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دەزگای ژیان بۆ مافەکانی مرۆڤ

بە  دەدەین  گرنگى  نییە،  دارایى  قازانجى  مەبەستمان  ڕێکخراوێکین  ئێمە 
قوربانییانى ئەشکەنجە، دەستدرێژى، توندوتیژى لە کوردستان و عێراقدا. 
لە  کە  بگەڕێنینەوە،  کەسانە  ئەو  بۆ  بەهێز  کەسایەتییەکى  هەوڵدەدەین 
بەرامبەر  پێشێلکاری  یاخود  توندوتیژى و ئەشکەنجەدان ڕزگاریان بووە، 
لەڕێگەى پێشکەشکردنى هاوکارى پزیشکى، دەروونى،  مافەکانیان کراوە، 
کۆمەاڵیەتی، یاسایى بێ بەرامبەر. کاردەکەین بۆ هۆشیارکردنەوەی کۆمەڵ 
لە  مافەکانیان، پشتگیرى  قوربانییان و  پێویستییەکانى  ئازار و  دەربارەى 

مافەکانیان دەکەین.
خوازیارى ئەوەین  هەموو مندااڵن و هەرزەکاران و پێگەیشتوان  ژیانێکی 

ئاسودە و ئارامیان هەبێت، دوور بن  لە هەموو جۆرە توندوتیژیەک.
سمینار  وەک  دەکەین،  پێشکەش  زیاتر  خزمەتگوزارى  بەردەوام  ئێمە 
کارمەندانى  مامۆستایان،  باوکان،  دایکان،  مندااڵن،  لەگەڵ  کۆبوونەوە  و 
و  منداڵ  مافەکانی  سەر  لە  دەروونییەکان،  و  کۆمەاڵیەتى  دامەزراوە 

پێداویستییەکانیان، چونێتى پاراستن و مامەڵەکردن لەگەڵیاندا.
لە  هەموو مندااڵن و هەرزەکاران و پێگەیشتوان دەتوانن داواى هاوکارى 
تیمەکانمان بکەن، بۆ وەرگرتنی چارەسەرى دەروونى و جەستەیی بەبێ 

بەرامبەر.  

 help@jiyan-foundation.org 
www.jiyan-foundation.org
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دایک و باوکی بەڕێز...

توندوتیژیى سێکسی بەرامبەر بە مندااڵن، بابەتێکى هەستیارە، هەمیشە لە 
گەورەکانەوە لەبارەی )نەناسراو(ەوە ئاگادار کراوینەتەوە، هەندێک جار ئەو 
وێنانە دەدەینەوە بە منداڵەکانمان، بە مەبەستی ئاگادارکردنەوە و پاراستنیان 
پارێزگاری  بۆ  نییە  گونجاو  رێگەیە  ئەو  بەالم  سێکسی،  دەستدرێژیی  لە 
کردن و یارمەتیدانی منداڵەکە بەکاربهێنرێت، چونکە لەو کاتەدا بەبێ ئەوەی 
بیبینین، توندوتیژی دژ بە منداڵەکەی لێدەکەوێتەوە. زۆربەى توندوتیژیى 
دەدرێت، ئەنجام  منداڵەکەوە  نزیکەکانەی  کەسە  ئەو  لەالیەن  جەستەیى، 
کە لەخێزانەوە ناسراون یاخود هاوڕێى خێزانیین. لە رێگەی ئەم پەرتوکەوە 
دەمانەوێت هاوکارتان بین بۆ گفتوگۆکردن لەگەڵ منداڵەکانتاندا، دەربارەى

توندوتیژیى جەستەیى.
 پێش هەموو شتێک گرنگە بۆ فێربوونى  منداڵەکان، بەرامبەر بە هەست 
و  هەیە  لەچى  ئارەزوویان  بزانن  هەبێت،  زانیاریان  خۆیان  جەستەى  و 
دەرببڕن.  خۆیان  نەستى  و  هەست  بدەین  هانیان  پاشان  نییە.  چى  لە 
بڵێن  بتوانن  و  هەبێت  بۆیان  دی،  کەسانى  بەرامبەر  ببن  فێر  پێویستە 
هەست  لە  بتوانن  ئەوەیە  ماناى  گەورەکان  بۆ  ناوێت«.  ئەوەم  من  »نا! 
ئەوەیە  گرنگتر  لەوەش  بکەن.  قبوڵى  و  تێبگەن  منداڵەکان  هیواى  و 
ئێمەى گەورە هانى منداڵەکانمان بدەین، بۆ پاراستنى خۆیان و بەرامبەر

گەورەیەکی دی دا بوەستنەوە.
بۆ  بدەینێ،  تێبینیتان  هەندێک  پەرتووکەوە  ئەم  ڕێگەی  لە  دەمانەوێت 
وتووێژکردن لەگەڵ منداڵەکانتان، پێکەوە ئەم کتێبە بخوێننەوە و گفتوگۆى 
هەندێک  لە  هەیە  هەستێکیان  چ  بپرسن  منداڵەکان  لە  بکەن،  لەسەر 
بکەنەوە، کە چ  ئەزموونی خۆتان  لە  بیر  بەرکەوتنى جیاوازدا، هەوڵبدەن 
کە  بکە،  منداڵەکەت  ڕێنمایی  بەرکەوتندا.  هەندێک  لە  هەبووە  هەستێکتان 
بۆت باس بکات، هەر کاتێک ڕووداوێکی نەگونجاو و ناخۆشی بەسەرهات.





بە منداڵەکەت بگەیەنە...
 

دەتـوانـیـت مـتـمانـەی پـێ بـکـەیـت، پێـی بـڵـێ؛ )هەسـتی تـۆ زۆر گـرنـگـە(، 	 
دەتوانیت، کاتێک دەترسیت، بێتاقەتیت یان دڵت خۆشە، دەریببڕە.

هەندێک بەرکەوتن بۆ هەموو مرۆڤێک گرنگە، پێویستن و دەبنە هۆی 	 
هەستـکردن بـە دڵـخۆشـى و ئـاسـوودەیی، کـە پـێی دەگـوترێت )بـەرکـەوتـنـی 

ئاسوودەیی(.
و 	  ئازار  بە  هەستکردن  هۆی  دەبنە  نییە،  ئاسایی  بەرکەوتن  هەندێک 

مەترسیی و بێزاریی، کە پێى دەگوترێت )بەرکەوتنی نائاسوودەیی(.
نە 	  و  ئاسوودەیی(ە  )بەرکەوتنی  نە  هەیە  بەرکەوتنیش  هەندێک 

)بەرکەوتنی نا ئاسوودەیی(ە، کە هەستی دوودڵی و نامۆیی لێدەکەوێتەوە، 
پێی دەگوترێت )بەرکەوتنی دوو دڵى(.

وایە  باشتر  تێدایە،  بابەتێکى  چەند  هەستەکان  دەربارەی  پەرتووکە  ئەم 
منداڵەکان خۆیان چەند حاڵەتێک باس بکەن بەپێی جۆری بەرکەوتنەکان.  
بۆیـان ڕوون بـکـەیـتـەوە، کـە رەزامەنـدى دایـک و بـاوکـیان هەیـە، کـاتـێـک  

بەرامبەر گەورە بوەستن و بڵێن )نا!!(.
 )جەستەم هى خۆمە( دەیەوێت دوو شت بە منداڵەکان بگەیەنێت؛ درک بە 
هەستی خۆیان بکەن و نیشانی بدەن، مناڵ خۆى سنور دابنێ و بتوانێت 
و  دایکان  پێویستە  بکرێت،  لێ  پشتگیریان  و  بهێنێت  بەکار  )نا(  وشەى 

باوکان پشتگیرییان لێ بکەن.
سەرەتایی  قوتابخانەی  و  مندااڵن  باخچەى  بۆ  تایبەت  بە  پەرتوکە  ئەم 

کراوە، بەهیواین ئێوە و منداڵەکان کاتێکى خۆش بەسەر بەرن.



من )کالرا(م و تایبەتمەندیەکی زۆر باشم هەیە
جەستەم! تەنها هى خۆمە

٥



بە ساوایى جەستەم شێوەیەکى دی هەبوو

٦



کاتێک گەورە دەبم، ڕوخسار و جەستەم گۆڕانکاریان 
بەسەردا دێت

٧



شانازی بە جەستەی خۆمەوە دەکەم

٨



هەندێک جار دەمەوێت لە کەسێک نزیک ببمەوە، 
جەستەمان بەر یەکبکەوێت

٩



باوکم زۆر نەرمونیانە، کاتێک لە ئامێزم دەگرێت

١0



لە ئامێزی نەنکم دا زۆر دڵ خۆشم
ئێمە نزیکین لە یەکەوە

١١



ڕاگرتنی منداڵێکی بچوک لەسەر پێیەکانی، ئاسان نییە،
ئێمە بە تەواوی بەر یەک دەکەوین، کاتێک دەستەکانی 

دەگرم

١2



کاتێک لەگەڵ هاوڕێکەمدا ختوکەی یەک دەدەین،
زۆر بەر یەک دەکەوین و پێدەکەنین

١٣



بەریەککەوتن شتێکى تایبەتمەندە
تەنها من بڕیار دەدەم، کە حەزدەکەم کێ بەرمبکەوێت

١٤



هەندێک جار نامەوێت کەس بەرمبکەوێت

١٥



خۆش نییە بە المەوە
کاتێک کەسێک بە توندی ختوکەم دەدات.

من نامەوێت ختوکەم بدات

١٦



بێزار دەبم، کاتێک کەسێک بیەوێت بە زۆر ماچم بکات. 
من هەرگیز ئەوەم نامەوێت

١٧



بێزار دەبم، کاتێک سەگێک بە زمانی بملێسێتەوە

١٨



خۆم وەک بەندکراوێک دەبینم، کاتێک کەسێک بە 
توندی دەمگرێتە باوەش.

من ئەوەم ناوێت

١٩



هەرکاتێک کەسیک بەبێ خواستی خۆم، بەرم بکەوێت، 
حەز بەو بەرکەوتنە ناکەم...

20



پێی دەڵیم، وازبێنە، دەستم لێمەدە،
من ئەوەم ناوێت

2١



ئەگەر زۆرم لێبکەن باوەش بە کەسێکدا بکەم و خۆم 
نەمویست، 

هەرگیز ئەو کارە ناکەم

22



دەڵێم: نامەوێت دەستی لێ بدەم،
من ئەو کارە ناکەم

2٣



تۆش تاقى بکەرەوە، بەدەنگى بەرز بڵێ؛
  دەستم لێ مەدە، من ئەوەم ناوێت

من نامەوێت بەر یەک بکەوین

2٤



زۆر خۆشە بەر یەککەوتن،
گەر بە خواستی هەردووال بێت.

ئێوەش وا هەست ناکەن؟

2٥



ئەوا  نەکەم،  ئاسودەیی  بە  هەست  کاتەدا  لەو  من  ئەگەر 
تەنها  ئەوە  »نــا!«،  دەڵیم  بەرمبکەوێت.  کەس  رێگەنادەم 
منم مافی ئەوەم هەیە، بڕیار لەسەر جەستەی خۆم بدەم. 

تۆش بۆ جەستەی خۆت بە هەمان شێوە بە

نـــــــا!

2٦



دەکرێت ڕووبدات، کە بە قسەت نەکەن، کاتێک دەڵێیت؛ 
)نا! دەستم لێ مەدەن(

بۆ کەسێک بگەڕێ، کە متمانەت پێی بێت، یارمەتیت بدات 
و پشتگیریت لێ بکات

2٧



لە یادت بێت...
جەستەت تەنها هى خۆتە

ئەمە شتێکی زۆر تایبەتمەندە

2٨




