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کل ئەمانە مافەکانى تۆ ی پەرت نا
پۆلل منداا ها

ردیل دەزگای ژیا بۆ مافەکانی مرۆڤ ەی بە ک ئامادەکردنە
سینیل ئیریکا کارلسۆ ن

ل لۆتا پێرسۆ ێنەکا
ەل بەختیار هاد حسن یزیە ەرگێڕانى لە ئینگ

د کریم ا مح دیزاینل دی
تیراژل 1000

ە چاپى د
٢01٥

پاسى تایبەت  بۆل س
کۆرینا فرایتزمایەر

د ا مح دی
ال ار ک رێب



سەرەتا
 

ڵێکى سادەی دەزگای  ردی، هـە کە بۆ سەر زمانی ک ەرگێـرانى ئـە پەرت
، هەتا بکرێت لە ڕێگە  ژیانە، بۆ ئاشـنا ب  ناساند مافەکانى منداا
ەک سەرەتایەک، منداا ئاشنا بکەین  ڵدەدەین  ە، هە ئە جۆرە کارانە
نکە دەشـێت منـداا  ە، چـ نجـا تارادەیەک گ . ئە ڕێگەیە  بە مافەکانیا
لە بەردەمدا  ە، دەرفەتـى ژیانێکى باشتریا  لە رێگای زانـینى مافـەکانیانە
تیژ  ند ت اندنى  ن ە  ببێتە سەرەتایەک بۆ کەمکردنە ببێت. ڕەنگە  اا 
، ئە هۆشیارییە  نکە زانینى مافەکا  ئاشناب پێیا ،  چ بەرامبەریا
تی بەرامبەردا  کە انرێت باشتر مامەڵە لەگەڵ هەڵس ست دەکات، کە بت در

بکرێت.





دەزگای ژیا بۆ مافەکانی مرۆڤ

بە  دەدەین  گرنگى  نییە،  دارایى  قازانجى  ا  مەبەست ێکین  ڕێکخرا ە  ئێ
ردستا  عێراقدا.  تیژ لە ک ند ، ت ربانییانى ئەشکەنجە، دەستدرێژ ق
لە  کە  ە،  بگەڕێنینە کەسانە  ئە  بۆ  بەهێز  کەسایەتییەکى  ڵدەدەین  هە
کاری بەرامبەر  د پێشێ یاخ ە،  ب تیژ  ئەشکەنجەدا ڕزگاریا  ند ت
نى،  کار پزیشکى، دەر لەڕێگە پێشکەشکردنى ها ە،  مافەکانیا کرا
ەی کۆمەڵ  کۆمەایەتی، یاسایى بێ بەرامبەر. کاردەکەین بۆ هۆشیارکردنە
لە  ، پشتگیر  مافەکانیا ربانییا   ق یستییەکانى  پێ ئازار   دەربارە 

مافەکانیا دەکەین.
ا  ژیانێکی  ەین  هەم منداا  هەرزەکارا  پێگەیشت ازیار ئە خ

تیژیەک. ند ر بن  لە هەم جۆرە ت دە  ئارامیا هەبێت، د ئاس
ینار  س ەک  دەکەین،  پێشکەش  زیاتر  زار  خزمەتگ ا  بەردە ە  ئێ
کارمەندانى   ، مامۆستایا  ، کا با  ، دایکا  ، منداا لەگەڵ  ە  نە کۆب  
منداڵ   مافەکانی  لە سەر   ، ستییەکا تەندر کۆمەایەتى   ە  دامەزرا

نێتى پاراستن  مامەڵەکرد لەگەڵیاندا. ، چ یستییەکانیا پێدا
لە  کار  ا ها انن دا ا دەت هەم منداا  هەرزەکارا  پێگەیشت
نى  جەستەیی بەبێ  ەرگرتنی چارەسەر دەر ، بۆ  ا بکە ەکان تی

بەرامبەر.  
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ید  منداڵ پارێز س

ەی، کە هەم  تا دڵنیا دەبێت لە ڵ دەدات   ، هە ید پارێز س منداڵ 
لەپێنا دەستەبەرکردنى  تێدەکۆشێت  دەیا هەیە.  ئاس ژیانێکى  منداا 

  . اننامەی مافەکانی منداا ، لەسەر بنەمای پەی مافەکانى منداا

ەل  اننامەکەدا هات ەک لەپەی
ەک یەکن بۆ هەم منداڵێک.	  مافەکا 
 	 ، ە بۆ منداا رەکا بیر لە باشترین هەڵبژارد بکەنە یستە گە پێ

    . د کارێک بدە ێت بڕیار لەسەر شتێک یاخ کاتێک دەیانە
ەی هەیە بژی  بەرە پێش بچێت.	  هەم منداڵێک مافى ئە
هەم منداڵێک مافى هەیە رێز لێ بگیرێت، ئازاد بێت لە 	 

نەکانی خۆ بکات. زارشت لە بۆچ ەدا، گ بیرکردنە





... سا
کە، دەربارەی مافەکانی  ئە پەرت
ەک یەکن بۆ  تۆیە، کە مافەکا 

هەم منداڵێک.

ە، ێننە تا بیخ هەم
. ە بکە گۆی لەبارە گفت



ە هەیە نا خۆ هەبێت. هەم منداڵێک مافى ئە
  

من نا ..................................................

ی گیانداری  من بێچ
) )دراگۆ

نا .................

من نا 
)شانۆ(یە

من نا 
(ە )ئارا

من نا
)سارا(یە

من نا
)دانا(یە



ەک یەک گرنگن هەم منداا 
 ) ا )من  تۆ  هەم منداانی جی



مافى خۆمە
لە نا خێزانێکدا بژیم



نم هەیە مافى فێرب
تابخانە نە ق تابخانە  قۆناغی پێش چ  لە ق



مافى خۆمە
کم بەسەربەر کاتەکانم لەگەڵ دایک  با



مافی خۆمە
ە دەریببڕ ە بیر لێ دەکەمە ئە



مافی خۆمە
کار بکرێم  کاتێک نەخۆش دەکە گرنگیم پێبدرێت  ها



کەس بۆی نییە
گاڵتە پێ بکات  ئازار بدات



دانم هەیە  مافى یاری کرد  پش



ە هەیە هەست بە خۆشى  ئارامى بکە مافى ئە



مافى منداا

لێرەدا  شتێک  هەر   . منداا مافەکانی  دەربارەی  تۆیە،  کی  پەرت ئەمە 
اندا. ار تەمە 1٨ ساڵە لە جی ە، دەربارەی تۆ  هەم منداڵێکی خ سرا ن
تننامەی  رێککە لە  کە  تۆ،  مافى   )10( باسکردنى  ا  تەن لە  بریتین  ئەمانە 
ە. ئەمانە هەم  ەکا لەسەر مافەکانی منداا دا هات ە یەکگرت نەتە
ە.  ەندیا هەیە بە تۆ ، کە پەی ە زۆریک مافى دی هە ، جگە لە مافى تۆ
ڵەتێک لەسەر  ەیە، کە کۆمەڵە دە تننامەیە ئە لێرەدا مەبەست لە ڕێککە
ڵەتەکە  دە تننامەیە،  ڕێککە ئە  لەسەر  اژ کرد  بە   ، ڕێککە شتێک 
بەڵێن دەدات پابەند بێت  سەرجە ئە خاانە جێبەجێ بکات، کە تیایدا 

ە. سرا ن
اژ  تننامەیەیا  ، ئە رێککە ا اتانى جی ەیەکى گشتى زۆرینە  بەشێ

ە. کرد

زانینی مافەکانت
کارێکی باشە




