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ثيَشةكي  :دايك و باوك لة
حالَةتي ثةنابةريدا :
ئيَوة سةرمايةيةكي طةورةتان خستؤتةكار ئةويش بؤ داهاتوي منالَةكانتانة  .ئيَوة قةراري
ثةنابةريتان داوة  ،لة وةزعيَكي خةتةرناكن  ،بةآلم ديارة بؤ ئيَوة بؤ وةزعيَكي نةزانراوة
 .وةزعي ئيَوة لةثيَش هةآلتن و ثةنابردن  ،لةوانة زؤر زةحمةت و دلَتةزيَن بؤ بيَت بؤ
ي لةوانةية زؤر ووزةو هيَزي ثيَويستي لةطة َل ئةوةى كة
زؤربةتان .هاتن بؤ ووآلتيَكي نو َ
ووآلتةكة ئاراميشة.
لةم ناميلكةيةى ِراويَذ ِ ،راويَذ ثيَشكةش دةكةين بة هيواى ئةوةى كة يارمةتيتان بدات بؤ
ي و باشتر بدةن بة منالَةكانتان .ئيَمة ئامؤذطاريتان ئةكةين نيوة
ئةوةى كة بتوانن ذيانيَكي نو َ
نةطؤر دروست بكةن بؤ
وةكو دايك و باوك ضي بكةن بؤ ئةوةى ضوارضيَوةيةكي ئارام و
ِ
منالَةكانتان و هةروةها دلَنياييةكي نؤيان ثيَشكةش بكةن.
ئيَمة شارةزايمان هةية لةوةى كة ئةم ئامؤذطاريانةى لةم ناميلكةيةدا هةية  ،دايك و باوكان
و منالَةكانيان تةنها كةسيَك نين كة سوودي ل َي ببينن  ،بةلَكو طةنجان و كةساني بةتةمةنتر
دةتوانن سووديان ل َي وةرطرن.
ئيَمة ئةزانين كة هةنديَك لةم ئامؤذظاريانة ثيَضةوانةى نةريَني ئةو ووآلتةية كة ئيَوة
ي بة زؤر فيَري هةلَس و كةوت و نةريتيَكي نويَتان بكةين بةآلم
ليَهاتوون  ،ئيَمة نامانةو َ
َ
ئامؤذطارى و راويَذةكان وةكو ِريَطايةك بةكاربهيَنن بؤ يارمةتي منالةكانتان .كة تووشي
كارةساتي ناخؤش و دلَتةزيَن بوونة  .ئيَوة ئةتوانن ئةم ناميلكةية بةكاربهيَنن  ،بة هيواى ئةوةى
ِراويَذي باش بدؤزنةوة بؤ ئةوة بةكارى بهيَنن لة ذياني رؤذانة كة ئيَوة وةكو دايك و باوك
تووشي ئةبن  ،هةروةها دةتوانن ئةم ئامؤذطاريانة بةكاربهيَنن بؤ تيَطةيشتن لة تيَكةآلوبووني
ي.
منا َل لة كةلتورو كؤمةلَ َي نو َ
ناميلكةكة دةتوانريَت بةكاربهيَنريَت لةاليةن كاركةراني سةنتةرى ثةنابةرى بؤ كاركردن
 ،سةبارةت بة تيَطةيشتني دايك و باوكان لةوةى كة مندالَةكانيان ئةبن بة بةشيَك لة كلتورى
ي.
نو َ
َ
رؤلي دايك و باوك تواناى ثيَويستة  ،كاتيَك ذيان ئارامي تيَدا نةب َي  ،ئةو كاتة هةست
ئةكةن كة ب َي دةستةآلتن .لة راستيدا زؤر شت هةية كة ئيَوة هيض دةستةآلتيَكتان بةسةريدا
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ني ية  ،بؤ نموونة بارى ثةنابةريتان  .ليَرةدا باشتر واية كة ئيَوة ووزةو توانا بةكاربهيَنن
لةو شتانةى دةستةآلتتان بةسةردا ئةشك َي  ،بؤ نمونة دروست كردني رؤتينيَكي باش و
هةلَسوكةوتيَكي (عادات) باش لة ذياني رؤذانةدا .
ةليَكؤلَينةوةى سايكؤلؤجي منا َل ئيَمة ئةزانين كة منا َل لة طشت تةمةنةكاندا ثيَويستي بة دايك
و باوك هةية كة دلَنيايي دروست بكات بؤيان و ضاوى ليَيان بيَت بةشيَوةيةكي باش و هةموو
كات َي ئامادةبن بؤ يارمةتي منالَةكانيان.
ي و شويَن بيَت .زؤر
منا َل ثيَويستي بة ذيانيَكي رؤذانة هةية كة ِريَك و ثيَك بيَت بة ِر َ
ي كاتيَك كة كار
طرنطة كة ذياني رؤذانة دلَنياو ديارو بة رؤتينيَكي
نةطؤر .ميَشك ثيَش ئةكةو َ
ِ
لة يةككردن هةب َي لةنيَوان منا َل و دةوروبةرى  ،تواناكاني منا َل بةهؤي كارليَكردني منا َل و
ي.
لةطة َل دايك و باوك و كةساني نزيك ثيَش ئةكةو َ
ئةو بةآلنسة(توازن)ة باشة لة ثةيوةندي كردن دروست ئةب َي لةنيَوان طةورةو منا َل  .كات َي
ي ئةطرين لةوةى منالَةكة دةيلَيَت و هةروةها ئةرك ئةخريَتة
ي بؤ ئةم ثةيوةندية طو َ
ِريَطا ئةدر َ
سةر منا َل كة طونجاو بيَت لةطة َل تةمةن و ثيَطةيشتويي مةرجيَكي طرنط بؤ ئةوةى ئيَوة
ي
رؤلَيَكي بةنرخي دايك و باوك ببينن و ئارامي بؤ منا َل دروست بكةي بةرةو ئةو كةلتورة نو َ
ية .
ي
ي لةو ووآلتةى كة تيَيدا دةذ َ
منا َل بة ئاساني و خيَرايي خؤي رادةهيَن َي لةطة َل ذيانيَكي نو َ
بطؤرن و هةردوو ئيَوةو
 ،لة هةمان كاتدا لةوانةية قورس بيَت بؤ دايك و باوكان كة خؤيان
ِ
منالَةكانتان مةجبورى ئةوةن كة بذين لةطة َل نادلَنيايي لة داهاتوو.
لة ليَكؤلَينةوةكان منا َل و طةورةكان لة قؤناغي ثةنابةريدا  ،دةلَيَت كة ناخؤشترين شت
ذيانة لةطة َل نائارامي  .لة ثيَشدا ترس و نائارامي سةبارةت طوزةراني كةساني تري خيَزانةكة
ثردةكاتةوة لة بيركردنةوةيان ،
كة بةضي ماون لة وآلت .ئةوةى زؤر جار روبةريَكي فراوان ِ
نائارامي و نةزانين داهاتووة .
مةترسي ئةوة هةية بمانيَرنةوة بؤ ووآلتمان  . .؟
ِريَمان ث َي ئةدةن ليَرة بذين  . . .؟
كةى وةآلم ديَتةوة  . .؟
ي بذين
كاربةدةستان زؤر كةم طةرةنتي ئةدةن بةوانةى تازة هاتوون  ،كةم ِريَيان ثيَئةدر َ
لةم ووآلتة  .ئيَوة ئةب َي ِريَطايةك بدؤزنةوة بؤ ذيان لةطة َل ئةم هةموو نادلَنيايية لة داهاتووتان.
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كاردانةوة بةرامبةر رووداوة
دلَتةزيَنةكان (مأساوي) :
لة زؤر ووآلت دايك و باوك بةشيَوةيةكي ئاسايي لة بيركردنةوةى منا َل لة جةنط و بةسةرهاتة
توندوتيذةكان كةم ئةكةنةوة ،هةروةها لة ماوةى كاردانةوةى منا َل بؤ ئةو كارةساتانة ثاش
ضري منالَةكانيان و
تيَطةيشتني دايك و باوك قورسة بؤ كاردانةوةى
		
كارةسات
ِ
ضةند ئةم كاردانةوةية دريَذة ئةكيَش َي  .لةبةر ئةوة بةرطةى ئةوة ناطرن كة منالَةكانيان ئةبينن
باريان ضةندة خراثة  ،لةبةر ئةوةى منالَةكانيان ثيَئةكةنن بة دةميانةوة لةوة دةض َي دلَيان خؤش
ب َي.
َ
باوةرةدان كة منالةكان هةموو شتيَكيان لةبيرضؤتةوة لة شارةزايي
طةورةكان لةو
ِ
دةستكةوت بة تاقيكردنةوة(خبرة)وة دةزانين كة دايك و باوك زؤر جار بةم شيَوةية بيرئةكةنةوة
هةست ئةكةن كةوا ب َي دةسةآلت ماوة لةم بارة تازةيةدا.
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كاردانةوةى منالَةكان لةوانةية وةكو بيرخةرةوةيةك بيَت بؤ دايك و باوكان بؤ يادكردنةوة
بةسةر هاتةكانى خؤيان .
ئيَمة ئةم شتة ئةبيستين لة ئيوةى دايك و باوك كة ئةم يادطاريانةتان هةية لة بيرتان ,ئيَوة لة
دايك و باوكى ئةو مناالَنة كة تووشى وةزعيَكى ناخؤش بوونة.
َ
ئيَمة دةزانين كة وا دايك و باوكى ثةنابةر لة زؤر ووالَتةوة زؤر جار بة منالةكانيان ئةليَن
 :ئيَستا ئيَوة لة دلَنيايى و ئاراميدان ثيَويستة .
ئةو ناخؤشيانةى بةسةرتان هاتوة لة بيرتان بضيَتةوة ئيَمة خوازيارى ئةوةين كة ئةمة
ئاوا سادة بواية  ,بةالَم شارةزاييةكان ئةوةية كة زؤر لةو مناالَنة ثيَويستة ياررمةتى بدريَن بؤ
ثر لة ئازارانة ,خةراثتر دةبيَت ئةطةر بة
ئةوةى كة دةستةالَتيان بشكيَت بةسةر ئةو يادطارية ِ
منالَةكانتان بليَن .هةموو شتيَك لةبير بةرنةوة  ,ثيَش ئةوةى كةكاريان لةسةر ئةو يادة ناخؤشانة
كردبيَت.
ثر لة ئازار و قورسيان هةية هةولَيان داوة كةوا
زؤر لة دايك وباوكان خؤيان يادطارى ِ
َ
َ
دوورى بخةنةوة لة خؤيان بةالَم ئةو يادانة سةر هةلدةدات ديسانةوة ,بؤ مناليش هةر بةم
شيَوةيةية.
َ
َ
طورينمان نى ية لةبةر ئةوةى ِروويانداوة
ئيَمة بة منالةكان ئةليَن ئةوةى ِروويداوة ,توانايى
ِ
ئةوةى كة ئةتوانين كارى لةسةر بكةين ئةو يادطارى و هةستة ناخؤشانةية كة بةشيَوةيةكى
بةردةوام لةطةلمانداية لة يادطاريةكانمان.
لةم ناميَلكةيةدا ضةند ئامؤذطاريةكى ديارى كراومان هيَناوةوة بؤ دايك و باوك لة كاتى
ثةنابةريدا.
منا َل تووشى كارةساتى ضةنط و ِراكردن دةب َى بةشيَوةيةكى جياواز كارى تيَدةكات هةر وةكو
مرؤظة بةتةمةنةكان بة شيَوةيةكى جياواز كاريان ت َى دةكات ئةمةش ماناي ئةوةية كة ئيَمة
نازانين ئةم شتة ضؤن بووة سةبارةت بة مناتلَةكانى ئيَوة لةطة َل ئةوةشدا ضةند كاردانةوةيةكى
هاوشيَوة هةية كة ليَرةدا جةختى لةسةر ئةكةين.
كارى جةنط زؤر ترسناكة  ,لةبةر ئةوةى مردن و ويَرانى دةهيَن َى لةطة َل خؤيدا ئةم
شتانةش ,ميَشك ئةخاتة حالَةتى ئامادةباشى .
هةردوو بةش  ,لةش و ميَشك خؤيان ئامادة دةكةن بؤ ئةوةى بوةستن بةرامبةر ئةو
مةترسية ,زؤر ووزة بةكاردةهيَنريَت بؤ ئةم كارة منالَى بضووك تةنها دةيانةويَت نزيكى دايك
منالَى طةورةتر لةمةسةلةكة ئةكؤلَنةوة بؤ ئةوةى بزانن
		
و باوكيان ببن.
َ
دةرووبةريان ئارام و دلنياية.
ئةطةر هاتوو خيَزانيَك بؤ ماوةى دريَذ لة حالَةتى ضةنط بذيَت منالَةكان تووشى ئةوة دةبن
ى دةبن خةويان خةراث دةبيَت  ,ئةمةش ئةبيَتة هؤى نا ئارامى
كة بة زةحمةت فيَرى شت َى نو َ
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و زوو نارةحةت بوون ,زؤر جاريش كيَشة لة خيَزاندا ,بةالَم لةكاتى حالَةتى ضةنط دا مرؤظ
خؤيى ئةطونجيَن َى لةطة َل وةزعةكةدا ,هةو َل دةدات ذيانيَك دروست بكات بؤ خؤيى ذيانيَكى
ئاسايى بةثيَى توانا زؤرتان ِراتان كردوة لة ضةنط ,لة ثيَشدا لة كةمثى ثةنابةريدا ذياوون دواى
ِراكردن (ثةنابةريَكى) ثر لة مةترسى و ناخؤش لة ِريَطا ِراكردنيَك ثر لة بةسةر هاتى دلَتةزيَن
و ناخؤشى لة كاتى ثةنابةرى  ,لةوانةية منالَةكان بةختيان هةبووة فيَرى دووركةونةوة بوونة لة
ى لةم كاتانةدا .
كاردانةوةكان.سايكؤلؤجى مرؤظ زؤرجار دةمانثاريَز َ
ئيَمة هةست ئةكةين ِرووداوةكان ِراستةقينة نين و خؤيان دوور دةخةينةوة ليَيان .
بةتايبةتى بةم شيَوةية بة كات َى كة كةسة نزيكةكانمان دةمرن  ,منا َل فيَرى ستراتيجيةك ئةب َى
تواناى دةسةالتى ئةدات َى بةسةر ئةم جؤرة يادطاريانة ,بيرو ,هةست و يادانة كة ديَتة ِريَطا يان
لةكاتى بيركردنةوة بؤ ماوةى دريَذ .
ةراووكيَى دووايى كارةسات راكردن لةشت و نائارامى يةكيَك لة كاردانةوة ئاسايي
دلَ ِ
يةكان بؤ كارةسات دوور كةوتنةوةية لة هةموو شتيَك كة ئةو كارةساتةمان ديَنيَتةوة ياد
كة ِرويداوة ,لةو حالَةتانة لةو كةسانة ,بير خةرةوةى دةرةوةى (دةنط و بؤن ...هتد) يا
بةيادخةرةوةكانى ناوةوة وةكو (يادوير) ئةمانة وا ئةكات كة منالَةكان هةو َل دةدةن كة
دووربكةونةوة لةو وةزعانة.
ئةمانة وا ئةكات كة دةبيَتة هؤى ئةوةى خؤيان ئةكيَشنةوة لة شتةكان ئةو شتانةى كة ثيَشتر
دةيانكرد  ,بةم شيَوةية ذيانيان سنوردار دةب َى.
لةهةمان كاتدا نا ئارام دةبن زياتر لة ثيَشتر ,وةهةروةها لة حالةتى ئامادةباشى هةنديَك
لة ماددةكان لة ناو خويَندا بالَودةبنةوة دةبيَتة هؤى نائاراميةكى زياتر ,لةبةر ئةوةى وايان ل َى
ووبةروونةوةى مةترسى بة رؤشتنى كات لةوانةية ئةم كاردانةوة ووزة
دةكات كة ئامادةبن بؤ ِر
ِ
و توانا لةش و دةروون (استزاف) بكات منالةكة لةوانةية تووشى دوورةثةريَزى بيَت وةكو
شةلةلى تووشهاتب َى وب َى هةست مابيَتةوة.
كاردانةوةى دوايى كارةسات لةوانةية بةردةوام بيَت ضةند مانطيَك يا ضةند ها سا َل دوايى
ئةوةى ئةو وةزعة نارةحةتةو ناخؤشة تةواو بيَت و نةمابيَت .

دلَتةنطى و بيركردنةوة

هاوريَكانى يا دراوس َى يا كةسةى
هةنديَك منا َل تووشى ئةوة بوونة كةيةك َى لة خيَزانةكةى يا
ِ
تر مردووة هةموو منالَةكانيان  ,قوتابخانةى ئارامى و دلَنيايى لة دةست ضووة .ئةمانة هؤى
بيركردنى ئاساية ية .
ى لة نيَوان ئةم شيَوة هةست كردنانة
ئةطؤر َ
خةفةت و بيركردنى بةهيَز منا َل بة خيَرايى ليَ
ِ
 ,بةتايبةتى خؤيان ئةكيَشنةوةو (بةتةنهايى دةميَننةوة) .ئةطةر هاتوو هةست كردنةكان
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بةهيَزبوون دايك و باوك ئةتوان َى يارمةتى منالَةكانى بدات بةوة كة هيَزى ئةو جؤرة هةستة
ِريَك بخات بةم شيَوةية منالَةكة هةر جاريَك زياتر و زياتر دةستةالَتى ئةشك َى بةسةر ئةو
هةستانةدا ِروون كردنةوةى ئةمةى كة ِروو دةدات و ئةو شتةى كة ِروويداوة و ضةنط
دةربارةى ضى ية يارمةتى منا َل ئةدات بؤ ئةوةى هةستة بةهيَزةكانى ِريَكبخات .ئةوةى كة
نارةحةتى
ثر لة ئازارو ناخؤشيانةى هةست بة ِ
وةكو باريَكى بةسةر شانيةوةتى لةبةر ئةو يادة ِ
توورةيى .
و
ِ
توورةيى دةكات دةربارةى ئةو
شتيَكى سروشتى ية و مرؤظ تيَدةطات  ,منا َل هةست بة
ِ
كةرويداوة.
شتةى ِ
توورةيى ِروو ئةخةينة سةر ئةو كةسانةى كة باوةر ئةكةن كة هؤى ئةم وةزعةن ,دذى
ِ
باوك و دايك كة نةيانثاراستون يان دذى خةلَكى تر يا دذ بةخودى خؤيان خةريكى خراث
(خانو)جيَطةيةكى تةسك بةكارهيَنانيَكى زؤرى ووزةى دةرةوةى وةزعةكة بةرةو خراثتر
دةبات ئةمة وا دةكات كة ثةروةردةى منالَةكان زةحمةتر دةب َى .
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هةست بةتاوان كردن و لؤمةكردنى لة خودى خؤيى منالَى (طةورةكانيش) زؤرجار
لؤمةى خؤيان دةكةن لة شتيَكدا كة ووتويانة يان بيريان ل َى كردؤتةوة يا ( هيضيان سةبارةت
نةكردوة بة بةووتن بيَت يا بة بيركردنةوة ل َى بةداخةوة ئةمة ِروو دةدات لة زؤر جار ,هيض
هؤيةكيشى نى ية  ,بؤ نموونة ثيَويست بوو كةس ِرزطار بكات لةو بةلةمةى كة ضيَر ئاو
كةوت ,كةسانى تر لةطة َل خويَنى بهيَناية ئةبواية زياتر ئةركى خوشك و برا بضوكةكانى
باوةرى بة
هةرليطرتاية ,ئةطةر هةست بة شةرمةزارى بكات دةربارةى ئةم شتانة ئةوا كار لة
ِ
باوةرى بة خويَنى ناميَن َى.
خؤيى دةكات و
ِ
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هاوريَكانى لةوانةية ببيَتة هؤيى كةم
هاوريَكانى جيَطايان لة نيَوان
لة دةست دانى ما َل (خانوو)
ِ
ِ
باوةر بةخؤ.
كردنةوةى زياترى
ِ
زؤر منا َل باس دةكةن كة هةست بةوة دةكةن كة هيض نرخيَكيان هيض سووديَكيان نى ية
 ,لةبةر ئةوةى هةمووشتيَكيان لةدةست ضووة لةم حالةتةدا يارمةتيان ئةدات بة جةخت كردن
لةسةر ئةوةى كة زؤر بةنرخن و هيوا هةية كة دا داهاتوو باشتر بيَت .
زةحمةتى تةركيز كردن و بيرهاتنةوة لةطة َل نةمانى ووزة و يادطارى ناخؤشى ئةضةسثيَن َى,
ى ئةزانين داهاتوو ,شتيَكى نامؤ نى ية كة زؤر منا َل هةست ئةكةن كةوا
ترسى لة شتى نو َ
هةوليَكى زؤر ئةب َى بدةن بؤ ياد هاتنةوةى شتةكان و تةركيز كردن.
ى بةتايبةتى لةكاتى وانةى قوتابخانةكة زؤر
ئةم ئةبيَتة هؤيى زةحمةتى فيَربوونى شت َى نو َ
ثيَويستى بة تةركيزكردنة زةحمةتى خةوتن .بةتايبةتى زؤر منا َل كاردانةوةى بةب َى لة شيَوةى
زةحمةتى خةوتن ,طيروطرفت بة شيَوةى زةحمةتى لة خةوتن و زةحمةتى لة خةو هةستان
هةروةها لة منالَةكان خةوى ناخؤش ئةبين.
كاتيَك ميَشك لة حالَةتى ئامادة باشيداية ,زةحمةتى ئةب َى خةوليَكةوتن و خةويش قو َل ناب َى
ى كراوة نيشانةى (اعراض) لةش.
وةكو ئةوةى كة ضاوة َر َ
ما َل كاردانةوةى ئةب َى لة شيَوةى نيشانةى لة (اعراض) لةسةر لةش وةكو سةر ئيَشة,
سك ئيَشة  ,ئازار لة بةشةكانى تر لةش هةنديَك كةس تووشى بوورانةوة ئةب َى كة لة (سةرع)
دةض َى هةروةها لةوانة ماندووبن لة ذيانى ِرؤذانةدا.
ئةم نيشانانة ثيَويستة دكتور ليَيان بكؤليَتةوة ئةم شتانة ئةبةستيَرينةوة زؤر جار بةترس يا
بةشيَك لة ئةنجامة خراثةكانى ئةوةية كة ثا َل بة يادطارية ناخؤشةكان دةدريَت بؤ دةرضوون لة
ميَشكيان.
قسةكردن لةضى ترسيان هةية ئارام كردنيان كة لةجيَيةكى ئارامن هةروةها هاندانيان بؤ
دةربرينى بةشيَوةى نووسين ويَنة كيَشان كؤنترو َل كردنى بيركردنةوة يان يارمةتيةكى باشة بؤ
ِ
كةم كردنةوة نيشانةكانى (ئةعرازين) حالةتةكة.

كاردانةوةى كؤمةالَيةتى :

هاوريَكانى جطةلة ثةيوةندى
ى لة
حالَةتى ثةنابةرى خؤيى لة خؤيدا لة زؤركاتدا منا َل دا
ئةبر َ
ِ
ِ
لة ِريَطاى سوشيال ميديا (ئينتةرنيَت) هةنديَك لة منالَةكان ثةيوةندى تازة دروست ئةكةن لة
ووالَتة نويَكةدا هةنديَكى تريان خؤيان دوور ئةخةنةوة لة ثةيوةندى كؤمةالَيةتى زؤر جار بؤ
ى نةبن ذيانى ثةنابةر لةوانةية ذيانيَكى تةنهايى بة تايبةتى ئةطةر بير لة
دابرين نو َ
ئةوةى توشى ِ
ى كؤنةكان بكات و خةفةتيان بؤ بخوات .
هاور َ
ِ
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كاردانةوةى تر

دةطةريَتةوة بؤ
وةكو كاردانةوةيةك بؤ ضةنط و ثةنابةرى  ,هةنديَك منا َل ثيَطةيشتنيان (تطور)
ِ
دواوة دةست ئةكةن بة ميز كردن بةخؤياندا ,لة كاتيَكدا لة ثيَشتر نةيانكردوة ,يان دةست دةكةن
بةقسةكردن بةشيَوةى منا َل (بضوكتر) ئةم كاردةوانانة كاتين و ناميَن َى ئةطةر هاتوو تؤ وةك
دايك و باوك بةسةبر بيت و تورة نةبيت .
هةنديَك منا َل جولَةيان زؤر زياد دةكات لةوانةية لةبةر ئةوةى كة جولةى لةش يادة بيروثر
ئازارةكان دووردةخاتةوة .

كاردانةوة ئاسايى تةمةنة جياوازةكان

مناَى بضووك لة  7سا َل بضوكتر ثشت بة طةورةكان ئةبةستن بؤ تيَطةيشتن و ِروونكردنةوةى
جيهانى دةوروبةرى .
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ثر لة ئازار دروست ئةكةن
كاردانةوة ئةكةن بةسةر ترسانى دايك و باوك بةالَم خؤشيان يادى ِ
لة ميَشكيان .
ئةو يادانةى كة وا ئةكةن بؤ نمونة
كاردانةوةى توند بؤ دةنطى بةرز بةبوونى كةسانى ئارام لةطةلَياندا ئةوانيش ئارام ئةبنةوة.
ى ئةوةى كة منالَةكة ئةبيَت بة منالَيَكى
ئارام نةبوونى منالَى بضووك زؤرجار دةرئةكةو َ
ى تواناكانى لة دةست ئةض َى (بؤ نمونة ,ميز نةكردن بةخؤيدا )
(تملكى) شتى خؤيى خؤش ئةو َ
لةوانةشة لةثيَش هةرشتيَكدا تووشى طيروطرفتى خةوتن دةبن.
منالَى بضوك ()21-7سا َل زؤر لة دةوروبةرى خؤيان وةرئةطرن و تيَدةطةن ضى ِرووئةدات
لة دةوروبةرى خؤيان لة دايك و باوكيان زانياريان دةدةن َى و ئامادةيان دةكةن بةم شيَوةية
يارمةتيان ئةدةن هةستةكانيان ِريَك بخةن.
ئةزانن ناحةقى ضى يةو بةزوويى طوناه ئةخةنة سةرشانى خؤيان ئةو شتانةى كة هيض
دةستيَكيان تيَدا ني ية .
ى طةورةتر دةست بة تيَطةيشتنى دةرئةنجامةكانى ثةنابةرى ئةكةن.
منا َل تؤز َ
ى طةورةتر ( )81-31سا َل تيَئةطةن لة ثةنابةرى لةوانةية مانايى ئةوةب َى ئةو
منالَى تؤز َ
هةمووشتانةى كة هةيانبووة لة دةستيان ضووة بؤ هةميشةيى و داهاتوش ناديارة.
لةوانةية تووشى توورة بوونيَكى توندبن لةسةر وةزعيَك ِراميارى (سياسى) دةبن بة ثشت
طرى اليةنيَك لةبةر ئةم ناحةقية كة دةيبينن.
زؤر ئاسايية كة ئةم طةنجانة بؤ ضوونى سياسيان زياد دةكات شارةزاكان زؤر هؤشيارى
طةنجى تةنيا كة ئةذين لةسةر ئينتةرنيَت بؤ ضوونى سياسى خؤيان ئةبةستنةوة بة ئاين و
ثر لة ِرق و كينةو تؤلَة  .ئةم طةنجانة زؤر هةستيار ئةبن بةرامبةر ئةو هاوتةمةنانةى
بيرة ِ
خؤيان بة ض شيَوةيةك بيريان ل َى ئةكةنةوة و لةوانةية زؤر بيرى ثةيوةنديَكانيان دةكةن لةطة َل
هاوريَكانيان.
ِ
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ض كاتيَك منالَةكةت ثيَويستى بة يارمةتى هةية لةدةرةوة

ئاسان نى ية بؤ دايك و باوكان كةبزانن كةى هؤى ئةوة هةية كة بؤ منالَةكانيان
تووشى نا ئارامى بن.
َ
كاتيَك لة كةمث بن و منالةكانيان هيَشتا نةضوونة بؤ قوتابخانة ئةو كاتة قورسة
بزانن كة منالةكة هةلَس وكةوتى باشة يان نا  ,ليَرةدا ضةند هؤيةك بؤ ئةوةى
بزانيت كة منالَةكةت ثيَويستى بة يارمةتى هةية.
 كاردانةوةكانى منالَةكةت توندوتيذةو ضةندةها مانط بةم شيَوةيةية. -كاردانةوةكانى زياتر توندوتيذ ئةب َى .

 منالَةكة دوورة ثةريَز ئةب َى ,ثةيوةندى ناكات بةكةس و ب َى دةنط و سلبى ئةب َى .(شخصيةتى)طؤرانى بةسةردا ديَت .
 منالَةكة كةسايةتىِ
منالَةكة ئةم وةزعة تازةية كارى تيَكردوة ئةم حالَةتةش ماوةيةك بةردةوام ئةب َى,
ئاسايية و هيض هؤيةك نى ية بؤ ئةوةى كة (قلق) نا ئارام بيَت ,بة تايبةتى ئةطةر
نةزانى ضى لة داهاتوو ِرووئةدات ئةطةر هاتوو دوو د َل بوون ئةوا قسة بكةن
لةطة َل كةسانى شارةزا (ممرضة و دكتؤر و ئةوانى تر)
لة يادت ب َى كة داواكردنى يارمةتى لة ووالَتة سكةدةناظيةكان شةرمةزارى نى ية
بؤ طيروطرفتى لةش و طيروطرفتى دةبوونى .
بؤ نمونة زؤر ئاسايى ية كة قسة بكةيت لةطة َل دةروون ناس ئةطةر وةزعى
دةروونيت تيَكضووبيَت.
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راويَذ بؤ دةورى دايك و باوك بينين.
ئةم ِراويَذانةى ئيَرة  ,لة ئةنجامى ئةو هةموو شارةزاييةية كة لة ئةنجامى كؤبوونةوة لةطة َل
ثةنابةرانى (دايك و باوك) كردومانة ,دايك و باوكانى تريش كة تووشى كارةسات و ناخؤشى
بوونة ,هةروةها ئةو ليَكؤلَينةوانةوة كة كراوة دةربارةى طةشة و ثيَشكةوتنى منا َل .

وتوويَذى ِراستةوخؤ و كراوة:

ليَكؤلَينةوةكان و شارةزاييةكان دةرى دةخةن كة كراوةيى دةربارةى مةسةلةكان وةكو باسى
لة دةضوون و ناخؤش (بريندارى) دةروون باشترين شتة بؤ منا َل  ,ديالؤطى كراوة دةربارةى
ثر لة ئازار منالةكة خؤى ِرائةهيَنى لةسةر قسةكردن دةربارةى ئةم شتة ناخؤشانة
مةسةلةى ِ
هةروةها ِريَطا ئةطرى لة دروست بوونى ب َى باوةرى لة ناو خيَزاندا.
كاتيَك يةكيَك شتيَك ئةزانى دةربارةى كةسيَك و لة كاتيَكدا ئةوانيتر نايزانن ,ئةمة لةوانة
زانياريك بيَت دةربارةى كةسيَك لة خيَزانتان لة ووالَت ,كة كوذرابيَت ,خانوكةى سووتا ب َى و
يان بؤمباران كرابيَت ِراويَذى روونى ئيَمة ئةوةية كة باسى كةن بؤ منالَةكانتان وةكو ئةوةى
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راويَذ بؤ دةورى دايك و باوك بينين.

ثر لة
كة ئةيزانن ,بةشيَوةيك طةرم و طورى و قبولى ئةوةبكةى كة ئةم لةوانةية زؤر قورس و ِ
ئازاربيَت بؤ منالَةكة كة ئةم زانياريانةى طؤيى ل َى ب َى.
مةترسيدار مةترسيدار نى ية بؤ منا َل كة و خةفةتبارى بكةى بة ووتويَذيَكى ِراست و
دروست و ِراستةوخؤ.
َ
لةبةر ئةوة تةنها دايك و باوك لة ِراستى كة ئةتوان َى حلى منالى خويَندانةوة زؤر خراثترة
كاتيَك ئةشارنةوة لة منالَةكة و دوايى لةكةسى تر بةو شتة ئةزان َى.
باوةرى منالَةكة بة نيوةى تووشى شكةست ئةب َى وةالَمى ثرسيارةكان ئةدةنةوة
بةم شيَوةية
ِ
وةكو منالَة دةيويت دةربارةى ئةو شتةى ِروويداوة دةربارةى كاردانةوةى كاتى نيوةكة منالةكان
بينيويانة بةم شيَوةية نى ية منالَةكة ئةب َى ووردةكارى كارةساتة دلتةزيَنةكان بزان َى بةالم
زانيارى طرنط كة كاركردؤتة سةر ذيانتان ئيستاو لة داهاتوو ثيَويستة نةشاريَتةوة ئيَوة هاتوونة
بؤ ووتيَك كة دايك و باوكان بةوة جيا ئةكريَتةوة كة ( سايكؤلؤجى و كةلتورى منا َل كة تيايدا
ى لةطة َل منا َل دةربارةى زؤربةى شتةكان .
قسة ئةكر َ
َ
ئيَمة دةزانين بةشيَك لة نيوة بيردةكةونة  ,ئيَمة و منالةكانمان هةمان شتمان بةسةر هاتووة
هيض قسة ناكةين دةربارةى و باشتر واية لة بيرى ببةينةوة.
َ
لة ليكؤلينةوةى تراوما ( ئازار ثيكةيشتنى دةروى) دةبارةى مناالن.
دةزانين كة منا َل زؤر جار منا َل تةنها ئةميَنيَتةوة لةطة َل هةستة بيرةكانى ئةطةر هاتوة
قسة نةكات دةربارةى كارةساتةكان لةطة َل دايك و باوكى منا َل هةست بة طةورةكان ئةكات ب َى
باوةرت كة زةحمةتة بؤ دايك و باوك قسةى لةسةر بكةن .
ئةوةى ليَيان ثرسيار بكات لةبةر
ِ
قسةكردن لةطة َل منا َل لةسةر ناخوشترين و قورسترين شت فيَركردنى منا َل بؤ هةلس و
كةوت كردنى لةطة َل زةحمةتةكاندا  ,كة بةهؤيةوة ئيَمة باشترين بناغةية بؤ ضارةسةرى كات
لة داهاتوودا بةم شيَوةية تواناكانيان بةكاردةهيَنن بؤ قوتابخانة و شهادة ب َى ئةوةى كة يادطارى
جةنط و ويَرانى تركيزكردنيان و بيريان تيَك بدات .
ئةطةر لة سةر خيَزان بةتةمةنةكانيان (طةورةكان) زؤرتر بيَت (بؤ نموونة باثيرة) كة
ثيَكةوة دةذين زؤر طرنطة كة ئيَوة ِريَك بكةون لةسةر (طةورةكانى نر ئةب َى ووريايى ئةوةبن
كةلةم ناميلكةيةدا نووسراوة).
بؤ ئةوةى شنالى (اشارةت) جياوازو زانيارى جياواز نةدةن بة منالَةكة لة قسةكردن لةطة َل
ى بطرن دوايى وةالَم
منا َل دةربارةى كارةساتة توندةكان دايك و باوك ئةتوانن لة ثيَشدا طو َ
بدةنةوة لةطة َل ئةوة كة هةردوكيان بةشدارى ئةكةن لةم وتوويَذةدا.
ى بؤ باسكردنى ئةوةى بيروهةستى خؤيى ثيَش ئةوةى دايك و
طرنطة منالَةكة ِريَطايى ث َى بدر َ
باوك شتةكان ِرون بكاتةوة يا قسة يةك بكات .
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ئةم طرنطة بةشيَوةيةكى تايبةت لة يةك جار منالَةكان ئةكردينةوة بةرامبةر ئةم شتانة كة
قورس و طرانة لة ثاشدا ثيَويستة ثرسيارى منالَةكان وةالَم بدريَتةوة بةشيَوةيةكى ِراستطؤيانة و
ِراستةوخؤ بةردةوام.
ى ئةكاتةوة بؤ وتتويَذى زياتر بيرؤكةى تؤ ضى ية دةربارةى
ضاوديَرى ثرسيارةكان
كور َ
ِ
ئةمة شتة ؟ زؤر بيرت ل َى كردؤتةوة ؟
تارادةيةكى باش بيرم ل َى كردؤتةوة .......
من ِ
ى جار ووتويَذةكة دةست ثيَدةكات بةوةى كة تؤ باسى
هيض هةية تؤ بيرى ل َى بكةيتةوة؟ هةند َ
كوريَكى تر دةكةيت كة ضيان بةسةر هاتووة ,ئةو كاتة ئةتوانى ثرسيار بكةى
كضيَكى تر يا
ِ
 ,هيض هةية لةم بةسةر هاتة تؤش بةسةرتدا هاتووة لة بيرت ب َى كة منالَةكان ثيَويستيان بة
تيَطةيشتنى طةورةكان و كاردانةوة بيرؤكةيان هةية  ...تاكو ئيَوة بة ووشةى باش بيرؤكةى
ئةبريَن و ئةو كاتة ئةو ئيشارةتان كة منالَةكان
و كاردانةوةكانيان نةكةن ,ئةوا منالَةكان دا
ِ
دةيخويَننةوة لة دةم و ضاوتان و لة جؤرى دةنطةكانتان .بةم شيَوةية منالَةكان كاردانةوةكانتان
ئةدؤزنةوة بة تةخمين.
َ
ى بة تايبةت ئةطةر ئيَوة شتيَك بلين
لةوانةية بةتةواو بةلة بكةن لةبةر ئةوة سةريان ل َى ئةشيَو َ
(وةكو زؤر زؤر باشبن) ئةوانيش شتيَكى تر ئةبينن (ترس و نارةحةتى) وتويَذى ِروون كراوة
لةبةر ئةوة ماناي ئةوة كة ئيَوة ئةو شتةى كة لة ناختان هةية بةوشيَوةية \دةم و ضاوتان دةرى
ى.
ئةبر َ
ِ
هةو َل بدة بة ووشة باسى ئةوة بكة كة منالَةكان ئةيبنن بةم شيَوةية بة منالَةكان زمانيَك فيَر ئةب َى
بؤ بيرؤكةو كاردانةوةكانى فيَرى ئةو ِريَطاية ئةبن كة ضؤن هةستى خؤيان ِريَك بخةن.
ِروئةدات كاتيَك دايك و باوك قسة ئةكةن لة نيَوان خؤياندا يا لةطة َل كةسانىتردا  ,باسى ووالَت
و ِرووداوةكان ئةكةن لةووالَتةمانتان يان باسى كارةساتة ناخؤشةكان ئةكةن كاتيَك منالَةكانتان
لة نزيكتانن وةكو دايك و باوك ئةب َى بزانن كة منا َل زانيارى زؤر زياتر لة دونياى طةورةكان
باوةرتانة.
ى لةوةى ئيَوة
وةرئةطر َ
ِ
ى بكةن لة سةر ئةم شيَوة باسانة تاكو منالَةكان لةما َل ئةبن يا
ئةمة ماناى ئةوةية كة يا
ضاوةر َ
ِ
ئيَةوة ئةب َى بةشيَوةيةكى هيَمن و لةسةر خؤو ئاسايى شتةكان ِروون بكةينةوة ض زانيارى كة
ماناى هةية دةربارةى ئةو ثرسيارانةى كة منالَةكان لةوانةية هةيانبيَت باس بكةى.

هةست كردن بةرامبةر و كارلةيةكردنى باش

ذيانى ثةنابةر يادطار زؤرى تيَداية بؤ منا َل ,طةورةكان ئةتوانن يارمةتى منا َل بدةن بؤ ئةوةى
طؤرانكاريانة.
دةسةالَتيان بشكيَتة سةر ئةم
ِ
ى بةوةى كة طةورةكان بةشيَوةيةكى ثرسؤز بؤ منالَةكانيان ِروونى بكةنةوة
ى بكر َ
ئةمة ئةتوانر َ
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كة ضى ِرووئةدات لة داهاتوو ,يارمةتى منالَةكان بدات لة تيَطةيشتنى ئةمةى كة ِرووئةدات
لة ذيانى ِرؤذانةدا لة ِريَطاى ثشطيرى و تيَطةيشتنى ِراويَذى ضاك بةم شيَوةية طةورةكان
يارمةتى منالَةكان ئةدةن كة ئةو هةستانةى كة هةيانة ِريَكى ئةخةن.
لةرى كارليَكردن لةطة َل دايك و باوكيان بة تايبةتى
منالَة زؤر بضوكةكان طةشة ئةكةن ِ
دايكيان فيَر ئةبن لةو ِرؤذةو كة دايك ئةبن.
َ
بةنزيكى و بةردةوامى لةطة َل دايك و باوك كاتى طؤرانى بؤ ئةليَن  ,قسةى لةطة َل ئةكةن
و شتيان بؤ ئةخويَننةوة ,بةشيَوةيةكى جوان طةشة ئةكةن ئيتر هةرضى دةورو بةريَك
(ذينطةيةك) بيَت كة تيَدا دةذين ,ب َى طومان بة شةرتى ئةوةى كة بةبةردةوامى هةرةشة نةبيَت
لةسةريان لة ِريَطاى كارليَكردن لةطة َل دايك و باوك منالَةكان ثلةثلة فيَر ئةبن كة خؤيان ئارام
بكةنةوة كاتيَك كة تووشى نا ئارامى ئةبن.
لة حالةتى كة منالَةكةت كارةساتى ناخؤشى بةسةر هاتب َى  ,تؤ وةكو باوكى يارمةتى بدة باسى
ى كة ضى بكةن كات َى كة بارطران ئةبن بؤ نمونة وةكو ويَنة كيَشان
بكة و ِراويَذيان بدةر َ
كاتى كة منا َل بن و بنوسن كات َى طةورةترين (سةيرى ِراويَذةكان بكة لةم ناميلكةيةدا) زؤر
جار منالَةكان بةشيَوةيةكى هةية لة شتةكان تيَئةطةن .بةشيَوةيةك طةورةكان ئةتوانن بؤ يان
ِراست بكةنةوة بؤ نمونة كاتيَك منا َل هةست بة ئةركى سةرشانى ئةكات بؤ شتيَك كة ِرويداوة
بةالَم ضيانى ثةنابةرى هةروةها طؤرانى زؤر هةية بةنيسبةت طةورةكانة وة زةحمةتكة
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كة بةشيَوةيةكى باش كارليَك بكةن ضونكة ئةطةر دايك و باوكةكان سةريان ل َى شيَواب َى و
منالَةكانيان خةفتبار بن.
با بة ثيَضةوانةوة ,ليَرةشدا ووشة ِروون كردنةوة و كراوةيى ئةتوان َى ثرد دروست بكات و كار
لة يةكردنيَكى باش ئةنجام بدات لةوةى ب َى دةنطى و قسةنةكردن دةيدات.
دوور بةلة جيابوونةوة لة منالَةكانتان ,منالَةكان ئامادة بكةن ئةطةر هاتوو دوور كةوتنةوة ليَيان
بؤ ضةند سةعاتيَكيش ب َى ,لةبةرئةوةى ئةترسن لةوةى كة شتيَكت بةسةردا بيَت.
ئةو مناالَنةى كة تووشى كاريطةرى توند بوونة زؤر جار ثيَويستيان هةية بةوةى كة
بةشيَوةيةكى ضاك ئامادةيان بكةيت بةشيَوةيةكى ئاسايى هةروةها بؤ سةردان لة دكتورى دان
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بة هةر حا َل ثيَويستى دايك و باوك هةردووكيان لة منالَةكان دووربكةونةوة زؤر طرنطة لةالى
يةكيَكى بةج َى بهيَلَن كة دلَنيان ل َى ى باوةشيَكى زؤر نزيكى منالَةكان زؤر بةسوودة بؤ هةمويان
بة تايبةتى منالَة بضووكةكان.

باس كردنى ناخؤشترين شت

باوةرةدان كة باسكردنى بةسةر هاتة ناخؤشةكان مةترسيدارة لة
هةنديَك لة دايك و باوكان لةو
ِ
ِراستيدا بة ثيَضةوانةوةية مندا َل كةمتر ئيشى دةربارةى كارةساتى ناخؤش لة بةسةرى هاتووة.
ثيَويستيان بة يارمةتى طةورةكان هةية بؤ ِريَك خستنى يادةكانيان تاكو بيرةكان و يادطارى
بةسةر هاتةكان كةم نةبيَتةوة كةمتر كاريطةر ئةب َى .
ى طرتن لة منالَةكانتان يادطاريكانيان سةر ِراست بكةيت و بة
ئةم كارة دةكريَت لة ِريَطاى طو َ
ئاطاداريةوة ثرسيارى ل َى بكةيت و بةردةوامى دروست بكةى لةو قسةكانى منالَةكانتان .
بةهةر حال ويَنةيةكى لة ناخيان هةية كة ئازاريان دةدات لةبةر ئةوةى هةنديَك لةو ِريَطايان
بةكاربهيَنة كة لةم دوايى باسى ئةكةين بؤ لة هةمان كاتدا ئيَوة وةكو دايك و باوك بة منالَةكانتان
بلَيَن كة ترسناكترين شت تةواو بووة بووة بة ِرابردوو ئيَستا دلَنيايى و ئاسايى كة لة ثيَشدا ئةمة
بيَتة هؤيى زياتر ترس و خةوى ناخؤش الى منالَةكان.
كات َى دةست دةكةن بةباسى يادطارية ثرئازارةكانيان هؤيى ثيَشنيار كردنى ئةمة ئةوةية كة زؤر
جار منالَةكان باشتر ئةب َى لة داهاتوو.
لةريَطايى
ئيَوة ئةتوانن منالَةكان ثالثوةن َى بؤ
دةربرينى ئةو كارةساتانةى كة بةسةر ياندا هاتووة ِ
ِ
بؤ نمونة يارى ويَنةكيَشان يان ئةتوانن وةكو ضيرؤك وتنةوةيةك لةطة َل طةورةكاندا.
منالَى طةورةتر ئةتوانى لةطة َل بضووكةكان شتيَك بكات لةم بارةيةوة.
دةربرينى زياتر لةخؤ.
بةالَم ثاش ماوةيةك ئيَمة زمان زياتر بةكارئةهيَنريَت بؤ
ِ
ئةتوانن داواى ِرستةى تواويان ل َى بكةن بؤ نمونة ناخؤشترين شت بؤ من ........بوو يان من
هيواداربووم كة بمتوانياية  .....الئةتوانن دراما و سةما بةكاربهيَنن بؤ دروستكردنى ضيرؤك
ئةتوانن لةسةر هةموو بابةتيَك بنوسن كة بةسةرياندا هاتووة.
ى
ى بطرن لة ضيرؤكى ئةوانى تر  ,لة هةند َ
طةنجةكان ئةتوانن كة كؤببنةوة لة طرثدا طو َ
جيَطا طروثى وتوويَذ دروست ئةكةن لة كةمثةكان يا لة شارةوانيةكان.
ى جار ثالةثةستؤىش بخةنة سةريان بؤ ئةوةى
ئيَوة وةكو دايك و باوك يارمةتيان بدةن هةند َ
تيَكةلَى ئةم كومةالَنة ببن ئةمانةوةيش ثيَشنيارى ئةوةش بكةين لةطة َل منالَةكانتان كتيَبيَك
دروست بكةن بةويَنة و نوسين باسى ضيرؤكى خيَزانةكانتان ئةكات لة باثيرة طةورةوة تاكو
ئيَستا  ,بةم شيَوةية منالَةكانتان ميَذووى ِرةط و ِريشةى خؤيان دةزانن دةتوانن وةكو بةلَطةيةك
بؤ داهاتوو.
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دةورى دايكان و باوكان:

بةدةم كاتدا لة زؤريَك كؤمةلَطة جياوازةكان دايك و باوك دةورى جياوازيان هةبوو سةبارةت
بة منا َل ئةمةش بةنسبةت سةرثةرشتى منالَى كة ثيَداويستى تايبةتى هةية ِراستة بة شيَوةيةكى
زؤرة.
بنةرةتى دةرئةنجامى ئةم سايكؤلؤجى منا َل ثةرتوك بؤ دايك و باوك
لةم حالَةتانةدا بةشيَوةيةكى
ِ
زؤرجار نووسراوةتةوة بؤ دايكةكان.
لةو ووالَتانةى كة بالَوة بةشيَوةيةكى عملى كة هةردوو دايك و باوك كار دةكةن لة دةرةوةى
طؤريوة لة خيَزاندا لةهةمان كاتدا ليَكؤلينةوةى
مالَةوة ئةمة بةشكردنى ِرؤلى دايك و باوكى
ِ
سايكؤلؤجى منا َل ديارى دةكات كة باوك ِرؤليَكى زؤر طرنطى هةية لة رعايةتى منا َل لةبةر
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ئةوة ثيَشنيارو ِراويَذ هةية بؤ باوكان وةكو دايكان دةربارةى رعايةتى منا َل ئةو مناالَنةى كة
ضةنطيان بينيوة توشى ضةنط و ثةنابةريبونة.
ئةمة لة بةرذةوةندى منالَة و منالَة بضوكترةكانيش ئةطريَتةوة .

ى
ى ل َى بطر َ
منا َل ناب َى كاتيَكى زؤر دةنط و باس ببين َى يا طو َ

زؤر دايك و باوك لةو شتانةى كة ِرووئةدات لة ووالَتةكانيان مةشغولياتى كردوة لةبةرئةوة
ِرادووتةلةفيزون كاتيَكى زؤر كراوةتةوة و لةشةو ِرؤذدا.
ئةمة ذينطةيةكى نائارام دروست دةكات بؤ منالَةكان.
لةبةر ئةوةى تووشى بينينى وويَنةى توندوتيذ دةبن ,كة نابيَت نةبينين و نةطويان لةم جؤرة
ى ى لة دةنط و باسى
دةنط و باسة بيَت كة دلَتةنطيان دةكات و نا ئارام دةبن منا َل ثيَويستة طو َ
ووالَتةكةى خؤيب َى ,بةالَم ئةم جؤرة دةنط و باسانةى نابيَت بةردةوام بيَت منا َل ثيَويستى بة
يارمةتى هةية لة طةورةكان بؤ
ئةوةى لة ماناى دةنط و باسةكان
تيَبكات.
ثيَشنيارى ئيَمة ئةمةية كة ئيَوة
خؤتان دةنط و باسةكان سةير
بكةن لةكاتى شةو كات َى منالَةكانتان
ئةضن بؤ خةوتن ,يا هةولَبدةن لة
ى ليَرةوة
دةنط و باسةكان ل َى بطر َ
كاتيَك كة منالَةكانتان ,خةريك شتى
ترن ئةم ثيَشنيارة بؤ ئيَوةش باسة
ضونكة ئيَوةش دةنط وباسةكان
كارتان ت َى ئةكات بةشيَوةيةكى
سلبى (خراث) زؤر دايك و باوك كة لة دةست جةنط ِرزطاربوونة ئةثرسن دةربارةى تا ض
ِرادةيةك باشة لةطة َل منا َل لة هةمان دةنط و باسى ووالَتةكةيان ببينن ,يان ضةند كلييثى زؤر
توندوتيذ لةسةر ئينتةرنيَت هةية.
وةالَمةكورتةكةمان ئةوةية
كة باش نى ية بؤ منا َل ئةم شتانة ببين َى .
ى تيَبطةن لة نةواوى بةج َى
ئيَمة تةجروبةمان هةية بةتايبةت منا َل لة تةمةنى قوتابخانة ,ئةيانةو َ
هيَشتنى ووالَت لةاليةن دايك و باوكانةوة.
ئةمة مانايى ئةوةية منالَةكان جؤرة تيَطةيشتنيَكيان بدةيت َى بؤ ئةو شةرة (صراع)يانى ِروون
كردنةوة لةسةر هؤيةكانى جةنط بؤ ضى ئةجةنطين.
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ى بة جؤريَكى ئارام ب َى ئةوةى هةستةكان
ى ِروون كردنةوةيةك بهيَنر َ
بةهةر حا َل ئةتوانر َ
بروذيَن َى بؤ منا َل ئةمة ِريَك خستنى بيركردنةوةكانيتى ئةمة ووتويَذة بةيةك جار تةواو ناب َى
منا َل لة تةمةنى ضوون بؤ قوتابخانة بة ثلةثلة تيَطةيشتنى دروست ئةب َى لة ثاشاندا كاتى
طةورةتر دةبن ئةوا زانياريةكى فراوانمان دةب َى ئةركى دايك و باوكانة كة يارمةتى كنالَةكانيان
بدةن لةم كارةدا.

كات بةكاربهيَنة بة يارى كردن لةطة َل منالَةكاندا

ى
ى كردن لة كاتى ثةنابةريدا زؤر دريَذة ,ئةم كاتة ئةتوانر َ
زؤر دايك و باوك ضاوةر َ
ى بؤ سوودى ئةوةى كة لةطة َل مندالَةكانتدا ثيَكةوةدةبن بةتايبةتى ئةم ثيَكةوبوونة
بةكاربهيَنر َ
بؤ منالَى تةمةن بضووك باشة لةبةرئةوةى ثيَشكةوتنى ميَشكيان ِرووئةدات لة ئةنجامى
كارليَكردنيان لةطة َل طةورةكانى دةوورو ثشتيان قسةكردن يارى ثيَكةوةبوون و ذةمةخواردنى
ى كاتيان ببةنة سةر
ثيَكةوة خواردنيَكى باشة بؤ ثيَشكةوتنى ميَشكيان منالَى طةورةتر ئةيانةو َ
لةطة َل هاوتةمةنةكانيان.
َ
هةولَدان بؤ دروست كردنى ووتويَذ (ديالؤط) كراوة لةطة َل منالةكانت ,وةزعيان ضؤنة لة
ذيانى ِرؤذانةياندا ئةمة هةستيَكى باش و ئارام دةدات هةست ئةكةن كة ئةتوانن ب َى ئارامى و
دلَتةنطى خؤيان باس بكةن لةطة َل طةورةكاندا و ِراويَذيان دةست دةكةويَت ليَتان.
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منالَةكانتان با ثةيوةنديان هةبيَت لةطة َل كةلتوورى خؤيان

وةك خيَزان ثةيوةنديةكى بةهيَزو توندو تؤلَيان هةية لةطة َل ناسنامةو كةلتورى خؤتان ئةب َى
ى.
ى دا مانايى كة لتوورى نو َ
ضاوتان ل َى ب َى لة هةمان كاتدا لةطة َل ووالَتيَكى نو َ
ى ئةطرنة خؤيان بة شيَوةيةكى ثلة بة ثلة لةم
منالَةكانتان هةلس و كةوت و كةلتوورى نو َ
ووالَتةى كة هاتوون بؤى لةوانةية خيَراتر لةوةى ئيَوة خؤتان ئةيكةن .ئةمة كاريَكى ئاسايى ية
بةالَم لةوانةية بؤ ئيَوة كاريَكى ترسناك بيَت.
ئيَوة ئةب َى ئةو ثةيوةندى ية بةردةوام بيَت لة نيَوان منالَةكانتان و كةلتورةكةتان لة هةمان كاتدا
ى.
كراوة بن بةنيسبةت تيَطةيشتنى نو َ
لة ووالَتانى ئةوروثاى باكورى كةلتوورى تاكة كةسى هةية لة كاتيَكدا لةوانةية ئيَوة كةلتوريَكى
بةهيَزى خيَزانى و كةس و كاريتان هةية ,ئةمة زؤر جياوازة لةيةك بؤ يةكيَكى تر ثرسيارةطكة
ئةوة كة زمانى دايك هةميشة ديَتة ثيَش.
ئيَمةى ليَكؤلَينةرةوةكان بةم جؤرة تيَطةيشتوين كة ثاراستنى زمانى دايك و باوك طرنطة بؤ
ى ئةو مناالَنةى لة زمانى دايكى
ئةوةى كة منالَةكانتان خؤيان بهيَنن لةطة َل كةلتوريَكى نو َ
ى ية.
ى دةبن و تيَدةطةن ل َى لةو زمانة نو َ
خؤيان باشن زؤر جار ئاسانتر فيَرى ووشة نو َ
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ِرؤينى ِريَك و ثيَك و ِريَوشويَنى ِروون

لة ثيَشتر نووسيومانة بةالَم زؤر طرنطة لةبةر ئةوة ئيَمة دووبارةى ئةكةينةوة ليَكؤلَينةوة
دةربارةى طةشة و ثَشكةوتنى منا َل ,وة بةتايبةتى تواناى فيَربوون و بةتوانايى لة قوتابخانة
نةطؤريان هةبيَت لة كاتى
دةريدةخات كة بةشيَوةى باش دةروا كاتيَك كة منا َل كات ِروتينيَكى
ِ
تةنك و ضةلَةمة و ذيانى دواى ئةوةش.
ِرؤتينى ِرؤذانة ( دووبارة بةةنةوةى كاروبارى ِرؤذانة) باشة بؤ ئيَمة لة كاتى جةنط و ضةلَمة
(رةوش كرين) لةبةرئةوةى ئارامى و ضوار ضيَوةيةك بؤ ذيانى ِرؤذانة دروست دةكات.
ِ
طؤرانكارى تيَدابيَت ,لةطة َل ئةوةشدا هةر
ؤذانة
ر
ذيانى
كة
كدا
ي
كات
لة
ت
ي
دةب
قورس
ئةمة
َ
َ
ِ
ِ
طرنطة رؤتينى ئاسايى دروست بكةين ,بؤ كاتى ذةمةكانى نان خواردن و كاتى يارى كردن ,
ي ثيَدراوة سةبارةت بة هةلس و كةوت و ضةند لة دةرةوةى ما َل بن ئةب َى ئاطادارى
ضى ِر َ
ي و شويَن (شروط) بؤ منا َل ض شتيَكى
بن زؤر قورسترة كة كةثالدسيثلين بثاريَزى يا ِر َ
ى و ناديار ئةمة قورسة بة شيَوةيةكى
ى لة ذيانيَكى نو َ
ِريَثيَدراوة ضيش سنوورى بؤ دائةنال َ
تايبةت ئةطةر ئيَوة وةكو دايك و باوك ب َى ووزةو ماندوو خةمؤكن يا دةرونتان زةبرى
ثيَطةيشتوة (ئازار ثيَطةيشتنى دةروون)
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ى ئةوا زؤربةى منالَةكان لةسةرخؤوو زياتر ئارامن ئةو كاتة
بةالَم كات َى طرنطى ئةدر َ
دةورى دايك و باوك ئاسان ئةب َى  ,ئةتوانن ضوارضيَوةيةك دةربارةى منالَةكان ,هةمان كات
كاريطةرترو طةرم هةست بةبةرامبةر كردن لة ثةيوةنديةكان بناغةيةكى باش ئةدات بؤ
منالَةكةت بؤ داهاتوو كةسيَكى طةورة ئةطةر ِروون و ئاشكرا منالَةكان بةشيَوةيةكى ئارام
ى كراو منالَةكان فيَر ئةكةن كة ئةك بطريتة سةرشانى و توانايى كؤنترؤلى خؤى
و
ضاوةر َ
ِ
بةروثيَش كةوتن.
سزا بة ثيَضةوانةوة زوريان فيَر ناكات لةوة زياتر كة طةورةكان لةوان بة تةمنترن ئةتوانن
ى جاريش بة ئازار.
كؤنترولَيان بكةن بةهيَز هةند َ
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ِراويَذ دةربارةى خةو
ئةطةر منالَةكةت خةوى خراثة ,طرنطة ليَكؤلَينةوة بؤ ضى ئةطةر هاتو بة هؤى هةستى بة
ئارامى بووتة ,لةبةر ئةوة نزيكبونةوة وتويَذ لةطة َل طةورةكان زؤر جار نا ئارامى دا ئةمركيَن
ئةطةر يادطاريةكان ئازار دةدات ئةوا لةسةر ئةو ِراويَذانة ِروو كة لة خالَى داهاتوو بيَت.زؤر
ى.
جار نا ئارامى يان يادطارى بةردةوام ئةب َى لةطة َل خةو ئةبيَتة هؤى منالَةكة هةر ناخةو َ
ليَرةدا ضةند ِراويَذيَكى ثراكتيكى -:
بنةرةتدا هةر شتيَك كة بيركردنةوةكان ناهيَلَى كة هؤى نا ئارامين  ,يارمةتى خةو دةدات
لة
ِ
ِريَطايةكى دلَخؤش بوونى طشت يا منالَةكان بةرةو دواتر بذميَرن لة هةزارةوة  , 5 , 7يان 1
ل َى دةربكةى بة طويَرةى ئةوةى منالَةكان ضةند باشن لة ذماردن.
منالَى بةتةمةن تر (ذوور  51سا َل) ئةتوانن هةناسة هةلَكيَشن بةم جؤرة ,لة ثيَشدا س َى جار
هةناسة هةلَكيَشة بةشيَوةيةكى ئاسايى دوايى هةناسةدانةوةى س َى يةم هةناسة مةدة ضةندة
دةتوانى دوايى ديسانةوة هةناسة هةلَكشن  3جار بة شيَوةيةكى ئاسايى دوايى ئةمة ديسانةوة
هةناسة مةدةن ضةند دةتوانن بةم شيَوةية ئيَمة خةوالَوو ماندوويان ئةكةين .لة هةمان كاتدا
تركيز ئةطويَزريَتةوة لةو نا ئاراميةكان با بيرانةى كة هؤيى ئةم نا ئارامييةية.
لةوانةية بؤ ِريَطايى ترى باش هةب َى ,ئةتوانى منالَةكةتان فيَركةن يان لةوانةية دايك و باوكتانى
تر ِريَطايةكيان هةب َى ئةتوانن بةكارى بهيَنن بؤ منالَةكانتان.

ِراويَذ دةربارةى ضؤن يادة بينراركةرةكان

ى كاتى يادةكان ديَنةوة ب َى ئةوةى منالَةكان خوازياربن ,يارمةتى دانيان
ى سنوردار بكر َ
ئةتوانر َ
بة ضةند ِريَطايةكى جياواز ئةتوانن كؤنترؤلَى بكةن و هيَزيا دةكان بكةن باش ببنةوة لةوانةية
قورس بيَت كة هانيان بكةن  ,لةبةرئةوةى ناضارت بيربكةنةوة لةو يادة ناخؤشانةى كة تةنها
ى لة بيريان بضيَتةوة ليَرةدا ضةند ِريَطايةك (ميتود) ئةتوانى بيدةى خالةكانت.
كة تةنها ئةيانةو َ
ثيان بلَ َى كة طرنطة كونترؤلى بيركردنةوةكانيان بكة داوايان ل َى بكة ويَنةى ئةو يادة ناخؤشانة
بهيَنن ,وةكو لةسةر شاشة بةخةيا َل تةماشاى بكةن ,با بيربكةنةوةكةدا جهازى كؤنتروليان ثيَية
ى لة ِرةنطاو ِرةنط بؤ ِرةش
ى طؤ َر َ
ئةتوانن بةكاربهيَنن بؤ داخستنى ويَنةكة يان فليمةكة ئةتوانر َ
بيانطؤرن بؤ ويَنةى تر ,داوايان ل َى بكة كة هةمووشاشةكة
و سثى با ويَنةكان ِروون نةبن يا
ِ
ثربكاتةوة (ويَنةكة) ئيَستا ويَنةيةكى ثؤزةتيظ بخةرة سةريةكى لة طؤشةكان ,با ئةم ويَنةية
ثر لة ئازارةكان طؤشةيةكى بضووك لة سةر
هةموو شاشةكة بطر َ
ى بةالَم ويَنةى يادطارية ِ
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بطؤريتةوة تاكو بةتةواوى ديار ناميَن َى
ى ,ئةتوانن ويَنةى يادطارى ناخؤشةكة
شاشةكة بطر َ
ِ
بطؤرن ببيَت بة ظيَرذنيَكى
كة ئةو فليمةى لة حالَة تيَكدا كة سةيرى ئةكةن ئةتوانن فليمةكة
ِ
كةى فليمةكة بة كؤتاييةكى شاد ...ئينجا بةم ِريَطاية ئةتوانيت ظيَرذنة تازةكةى فليمةكة ببينيت
ضةند جاريَك ئةوكاتة ئةم ظيَرذنة سةر دةست ئةبيَت لةاليةن ميَشكةوة هةلَدةبذيَريَت ئةطةر

هاتوو جؤرة دةنطيَك هؤى د َل ئازار دان بيَت ئةو كاتة يادةكان بهيَنةرةوة ثيَش ضاوت بير بكة
طؤرانكارى ت َى
لةوةى كة طويَت لةو دةنطانةوة لة ِراديؤ يان مؤبايل ئينجا دةنطةكةى كؤ بكة
ِ
بطؤرة.
بكةبةوةى كة مؤسيقاى لةسةرة ,يان بة جؤريَك لة جؤرةكان يادى ئةو دةنطة
ِ
لة كاتيَكدا خةمةكانت ديَتةوة يادت ئةم ِريَطاي هةية بؤ يارمةتى دانت .
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ى يان دةقة دابنيَين بؤ بيركردنةوة لة خةمةكانيان يان ئةو يادانةى كة
دوا بكة هةموو ِرؤذ َ
ئازاريان دةدات طرنطة وةكو دايك و باوك ئامادة بيَت بؤ ئةوةى دلَنةواييان ث َى ببةخش َى ئةطةر
هاتوو يادةوةريةكان زؤر طةورةبيَت و كة توانايان نةبيَت .
كنالَةكان ئةترسن لةوةى بيرة خراثةكانيان ببيَت بة ِراستى لةوانةشة نةب َى بة ِراستى لةم كاتةدا
ئةبيَتة ِريَطا بدريَت بةو يادةوةريانة كة ئازار دارن...
َ
لة كاتيَكدا بؤ سةكانيان لة ِروودانى س َى هةلَدةداتةوة دوور لةكاتى خؤى دا ثيَويستة مندالةكان
بة خؤيان بلَيَن (( بةلَ َى ديسان بير لة بؤسةكانم ئةكةمةوة بةالَم من ثيَويستة تةنها بيريان ل َى
بكةمةوة لة كاتى بيركردنةوةم لة ناخؤشيةكان))
ئةم ئةبيَت ضةند جاريَك دووبارة بكريَتةوة بة منالَةكان بلَ َى كة ثيَويست ناكات هةراسان بيَت لة
خؤيان.
كاتيَك هةست ئةكةيت بيرةوةريةكان ئازارت ئةدةن جاريَكى بؤ لةوكاتةدا هةمان ِرستةى
سةرةوة بةكاربهيَنة (( بةلَ َى ئيَستا من دةست ث َى ئةكةمةوة جاريَكى تر بة بيركردنةوة هيَواش
هيَواش
*بيرة ناخؤشةكان خؤى لةخؤيدا ِرادةوةستيَت لة بةر ئةوةى هةموو شتيَك كة ئيَمة ئةيكةين
دةبيَت بة ئؤتؤماتيكى ئةطةر هاتوو ئةوشتة زوو زوو دووبارة بكريَتةوة.
(ريَطاية) ضةندةها
ميدؤدة
* بيرى منالَةكانى بهيَنةوة كةوا ثيَويستة ِراهيَنان بكةن لةسةر ئةم
ِ
جار ثيَش ئةوةى ئيَش و ئازارةكانيان وةستابيَت بة شيَوةى ئؤتؤماتيكى لةطة َل ئةوةشدا منالَةكان
كار ئةكةن بةتةنهايى  ,لةوانةية باش بيَت كة ئيَوة وةكو دايك و باوك لةطةلَيان بن بؤ ئارامى
بةخشين بة منالَةكان بؤ ئةوةى كات َى يادةخؤشةكانى كة نارةحةتيان ئةكات .
ديَنةوة باشترى ِراهيَنانة لة كاتى ِرؤذاداية نةوةكو لة كاتى نزيك خةوتن.

ِراويَذ لةسةر بيركردن و خةفةت

طرنطترين شت وةكو دايك و باوك ئةتوانن بيكةن سةبارةت بة بيركردن و خةفةت  ,بؤ خؤيان
هاوريَكانى و خيَزان يا لةدةست دانى كةس لةووالَت ئةوةية
و منالَةكانيان لةسةر لةدةست دانى
ِ
كة دانثاتان ئةم لةدةست دان.
ى ,ثيَويستة دانيان ث َي بنيَين
بيركردن و خةفةت  ,كاردانةوةيةكى ئاسايى ية كة
ضاوةروانى بكر َ
ِ
و قبولَى بكةين.
بةزؤرى منا َل لة توانايدا هةية لة خةمباريةوة بضيَتة سةر خؤش بؤ ئةوةى ضاالكى بكات
لةطة َل كةسيدا.
َ
َ
بةالَم ئةطةر منالةكةت زؤر جار خةمبار و دلتةنطة ,ئةوا ثيَويستة زياتر قسة بكةين لة سةر
دةربارةى ئةو كةسةى لة دةست ضووة.
با منالَة طةورةكان بنوسن دةربارةى ئةو لةدةست دانةو منالَة بضوكتر ويَنةى بكيَش َى ,ئةو
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كةسةى بيرى ئةكات ويويَذى باش يارمةتى مندالَةكان دةدات بؤ ِريَكخستنى بيرةكانيان و
دةربرن.
هةستةكانيان
ِ
ِريَطايى دانانى كاتيَك بؤ ئازارو ترس لةوانةية زؤر بةسوود بيَت سةبارةت بة خةفةت و
بيركردن هةروةها ئةطةر منالَةكة زؤربةى كات غةمطين بوو .لةم كاتةدا كاتيَكى ديارى كراو
دادةنريَت بؤ بيركردنةوة بؤ بيركردن لةو كةسة يا شتة كة منالَةكة بيرى ئةكات .
لة كاتيَكدا كاتةكانى تر كات َى خةفةت و بيرةكان دةست ث َى دةكاتةوة ئةب َى بلَى بةخؤيى بةلَ َى
ئيَستاش دةست ئةكةم بة بيركردنةوة بةالَم ثيَويستة من ثةيوةستى كاتى بيركردنةوةكةم ببم,
ئةطةر هاتوو منالَةكانتان يةكيَكى زؤريى خؤشةويست لة خيَزانةكةتان لةدةست ضوو يا
ي يةكى ئةتوانن يان ل َى بكة كة وا بزانن ئةو كةسة خؤشةويستة قسة يان لةطة َل دةكات
هاور َ
ِ
و و دةلَيَت بؤ نمونة (( زؤر طرنطة كة تؤ باش ببيت من هيوادارم ئةوة بووم كاتت بةكاربهيَنة
بةو شتانةى دلَت خؤشى دةكات نةك بةو شتانةى كة دلَت تةنط دةكات.

ِراويَذ دةربارةى تةركيزكردن و بيرهاتنةوة

ةراوك َى ئةبن ئةطةر هةستان كر\د منالَةكانتان
وةكو دايك و باوك ب َى طومان تووشى دلَ ِ
هةولَيَكى زؤر دةدةن بؤ بيرهاتنةوةى شت يان تةركيز يان نى ية .
ئةمانة وا ئةكات كة منالَةكة فيَربيَت و ماناى ئةوةية لة قوتابخانة مامؤستاكان ئةركيَكى
زياتريان هةية بؤ ئةوةى وانةكان ِريَك بكةويَت لةطة َل وةزعة دا بؤ مندالَيَك .
ئةطةر منالَيَك زؤر يادطارى ثر لة ئازارى هةية لةطة َل بيركردنيَكى بةهيَز ئةو كاتة ِراويَذانة
كة لة سةرةوة ثيَشنيار كراوة وةزعةكة باشتر ئةكات ,بةشيَوةيةكى ئاسايى ئةم طيروطرفتة
ناميَنيَت.
َ
باش نى ية ئةطةر منالةكة كاتيَكى زؤرتر و زؤرتر بةكاربهيَن َى بؤ قةتابخانة و وانةكانى لةبةر
ئةوةى لةوانةية ثالثيَوةنةرةكانى كز بكات و بةتالَى بكات لة ووزة وةكو يارمةتى بؤ يادهاتنةوة
ى يان كاغةزى بضووك بؤ بيرهاتنةوة.
ى تةلةفؤنى موبيل َل بةكاربهيَنر َ
ئةتوانر َ

ضارةى يادطارى و غةم و ئازارى دةروونى

زؤر شت هةية كة كاردانةوةكان ئةخاتة كار
يةك ليَدانى بةهيَز كة يادى تةقةكردن يا كةوتنة خوارةوةى نارنجؤك بؤ تيَك كة ثةيوةندى
دروست ئةكات بةبةسةرهاتى جةنط يةك دةنطى ئينزار لةوانةية ترس ئةهيَنيَتةوة هةمووشتيَك
كة لةويدابوو كات َى شتيَك بوو ترساكمان بينى يان زؤر ناخؤش لةوانةية لة ثاشلتدا كاردانةوةى
ل َى دروست ب َى
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ى هؤى ئةم كاردانةوةية ضى ية.
ى جار منا َل كاردانةوةى ئةب َى بةب َى ئةوةى بزانر َ
بةالَم هةند َ
ى ضى ئةم ترسة ئةهيَنيَتةوة ئةو كاتة منالَةكة ثلة بة ثلة خؤى فيَر ئةكات كة
ئةطةر بزانر َ
كؤنترؤلَى ترسةكة بكات و ثلة بة ثلة نزيكى ئةو شتة ئةبيَتةوة كة زؤرترى ترس هةية ايَى .
ئةطةر بترسن لة قةرةبالغى  ,ئةوا ئةب َى ِراهيَنان بكةن و بضن بؤ ئةو جيَطايانةى كة هةنديَك
خةلَك هةية بؤ ئةوةى ثلة بة ثلة ذمارةى كةسةكان زياد ئةكات.
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ى طرن لة دةنطى ئينزارى سووك لةسةر
دةترسن لة دةنطى ئينزار ئةوا ئةتوانن طو َ
موبايلةكةياندا يا كؤمثيوتةر ئينجا كةم كةم هةر جارةى دةنطةكة زياد بكات.
ئةطرى لة وةزعيَك يا كةسانيَك يا لةو بابةتانة كة وا ئةكات
لة حالَةتى مندا َل كة خؤيى دوور
ِ
ذيانى ِرؤذانةى قورس دةب َى ئةوا طرنطة بةشيَوةيةكى تايبةت بةهيَواشى و يارمةتيةكى باش لة
اليةن طةورةكان نزيك ئةبنةوة لة وشتةى كة ليَدةترسن.
َ
بةم شيَوةية دووردةكةونةوة لةوةى كة ذيانيان ثر لة بةربةستب َى .لةو حالةتةى كة منا َل نازان َى
ضى ئةم كاردانةوة خستوة طور ئةوا ئةو ئةتوانن هةو َل بدةن ئةو شتة بدؤزنةوة.
طرنطة وةكو دايك و باوك بةسةبربن و منالَةكة نزيكى ئةو شتة نابيَت كةل َى ئةترس َى بة
زوويى.

ِراويَذ لةسةر ترسى لةيةك دابرين و جيابوونةوة

ناديارى و نةزانين وا ئةكات ئيَمة هةست بكةين زؤرترين جيَطةى ئارام نزيكى ئةو كةسانةية
نارةحةتى كاتيَك
كة خؤشمان دةو َ
ى زؤر مندا َل كاردانةوةى وةزعة توندةكات و طيروطرفت و ِ
كة نزيكى خؤشةويستةكانى نةب َى منا َل ترسى جيابوونةوةى هةية  ,كااتيَك ترسى ئةو دايك و
باوكى لةطةلَيدا نةب َى زؤر طةورة دةب َى منالَةكان ئةنوسيَن ثيَتانةوة يان داواى ئةوة ئةكةن كة
ثيَويستة لة هةمان ذوورو جيَطا بن ئةطةر تا ئةو ئاطاى لة خؤى ناميَن َى لةم حالةتةدا ثيَويست
بةسةبرو جاريَكتر بيركردنةوة لةاليةن دايك و باوك بؤ دروست كردنةوةى هةست بة ئارامى
هةروةكو ئةو بةشةى سةرةوة.
منالَةكة ئةب َى ِراهيَنان بكات ثلةبةثلة يا كو تةحةملى دوورى ئيَوة بكات ئةطةر هاتوو بةثةلة
ئةمة بكريَت ئةوا ئةم طيروطرفتة خراثتلر دةب َى .
ى كةم بكريَتةوة بةوةى كة سنورى
ئةو كاتة ترس منالَةكةتان لة دوورى لة ئيَوة ئةتوانر َ
دووركةوتنةوةتان ثلة بة ثلة زياد بكريَت لة ضةند دةقةيةكةوة تاكو ماوةيةك دريَذ تر لة دوورى
كةمةوة بؤ زؤر يان دوورى كورتةوة بؤ دوورى زؤر .

ضؤنيةتى لةطة َل تورةيى منالَى بضووك

منا َل كة تورةية لةوانةية تورةب َى بةب َى ئةوة خؤيى تيَبطات بؤ ضى لةوانةشة كة هؤيةكى
باشيان هةب َى بؤ توورةبوونةكة .
توورةبوونة ئةب َى بة ضاالكى دذ بة دةوروبةر ,وةكو ضاالكى لةش ئةشكيَتةوة بةسةر خوشك و
براكانى يات دايك و باوكى ,بةهيض شيَوةيةك جيَطاى قبو َل نى ية دايك و باوك ئةب َى بة ِروونى
بلَيَن نا ئةطةر شتيَك جيَطاى رازبوونةب َى.
ى بةب َى ئةوةى ثةناببريَت بؤ توندوتيذى  ,منالَةكة ئةب َى دوور بخريَتةوة
منالَةكة ئةب َى بوةستيَنر َ
لةو وةزعة ,ئينجا ئارام ئةبيَتةوة .
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قسةكردن لةطة َل مناالَن باشترين دةرئةنجامى ئةب َى ئةطةر كردت لة ثاش ئةوةى منالَةكة ئارام
بووةوة ِروون ئةكريَتةوة بؤ منالَةكان كة بؤ ضى توندووتيذى فيزيايى (لةش) قبو َل ناكريَت
ى باس بكريَت بؤضى منالَةكة كاردانةوةى كرد بةو شيَوةية دايك و باوك دوايى ئةتوانن
ئةتوانر َ
باسى بكةن ثاشان بةوورياييةوة باسى دةكريَت بةو شيَوةيةى كة بؤ ضونى خؤيانة هؤيى ئةو
توورةبونة ئةو كاتة منالَةكة باسى كاردانةوةكةى دةكات  ,باشتر ئةتوان َى توورةيى بوونةكةى
ِريَك بخات جاريَكى تر منا َل ئةتوان َى فيَرى ئةوةب َى كة قسة لةطة َل خؤيدا بكات بابزانن كة
ئةتوانن كة بةكارى بهيَنن  ,وةكو ئيَمة ناوى دةنيَين (( بيرة بةهيَزةكان)) بؤ ئةوةى ئارام ببنةوة
جاريَكى تر ئةتوانن بةناخى خؤيان بلَيَن من هيَزم ئةشك َى بةسةريدا و ئةطةر توورةبووم تةنها
ئةشكيَتةوة بةسةر خؤماندا يان ئةوا ديسانةوة هيَمن ئةبنةوة.
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ئةتوانى ِراويَذيَكى تر بدةى بة منالَةكةت وةكو بؤ نمونة خؤيى دوور بخاتةوة لةو
باروووةزعة ,ئةوا بيرانة بنووسة كة تورةيى تيَداية و تاكو  01بذميَرة لة ناخى خؤدا  .منالَى
بضووك كة زؤر توورةن لةوانةية ثيَويستى بة باوةش و نزيكى بيَت لة كلتورة جياوازةكان
(ريَك و ثيَكى) مندا َل.
ِريَطايى جياواز بةكارئةهيَنن بؤ ثةروةردةو فيَركردنى دسيثلين ِ
ى لةطة َل ئةوةى دايك و
ى دا تةماشابكة ضؤن ئةوةى دةيكةيت ِريَكدةكةو َ
لة كةلتورى نو َ
َ
ى و شويَنى سزاى لةش (فيزيايى) جياوازة
ى يةد\ا بة تايبةتى ِر َ
باوكان دةيكةن لةم ووالتة نو َ
لة ووالَتةكانى باكوور بة تةواوى قةدةعةية لة منا َل بدةيت يا سزاى بدةى (فيزيايى) هةر ئةو
هةلَب1يَرة كة قسة بكةن لةطة َل منالَةكانتان ِروون كردنةوةيةك بهيَنةرةوة.
منا َل ض بكة و ثاليان ثيَوةنيَن بؤ ئةوةى كونترو َل بةدةست بطرن هيض زيانيَكيان ثيَناكات
نةرؤن ئةوا ئةو تايبةتمةندى لةدةست
بؤيان دةركةويَت ئةطةر بةطويَرةى ِر َ
ى و شويَنةكان ِ
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ئةدةن وةكو دةرئةنجاميَك بؤ ئةو هةلَسووكةوتة نةشياوةيان دوورخستنةوةيان لةو بارة ,ثاداشت
كردنيان بؤ هةلَسووكةوتى جوان ِريَطايان ث َى بدة كة كاتيَكى زياتر ببنة سةر لةطة َل هاو َريَيةكى
ى بؤ ِراويَذى مناالَن بؤ هةلس وكةوتى جوان ئةتوانن خؤيان
ى بةكاربهيَنر َ
باش ئةمانة ئةتوانر َ
شايانى ثاداشت بكةن يان شتيَك لةدةست بدةن ئةمةش ثشت بةوةى ضى دةكةن بةشيَوةيةكى
طشتى بةم شيَوةية  ,كاريَكى ِروون و ئةنجامدا لةاليةن دايك و باوكانةوة ئاسانى ئةكات بؤ
لةري ِريَكةوتنى تاقى كردنةوةى دايك و باوكان بؤ ئةو
منالَةكان كة فيَربن سنوريان تا كويَية ِ
ضوارضيَوةيى كةلتوورة نويَكة  ,كة ئيَوة بوونة بةبةشيَك ليَى ئةتوانن ِريَزو دةستةالَت بثاريَزن
لةالى منا َل و خيَزان لةكةلتوورى ئيَمة بةم شيَوةية ية ,منا َل بةشيَوةيةكى زؤرتر سةربةست
ى و كراوةتر بؤ دايك و ذنان ,بةالَم واليَهاتووة زياتر بةيةكسانى بةشكراوة لة نيَوان دايك
ئةدو َ
و باوك هةنديَك مندا َل دةخوازن تةنها لةطة َل باوكيان بدويَن لةبةر ئةوةى زؤر دلَتةنط دةبن
باوةرةران كة ئاسانترة قسة بكةن لةطة َل
ئةطةر دكيان دةست بكات بةطريان هةنديَك منا َل لةو
ِ
ى بيَت يا دةرون ناسى منا َل كة ئةم بةسةر
يةك َى لة دةرةوةى خيَزانةكة يان لةوانةية سستر َ
هاتة دلَتةزيَنانةى بةسةر نةهاتووة وةكو دايك و باوكى لةوانةية هةنديَك جار باش بيَت كة قسة
بكريَت لةطة َل يةكيَكى دةرةوةى خيَزانةكة دةربارةى ئةو شتانةى كة باسكردنيان قورسة.
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باشترين يارمةتى كة دايك و باوك ص َسشكةش منالَةكانى بكات ,ئةوةية كة زؤر ئاطاى لة
خؤيى بيَت لةبةر ئةوةى بؤ ئةوةى ئيَوة ِرؤلَى نويَى دايك و باوك بةشيَوةيةكى با ش ئةنجام
بدةن لةبةر ئةوةى ئيَوة زؤر كاريطةريتان هةية لةسةر منالَةكانتان حالَتان ضؤنة ماناى ئةوة
ةراوك َى بن ئةنالَيَنن لة دةرئةنجامةكانى ضةنط و يان زؤر
ئةطةيَن َى ئةطةر ئيَوة تووشى دلَ ِ
سةر ليَشواون لة ذيانى ِرؤذانةتاندا ئةمة كار ئةكاتة سةر ثةيوةنديتان بة منالَةكانتانةوة لةم
كاتةدا تؤ كةمتر ئامادةى اليان و توانات نى ية كة منالَةكانت هاندةى بة و ِرادةيةى كة خؤيان
ثيَويستيانة تؤ لةوانةية توانايى ئةوةت نى ية كة بةشدارى بكةى لة كارليَكرلدنيَكى بةسوود
لةطة َل مندالَةكانت بةرادةى ثيَويست لةبةر ئةوةى منالَةكان ئةوةندة ثشتيان بةوةية كة تؤ
ئاطاداريان بيت و ئةمة زؤر بة ئاسانى ئةبيَتة بازنةيةكى خراث.
ِريَطاى جياواز هةية كة ئيَوة وةكو دايك و باوك ئاطادارى خؤتان بن يةك ِريَطا ضارةيةك نى
ية  ,بةالَم ئيَمة ضةند ِراويَذيَك ثيَشكةش دةكةين كة ئةزانين يارمةتى كةسانيَكى داوة.

ئةوة بةكاربهيَنة كة ثَشتر بةكارتهيَناوة .

ى ِريَطايى خؤى
تؤ تةنها شارةزايةكى لة ضى كار دةكات بةباشترين بؤ تؤ ,هةر كةلتوور َ
هةية بؤ ثاريَزطارى لة خؤكردن .
ئةو ِريَطايانة كة تؤ ثيَشتر بةسةرتدا هاتووة يارمةتيت دةدات ئارامت ئةكاتةوة و وا دةكات
كة تؤ بةشيَوةيةكى باشتر هةلس و كةوت لةطة َل ذيانى ِرؤذانةدا بكةى زؤر هؤ هةية كة
بةكاربهيَنى ,لةوانةية قورس بيَت لةبةر ئةوةى بارى ذيان و دةوروبةر جياوازة و ِريَطاكان
(ميتودةكانى) جياوازو قورس ئةكات.
بةالَم هةول بدة بةباشترين شيَوة كة بتوانى لةوانةية يارمةتى هةب َى ئةطةر لةطة َل يةكيَكى تر
ى
قسة بكةيت ,وةرزش بكةى  ,نويَذ شتةكان بنوسى ئةو شتانةى كة نا ئارامىت ئةكات يا طو َ
بطرى لة مؤسيقا.

ئةو ِريَطايانة بةكاربهيَنة كة لةم ناميَلكةيةدا ِروون كراوةتةوة.

تؤ زؤر بةسةرهاتى قورست بينوة ثيَش كؤض كردنت لة ووالَت و لة دوايى و ثاش
كؤضكردنةكةت ,نامؤ نى ية كة تؤ تيَكؤشاوى و ئيَستاش هةنديَك لةو كاردانةوانة ئازارت
دةدات هةر وةكو باسكراوة كة ئاسايى ية لةناو مندالَةكان.
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دةربرن بؤ لة دةستدانى ئةو شتةى كة
ِريَطا بدة بةخؤت و مناتلَةكانت هةستى ناخؤشى خؤيان
ِ
هةتانبوةِ ,ريَطاى يارمةتى مندالَةكانت وةكو ثيَشتر باس كراوة ,دةتوانى خؤتيش بةكارى بهيَنى,
كاريطةرة بؤ طةورةو بضوك ئةتوانى دامركيَنةريَك بخيتة سةر ئازارة دةروونيةكانت ئاسانة
بةم شيَوةية ئةطةر ئازارةكان كةم نةبوونةوة ئةو كاتة دةتوانى باسى بكةى لةطة َل كاركةرانى
تةندروستى يان كاركةرانى سةنتةرة بؤ ئةوةى يارمةتيت بدةن دةستةكةوتنى يارمةتى بة
ى لةكاتى ثةيوةنديى
ئاسانى كاتيَكى جياواز كةم يان زؤر دةبات بةالَم ِراويَذت دةستدةكةو َ
بةكاركةرانى جيَطاكة يان شارةوانيةكة.
ى  ,ئةطةر تيَنةكؤشى بؤ بةربةرةكانى ناخؤشيةكانى ذيانت ئةوا
طرنطة كة يارمةتيت دةستبكةو َ
لةوانةية ووزةيةكى كةمتر بميَن َى بؤ منالَةكانت كةمتر ئاطات لة ثيَداويستيةكانيان و لةوانةشة
زساتر توورةبن .
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موسيقاو جوولة.

ةراوك َى و نائارامى ئةكةيت ث]َويستة بزانيت كةوا زؤركةس هةست
ئةطةر هةست بةدلَ ِ
دةكةن كة مؤسيقا و جوولَة (وةرزش) ِريَطايةكى باش بؤ ئارامى لةش و دةروون .جوولة لة
شيَوةى وةرزش يان سةما كار ئةكات دذى دلَتةنطى و يارمةتى بةهيَزكردنى بيرة باشةكان
ى بطرة لة مؤسيقا يا لة شت
ةراوكى دائةمركيَن َى لةبةر ئةوة ثا َل بكةوة و طو َ
دةدات موسيقا دلَ ِ
بجولَيَنة لةطة َل مؤسيقا و سةما  .هةو َل بدة كة ئارام ببةوة كة فرسةتت دةستكةوت يارمةتيت
دةدات ئةطةر ئةطةر بةشيَوةيةكى ثؤزةتيظ سةيرى بار (ئةوزاع)ت بكةى ضونكة منالَةكانيش
ضاو لة تؤ ئةكةن.

بيرةكانت و كاردانةوة كانت بنووسة

مرؤظ تةندروستى خؤيى ضاكتر بكات ,ئةطةر بيركردنةوةكانى ناخى خؤت و هةستةكانت
دةربارةى ئةو كارةساتانةى كة تووشى بوويت بنووسيت ثيَويست ناكات بةدريَذى بينوسيت
بؤ نموونة  02-51خولةكة ِرؤذانة بؤ ِ 5-3رؤذ ليَرةدا بةنووسين (بة ووشة) ئةو ِرووداوانة
و بيرو كاردانةوةكانبخةيتة سةر كاغةز كة بةسةرتدا هاتوون لةم كاتةدا بؤ ضونى خؤت
دةربارةى ِرووداوةكان دروست ئةكةيت بة نووسينى بيركردنةوة كانت ِريَكيان بخةيت لةوانةية
بتوانى ئةوةى كة فيَرى بوويت لة بةسةرهاتةكةوة بينوسيت ثيَشكةشى خةلَكى تر بكةيت كة
هةمان بةسةر هاتيان هةية يا نزيك لةوةى تؤ.
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ئاطارى خؤبوو

ثةيوةندى و ثيَكةوةبوون لةطة َل ئةوانى تردا

ثةيوةندى بةردةوام بكة لةطة َل خيَزانةكةت  ,ئةطةر بتوانى كاتيش بةكاربهيَنة بؤ دروستكردنى
ى و ناسياو شتيَكى باشة لةم بارة تازةيةى تؤ ,ثةيوةندى و ثيَكةوة بوون
ىو
هاور َ
ثةيوةندى نو َ
ِ
لةطة َل كةسانى تر كاريَكى بةسوودة بؤ ئيَستا و داهاتوو لةطة َل كةسانى تر ئةتوانى ضاالك
(ئاكتيظ) دذى دوورة ثةريَزى بيات .ئةطةر بة قوولى سةيرى بكةين بةشدارى لة ضاالكى
ى يةدا ئةكةيت
كاريَكى زؤر بةسوودة لةبةر ئةوةى بةم شيَوةية ئةركى سةرشانت لةم ذيانة نو َ
كاريَكى باشة ئةطةر ثيشانى منالَةكانت و كةسانى تر بدةيت كة تؤ هاووالَتيةكى ضاالكى ,
لةبةر ئةوةى ذيانت مانايةكى ئةب َى و بةربةركانى ب َى هيوايى دةكات .
هةروةها باشة ئةطةر لةطة َل دايك و باوكانى تر باسى بكةن كة ضؤن ِرؤلَى دايك و باوكى
ئةبينريَت ِ ,راويَذ وةرئةطريت و هةروةها ِراويَذيش دةدةى دابةشكردنى خؤشى و ناخؤشى
لةطة َل كةسانى تر دلَخؤش كةرةو وا هةست ئةكةن كة تةنها نين.
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كؤتايى
وةكو دايك و باوك ئةركيَكى قورس و طةورةتان ئةب َى ئةو كؤمةلَةى كة هاتوونةتة ناوى شتة
طرنطةكانى جياوازة و شيَوةى ذيانيش جياوازة لةوةى كة ئيَوة ِراهاتوون لةسةرى .
ووالتة ئةسكةندةناظيةكان.
زؤر جار قورسايى ناخةيتة سةر ئايين و منا َل لة
ِ
بةشيَوةيةكى طةورة دةستةالَتى دايك و باوك جيَطةى ثرسيار ئةب َى ئةمة مانايى ئةوةنى ية كة
بؤضونيان بةشيَوةيةكى نيطةتيظة (باش نى ية) دةربارةى دايك و باوك .
لة ِراستيدا ليَكؤلَينةوةكان دةرى ئةخةن كة منالَى ئةم كاتة باشتر طةشة ئةكةن لةطة َل دايك و
باوةرةدان كة دةستةالَتيان بةئاسانتر
باوكى خؤيان لة منالَى كاتى ثيَشتر .دايك و باوكان لةو
ِ
ى
دةشكى بةسةر منالَةكانيان ,منا َل و طةنج شت وةرئةطرن لة هةردوو كةلتوورةوةو زمانة نو َ
يةكة بةخيَرايى فيَر دةبن خيَراتر لة ئةوة ئيَوة.
َ
ئةمانة كليلى تيَكةلَبوونى كؤمةالَيةتى (دمج)ية بؤ منالةكة .لةهةمان كاتدا زؤر قورسة بؤ ئيَوةو
ى لةناو خيَزانةكاندا ئيَمة دةزانين كة داهاتووى منالَةكانتان طرنطترين
لةوانةية تةرازوو بطؤر َ
شتة بؤ ئيَوة و هيوادارين ئامؤذطاريةكان ناو ئةم ناميلكةية يارمةتيتان بدات بؤ كاركردن بؤ
طورينى بوضونتان و ثيَشكةون بؤ منالَةكانتان و بؤ خؤتان .
دانانى بناغةيةكى باش بؤ
ِ
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