﺘێﻜﻰ ﺳﻮودﺑﻪﺧﺸﻪ ﻫﻪﻧﺪێﻚ ﭼﺎﻻﻛﻰ
ﺋﻪﻧﺠﺎم ﺑﺪەﻳﺖ ،ﻛﻪ ﻫﻪﺳﺘێﻜﻰ ﻫﻪﺑﻮوﻧﯽ
دەﺳﺘﻜﻪوﺗﺖ ﭘێﺪەﺑﻪﺧﺸﻦ .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻛﺮدﻧﻰ ﻫﻪﻧﺪێﻚ
ﺋﻴﺸﻰ ﻣﺎڵﻪوە ،ڕازاﻧﺪﻧﻪوە ،ﺑﺎﺧﺪارﻳﻜﺮدن ،ﻛﺎرێﻜﻰ ﻧێﻮ
،ﭘﻴﺸﻪﻛﻪت ،دروﺳﺘﻜﺮدﻧﻰ ﺧﻮاردﻧێﻜﻰ ﻧﻮێ
ﺗﻪواوﻛﺮدﻧﻰ ڕۆﺗﻴﻨێﻜﻰ ڕاﻫێﻨﺎن ﻳﺎن ﭘێﺪاﻧﻰ ﺑﺎﺟﻪﻛﺎن

ﭼێﮋ

دەﺳﺘﻜﻪوت

ﺑﺎﺷﺒﻮون

ﻧﺰﻳﻜﻰ /ﭘﻪﯾﻮەﻧﺪﺑﻮون

ﺋێﻤﻪ ﺑﻮوﻧﻪوەرێﻜﻰ ﻛۆﻣﻪ�ﻳﻪﺗﻴﻴﻦ ،ﺑۆﻳﻪ ﺑﻪ ﺷێﻮەﻳﻪﻛﻰ ﺳﺮوﺷﺘﻰ ﺗﺎﻣﻪزرۆى ﻧﺰﻳﻜﯽ و ﭘﻪﻳﻮەﻧﺪﻳﺒﻪﺳﺘﻨﻴﻦ
ﻟﻪﮔﻪڵ ﻛﻪﺳﺎﻧﻰ دﻳﻜﻪ .ﻟﻪ ﺋێﺴﺘﺎدا ﺑﻪﻫۆى ﺋﻪو ﻗﻪﻳﺮاﻧﻪ ﺗﻪﻧﺪروﺳﺘﻴﻴﻪى ﻟﻪ ﺋﺎراداﻳﻪ زۆرﺑﻪﻣﺎن
داﺑڕاو و دوورەﭘﻪرێﺰﻳﻦ ،ﺑۆﻳﻪ ﮔﺮﻧﮕﻪ ﻫﻪﻧﺪێﻚ ڕێﮕﺎى ﻧﻮێ ڕەﭼﺎو ﺑﻜﻪﻳﻦ ﺑۆ ﭘﻪﻳﻮەﻧﺪﻳﺒﻪﺳﺘﻦ
ﺗﺎ ﻫﻪﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﻪﻧﻴﺎﻳﻰ و دوورەﭘﻪرێﺰى ﻧﻪﻛﻪﻳﻦ .ﭼۆن دەﺗﻮاﻧﻴﺖ ﺑﻪردەواﻣﻰ ﺑﻪ ﭘﻪﻳﻮەﻧﺪﻳﻴﻪﻛﺎﻧﺖ
ﺑﺪەﻳﺖ ﻟﻪ ﮔﻪڵ ﺧێﺰان و ﻫﺎوڕێﻜﺎﻧﺖ و ﻛﺎﺗێﻜﯽ ﻛۆﻣﻪ�ﻳﻪﺗﯿﺖ ﻫﻪﺑێﺖ ﺑﻪ
ﺷێﻮەﯾﻪﮐﯽ ﮐﺎرﯾﮕﻪر؟ ﻟﻪواﻧﻪﻳﻪ ﺑﺎﺷﺘﺮﻳﻦ ڕێﮕﻪ ﺑﻪﻛﺎرﻫێﻨﺎﻧﻰ ﺧﺰﻣﻪﺗﮕﻮزارى
ﭘﻪﻳﻮەﻧﺪى ڨﻴﺪﻳۆى ﻧێﻮ ﺳۆﺷﻴﺎڵ ﻣﻴﺪﻳﺎ ﺑێﺖ ﺗﺎ ﭼﺎﻻﻛﻰ ﺋۆﻧ�ﯾﻨﯽ ﻫﺎوﺑﻪﺷﺖ
ﻫﻪﺑێﺖ ،ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧﻪ دروﺳﺘﻜﺮدﻧﻰ ﻳﺎﻧﻪﻳﻪﻛﻰ ﺋۆﻧ�ﻳﻨﻰ ﺗﺎﻳﺒﻪت ﺑﻪ ﻛﺘێﺐ ﻳﺎﺧﻮد
ﻓﻴﻠﻢ .ﻫﻪروەﻫﺎ دەﺗﻮاﻧﻴﺖ ﮔﺮوﭘﻪ ﻧﺎوﺧۆﯾﯽ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪى ﺧۆت ﺑﺪۆزﻳﺘﻪوە ﺗﺎ
ﺑﺰاﻧﻴﺖ ﻫﻴﭻ ڕێﮕﻪﻳﻪك ﻫﻪﻳﻪ ﺗﺎ ﺑﻪﺷﺪارﺑﻴﺖ ﻟﻪ ﻳﺎرﻣﻪﺗﻴﺪاﻧﻰ ﻧﺎوﭼﻪﻛﻪت
ﻧﺎﻫﺎوﺳﻪﻧﮕﻰ ﻟﻪ ﭼێﮋ و دەﺳﺘﻜﻪوت و ﻧﺰﻳﻜﻴﻰ دەﻛﺮێﺖ ﻛﺎرﻳﮕﻪرى داﺑﻨێﺖ ﻟﻪﺳﻪر ﻣﻴﺰاﺟﻤﺎن .ﺑۆ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻪر ﻛﺎﺗﻪﻛﺎﻧﺖ
ﺑﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻧﻪوە ﺑﻪﺳﻪر ﺑﺒﻪﻳﺖ و ﺑۆ ﭼێﮋوەرﮔﺮﺗﻦ و ﺗێﻜﻪڵﺒﻮون ﻟﻪﮔﻪڵ ﺧﻪڵﻜﻴﺪا ﻫﻴﭻ ﻛﺎﺗێﻚ ﻧﻪﻫێڵﻴﺘﻪوە ﺋﻪوا ﻫﻪﺳﺖ
ﺑﻪ ﺑێﺰارى و داﺑڕاوى دەﻛﻪﻳﺖ .ﻟﻪ ﻻﻳﻪﻛﻰ ﺗﺮﻳﺸﻪوە ،ﮔﻪر زۆرﺑﻪى ﻛﺎﺗﻪﻛﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﭘﺸﻮو وەرﮔﺮﺗﻦ و ﭼێﮋ وەرﮔﺮﺗﻨﻪوە
ﺑﻪڕێﺒﻜﻪﻳﺖ و ﺋﻪو ﺷﺘﺎﻧﻪ ﺋﻪﻧﺠﺎم ﻧﻪدەﻳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮﻧﮕﻦ ،ﺋﻪوا ﺋﻪﻣﻪش ﻛﺎرﻳﮕﻪرى ﻟﻪﺳﻪر ﺑﺎری دەرووﻧﯿﺖ دادەﻧێﺖ
ﻟﻪ ﻛۆﺗﺎﻳﻰ ﻫﻪر ڕۆژێﻜﺪا ﻛﺎﺗێﻚ داﺑﻨێ ﻟﻪﮔﻪڵ ﺧۆﺗﺪا و ﺑﻴﺮﺑﻜﻪوە ﺋﺎﻳﺎ ﺋﻪﻣڕۆ ﭼﻴﻢ ﻛﺮد ﻛﻪ ﻫﻪﺳﺘﻰ دەﺳﺘﻜﻪودارى
ﭼێﮋوەرﮔﺮﺗﻦ و ﻧﺰﻳﻜﻴﻰ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻛﻪﺳﺎﻧﻰ دﻳﻜﻪم ﭘێﺒﺒﻪﺧﺸێﺖ؟ ﺋﺎﻳﺎ ﻫﺎوﺳﻪﻧﮕﻴﻢ ڕاﮔﺮﺗﺒﻮو ،ﻳﺎن ﺳﺒﻪﻳﻨێ دەﺗﻮاﻧﻢ ﭼﻰ
ﺑﻪ ﺟﻴﺎوازى ﺑﻜﻪم؟
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ﻟﻴﺴﺘﻰ ﭼﺎﻻﻛﻴﻴﻪک ﺑﻪﻛﺎﺑﻬێﻨﻪ ﺗﺎ ﻫﻪﻧﺪێﻚ ﺑﻴﺮۆﻛﻪ وەرﺑﮕﺮﻳﺖ ﺑۆ ﺳﻪرﻗﺎڵ ﺑﻮون

ﺧﺸﺘﻪداﻧﺎن
زۆر زوو ﻫﻪﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﺧﻪو
ﺗﺎ درەﻧﮕﺎﻧێﻚ ﺑﻪ ﺧﻪﺑﻪر ﺑﻪ
درەﻧﮓ ﺑﺨﻪوە
ﺷﺘێﻜﻰ ﻟﻪ ﻟﻴﺴﺘﻰ
ﻛﺎرﻛﺮدﻧﻪﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴڕەوە

ﮔﺮﻧﮕﻴﺪان ﺑﻪ ﺧﻮد
ﮔﻪرﻣﺎوێﻚ ﺑﻜﻪ
ﺧۆت ﺑﺸۆ
ﻗﮋت ﺑﺸۆ
ﮔﺮﻧﮕﻰ ﺑﻪ ﭘێﺴﺘﻰ دەﻣﻮﭼﺎوت ﺑﺪە
ﻧﻴﻨۆﻛﻪﻛﺎﻧﺖ ﺑﻘﺮﺗێﻨﻪ
ﻟﻪﺑﻪر ﺧۆردا ﭘﺎڵﻜﻪوە
ﺳﻪرﺧﻪوێﻚ ﺑﺸﻜێﻨﻪ

ﺷﺘێﻜﻰ ﻧﻮێ ﺗﺎﻗﻴﺒﻜﻪرەوە
ﺧﻮاردﻧێﻜﻰ ﻧﻮێ ﺗﺎﻗﻴﺒﻜﻪرەوە
ﮔﻮێ ﻟﻪ ﻫﻪﻧﺪێﮏ ﻣﻴﻮزﻳﻜﻰ ﻧﻮێ ﺑﮕﺮە
ﺗﻪﻣﺎﺷﺎى زﻧﻴﺠﻴﺮەﻳﻪك
ﻳﺎﺧﻮد ﻓﻴﻠﻤێﻜﻰ ﻧﻮێ ﺑﻜﻪ
ﺟﻠﻮﺑﻪرﮔﻰ ﻧﻮێ ﻟﻪﺑﻪر ﺑﻜﻪ
ﻛﺘێﺒێﻜﻰ ﻧﻮێ ﺑﺨﻮێﻨﻪوە
ﺷﺘێﻜﻰ ﻫﻪڕەﻣﻪﻛﻰ ﺑﻜﻪ
ﺷﺘێﻚ دەرﺑﺒڕە

ﺗﻪﻣﺎﺷﺎﻛﺮدن
ﺗﻪﻣﺎﺷﺎى ﻓﻴﻠﻤێﻚ ﺑﻜﻪ
ﺗﻪﻣﺎﺷﺎى زﻧﺠﻴﺮەﻳﻪك ﺑﻜﻪ
ﺗﻪﻣﺎﺷﺎى ڨﻴﺪﻳۆﻳﻪﻛﻰ ﻳﻮﺗﻴﻮب ﺑﻜﻪ

ﻧﻮﺳﻴﻦ
ﻧﺎﻣﻪﻳﻪﻛﻰ ﭘڕ ﻟﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺑﻨﻮﺳﻪ
ﻧﺎﻣﻪﻳﻪك ﺑۆ ﻛﻪﺳێﻜﻰ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺑﻨﻮﺳﻪ
ﻧﺎﻣﻪﻳﻪﻛﻰ ﺗﻮڕەﯾﯽ ﺑﻨﻮﺳﻪ
ﻧﺎﻣﻪﻳﻪﻛﻰ ﺳﻮﭘﺎﺳﮕﻮزاری ﺑﻨﻮﺳﻪ
ﻛﺎرﺗێﻜﻰ ﺳﻮﭘﺎﺳﻜﺮدن ﺑﻨﻮﺳﻪ
ﻳﺎداﺷﺘﻨﺎﻣﻪ ﺑﻨﻮﺳﻪ
ﺳﻰ ڨﻴﻴﻪﻛﻪت ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻜﻪ
دەﺳﺖ ﺑﻜﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﻴﻨﻰ ﻛﺘێﺒێﻚ
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ﻫﺰر
ﺧﻪﻳﺎڵ ﺑﻜﻪ
ﺗێڕاﻣﺎن ﺋﻪﻧﺠﺎم ﺑﺪە
ﻧﺰا ﺑﻜﻪ
ﻫﻪڵﻮێﺴﺘﻪ ﺑﻜﻪ
ﺑﻴﺮ ﺑﻜﻪرەوە
ڕاﻫێﻨﺎﻧﻪﻛﺎﻧﻰ
ﺧﺎوﺑﻮوﻧﻪوە ﺋﻪﻧﺠﺎم ﺑﺪە
ﻳۆﮔﺎ ﺗﺎﻗﻴﺒﻜﻪرەوە

دروﺳﺘﻜﺮدن
وێﻨﻪﻳﻪك ﺑﻜێﺸﻪ
ﭘۆرﺗﺮەﻳﺘێﻚ ڕەﻧﮓ ﺑﻜﻪ
وێﻨﻪ ﺑﮕﺮە
وێﻨﻪى ﻧﻪﺳﺘﻰ ﺑﻜێﺸﻪ
وێﻨﻪﻛﺎن ڕێﻜﺒﺨﻪ
ﺋﻪﻟﺒﻮﻣێﻜﻰ ﻓۆﺗۆﮔﺮاﻓﻰ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ
دەﻓﺘﻪرێﮑﯽ وێﻨﻪﮐێﺸﺎن دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ
ﭘڕۆژەﻳﻪك ﺗﻪواو ﺑﻜﻪ
ﺋﻴﺸﻰ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻜﻪ

ﻣﻴﻮزﻳﻚ
ﮔﻮێ ﺑۆ ﻣﻴﻮزﻳﻜێﻚ ﺑﮕﺮە
ﻛﻪ ﺣﻪزت ﻟێﻴﻪﺗﻰ
ﻣﻴﻮزﻳﻜﻰ ﻧﻮێ ﺑﺪۆزەرەوە
ﺗﺎ ﮔﻮێﻴﺎن ﻟێﺒﮕﺮﻳﺖ
ﮔﻮێ ﻟﻪ ڕادﻳۆ ﺑﮕﺮە
ﻣﻴﻮزﻳﻚ ﺗۆﻣﺎر ﺑﻜﻪ
ﮔۆراﻧﻰ ﺑڵێ
ﺋﺎﻟﻪﺗێﻚ ﺑﮋەﻧﻪ
ﮔﻮێ ﻟﻪ ﭘۆدﻛﺎﺳﺘێﻚ ﺑﮕﺮە

دەرﺑڕﻳﻦ
ﭘێﺒﻜﻪﻧﻪ
ﺑﮕﺮى
ﮔۆراﻧﻰ ﺑڵێ
ﻫﺎوار ﺑﻜﻪ
ﺑﻘﻴﮋێﻨﻪ

ﻣﻴﻬﺮەﺑﺎﻧﻰ
ﻳﺎرﻣﻪﺗﻰ ﻫﺎوڕێﻴﻪك ،دراوﺳێﻴﻪك
ﻳﺎن ﻛﻪﺳێﻜﯽ ﻧﻪﻧﺎﺳﺮاو ﺑﺪە
دﻳﺎرﻳﻴﻪك ﺑۆ ﻛﻪﺳێﻚ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ
ڕەﻓﺘﺎرێﻜﻰ ﻣﻴﻬﺮەﺑﺎﻧﺎﻧﻪى
ﻫﻪڕەﻣﻪﻛﻰ ﺑﻜﻪ
ﭼﺎﻛﻪ ﻟﻪﮔﻪڵ ﻛﻪﺳێﻜﺪا ﺑﻜﻪ
ﻛﺎراﻣﻪﻳﻴﻪك ﻓێﺮى ﻛﻪﺳێﻚ ﺑﻜﻪ
ﺷﺘێﻜﻰ ﺟﻮان ﺑۆ ﻛﻪﺳێﻚ ﺑﻜﻪ
ﺳﻮﭘڕاﻳﺰێﻚ ﺑۆ ﻛﻪﺳێﻚ ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻜﻪ
ﻟﻴﺴﺘێﻚ ﺗﺎﻳﺒﻪت ﺑﻪ ﺧﺎڵﻪ
ﺑﺎﺷﻪﻛﺎﻧﺖ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ
ﻟﻴﺴﺘێﻚ ﺗﺎﻳﺒﻪت ﺑﻪو ﻛﻪﺳﺎﻧﻪ
دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ ﻛﻪ ﺳﻮﭘﺎﺳﮕﻮزارى
ﺑۆ ﺑﻮوﻧﻴﺎن ﻟﻪ ژﻳﺎﻧﺘﺪا

ﺳﺮوﺷﺖ
ﺑﺎﺧﺪارى ﺗﺎﻗﻴﺒﻜﻪرەوە
ﺷﺘێﻚ ﺑﭽێﻨﻪ
ﻫﻪﻧﺪێﻚ ﻫﻪڵﻮوژە وﺷﮏ ﺑﮑﻪوە
ﮔﻴﺎ ﺑﺒڕە
ﻫﻪﻧﺪێﻚ ﮔﻮڵ ﻫﻪڵﺒﮕﺮە
ﮔﻮڵ ﺑﻜڕە
ﭘﻴﺎﺳﻪﻳﻪك ﻟﻪ ﺳﺮوﺷﺘﺪا ﺑﻜﻪ
ﻟﻪﺑﻪر ﺧۆردا داﻧﻴﺸﻪ

ﭘﻼن
ﺋﺎﻣﺎﻧﺠێﻚ داﺑﻨێ
ﺑﻮوﺟﻪﯾﻪک ﭘێﻜﻪوە ﺑﻨێ
ﭘﻼﻧێﻜﻰ  5ﺳﺎڵﻰ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ
ﻟﻴﺴﺘێﻜﻰ ﮐﺮدﻧﯽ ﮐﺎرەﮐﺎن دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ
ﻟﻴﺴﺘﻰ ﺋﺎﻣﺎﻧﺠﻪﻛﺎﻧﻰ ژﻳﺎﻧﺖ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ
ﻟﻴﺴﺘێﻜﻰ ﺑﺎزاڕﻛﺮدن دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ

ﻓێﺮﺑﻮون
ﺷﺘێﻜﻰ ﻧﻮێ ﻓێﺮﺑﺒﻪ
ﻛﺎراﻣﻪﻳﻴﻪﻛﻰ ﻧﻮێ ﻓێﺮﺑﺒﻪ
ڕاﺳﺘﻴﻴﻪﻛﻰ ﻧﻮێ ﻓێﺮﺑﺒﻪ
ﺳﻪﻳﺮى ڨﻴﺪﻳۆﻳﻪﻛﻰ
ﻓێﺮﻛﺎرى ﺑﻜﻪ

ﭼﺎﻛﻜﺮدﻧﻪوە
ﺷﺘێﻚ ﻟﻪ ﻣﺎڵﻪوە ﭼﺎﻛﺒﻜﻪرەوە
ﻛﻪﻟﻮﭘﻪﻟﻪ ﺗﺎﻳﺒﻪﺗﻪﻛﺎﻧﻰ ﺧۆت
ﮔﻪر ﺷﻜﺎون ﭼﺎﻛﻴﻴﺎن ﺑﻜﻪرەوە
ﺷﺘێﻜﻰ ﻧﻮێ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ
ﮔڵۆﭘێﻚ ﺑﮕۆڕە
دﻳﻜۆرى ژوورێﻚ ﺑﻜﻪ

ﺧﻮێﻨﺪﻧﻪوە
ﻛﺘێﺒێﻜﻰ دڵﺨﻮازت ﺑﺨﻮێﻨﻪوە
ﻛﺘێﺒێﻜﻰ ﻧﻮێ ﺑﺨﻮێﻨﻪوە
ڕۆژﻧﺎﻣﻪ ﺑﺨﻮێﻨﻪوە
ﻟﻪ وێﺒﺴﺎﻳﺘێﻜﻰ دڵﺨﻮازت ﺑﺨﻮێﻨﻪوە
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ﺋﺎژەڵﻪﻛﺎن
ﮔﺮﻧﮕﻰ ﺑﺪە ﺑﻪ ﺋﺎژەڵێﻜﻰ ﻣﺎڵﻰ
ﭘﻴﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﺳﻪﮔێﻚ ﺑﻜﻪ
ﮔﻮێ ﻟﻪ ﺑﺎڵﻨﺪەﻛﺎن ﺑﮕﺮە

ﭼﺎﻻك ﺑﻪ
ﺑڕۆ ﺑۆ ﭘﻴﺎﺳﻪ
ﺑڕۆ ﺑۆ ڕاﻛﺮﻧﻦ
ﻣﻪﻟﻪ ﺑﻜﻪ
ﭘﺎﺳﻜﻴﻞ ڵێﺒﺨﻮڕە
ڨﻴﺪﻳۆى ڕاﻫێﻨﺎن
ﺑﻪﻛﺎرﺑێﻨﻪ ﻟﻪ ﻣﺎڵﻪوە

ﭘﺎﻛﻜﺮدﻧﻪوە
ﻣﺎڵ ﭘﺎﻛﺒﻜﻪرەوە
ﺣﻪوﺷﻪﻛﻪﺗﺎن ﭘﺎﻛﺒﻜﻪرەوە
ﮔﻪرﻣﺎوەﻛﻪﺗﺎن ﭘﺎﻛﺒﻜﻪرەوە
ﺗﻪواﻟێﺘﻪﻛﻪﺗﺎن ﭘﺎﻛﺒﻜﻪرەوە
ژوورى ﻧﻮﺳﺘﻨﻪﻛﻪت ﭘﺎﻛﺒﻜﻪرەوە
ﺳﻪﻻﺟﻪﻛﻪﺗﺎن ﭘﺎﻛﺒﻜﻪرەوە
ﺗﻪﺑﺎﻏﻪﻛﻪﺗﺎن ﭘﺎﻛﺒﻜﻪرەوە
ﭘێ�وەﻛﺎﻧﺖ ﭘﺎﻛﺒﻜﻪرەوە
ﻗﺎﭘﻪ ﭘﻴﺴﻪﻛﺎن ﺑﺸۆ
ﻗﺎﭘﺸۆرەﻛﻪﺗﺎن ﭘڕﺑﻜﻪ ﻳﺎن ﺑﻪﺗﺎڵ ﺑﻜﻪ
ﺟﻠﻪﻛﺎن ﺑﺸۆ
ﻫﻪﻧﺪێﻚ ﺋﻴﺸﻰ ﻣﺎڵﻪوە ﺑﻜﻪ
ﺷﻮێﻨﻰ ﻛﺎرﻛﺮدﻧﺖ ڕێﻜﺒﺨﻪ
ﻛﻪواﻧﺘﻪرەﻛﻪﺗﺎن ﭘﺎﻛﺒﻜﻪرەوە

ﭘﻪﻳﻮەﻧﺪﻳﻜﺮدن ﻟﻪﮔﻪڵ ﺧﻪڵﻜﻴﺪا
ﭘﻪﻳﻮەﻧﺪى ﺑﻪ ﻫﺎوڕێﻴﻪﻛﺘﻪوە ﺑﻜﻪ
ﺑﭽۆ ﮔﺮوﭘێﻜﻰ ﻧﻮێﻮە
ﺑﭽۆ ﭘﺎرﺗێﻜﻰ ﺳﻴﺎﺳﻴﻴﻪوە
ﺑﭽۆ ﺳﺎﻳﺘێﻜﻰ ژواﻧﺒﻪﺳﺘﻦ
ﻧﺎﻣﻪ ﺑۆ ﻫﺎوڕێﻴﻪﻛﺖ ﺑﻨێﺮە
ﻧﺎﻣﻪ ﺑۆ ﻫﺎوڕێﻴﻪﻛﺖ ﺑﻨﻮﺳﻪ
ﭘﻪﻳﻮەﻧﺪى ﺑﻜﻪ ﺑﻪ
ﻫﺎوڕێﻴﻪﻛﻰ ﻛۆﻧﺘﻪوە

ﺧﻮاردن دروﺳﺘﻜﺮدن
ﺧﻮاﻧێﻚ ﺑۆ ﺧۆت دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ
ﺧﻮاﻧێﻚ ﺑﻪ ﻛﻪﺳێﻚ ﺋﺎﻣﺎدە ﺑﻜﻪ
ﻛﻮﻟﻴﭽﻪ ﻳﺎن ﻛێﻚ دروﺳﺖ ﺑﻜﻪ
ﺧﻮاردﻧێﻜﻰ ﻧﻮێ ﺑﺪۆزەرەوە
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ﺋﻪم درەﺧﺘﻰ ﺑڕﻳﺎرداﻧﻪ ﺑﻪﻛﺎرﺑﻬێﻨﻪ ﺑۆ ﺗێﺒﻴﻨﻴﻜﺮدﻧﻰ "ﻛێﺸﻪى ڕاﺳﺘﻰ" ﺑﻪراﻧﺒﻪر "ﻛێﺸﻪى ﮔﺮﻳﻤﺎﻧﻪﻳﻰ"ر
دەرﺑﺎرەى ﭼﻰ ﻧﻴﮕﻪران دەﺑﻢ؟

ﺋﺎﻳﺎ ﻛێﺸﻪﻛﻪ ﺑﻪ ﺟۆرێﻜﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺷﺘێﻚ ﻟﻪﺑﺎرەﻳﻪوە ﺑﻜﻪم؟

ﺑﻪڵێ

ﻧﻪﺧێﺮ

ﻧﻴﮕﻪراﻧﻴﻴﻪﻛﻪ واز ﻟێﺒﻬێﻨﻪ
و ﺳﻪرﻧﺠﻰ ﺋێﺴﺘﺎﻛﻪت ﺑﺨﻪ
ﺳﻪر ﺷﺘێﻜﻰ دﻳﻜﻪ

.ﺋﻪوەى دەﺗﻮاﻧﻰ ﻟێﻜﻴﺒﺪەرەوە
ﻫﻪڵﺒﮋاردەﻛﺎﻧﺖ ڕﻳﺰ ﺑﻜﻪ

ﻧﻪﺧێﺮ

ﻫﻴﭻ ﺷﺘێﻚ ﻫﻪﻳﻪ
ﺋێﺴﺘﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﺑﻴﻜﻪم؟

ﭘﻼن داﺑﻨێ ﭼﻰ دەﺗﻮاﻧﻴﺖ
ﺑﻜﻪﻳﺖ و ﻛﻪى دەﺗﻮاﻧﻰ ﺑﻴﻜﻪﻳﺖ

ﺑﻪڵێ

ﺋێﺴﺘﺎ ﺑﻴﻜﻪ

دواﺗﺮ واز ﻟﻪ ﻧﻴﮕﻪراﻧﺒﻮون
ﺑﻬێﻨﻪ ،ﺑﺨﻪ ﺳﻪر ﺷﺘێﻜﻰ
دﻳﻜﻪى ﮔﺮﻧﮓ ﺑۆت ﻟﻪ ﺋێﺴﺘﺎد

دواﺗﺮ واز ﻟﻪ ﻧﻴﮕﻪراﻧﺒﻮون
ﺑﻬێﻨﻪ ،ﺑﺨﻪ ﺳﻪر ﺷﺘێﻜﻰ
دﻳﻜﻪى ﮔﺮﻧﮓ ﺑۆت ﻟﻪ ﺋێﺴﺘﺎد
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دواﺧﺴﺘﻨﻰ ﻧﻴﮕﻪراﻧﻰ ﻟﻪ ﻛﺎﺗﻪ ﻧﺎدڵﻨﻴﺎﻳﻴﻪﻛﺎﻧﺪا
دەرووﻧﺰاﻧﻪﻛﺎن ﭘێﻴﺎﻧﻮاﻳﻪ دوو ﺟۆرى ﻧﻴﮕﻪراﻧﻰ ﻫﻪﻳﻪ

ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ "ﻛێﺸﻪى ڕاﺳﺘﻰ" دەرﺑﺎرەی ﮐێﺸﻪﮔﻪﻟێﮑﯽ ڕاﺳﺘﻪﻗﯿﻨﻪن ﮐﻪ ﻟﻪﺋێﺴﺘﺎدا ﮐﺎرﯾﮕﻪری دەﺧﻪﻧﻪ ﺳﻪرت ،وە دەﺗﻮاﻧﯽ ﺋێﺴﺘﺎ ﺋﯿﺸﯿﺎن
ﻟﻪﺳﻪر ﺑﮑﻪی“ .دەﺳﺘﻪﮐﺎﻧﻢ ﭘﯿﺲ ﺑﻮوە ﺑﻪﻫۆی ﺑﻪﺧﺪارﯾﯿﻪوە ،دەﺑێﺖ ﺑﯿﺎﻧﺸۆم”“ ،ﭘێﻮﯾﺴﺘﻪ ﭘﻪﯾﻮەﻧﺪی ﺑﻪ ﻫﺎوڕێﮑﻪﻣﻪوە ﺑﮑﻪم ،ﺋﻪﮔﻪرﻧﺎ
وادەزاﻧێﺖ ڕۆژی ﻟﻪداﯾﮏ ﺑﻮوﻧﻪﮐﻪﯾﯿﻢ ﻟﻪﺑﯿﺮ ﮐﺮدووە” “ﮐﻠﯿﻠﻪﮐﻪم ﻧﺎدۆزﻣﻪوە”“ ،ﭘﺎرەﮐﻪم ﺑﻪﺷﯽ ﺑﺎﺟﯽ ﮐﺎرەﺑﺎﮐﻪ ﻧﺎﮐﺎت”“ ،ﮐﻮڕەﮐﻪم ﻗﺴﻪم
ﻟﻪﮔﻪڵ ﻧﺎﮐﺎت”ە
"ﻛێﺸﻪى ﮔﺮﻳﻤﺎﻧﻪﻳﻰ" دەرﺑﺎرەی ﺷﺘﺎﻧێﮑﻪ ﮐﻪ ﻟﻪ ﺋێﺴﺘﺎدا ﺑﻮوﻧﯿﺎن ﻧﯿﯿﻪ ،وەﻟێ دەﮐﺮێ ﻟﻪ داﻫﺎﺗﻮودا ڕووﺑﺪەن“ .ﺋﻪی ﺋﻪﮔﻪر ﺑﻤﺮم؟”“ ،ﺋﻪی
ە
ﺋﻪﮔﻪر ﻫﻪﻣﻮو ﺋﻪواﻧﻪی دەﯾﺎﻧﻨﺎﺳﻢ ﺑﻤﺮن؟”“ ،ڕەﻧﮕﻪ ﺋﻪو ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﻪ ﺷێﺘﻢ ﺑﮑﺎت”ە

ﺋﻪو ﮐﻪﺳﺎﻧﻪی ﺑﻪﻫۆی ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﻪوە دەﻧﺎڵێﻨﻦ ،زۆر ﮐﺎت ﺋﻪزﻣﻮوﻧﯽ ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﻪﮐﻪ ﺑﻪﺷێﻮەی ﮐۆﻧﺘﺮۆڵﻨﻪﮐﺮاو و ﮐﺎت
ﮐﻮژەر دەﮐﻪن ،ﯾﺎﻧﯿﺶ ﻫﻪﻧﺪێﮏ ﺟﺎر ﺑڕواﯾﺎن واﯾﻪ ﮐﻪ ﺋﻪﻣﻪ ﺷﺘێﮑﯽ ﺑﻪﺳﻮدە ﻧﯿﮕﻪران ﺑﺒﯽ ﺋﻪوﮐﺎﺗﻪی ﻫﻪﺳﺘﯽ
ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﻪﮐﻪت ﺑۆ دێﺖ
ﻫﻪﻧﮕﺎوی  :1ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺎری
ﺑڕﯾﺎرﺑﺪە ﮐﻪ ﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﮕﻪراﻧﺒﻮوﻧﺖ ﮐﻪی دەﺑێﺖ ،وە ﺗﺎ ﭼﻪﻧﺪە دەﺧﺎﯾﻪﻧێﺖ

ﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ" ﺋﻪو ﮐﺎﺗﻪ داﻧﺪراوەﯾﻪ ﮐﻪ ﺗۆ ﺟﯿﺎﺗﮑﺮدۆﺗﻪوە ﻟﻪ ڕۆژەﮐﺎﻧﯽ دﯾﮑﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪت ﺑۆ ﻣﻪﺑﻪﺳﺘﯽ ﻧﯿﮕﻪراﻧﺒﻮون" •
ﭘێﺘﻮاﯾﻪ چ ﮐﺎﺗێﮑﯽ ڕۆژەﮐﻪ ﺗۆ ﻟﻪ ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎڵﻪﺗﯽ ﻫۆﺷﯿﺎرﯾﺘﺪا دەﺑﯿﺖ ﺑۆ ﻫﻪڵﮑﺮدن ﻟﻪﮔﻪڵ ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﻪﮐﻪت؟ •
چ ﮐﺎﺗێﮏ ﺋﻪﮔﻪری وەڕس ﺑﻮوﻧﺖ ﮐﻪﻣﻪ؟ •
ﺋﻪﮔﻪر دڵﻨﯿﺎﻧﯿﺖ 15 ،ﺑۆ  30ﺧﻮﻟﻪﮐﯽ ﻫﻪﻣﻮو ڕێﮋﯾﮏ ﻟﻪ ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ 7ی ﺋێﻮارە زۆرﺟﺎر ﺧﺎڵێﮑﯽ دەﺳﺘﭙێﮑﯽ ﭼﺎﮐﻪ •

ﻫﻪﻧﮕﺎوی  :2دواﺧﺴﺘﻨﯽ ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ

ﻟﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪی ڕۆژەﮐﻪ ،ﺑڕﯾﺎر ﺑﺪە ﺋﺎﺧۆ ﺋﻪو ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﻪی ﮐﻪ ﻫﻪﯾﻪ ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ "ﮐێﺸﻪی ڕاﺳﺘﯿﯿﻪ" ﮐﻪ دەﺑێﺖ ﺋێﺴﺘﺎ ﺋﯿﺸﯽ
ﻟﻪﺳﻪر ﺑﮑﻪی ،ﯾﺎﺧﻮد ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ "ﮐێﺸﻪی ﮔﺮﯾﻤﺎﻧﯿﯿﻪ" ﮐﻪ ﭘێﻮﯾﺴﺘﻪ دوا ﺑﺨﺮێﺖ
"ﺋﺎﯾﻪ ﺋﻪوە ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ" ﮐێﺸﻪی ڕاﺳﺘﯿﯿﻪ
دەﺗﻮاﻧﻢ ﻫﯿﭻ ﺑﮑﻪم
دەرﺑﺎرەی ﻟﻪ ﺋێﺴﺘﺎدا؟
ﻧﻪﺧێﺮ

ﺑﻪڵێ

ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧﻪوەﮐﺎﻧﺖ دەرﺑﺎرەی ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ
دواﺑﺨﻪ ﺗﺎ "ﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ"ە

ﺋێﺴﺘﺎ ﻫﻪﻧﮕﺎو ﺑﻨێ

ﺳﻪرﻧﺠﺖ ﺑﺨﻪرەوە ﺳﻪر ﺋێﺴﺘﺎﮐﻪ ﺑﻪ
ﻫۆﺷﯿﺎرﯾﺖ دەرﺑﺎرەی ﺳﺎﺗﻪوەﺧﺘﯽ ﺋێﺴﺖ

)ﻫﻪﺳﺘﻪوەرەﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪﮐﺎرﺑێﻨﻪ )ﺑﯿﻨﯿﻦ ،دەﻧﮓ ،دەﺳﺘﻠێﺪان ،ﺑۆﻧﮑﺮدن ،ﺗﺎﻣﮑﺮدن •
ﻫﻪوڵﺪە ﺳﻪرﻧﺠﺖ ﻟﻪﺳﻪر دەرەوەﺑێﺖ وەک ﻟﻪوەی ﻧﺎوەﮐﯽ ﺑێﺖ •
ﺑﻪﺧۆت ﺑڵێ “ﻟﻪﺋێﺴﺘﺎدا ﻧﯿﮕﻪران ﻧﺎﺑﻢ ،ﺑﻪڵﮑﻮ ﻟێﯿﺪەﮔﻪڕێﻢ ﺑۆ دواﺗﺮ”ە •

ەﻧﮕﺎوی " :3ﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ"ە

ﮐﺎﺗﻪ ﺗﺎﯾﺒﻪﺗﮑﺮاوەﮐﻪی ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﺖ ﺑﻪﮐﺎرﺑێﻨﻪ ﺑۆ ﻧﯿﮕﻪراﻧﺒﻮون .ﻫﻪرﯾﻪک ﻟﻪ ﮐێﺸﻪ ﮔﺮﯾﻤﺎﻧﯿﯿﻪﮐﺎن ﺑﻨﻮﺳﻪوە ﮐﻪ ﺑﻪ
درێﮋاﯾﯽ ڕۆژەﮐﻪ ﻫﻪﺗﺒﻮوە .ﻟﻪ ﺋێﺴﺘﺎدا ﺗﺎ ﭼﻪﻧﺪە ﺑﻪﻻﺗﻪوە ﮔﺮﻧﮕﻦ؟ ﺋﺎﯾﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎم ﻟﻪم ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﺎﻧﻪ وات
ﻟێﺪەﮐﻪن ﮐﻪ ﻫﻪﻧﮕﺎوی ﮐﺮدارﯾﯿﺎﻧﻪی ﺑۆ ﺑﻨێﯽ؟

ﻫﻪوڵﺪە ﻫﻪﻣﻮو "ﮐﺎﺗﯽ ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ" ﺗﻪرﺧﺎﻧﮑﺮاوت ﺑﻪﮐﺎرﺑێﻨﯿﺖ ،ﻫﻪرﭼﻪﻧﺪ ﻫﻪﺳﺘﯿﺶ ﺑﮑﻪی ﮐﻪ ﺷﺘێﮑﯽ وا ﻧﯿﯿﻪ زۆر ﻧﯿﮕﻪران ﺑﯿﺖ •
دەرﺑﺎرەی ،ﯾﺎﻧﯿﺶ ﻫﻪﺳﺖ ﺑﮑﻪی ﮐﻪ ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﻪﮐﻪت ﻫێﻨﺪەش ﻗﻮرس ﻧﯿﯿﻪ ﻟﻪو ﮐﺎﺗﻪد
ﺗێڕاﻣﺎن ﺑﮑﻪ ﻟﻪﺳﻪر ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﻪﮐﺎﻧﺖ )ﺋﺎﯾﻪ ﻫﻪﻣﺎن ﺋﻪو ﻫﻪﺳﺘﻪ ﻫﻪژﯾﻨﻪرەت ﭘێﺪەدەن ﮐﻪ ﯾﻪﮐﻪﻣﯿﻦ ﺟﺎر ﺑﯿﺮت ﻟێﺪەﮐﺮدﻧﻪوە؟(ە •
ﻫﯿﭻ ﮐﺎم ﻟﻪم ﻧﯿﮕﻪراﻧﯿﯿﺎﻧﻪت دەﮐﺮێﺖ ﺑﺒێﺖ ﺑﻪ ﮐێﺸﻪﯾﻪﮐﯽ ﮐﺮدەﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﯿﺎﯾﺪا ﺑﺘﻮاﻧﯿﺖ ﺑﻪدوای ﭼﺎرەﺳﻪرێﮑﺪا ﺑﮕﻪڕێﯽ؟ •
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ﻫﻪڵﭽﻮوﻧﻪﮐﺎن وە ﻫﻪﺳﺘﻪوەرەﮐﺎﻧﯽ ﺟﻪﺳﺘﻪ

ﻫﻪﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﭼﯽ ﮐﺮد؟

ڕێﮋەی ﺗﻮﻧﺪی ﺑۆ داﺑﻨﯽ ﻟﻪ)(٪100 _ 0د

ﭼﯽ ﺑﻪ ﻣێﺸﮑﺘﺪا ﻫﺎت؟

)ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧﻪوەﮐﺎن ،وێﻨﻪﮐﺎن ﯾﺎن ﺑﯿﺮەوەرﯾﯿﻪﮐﺎن(

ﻧﯿﮕﻪراﻧﯽ ﺷﺘێﮑﯽ ﭼﺎوەڕواﻧﮑﺮاوە

ﻫﻪﺳﺘﯿﺖ و ﺷﺘێﮑﯽ دﯾﮑﻪ ﺑﮑﻪﯾﺖ

ﺑﮑﻪی ﻟﻪ ﺑﺮی ﻫﻪواڵﻪﮐﺎن ،ﯾﺎﻧﯿﺶ

ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺳﻪﯾﺮی ﺷﺘێﮑﯽ ﮐۆﻣﯿﺪی

ﺑﺎﺷﺘﺮ ﺑﺒﯿﺖ ﻟﻪ ﺋﯿﺴﺘﺎدا؟ ڕەﻧﮕﻪ

ﺑﺘﻮاﻧﯽ ﺑۆﺧۆﺗﯽ ﺑﮑﻪﯾﺖ ﺑۆﺋﻪوەی

ﻧﻪﺑﯿﻦ( .ﺑﺎﺷﺘﺮﯾﻦ ﺷﺖ ﭼﯿﯿﻪ ﮐﻪ

ﺷﺘێﮑﯽ ﻧﺎﺋﺎﺳﺎﯾﯿﻪ ﺋﻪﮔﻪر ﻧﯿﮕﻪران(

چ وەﻻﻣﺪاﻧﻪوەﯾﻪﮐﯽ ﻣﯿﻬﺮەﺑﺎﻧﺎﻧﻪت دەﺑێﺖ
ﺑۆ ﺧۆت ﻟﻪ ﺑﻪراﻧﺒﻪر ﺑﯿﺮۆﮐﻪ ﻧﻪرێﻨﯿﯿﻪﮐﺎن؟

وە�ﻣﺪاﻧﻪوەی ﻣﯿﻬﺮەﺑﺎﻧﺎﻧﻪ

ﺋﺎڵﻪﻧﮕﺎری ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧﻪوەﮐﺎﻧﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﺮەﺑﺎﻧﯿﯿﻪوە ﺑﮑﻪ ﻟﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪی ﻫﻪﺑﻮوﻧﯽ ﻗﻪﯾﺮاﻧێﮑﯽ ﺗﻪﻧﺪرووﺳﺘﯽ ﺟﯿﻬﺎﻧﯽ

ﺑﺎرودۆخ

ﻟﻪﮔﻪڵ ﮐێ ﺑﻮوﯾﺖ؟ ﭼﯿﺖ دەﮐﺮد؟
ﻟﻪﮐﻮێ ﺑﻮوﯾﺖ؟ ﮐﻪی ڕووﯾﺪا؟

ﺳﻪﯾﺮﮐﺮدﻧﯽ ﻫﻪواڵﻪﮐﺎن دوو
ﮐﺎﺗﮋﻣێﺮ ﺑﻪﺳﻪرﯾﻪﮐﻪوە

ﻫﻪﺳﺘﯽ دڵﻪڕاوﮐێ و زﯾﺎد ﺑﻮوﻧﯽ
ﻫﻪﺳﺘﯽ ﺗۆﻗﯿﻦ

ﺋﻪﻣﻪ ﺳﺎﻣﻨﺎﮐﻪ .ﺋﻪﮔﻪر ﻫﻪﯾﻪ
زۆرێﮏ ﻟﻪ ﺧﻪڵﮑﯽ ﺑﻤﺮن .ﭼﯽ
ﺑﻪﺳﻪر ﺧۆم و ﺧﺎﻧﻪوادەﮐﻪﻣﺪا
دێﺖ؟

ﺋﻪﮔﻪر وێﻨﻪﯾﻪک ﯾﺎن ﺑﯿﺮەوەرﯾﯿﻪﮐﺖ ﻫﻪﺑﻮوﺑێﺖ ،چ
ﻣﺎﻧﺎﯾﻪﮐﯽ ﻫﻪﺑﻮوە ﻻﯾﺖ؟

ﻫﻪوڵﺪە وە�ﻣﯽ ﺧۆت ﺑﺪەﯾﺘﻪوە ﺑﻪ ﺧﺎﺳﯿﻪﺗﻪﮐﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻬﺮەﺑﺎﻧﯽ وەک داﻧﺎﯾﯽ ،ﺑﻪﻫێﺰی ،ﮔﻪرﻣﻮﮔﻮڕی،ە
ﻧﻪوازووﺷﺖ و ﺣﻮﮐﻤﻨﻪدان
ﻫﺎوڕێ ﻧﺰﯾﮑﻪﮐﻪم ﭼﯿﻢ ﭘێﺪەڵێﺖ؟ •
ﮐﻪﺳێﮑﯽ ﻣﯿﻬﺮەﺑﺎﻧﯽ ڕاﺳﺘﻪﻗﯿﻨﻪ ﭼﯿﻢ ﭘێﺪەڵێﺖ؟ •
ﭘێﻮﯾﺴﺘﻢ ﺑﻪ چ ﺗۆﻧێﮑﯽ دەﻧﮕﯽ ﻗﺴﻪﮐﺮدن دەﺑێﺖ ب •
ۆﺋﻪوەی ﻫﻪﺳﺖ ﺑﻪ دڵﻨﯿﺎﯾﯽ ﺑﮑﻪم؟

This resource is designed for everyone, and is free to share. Translated versions are available from psychologytools.com
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چ وەﻻﻣﺪاﻧﻪوەﯾﻪﮐﯽ ﻣﯿﻬﺮەﺑﺎﻧﺎﻧﻪت دەﺑێﺖ
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وە�ﻣﺪاﻧﻪوەی ﻣﯿﻬﺮەﺑﺎﻧﺎﻧﻪ
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ﺑﺎرودۆخ

ﻟﻪﮔﻪڵ ﮐێ ﺑﻮوﯾﺖ؟ ﭼﯿﺖ دەﮐﺮد؟
ﻟﻪﮐﻮێ ﺑﻮوﯾﺖ؟ ﮐﻪی ڕووﯾﺪا؟

ﻫﻪﺳﺘﺖ ﺑﻪ ﭼﯽ ﮐﺮد؟

ڕێﮋەی ﺗﻮﻧﺪی ﺑۆ داﺑﻨﯽ ﻟﻪ)(٪100 _ 0د

ﭼﯽ ﺑﻪ ﻣێﺸﮑﺘﺪا ﻫﺎت؟

)ﺑﯿﺮﮐﺮدﻧﻪوەﮐﺎن ،وێﻨﻪﮐﺎن ﯾﺎن ﺑﯿﺮەوەرﯾﯿﻪﮐﺎن(

ﺋﻪﮔﻪر وێﻨﻪﯾﻪک ﯾﺎن ﺑﯿﺮەوەرﯾﯿﻪﮐﺖ ﻫﻪﺑﻮوﺑێﺖ ،چ
ﻣﺎﻧﺎﯾﻪﮐﯽ ﻫﻪﺑﻮوە ﻻﯾﺖ؟

ﻫﻪوڵﺪە وە�ﻣﯽ ﺧۆت ﺑﺪەﯾﺘﻪوە ﺑﻪ ﺧﺎﺳﯿﻪﺗﻪﮐﺎﻧﯽ
ﻣﯿﻬﺮەﺑﺎﻧﯽ وەک داﻧﺎﯾﯽ ،ﺑﻪﻫێﺰی ،ﮔﻪرﻣﻮﮔﻮڕی،ە
ﻧﻪوازووﺷﺖ و ﺣﻮﮐﻤﻨﻪدان
ﻫﺎوڕێ ﻧﺰﯾﮑﻪﮐﻪم ﭼﯿﻢ ﭘێﺪەڵێﺖ؟ •
ﮐﻪﺳێﮑﯽ ﻣﯿﻬﺮەﺑﺎﻧﯽ ڕاﺳﺘﻪﻗﯿﻨﻪ ﭼﯿﻢ ﭘێﺪەڵێﺖ؟ •
ﭘێﻮﯾﺴﺘﻢ ﺑﻪ چ ﺗۆﻧێﮑﯽ دەﻧﮕﯽ ﻗﺴﻪﮐﺮدن دەﺑێﺖ ب •
ۆﺋﻪوەی ﻫﻪﺳﺖ ﺑﻪ دڵﻨﯿﺎﯾﯽ ﺑﮑﻪم؟
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کۆتا ڕێنماییەکان
 ۰ڕۆتینێک دابنێ .ئەگەر تۆ کاتێکی زیاتر لە ماڵەوە بەسەر دەبەی ،ئەوا
گرنگە کە ڕۆتینێکی ڕێکخراوت هەبێت .هەمیشە کاتێکی دریاریکراو هەبێت
بۆ چوونە جێگا و هەستان لە خەو ،خوانەکان لە کاتی دیاریکراوی خۆی،
وە خۆئامادەکردن و جل پۆشین هەموو بەیانییەک .دەتوانیت خشتەیەک
بەکاربێنیت بۆئەوەی ببێتە بنەمایەک بۆ ڕۆژەکە
۰لە ڕووی جەستەیی و ئەقڵییەوە چاالکبە .ئەو کاتانەی پالن بۆ خشتەی
ڕۆژانەت دادەنێیت ،هەردەم ئەو چاالکیانە بخەرە نێو لیستەکەت کە مێشک
و جەستەت بە چاالکی دەهێڵنەوە .بۆ نمونە ،دەتوانی هەوڵدەی شتێکی
نوێ فێرببیت لە ڕێگای کۆرسێکی ئۆناڵینەوە ،یانیش ئاڵەنگاری خۆت بکە بە
فێربوونی زمانێکی نوێ .بە هەمان شێوەش گرنگە کە لە ڕووی جەستەییەوە
بە چاالکی بمێنینەوە .بۆ نمونە ،بۆ  ۳۰خولەک وردە ئیشی ماڵەوە بکە ،یان
ڤیدیۆی ڕاهێنانێکی ئۆناڵین بکەی
۰ڕاهێنانی سوپاسگوزی بکە .لە کاتی نادڵنیاییدا ،گەشەپێدانی کردنی
سوپاسگوزاری دەتوانێ یارمەتیت بدات لەوەی بتبەستێتەوە بە ساتەوەختی
خۆشی ،زیندویی ،وە چێژ .لە کۆتایی هەر ڕۆژێکدا ،کاتێک تەرخان بکە بۆ
تێڕامان لەو شتەی کە ئەمڕۆ بۆی سوپاسگوزار بوویت .لەهەر ڕۆژێک هەوڵ
بدە و وردبەرەوە و تێبینی شتی نوێ بکە ،بۆ نمونە ”سوپاسگوزارم کە
ئەمڕۆ خۆرەتاوە لەکاتی ژەمی نیوەڕودا ،کەوابێ دەتوانم لە باخەکە
دانیشم“ .دەتوانی دەستبکەی بە یاداشتکردنی سوپاسگوزارییەکانت ،یانیش
وەک تێبینی بینوسیت و بیخەیتە ناو شوشەی سوپاسگوزارییەوە .هانی
ئەندامانی دیکەی ماڵەکەت بدە کە ئەوانیش هەمان شت بکەن
۰تێبینی هۆکارەکانی نیگەرانی بکە و سنووریان بۆ دانێ .لەگەڵ
گەشەسەندنی بارودۆخی تەندروستی واهەست دەکەین کە پێویستە ئێمە
بە بەردەوامی شوێن هەواڵەکان بکەوین و چاودێری تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
بکەین بۆ نوێ کردنەوەی زانیاریمان .وەلێ ڕەنگە ئەمەش ببێت بە هۆکارێک
بۆ سەرهەڵدانی دڵەڕاوکێ و نیگەرانیت .هەوڵدە تێبینی بکەی کە چ
شتێ دەبێتە هۆکاری سەرهەڵدانی نیگەرانیت .بۆ نمونە ،ئایە سەیرکردنی
هەواڵەکانە بۆ ماوەی  ۳۰خولەک؟ پشکنینی تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکانە هەموو
کاتژمێرێک؟ هەوڵدە ئەو کاتانە سنوردار بکەی کە ڕووبەڕووت دەکەنەوە
لەگەڵ هۆکارەکانی سەرهەڵدانی نیگەرانی لە هەر ڕۆژێک .ڕەنگە کاتێکی
دیاریکراو دابنێی بۆ گوێگرتن لە هەواڵەکان ،یان دەتوانیت ماوەی ئەو
کاتانەی کە لە تۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان بەسەری دەبەیت بۆ وەرگرتنی
هەواڵەکان کەم بکەیتەوە
۰پشت بە سەرچاوە هەواڵییە ناسراوەکان ببەستە .شتێکی
یارمەتیدەردە بێت کە هۆشیار بیت سەبارەت بەوەی هەواڵ و زانیارییەکان
لە کوێوە وەدەست دەخەیت .وریابە لە هەڵبژاردنی سەرچاوە ناسراوەکان.
"ڕێکخراوی تەندرووستی جیهانی  "WHOزانیاری نایاب دەستەبەر دەکات
لەم بەستەرەی خوارەوە

https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/advice-for-public
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medical advice, diagnosis, or treatment. If you are suffering from any mental health issues we recommend that
you seek formal medical advice before using these resources. We make no warranties that this information is
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