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وه رمان له ماه ھنانی دهتی به کار چۆنیه  

 

بهیشتن  ركی پاگه ئهی خزاندا  چوارچوه  ی له سانه و كه ئه  

  ووااووددهه رركی پێداانی ددهه ئهھستۆ،  ئه  وتۆته كانیان كه نزیكه  سه كه  

وواانن  ستۆیی ئهھ ئهھ  ووێتهھ كهھ رر ددهه ررمانيیش هھھھهھ  

 

نديیيیداا پێوهه  كه ینه ڕوو خه ده  يیانهھتيی ڕهه ههبن  یهزانیاری و ئهدا   یه نامهم ڕنمایی له  

  يیهھ هھھھهھ  ووهه ررمانهھ ووااووددهه پێداانی ددهه  بهھ 

دروست و گونجاو یی شێوهه ٬، بهھ ووهه ماڵهھ  ررمانن لهھ وواا وو ددهه ددهه پدانی •  
ھندرن هی زۆر به کار د رمانانه دهو  ئه •  
رمان  دهوا و  دهپدانی پدانی ی جیاواز بۆ  شوه •  
رمان  رجی ده خهی  وه بووكردنه ره قه وکان  رمانخانه کردن له ده ه مامه •  

 
شوازی دروست و گونجاو به رمان وا و ده پدانی ده  

سی گونجاو. جاو بۆ کهنگو می ژه رمانی گونجاو له کاتی گونجاو، : دهتی ڕه بنهڕسای  •  
   که رمانه تی ده پاکهر سه  له ی  انهو ڕنمای ئه کانی پزیشک و ئاگاداری هیچاوکردنی ڕنمای ڕه •

سراوه ونو  
وه. ته که ندی بکه به پزیشکه یوه په ، ب دوودیلیک که دنیانیت  ر زانیاریه ھه •  
.ن ت بۆ بانگ بكهرگر وه  ن، داوا بكه كتر ت ناگه ی یهزمان  ت له كه ڵ پزیشكه گه  له ر گه ئه •  
  كه  ، زۆر گرینگه یشتنه پاگه  پویستیی به  یت كه ڕابگه  سه و كه دروستی به ی به وه بۆ ئه •

  .  وه وون بكرنهكان ڕ ناڕوونه  موو شته ھه
 

وا و  پدانی ده کات بۆ ده کارئاسانیرماندا،  جده فری دهناو   لهرمان  ده  مه شكردنی ژه دابه
  انهڕۆژ كانی رمانه ده



دەزگای خاننشینیی  وه و بژاردنه  رمانخانه له ده وەرگرتن رمان ده  

تی (ك) یه کۆمه   

ر  رکاتک له ھه خۆش، ھه نوسن بۆ نه کترۆنی ده له کی ئه یه شوهته به  چه کان ئستا ڕه یشکهزپ
یان ڕنماییکان بۆ ) KELA(کارتی ک  او ئه ،وەرگریت که رمانه ده ویستت ک یه رمانخانه ده

که  ته چه ی ڕه وه نوکردنه یانزانیاری  وەرگرە. بۆ وەرگرتنیکانت  رمانه و ده  بده نیشاننخۆش 
بت.  کسی نخۆشی لسری و واژۆ بکرتوەکی ڕازیبوون پ بت فۆرم دهبۆ کسی نخۆش   

دەتوانیت بدەست بھیت. KELAفۆڕمی ڕەزامندی ل دەرمانخانکان و   

 

 .هرزانتر ھه که ی ھاوشوە،رمانکی تر ت بۆ بگۆڕن به ده که رمانه توانن ده دهدەرمانخانکان 
 جیاوازن، ەکی ر ی دروستکه  و کارگه ی که بازرگانیه  نھا ناوه یه و ته ھه ییر مان کاریگه ھه م به
نخۆش دەتوانت گۆڕینی دەرمان ڕەتبکاتوە یاخود پزیشک  خۆش. ونی نهوویش به ڕازی ب هئ

 ت، کبنوس کتر ڕەچسوە نادات.لگۆڕینی دەرمانی ھاوش ب گڕ  

ی تچونی  هپار  مک له که KELAکان،  رمانخانه رمان کین له ده ی پزیشک ده ته چه به ڕه
پاپشتی  ربگیرت به ر وهرێ بژاری زیاتتوان ده خۆشی ندێ نه بۆ ھهوه،  کاته بژارده کان رمانه ده

   .Bپزیشکی  ڕاپۆرتی

ی که کال  وه کان زیاتر بوو له رمانه ی تچونی ده بی پاره ی ساکدا ر له ماوه گه ھا ئه روه ھه
.وه بژدرته مووی ده کان ھه رمانه وه تچونی ده وه وا له دوای ئه دیاری کردووه ئه  

 

  112وتن  ی فریاکه ژماره

یت له کاتی   رسیاری ڕینمایی بکهتوانیت پ یه، ده کاتژمر کراوه 24بون که ھراوی ژه ناوەندی
،ونوبھراو کی تری ژه یه ر شوه یان ھه ه ھه رمان خواردن به ده  

  094711یان  09471977فون  له ی ته ژماره

 Jوه کۆرھۆنن  sبه ناونیشانی کۆسک  ند کراوه به رنمایی له فینله ن مۆرکراوه و نوژه
لی ی میککه م له ناوچه چاپی دوه 2015  
خت خۆش له پایته نهرانی  تیده مهرسوکارو یا کهی  ه کۆمه  

 وهرمان له ماڵههێنانی دهتی به کارچۆنیه

 

كی پێدانی رئهستۆ، ئه وتۆتهكانیان كهنزیكه سهكه بهیشتن ركی پێڕاگهئهی خێزاندا چوارچێوه ی لهسانهو كهئه
 وان ستۆی ئهئه وێتهكهر دهرمانیش ههواودهده

 یههه وهرمانهواودهپێدانی ده ندییدا بهپێوه كه ینه ڕووخهده تییانهڕههبن یهزانیاری وئهدا یهنامهم ڕێنماییله

 دروست و گونجاو یشێوه، بهوهماڵه رمان لهوا و دهده پێدانی 
 هێندرێنهی زۆر به کار درمانانهدهو ئه 
 رمان دهوا و دهپێدانی پێدانی ی جیاواز بۆ شێوه 
 رمان رجی دهخهی وهبووكردنهرهقه کان وهرمانخانکردن له دهڵهمامه 

 
 شێوازی دروست و گونجاوبه رمانوا و دهپێدانی ده

  سی گونجاو.جاو بۆ کهنگو میژه رمانی گونجاو له کاتی گونجاو،: دهتیڕهبنهڕێسای 
 راوه سونو  کهرمانهدهتی پاکهرسه له یانهو ڕێنمایئه کانی پزیشک و ئاگاداریهیچاوکردنی ڕێنمایڕه 
 وه.تهکهندی بکه به پزیشکهیوهپه ، بێ دوودڵیک که دڵنیانیت لێیر زانیاریههه 
 نت بۆ بانگ بكهرگێروه ن، داوا بكهكتر تێ ناگهی یهزمان ت لهكهڵ پزیشكهگه له رگهئه. 
 موو شتههه كه ، زۆر گرینگهیشتنهپێڕاگه پێویستیی به یت كهڕابگه سهو كهدروستی بهی بهوهبۆ ئه 

  . وهكان ڕوون بكرێنهناڕوونه
 

 كانیرمانهوا و دهپێدانی ده کات بۆده کارئاسانیرماندا، جێده فریدهناو  لهرمان ده مهشكردنی ژهدابه
 انهڕۆژ

ش كانی تیا دابهرمانهدهمهی جارێك ژهفتههه كه كان،رمانهفری جێی دهده مدان واتهژهكارهێنانی به
 داكهمدانهژه له ش كهرمانانهده وی ئهوهبیرهێنانهبۆ وهرمان. وا ودهكا بۆ پێدانی دهكرێ، ئاسانكاری دهده

 دابنێ.  كهمدانهژهنیشت ته یاداشتێك له ی چاو،ترهقه ، بۆ وێنهوهجێیان نابێته

 .بکرێت تی بۆ دیاریرێ و کاتێکی تایبهشبککان دابهرمانهوه دهپێویسته زۆر به ئاگاداریه -1
ۆ ب به کهردنهشکوه دابنێ و ئاگاداری دابهالی خۆته کانرمانهو لیستی ده کانرمانهتی دهپاکه وموهه -2

 .كهمدانهژهکانی ناو خانه
ت ایبهتت یان موکێشی ستکێشی تایبه، دهجوان بشۆیت کانتستهده وڵ بدههه .بهئاگاداری پاکوخاوێنی  -3

 به کار بهێنه. ب،ڵگرتنی حهبۆ هه
 .ش بكهكاندا دابهر خانهسهكان، بهتهچهی ڕێنومایی ڕهگوێرهو به کان به ڕێکوپێکیرمانهده -4
ی هشکراون و ڕێژکاندا، که به ڕێکوپێکی دابهکان له خانهرمانهشکردنی دهدابه له وڵ بده دڵنیابیتهه -5

 کات ڕاسته.رمانهده
 



دەزگای خاننشینیی  وه و بژاردنه  رمانخانه له ده وەرگرتن رمان ده  

تی (ك) یه کۆمه   

ر  رکاتک له ھه خۆش، ھه نوسن بۆ نه کترۆنی ده له کی ئه یه شوهته به  چه کان ئستا ڕه یشکهزپ
یان ڕنماییکان بۆ ) KELA(کارتی ک  او ئه ،وەرگریت که رمانه ده ویستت ک یه رمانخانه ده

که  ته چه ی ڕه وه نوکردنه یانزانیاری  وەرگرە. بۆ وەرگرتنیکانت  رمانه و ده  بده نیشاننخۆش 
بت.  کسی نخۆشی لسری و واژۆ بکرتوەکی ڕازیبوون پ بت فۆرم دهبۆ کسی نخۆش   

دەتوانیت بدەست بھیت. KELAفۆڕمی ڕەزامندی ل دەرمانخانکان و   

 

 .هرزانتر ھه که ی ھاوشوە،رمانکی تر ت بۆ بگۆڕن به ده که رمانه توانن ده دهدەرمانخانکان 
 جیاوازن، ەکی ر ی دروستکه  و کارگه ی که بازرگانیه  نھا ناوه یه و ته ھه ییر مان کاریگه ھه م به
نخۆش دەتوانت گۆڕینی دەرمان ڕەتبکاتوە یاخود پزیشک  خۆش. ونی نهوویش به ڕازی ب هئ

 ت، کبنوس کتر ڕەچسوە نادات.لگۆڕینی دەرمانی ھاوش ب گڕ  

ی تچونی  هپار  مک له که KELAکان،  رمانخانه رمان کین له ده ی پزیشک ده ته چه به ڕه
پاپشتی  ربگیرت به ر وهرێ بژاری زیاتتوان ده خۆشی ندێ نه بۆ ھهوه،  کاته بژارده کان رمانه ده

   .Bپزیشکی  ڕاپۆرتی

ی که کال  وه کان زیاتر بوو له رمانه ی تچونی ده بی پاره ی ساکدا ر له ماوه گه ھا ئه روه ھه
.وه بژدرته مووی ده کان ھه رمانه وه تچونی ده وه وا له دوای ئه دیاری کردووه ئه  

 

  112وتن  ی فریاکه ژماره

یت له کاتی   رسیاری ڕینمایی بکهتوانیت پ یه، ده کاتژمر کراوه 24بون که ھراوی ژه ناوەندی
،ونوبھراو کی تری ژه یه ر شوه یان ھه ه ھه رمان خواردن به ده  

  094711یان  09471977فون  له ی ته ژماره

 Jوه کۆرھۆنن  sبه ناونیشانی کۆسک  ند کراوه به رنمایی له فینله ن مۆرکراوه و نوژه
لی ی میککه م له ناوچه چاپی دوه 2015  

وه رمان له ماه ھنانی دهتی به کار چۆنیه  

 

به یشتن ركی پاگه ئهی خزاندا  چوارچوه  ی له سانه و كه ئه  

وواانن  ستۆیی ئهھ ئهھ  ووێتهھ كهھ رر ددهه ررمانيیش هھھھهھ ووااووددهه رركی پێداانی ددهه ئهھستۆ،  ئه  وتۆته كانیان كه نزیكه  سه كه    

 

  ووهه ررمانهھ ووااووددهه پێداانی ددهه  بهھ نديیيیداا پێوهه  كه ینه ڕوو خه ده  يیانهھتيی ڕهه ههبن  یهزانیاری و ئهدا   یه نامهم ڕنمایی له

  يیهھ هھھھهھ

دروست و گونجاو یی شێوهه ٬، بهھ ووهه ماڵهھ  ررمانن لهھ وواا وو ددهه ددهه پدانی •  
ھندرن هی زۆر به کار د رمانانه دهو  ئه •  
رمان  دهوا و  دهپدانی پدانی ی جیاواز بۆ  شوه •  
رمان  رجی ده خهی  وه بووكردنه ره قه وکان  رمانخانه کردن له ده ه مامه •  

 
شوازی دروست و گونجاو به رمان وا و ده پدانی ده  

سی گونجاو. جاو بۆ کهنگو می ژه رمانی گونجاو له کاتی گونجاو، : دهتی ڕه بنهڕسای  •  
   که رمانه تی ده پاکهر سه  له ی  انهو ڕنمای ئه کانی پزیشک و ئاگاداری هیچاوکردنی ڕنمای ڕه •

سراوه ونو  
وه. ته که ندی بکه به پزیشکه یوه په ، ب دوودیلیک که دنیانیت  ر زانیاریه ھه •  
.ن ت بۆ بانگ بكهرگر وه  ن، داوا بكه كتر ت ناگه ی یهزمان  ت له كه ڵ پزیشكه گه  له ر گه ئه •  
  كه  ، زۆر گرینگه یشتنه پاگه  پویستیی به  یت كه ڕابگه  سه و كه دروستی به ی به وه بۆ ئه •

  .  وه وون بكرنهكان ڕ ناڕوونه  موو شته ھه
 

وا و  پدانی ده کات بۆ ده کارئاسانیرماندا،  جده فری دهناو   لهرمان  ده  مه شكردنی ژه دابه
  انهڕۆژ كانی رمانه ده

كانی تیا  رمانه ده مه ی جارك ژه فته ھه  كه كان، رمانه فری جی ده ده  مدان واته ژهكارھنانی  به
 و ی ئه وه بیرھنانه بۆ وهرمان.  دهوا و كا بۆ پدانی ده كرێ، ئاسانكاری ده ش ده دابه

وه رمان له ماه ھنانی دهتی به کار چۆنیه  

 

  وتۆته كانیان كه نزیكه  سه كه  بهیشتن  ركی پاگه ئهی خزاندا  چوارچوه  ی له سانه و كه ئه
وواانن  ستۆیی ئهھ ئهھ  ووێتهھ كهھ رر ددهه ررمانيیش هھھھهھ ووااووددهه رركی پێداانی ددهه ئهھستۆ،  ئه  

  ووهه ررمانهھ ووااووددهه پێداانی ددهه  نديیيیداا بهھ پێوهه  كه ینه ڕوو خه ده  تيیيیانهھ ڕهه ههبن  یهزانیاری و ئهدا   یه نامهم ڕنمایی له

  يیهھ هھھھهھ

دروست و گونجاو یی شێوهه ٬، بهھ ووهه ماڵهھ  ررمانن لهھ وواا وو ددهه ددهه پدانی •  
ھندرن هی زۆر به کار د رمانانه دهو  ئه •  
رمان  دهوا و  دهپدانی پدانی ی جیاواز بۆ  شوه •  
رمان  رجی ده خهی  وه بووكردنه ره قه کان و هرمانخان کردن له ده ه مامه •  

 
شوازی دروست و گونجاو به رمان وا و ده پدانی ده  

سی گونجاو. جاو بۆ کهنگو می ژه رمانی گونجاو له کاتی گونجاو، : دهتی ڕه بنهڕسای  •  
   که رمانه دهتی  پاکهر سه  له ی  انهو ڕنمای ئه کانی پزیشک و ئاگاداری هیچاوکردنی ڕنمای ڕه •

سراوه ونو  
وه. ته که ندی بکه به پزیشکه یوه په ، ب دوودیک که دنیانیت لی ر زانیاریه ھه •  
.ن ت بۆ بانگ بكهرگر وه  ن، داوا بكه كتر ت ناگه ی یهزمان  ت له كه ڵ پزیشكه گه  له ر گه ئه •  
  كه  ، زۆر گرینگه یشتنه پاگه  پویستیی به  یت كه ڕابگه  سه و كه دروستی به ی به وه بۆ ئه •

  .  وه كان ڕوون بكرنه ناڕوونه  موو شته ھه
 

وا و  پدانی ده کات بۆ ده کارئاسانیرماندا،  جده فری دهناو   لهرمان  ده  مه شكردنی ژه دابه
  انهڕۆژ كانی رمانه ده

كانی تیا  رمانه ده مه ی جارك ژه فته ھه  كه كان، رمانه فری جی ده ده  مدان واته ژهكارھنانی  به
 و ی ئه وه بیرھنانه بۆ وهرمان.  وا وده كا بۆ پدانی ده كرێ، ئاسانكاری ده ش ده دابه
  یاداشتك له  ی چاو، تره قه  ، بۆ ونه وه جیان نابته دا كه مدانه ژه  له  ش كه رمانانه ده
دابن.   كه مدانه ژهنیشت  ته  

 وهرمان له ماڵههێنانی دهتی به کارچۆنیه

 

كی پێدانی رئهستۆ، ئه وتۆتهكانیان كهنزیكه سهكه بهیشتن ركی پێڕاگهئهی خێزاندا چوارچێوه ی لهسانهو كهئه
 وان ستۆی ئهئه وێتهكهر دهرمانیش ههواودهده

 یههه وهرمانهواودهپێدانی ده ندییدا بهپێوه كه ینه ڕووخهده تییانهڕههبن یهزانیاری وئهدا یهنامهم ڕێنماییله

 دروست و گونجاو یشێوه، بهوهماڵه رمان لهوا و دهده پێدانی 
 هێندرێنهی زۆر به کار درمانانهدهو ئه 
 رمان دهوا و دهپێدانی پێدانی ی جیاواز بۆ شێوه 
 رمان رجی دهخهی وهبووكردنهرهقه کان وهرمانخانکردن له دهڵهمامه 

 
 شێوازی دروست و گونجاوبه رمانوا و دهپێدانی ده

  سی گونجاو.جاو بۆ کهنگو میژه رمانی گونجاو له کاتی گونجاو،: دهتیڕهبنهڕێسای 
 راوه سونو  کهرمانهدهتی پاکهرسه له یانهو ڕێنمایئه کانی پزیشک و ئاگاداریهیچاوکردنی ڕێنمایڕه 
 وه.تهکهندی بکه به پزیشکهیوهپه ، بێ دوودڵیک که دڵنیانیت لێیر زانیاریههه 
 نت بۆ بانگ بكهرگێروه ن، داوا بكهكتر تێ ناگهی یهزمان ت لهكهڵ پزیشكهگه له رگهئه. 
 موو شتههه كه ، زۆر گرینگهیشتنهپێڕاگه پێویستیی به یت كهڕابگه سهو كهدروستی بهی بهوهبۆ ئه 

  . وهكان ڕوون بكرێنهناڕوونه
 

 كانیرمانهوا و دهپێدانی ده کات بۆده کارئاسانیرماندا، جێده فریدهناو  لهرمان ده مهشكردنی ژهدابه
 انهڕۆژ

ش كانی تیا دابهرمانهدهمهی جارێك ژهفتههه كه كان،رمانهفری جێی دهده مدان واتهژهكارهێنانی به
 داكهمدانهژه له ش كهرمانانهده وی ئهوهبیرهێنانهبۆ وهرمان. وا ودهكا بۆ پێدانی دهكرێ، ئاسانكاری دهده

 دابنێ.  كهمدانهژهنیشت ته یاداشتێك له ی چاو،ترهقه ، بۆ وێنهوهجێیان نابێته

 .بکرێت تی بۆ دیاریرێ و کاتێکی تایبهشبککان دابهرمانهوه دهپێویسته زۆر به ئاگاداریه -1
ۆ ب به کهردنهشکوه دابنێ و ئاگاداری دابهالی خۆته کانرمانهو لیستی ده کانرمانهتی دهپاکه وموهه -2

 .كهمدانهژهکانی ناو خانه
ت ایبهتت یان موکێشی ستکێشی تایبه، دهجوان بشۆیت کانتستهده وڵ بدههه .بهئاگاداری پاکوخاوێنی  -3

 به کار بهێنه. ب،ڵگرتنی حهبۆ هه
 .ش بكهكاندا دابهر خانهسهكان، بهتهچهی ڕێنومایی ڕهگوێرهو به کان به ڕێکوپێکیرمانهده -4
ی هشکراون و ڕێژکاندا، که به ڕێکوپێکی دابهکان له خانهرمانهشکردنی دهدابه له وڵ بده دڵنیابیتهه -5

 کات ڕاسته.رمانهده
 



وا و  پدانی ده کات بۆ ده کارئاسانیرماندا،  جده فری دهناو   لهرمان  ده  مه شكردنی ژه دابه
  انهڕۆژ كانی رمانه ده

كانی تیا  رمانه ده مه ی جارك ژه فته ھه  كه كان، رمانه فری جی ده ده  مدان واته ژهكارھنانی  به
 و ی ئه وه بیرھنانه بۆ وهرمان.  وا وده كا بۆ پدانی ده كرێ، ئاسانكاری ده ش ده بهدا
  یاداشتك له  ی چاو، تره قه  ، بۆ ونه وه جیان نابته دا كه مدانه ژه  له  ش كه رمانانه ده
دابن.   كه مدانه ژهنیشت  ته  

1- .بکرت تی بۆ دیاری اتکی تایبهرێ و کشبک کان دابه رمانه وه ده پویسته زۆر به ئاگاداریه   
2- وه دابن و ئاگاداری  الی خۆته کان رمانه و لیستی ده کان رمانه تی ده پاکه ومو ھه 

. كه مدانه ژهکانی  بۆ ناو خانه به  که شکردنه دابه  
3- ت یان  ستکشی تایبه ، دهجوان بشۆیت کانت سته ده وڵ بده ھه . بهئاگاداری پاکوخاونی  

به کار بھنه. ب، گرتنی حه ۆ ھهت ب تایبهموکشی   
4- ش  كاندا دابه ر خانه سه كان، به ته چه ی ڕنومایی ڕه گوره و به کان به ڕکوپکی رمانه ده 

. بكه  
5- کاندا، که به ڕکوپکی  کان له خانه رمانه شکردنی ده دابه له وڵ بده دنیابیت ھه 

کات ڕاسته. رمانه ی ده شکراون و ڕژه دابه  
 

بوون،  وتوو نه ركه دا سه كه مدانه ی ژه ر خانه سه  كان به رمانه وا و ده ی دهشکردن دابه  له ر گه ئه
.یت بكه کان رمانخانه ماڵ یان له ده اریدەدەریی  توانی داوای ھاوكاری له ده  

 

کارھنانی توانت ھاوکاریت بکات له به رمان ده ی ده خشته  
كان ازراوهخو نه  ته حاه  رگرتن له و بهکان  رمانه ده   
  

ی  خشته  له ھندرن. كار ده به  بژرت كهدا  رمانانه و ده ك بۆ ئه یه خشته  واباشه
مك و، كاتی  ر ژه ی بۆ ھه كان، ڕژه رمانه ده  ك له ر یه كاندا ناوی ھه رمانه ده

  به كان رمانه شكردنی ده دابه  وه كانه رمانه ی ده ڕووی خشته ن. لهاوی دیاری كر كه خواردنه
بت.  كاندا ئاسان ده رمانه مدانی ده فری ژه ر ده سه  

 

وا و  پدانی ده کات بۆ ده کارئاسانیرماندا،  جده فری دهناو   لهرمان  ده  مه شكردنی ژه دابه
  انهڕۆژ كانی رمانه ده

كانی تیا  رمانه ده مه ی جارك ژه فته ھه  كه كان، رمانه فری جی ده ده  مدان واته ژهكارھنانی  به
 و ی ئه وه بیرھنانه بۆ وهرمان.  وا وده كا بۆ پدانی ده كرێ، ئاسانكاری ده ش ده بهدا
  یاداشتك له  ی چاو، تره قه  ، بۆ ونه وه جیان نابته دا كه مدانه ژه  له  ش كه رمانانه ده
دابن.   كه مدانه ژهنیشت  ته  

1- .بکرت تی بۆ دیاری اتکی تایبهرێ و کشبک کان دابه رمانه وه ده پویسته زۆر به ئاگاداریه   
2- وه دابن و ئاگاداری  الی خۆته کان رمانه و لیستی ده کان رمانه تی ده پاکه ومو ھه 

. كه مدانه ژهکانی  بۆ ناو خانه به  که شکردنه دابه  
3- ت یان  ستکشی تایبه ، دهجوان بشۆیت کانت سته ده وڵ بده ھه . بهئاگاداری پاکوخاونی  

به کار بھنه. ب، گرتنی حه ۆ ھهت ب تایبهموکشی   
4- ش  كاندا دابه ر خانه سه كان، به ته چه ی ڕنومایی ڕه گوره و به کان به ڕکوپکی رمانه ده 

. بكه  
5- کاندا، که به ڕکوپکی  کان له خانه رمانه شکردنی ده دابه له وڵ بده دنیابیت ھه 

کات ڕاسته. رمانه ی ده شکراون و ڕژه دابه  
 

بوون،  وتوو نه ركه دا سه كه مدانه ی ژه ر خانه سه  كان به رمانه وا و ده ی دهشکردن دابه  له ر گه ئه
.یت بكه کان رمانخانه ماڵ یان له ده اریدەدەریی  توانی داوای ھاوكاری له ده  

 

کارھنانی توانت ھاوکاریت بکات له به رمان ده ی ده خشته  
كان ازراوهخو نه  ته حاه  رگرتن له و بهکان  رمانه ده   
  

ی  خشته  له ھندرن. كار ده به  بژرت كهدا  رمانانه و ده ك بۆ ئه یه خشته  واباشه
مك و، كاتی  ر ژه ی بۆ ھه كان، ڕژه رمانه ده  ك له ر یه كاندا ناوی ھه رمانه ده

  به كان رمانه شكردنی ده دابه  وه كانه رمانه ی ده ڕووی خشته ن. لهاوی دیاری كر كه خواردنه
بت.  كاندا ئاسان ده رمانه مدانی ده فری ژه ر ده سه  

 

وا و  پدانی ده کات بۆ ده کارئاسانیرماندا،  جده فری دهناو   لهرمان  ده  مه شكردنی ژه دابه
  انهڕۆژ كانی رمانه ده

كانی تیا  رمانه ده مه ی جارك ژه فته ھه  كه كان، رمانه فری جی ده ده  مدان واته ژهكارھنانی  به
 و ی ئه وه بیرھنانه بۆ وهرمان.  وا وده كا بۆ پدانی ده كرێ، ئاسانكاری ده ش ده بهدا
  یاداشتك له  ی چاو، تره قه  ، بۆ ونه وه جیان نابته دا كه مدانه ژه  له  ش كه رمانانه ده
دابن.   كه مدانه ژهنیشت  ته  

1- .بکرت تی بۆ دیاری اتکی تایبهرێ و کشبک کان دابه رمانه وه ده پویسته زۆر به ئاگاداریه   
2- وه دابن و ئاگاداری  الی خۆته کان رمانه و لیستی ده کان رمانه تی ده پاکه ومو ھه 

. كه مدانه ژهکانی  بۆ ناو خانه به  که شکردنه دابه  
3- ت یان  ستکشی تایبه ، دهجوان بشۆیت کانت سته ده وڵ بده ھه . بهئاگاداری پاکوخاونی  

به کار بھنه. ب، گرتنی حه ۆ ھهت ب تایبهموکشی   
4- ش  كاندا دابه ر خانه سه كان، به ته چه ی ڕنومایی ڕه گوره و به کان به ڕکوپکی رمانه ده 

. بكه  
5- کاندا، که به ڕکوپکی  کان له خانه رمانه شکردنی ده دابه له وڵ بده دنیابیت ھه 

کات ڕاسته. رمانه ی ده شکراون و ڕژه دابه  
 

بوون،  وتوو نه ركه دا سه كه مدانه ی ژه ر خانه سه  كان به رمانه وا و ده ی دهشکردن دابه  له ر گه ئه
.یت بكه کان رمانخانه ماڵ یان له ده اریدەدەریی  توانی داوای ھاوكاری له ده  

 

کارھنانی توانت ھاوکاریت بکات له به رمان ده ی ده خشته  
كان ازراوهخو نه  ته حاه  رگرتن له و بهکان  رمانه ده   
  

ی  خشته  له ھندرن. كار ده به  بژرت كهدا  رمانانه و ده ك بۆ ئه یه خشته  واباشه
مك و، كاتی  ر ژه ی بۆ ھه كان، ڕژه رمانه ده  ك له ر یه كاندا ناوی ھه رمانه ده

  به كان رمانه شكردنی ده دابه  وه كانه رمانه ی ده ڕووی خشته ن. لهاوی دیاری كر كه خواردنه
بت.  كاندا ئاسان ده رمانه مدانی ده فری ژه ر ده سه  

 

وا و  پدانی ده کات بۆ ده کارئاسانیرماندا،  جده فری دهناو   لهرمان  ده  مه شكردنی ژه دابه
  انهڕۆژ كانی رمانه ده

كانی تیا  رمانه ده مه ی جارك ژه فته ھه  كه كان، رمانه فری جی ده ده  مدان واته ژهكارھنانی  به
 و ی ئه وه بیرھنانه بۆ وهرمان.  وا وده كا بۆ پدانی ده كرێ، ئاسانكاری ده ش ده بهدا
  یاداشتك له  ی چاو، تره قه  ، بۆ ونه وه جیان نابته دا كه مدانه ژه  له  ش كه رمانانه ده
دابن.   كه مدانه ژهنیشت  ته  

1- .بکرت تی بۆ دیاری اتکی تایبهرێ و کشبک کان دابه رمانه وه ده پویسته زۆر به ئاگاداریه   
2- وه دابن و ئاگاداری  الی خۆته کان رمانه و لیستی ده کان رمانه تی ده پاکه ومو ھه 

. كه مدانه ژهکانی  بۆ ناو خانه به  که شکردنه دابه  
3- ت یان  ستکشی تایبه ، دهجوان بشۆیت کانت سته ده وڵ بده ھه . بهئاگاداری پاکوخاونی  

به کار بھنه. ب، گرتنی حه ۆ ھهت ب تایبهموکشی   
4- ش  كاندا دابه ر خانه سه كان، به ته چه ی ڕنومایی ڕه گوره و به کان به ڕکوپکی رمانه ده 

. بكه  
5- کاندا، که به ڕکوپکی  کان له خانه رمانه شکردنی ده دابه له وڵ بده دنیابیت ھه 

کات ڕاسته. رمانه ی ده شکراون و ڕژه دابه  
 

بوون،  وتوو نه ركه دا سه كه مدانه ی ژه ر خانه سه  كان به رمانه وا و ده ی دهشکردن دابه  له ر گه ئه
.یت بكه کان رمانخانه ماڵ یان له ده اریدەدەریی  توانی داوای ھاوكاری له ده  

 

کارھنانی توانت ھاوکاریت بکات له به رمان ده ی ده خشته  
كان ازراوهخو نه  ته حاه  رگرتن له و بهکان  رمانه ده   
  

ی  خشته  له ھندرن. كار ده به  بژرت كهدا  رمانانه و ده ك بۆ ئه یه خشته  واباشه
مك و، كاتی  ر ژه ی بۆ ھه كان، ڕژه رمانه ده  ك له ر یه كاندا ناوی ھه رمانه ده

  به كان رمانه شكردنی ده دابه  وه كانه رمانه ی ده ڕووی خشته ن. لهاوی دیاری كر كه خواردنه
بت.  كاندا ئاسان ده رمانه مدانی ده فری ژه ر ده سه  

 
  داوا له  خۆشخانه نه  له  وه كاتی مانه  ر له ھه كرێ رمان ده ی ده ستھانی خشته ده بۆبه

یشتنی  دواتر بۆ پاگه  یت كه بكه  رستاره و په ، یا خود داوا لهیت بكه  ت پزیشكی تایبه
  وه شدا ئاگادار بكرنه و كاته لهندان  بیرت بت كارمه له كات. ده  وه ردانی ماه پزیشكی، سه

وا و  و ده ك له كه  گرت، واته رده خۆ وه ربه ری سه سه چاره  كه خۆشه نه  سه كه  كه
یاخود كدرن،  كان ده رمانخانه ده  ی دكتۆر له ته چه ب ڕه به  گرت كه رده وه  رمانانه ده

  ش پویسته رییانه سه چاره  م جۆره ت. ئهدرھن كار ده كان به ییهسروسشت  ییه نه مه خوارده
یان پ بكرت.  رماندا ئاماژه ی ده خشته  له  

 
  كه سه كه  ش بكرت كه رمانانه و ده به  ئاماژه  كاندا پویسته رمانه ی ده خشته  له
. یه تی پیان ھه ساسیه حه  

 
ردانیان  ی سه و پزیشکانه ی ئهیت بۆ ال ت ببهڵ خۆ گه توانیت له یه ده م لیسته پاشان ئه

درت به  ده دنیا بیت که  انهرمان دهو  هی ل وه کات بۆ ئه مه ھاوکاریت ئه ئه  یت. که ده
م  رمانخانه پویسته ئه کیت له ده ی بەچت دهرمان پاشان کاتیک ده .که خۆشه نه

دا  رمانانه و ده ڵ ئه گه له یکیت ی ده مانهر و ده ی بزانرت ئه وه بۆ ئه نیشان بدرت  یه لیسته
ت.ھین کاریان ده که به خۆشه نه که تگونج ده  

 
چونکه  نوکان، رمانه کارھنانی ده وه له به یته کان ئاگار بکه میشه پویسته پزیشکه ھه
کی رمان ده ڵ گه ی له وه ر ئه به  دا له نجام نه واوی خۆی ئه شی کاری ته رمان ئه ندێ ده ھه

وا  موو ده پزیشك ئاگاداری ھه  كه  گرینگه  بۆیه .درت گونجاوی تردا ده یان خواردنکی نه
  ته چه ب ڕه به  ش بت كه ریانه سه و چاره ھا ئه روه كان و ھه دیاریكراوه  رمانه و ده
كدرن. ده  

 
  ردن.ڵ خواردندا بخورت یان پشخوا گه که له رمانه ھا پویسته بزانرت ده روه ھه

 

 

 
 
 

  داوا له  خۆشخانه نه  له  وه كاتی مانه  ر له ھه كرێ رمان ده ی ده ستھانی خشته ده بۆبه
یشتنی  دواتر بۆ پاگه  یت كه بكه  رستاره و په ، یا خود داوا لهیت بكه  ت پزیشكی تایبه
  وه شدا ئاگادار بكرنه و كاته لهندان  بیرت بت كارمه له كات. ده  وه ردانی ماه پزیشكی، سه

وا و  و ده ك له كه  گرت، واته رده خۆ وه ربه ری سه سه چاره  كه خۆشه نه  سه كه  كه
یاخود كدرن،  كان ده رمانخانه ده  ی دكتۆر له ته چه ب ڕه به  گرت كه رده وه  رمانانه ده

  ش پویسته رییانه سه چاره  م جۆره ت. ئهدرھن كار ده كان به ییهسروسشت  ییه نه مه خوارده
یان پ بكرت.  رماندا ئاماژه ی ده خشته  له  

 
  كه سه كه  ش بكرت كه رمانانه و ده به  ئاماژه  كاندا پویسته رمانه ی ده خشته  له
. یه تی پیان ھه ساسیه حه  

 
ردانیان  ی سه و پزیشکانه ی ئهیت بۆ ال ت ببهڵ خۆ گه توانیت له یه ده م لیسته پاشان ئه

درت به  ده دنیا بیت که  انهرمان دهو  هی ل وه کات بۆ ئه مه ھاوکاریت ئه ئه  یت. که ده
م  رمانخانه پویسته ئه کیت له ده ی بەچت دهرمان پاشان کاتیک ده .که خۆشه نه

دا  رمانانه و ده ڵ ئه گه له یکیت ی ده مانهر و ده ی بزانرت ئه وه بۆ ئه نیشان بدرت  یه لیسته
ت.ھین کاریان ده که به خۆشه نه که تگونج ده  

 
چونکه  نوکان، رمانه کارھنانی ده وه له به یته کان ئاگار بکه میشه پویسته پزیشکه ھه
کی رمان ده ڵ گه ی له وه ر ئه به  دا له نجام نه واوی خۆی ئه شی کاری ته رمان ئه ندێ ده ھه

وا  موو ده پزیشك ئاگاداری ھه  كه  گرینگه  بۆیه .درت گونجاوی تردا ده یان خواردنکی نه
  ته چه ب ڕه به  ش بت كه ریانه سه و چاره ھا ئه روه كان و ھه دیاریكراوه  رمانه و ده
كدرن. ده  

 
  ردن.ڵ خواردندا بخورت یان پشخوا گه که له رمانه ھا پویسته بزانرت ده روه ھه

 

 

 
 
 



Helmi Hakkarainen
h: 2/1

tbl. Predinisolon 7,5 mg x 1

tbl Ismox 20mg x 2

tarv. Dinit

7 13 17 20 22

X

X X

وا و  پدانی ده کات بۆ ده کارئاسانیرماندا،  جده فری دهناو   لهرمان  ده  مه شكردنی ژه دابه
  انهڕۆژ كانی رمانه ده

كانی تیا  رمانه ده مه ی جارك ژه فته ھه  كه كان، رمانه فری جی ده ده  مدان واته ژهكارھنانی  به
 و ی ئه وه بیرھنانه بۆ وهرمان.  وا وده كا بۆ پدانی ده كرێ، ئاسانكاری ده ش ده بهدا
  یاداشتك له  ی چاو، تره قه  ، بۆ ونه وه جیان نابته دا كه مدانه ژه  له  ش كه رمانانه ده
دابن.   كه مدانه ژهنیشت  ته  

1- .بکرت تی بۆ دیاری اتکی تایبهرێ و کشبک کان دابه رمانه وه ده پویسته زۆر به ئاگاداریه   
2- وه دابن و ئاگاداری  الی خۆته کان رمانه و لیستی ده کان رمانه تی ده پاکه ومو ھه 

. كه مدانه ژهکانی  بۆ ناو خانه به  که شکردنه دابه  
3- ت یان  ستکشی تایبه ، دهجوان بشۆیت کانت سته ده وڵ بده ھه . بهئاگاداری پاکوخاونی  

به کار بھنه. ب، گرتنی حه ۆ ھهت ب تایبهموکشی   
4- ش  كاندا دابه ر خانه سه كان، به ته چه ی ڕنومایی ڕه گوره و به کان به ڕکوپکی رمانه ده 

. بكه  
5- کاندا، که به ڕکوپکی  کان له خانه رمانه شکردنی ده دابه له وڵ بده دنیابیت ھه 

کات ڕاسته. رمانه ی ده شکراون و ڕژه دابه  
 

بوون،  وتوو نه ركه دا سه كه مدانه ی ژه ر خانه سه  كان به رمانه وا و ده ی دهشکردن دابه  له ر گه ئه
.یت بكه کان رمانخانه ماڵ یان له ده اریدەدەریی  توانی داوای ھاوكاری له ده  

 

کارھنانی توانت ھاوکاریت بکات له به رمان ده ی ده خشته  
كان ازراوهخو نه  ته حاه  رگرتن له و بهکان  رمانه ده   
  

ی  خشته  له ھندرن. كار ده به  بژرت كهدا  رمانانه و ده ك بۆ ئه یه خشته  واباشه
مك و، كاتی  ر ژه ی بۆ ھه كان، ڕژه رمانه ده  ك له ر یه كاندا ناوی ھه رمانه ده

  به كان رمانه شكردنی ده دابه  وه كانه رمانه ی ده ڕووی خشته ن. لهاوی دیاری كر كه خواردنه
بت.  كاندا ئاسان ده رمانه مدانی ده فری ژه ر ده سه  

 

وا و  پدانی ده کات بۆ ده کارئاسانیرماندا،  جده فری دهناو   لهرمان  ده  مه شكردنی ژه دابه
  انهڕۆژ كانی رمانه ده

كانی تیا  رمانه ده مه ی جارك ژه فته ھه  كه كان، رمانه فری جی ده ده  مدان واته ژهكارھنانی  به
 و ی ئه وه بیرھنانه بۆ وهرمان.  وا وده كا بۆ پدانی ده كرێ، ئاسانكاری ده ش ده بهدا
  یاداشتك له  ی چاو، تره قه  ، بۆ ونه وه جیان نابته دا كه مدانه ژه  له  ش كه رمانانه ده
دابن.   كه مدانه ژهنیشت  ته  

1- .بکرت تی بۆ دیاری اتکی تایبهرێ و کشبک کان دابه رمانه وه ده پویسته زۆر به ئاگاداریه   
2- وه دابن و ئاگاداری  الی خۆته کان رمانه و لیستی ده کان رمانه تی ده پاکه ومو ھه 

. كه مدانه ژهکانی  بۆ ناو خانه به  که شکردنه دابه  
3- ت یان  ستکشی تایبه ، دهجوان بشۆیت کانت سته ده وڵ بده ھه . بهئاگاداری پاکوخاونی  

به کار بھنه. ب، گرتنی حه ۆ ھهت ب تایبهموکشی   
4- ش  كاندا دابه ر خانه سه كان، به ته چه ی ڕنومایی ڕه گوره و به کان به ڕکوپکی رمانه ده 

. بكه  
5- کاندا، که به ڕکوپکی  کان له خانه رمانه شکردنی ده دابه له وڵ بده دنیابیت ھه 

کات ڕاسته. رمانه ی ده شکراون و ڕژه دابه  
 

بوون،  وتوو نه ركه دا سه كه مدانه ی ژه ر خانه سه  كان به رمانه وا و ده ی دهشکردن دابه  له ر گه ئه
.یت بكه کان رمانخانه ماڵ یان له ده اریدەدەریی  توانی داوای ھاوكاری له ده  

 

کارھنانی توانت ھاوکاریت بکات له به رمان ده ی ده خشته  
كان ازراوهخو نه  ته حاه  رگرتن له و بهکان  رمانه ده   
  

ی  خشته  له ھندرن. كار ده به  بژرت كهدا  رمانانه و ده ك بۆ ئه یه خشته  واباشه
مك و، كاتی  ر ژه ی بۆ ھه كان، ڕژه رمانه ده  ك له ر یه كاندا ناوی ھه رمانه ده

  به كان رمانه شكردنی ده دابه  وه كانه رمانه ی ده ڕووی خشته ن. لهاوی دیاری كر كه خواردنه
بت.  كاندا ئاسان ده رمانه مدانی ده فری ژه ر ده سه  

 

  داوا له  خۆشخانه نه  له  وه كاتی مانه  ر له ھه كرێ رمان ده ی ده ستھانی خشته ده بۆبه
یشتنی  دواتر بۆ پاگه  یت كه بكه  رستاره و په ، یا خود داوا لهیت بكه  ت پزیشكی تایبه
  وه شدا ئاگادار بكرنه و كاته لهندان  بیرت بت كارمه له كات. ده  وه ردانی ماه پزیشكی، سه

وا و  و ده ك له كه  گرت، واته رده خۆ وه ربه ری سه سه چاره  كه خۆشه نه  سه كه  كه
یاخود كدرن،  كان ده رمانخانه ده  ی دكتۆر له ته چه ب ڕه به  گرت كه رده وه  رمانانه ده

  ش پویسته رییانه سه چاره  م جۆره ت. ئهدرھن كار ده كان به ییهسروسشت  ییه نه مه خوارده
یان پ بكرت.  رماندا ئاماژه ی ده خشته  له  

 
  كه سه كه  ش بكرت كه رمانانه و ده به  ئاماژه  كاندا پویسته رمانه ی ده خشته  له
. یه تی پیان ھه ساسیه حه  

 
ردانیان  ی سه و پزیشکانه ی ئهیت بۆ ال ت ببهڵ خۆ گه توانیت له یه ده م لیسته پاشان ئه

درت به  ده دنیا بیت که  انهرمان دهو  هی ل وه کات بۆ ئه مه ھاوکاریت ئه ئه  یت. که ده
م  رمانخانه پویسته ئه کیت له ده ی بەچت دهرمان پاشان کاتیک ده .که خۆشه نه

دا  رمانانه و ده ڵ ئه گه له یکیت ی ده مانهر و ده ی بزانرت ئه وه بۆ ئه نیشان بدرت  یه لیسته
ت.ھین کاریان ده که به خۆشه نه که تگونج ده  

 
چونکه  نوکان، رمانه کارھنانی ده وه له به یته کان ئاگار بکه میشه پویسته پزیشکه ھه
کی رمان ده ڵ گه ی له وه ر ئه به  دا له نجام نه واوی خۆی ئه شی کاری ته رمان ئه ندێ ده ھه

وا  موو ده پزیشك ئاگاداری ھه  كه  گرینگه  بۆیه .درت گونجاوی تردا ده یان خواردنکی نه
  ته چه ب ڕه به  ش بت كه ریانه سه و چاره ھا ئه روه كان و ھه دیاریكراوه  رمانه و ده
كدرن. ده  

 
  ردن.ڵ خواردندا بخورت یان پشخوا گه که له رمانه ھا پویسته بزانرت ده روه ھه
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پدانرمان  ده ڕگای جۆراوجۆر بۆ  

 
خورن وه ده مه ده ڕی ی له رمانانه و ده ئه  

 
یسته یان گوالجک پو ب حهموو  ڵ ھه گه له  

 
o پوه  وه یان به به دانیشتنه بت ھا ده وهر وه. ھه بخورته رداخك ئاو ب په ھیچ نه 

.وتبت کهکه پا خۆشه واته نابت نه، که بخورت رمانه ده  
o پرسیار   رمانخانه ده  بدرێ یان له  كه رمانه ی دهت پاکهر  نووسینی سه  رنج به كرێ سه ده 

.بكرت  بشكندرێ و نیوه  كه به كرێ حه بكرێ ئاخۆ ده  
o و   ده ی له ناو گه وه رئه به ی نابت بریندار بکرت، له که شه قن و ڕوکه ن ره ھه ب حهنک  ھه 

. وه تونه ده تپویس پی کاندا به ڕیخۆه  
o .  ڕستیاندا دیاری كراوه ناوه  ھك له  رت بكرن كه كرێ دووكه ده  بانه و حه نیا ئه ته 

ت بکرت. ک نابت له یه به ھیچ شوه )گوالج( بسول که  
o شک و داوای الی پزی  وه بچیته  پویستهوا  قوت بدات ئه بك حهیتوانی  خۆش نه ر نه گه ئه 

نی و  مه ی نۆشه شوه  به  واته جیاواز،رگرتنی  وه شوه  به یت كهلبی رمان مان ده ھه
ر بۆ  وه یان پالسته ی کۆمهله ڕ یانڵ ئاو  گه  كردن له قابیلی تكه ی شوه بهیان ب وشرو
  .پست

 
وه) ڵ ئاودا بتوته گه بک له چون ( حه ھه بی حه  

 
o .وه توته و زوو ده ن که دهک  یه ڵ ئاودا کارله گه بکه له جۆره حه   
o تی  نوسراوی ناو پاکه یله زانیاری توانرێ سود دهکه  ی ئاوه ڕژهر  سه  ئاگاداری لهبۆ  

ربگیردرت. وهکه  رمانه ده  
 

 

 
پدانرمان  ده ڕگای جۆراوجۆر بۆ  

 
خورن وه ده مه ده ڕی ی له رمانانه و ده ئه  

 
یسته یان گوالجک پو ب حهموو  ڵ ھه گه له  

 
o پوه  وه یان به به دانیشتنه بت ھا ده وهر وه. ھه بخورته رداخك ئاو ب په ھیچ نه 

.وتبت کهکه پا خۆشه واته نابت نه، که بخورت رمانه ده  
o پرسیار   رمانخانه ده  بدرێ یان له  كه رمانه ی دهت پاکهر  نووسینی سه  رنج به كرێ سه ده 

.بكرت  بشكندرێ و نیوه  كه به كرێ حه بكرێ ئاخۆ ده  
o و   ده ی له ناو گه وه رئه به ی نابت بریندار بکرت، له که شه قن و ڕوکه ن ره ھه ب حهنک  ھه 

. وه تونه ده تپویس پی کاندا به ڕیخۆه  
o .  ڕستیاندا دیاری كراوه ناوه  ھك له  رت بكرن كه كرێ دووكه ده  بانه و حه نیا ئه ته 

ت بکرت. ک نابت له یه به ھیچ شوه )گوالج( بسول که  
o شک و داوای الی پزی  وه بچیته  پویستهوا  قوت بدات ئه بك حهیتوانی  خۆش نه ر نه گه ئه 

نی و  مه ی نۆشه شوه  به  واته جیاواز،رگرتنی  وه شوه  به یت كهلبی رمان مان ده ھه
ر بۆ  وه یان پالسته ی کۆمهله ڕ یانڵ ئاو  گه  كردن له قابیلی تكه ی شوه بهیان ب وشرو
  .پست

 
وه) ڵ ئاودا بتوته گه بک له چون ( حه ھه بی حه  

 
o .وه توته و زوو ده ن که دهک  یه ڵ ئاودا کارله گه بکه له جۆره حه   
o تی  نوسراوی ناو پاکه یله زانیاری توانرێ سود دهکه  ی ئاوه ڕژهر  سه  ئاگاداری لهبۆ  

ربگیردرت. وهکه  رمانه ده  
 

 

 
پدانرمان  ده ڕگای جۆراوجۆر بۆ  

 
خورن وه ده مه ده ڕی ی له رمانانه و ده ئه  

 
یسته یان گوالجک پو ب حهموو  ڵ ھه گه له  

 
o پوه  وه یان به به دانیشتنه بت ھا ده وهر وه. ھه بخورته رداخك ئاو ب په ھیچ نه 

.وتبت کهکه پا خۆشه واته نابت نه، که بخورت رمانه ده  
o پرسیار   رمانخانه ده  بدرێ یان له  كه رمانه ی دهت پاکهر  نووسینی سه  رنج به كرێ سه ده 

.بكرت  بشكندرێ و نیوه  كه به كرێ حه بكرێ ئاخۆ ده  
o و   ده ی له ناو گه وه رئه به ی نابت بریندار بکرت، له که شه قن و ڕوکه ن ره ھه ب حهنک  ھه 

. وه تونه ده تپویس پی کاندا به ڕیخۆه  
o .  ڕستیاندا دیاری كراوه ناوه  ھك له  رت بكرن كه كرێ دووكه ده  بانه و حه نیا ئه ته 

ت بکرت. ک نابت له یه به ھیچ شوه )گوالج( بسول که  
o شک و داوای الی پزی  وه بچیته  پویستهوا  قوت بدات ئه بك حهیتوانی  خۆش نه ر نه گه ئه 

نی و  مه ی نۆشه شوه  به  واته جیاواز،رگرتنی  وه شوه  به یت كهلبی رمان مان ده ھه
ر بۆ  وه یان پالسته ی کۆمهله ڕ یانڵ ئاو  گه  كردن له قابیلی تكه ی شوه بهیان ب وشرو
  .پست

 
وه) ڵ ئاودا بتوته گه بک له چون ( حه ھه بی حه  

 
o .وه توته و زوو ده ن که دهک  یه ڵ ئاودا کارله گه بکه له جۆره حه   
o تی  نوسراوی ناو پاکه یله زانیاری توانرێ سود دهکه  ی ئاوه ڕژهر  سه  ئاگاداری لهبۆ  

ربگیردرت. وهکه  رمانه ده  
بی ژر زمان حه   

 
o وه، نابت قوتبدرت. توته دهنرن تا  یه له ژر زمان داده بانه و حه ئه   

 
بی مژین حه  

 
o .  وه تونه و زۆر خرا ده  وه مه ده  رنهخ وخۆ ده ڕاسته  انهب حهم  ئه   
o وا لیان  ربھندرن و ناب ھه ت ده پاكه  كارھنان له ناب تا كاتی به  بانه حه  م جۆره ئه 

. وه كانه رمانه مدانی ده ژه  ناب بخرنه  بانه م حه ئه  واته كهبدات.   

)رمان ده  هشل وب ( وشر          

o دایه  گه کی له یه موو شروبک پوانه وه، ھه خورته ده ت تایبهی  میشه به پوانه روب ھهش 
وچک.  ، یان کهت ی تایبه رداخی پوانه ه یان پهیان سرنج  

o   .رێدشن وهبی ڕا وه موو شروبک پش خواردنه گرنگه ھه 
 

کاردن وه به ڕی کۆمه ی له رمانانه و ده ئه  
 

كۆمژ  شیاف واته  

o خۆش. درنه نه وه ده ڕی کۆمه وخۆ له ن ڕاسته رمان ھه ندێ ده ھه   
 

وه هپست ی رمان له ڕگه ده       

o .پاسته ،ر پالسته ،ر پاوده م، ج ، ھه کو مه مانی پست جۆری زۆره. وهر ده   
o شونی   ر پست له سه  زۆری له  وان، به  زگه ك له ی وه رمانانه و ده ئه  واته کان ره ستهپال 

 شکانی شونه  جار جاره  كه  واباشه سپندرن. چه ر سنگ یان الشان ده خاون و ساغی سه
کات. ی کار له پست نه وه بگۆڕدرن بۆ ئه  

 

 

 
پدانرمان  ده ڕگای جۆراوجۆر بۆ  

 
خورن وه ده مه ده ڕی ی له رمانانه و ده ئه  

 
یسته یان گوالجک پو ب حهموو  ڵ ھه گه له  

 
o پوه  وه یان به به دانیشتنه بت ھا ده وهر وه. ھه بخورته رداخك ئاو ب په ھیچ نه 
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وه) ڵ ئاودا بتوته گه بک له چون ( حه ھه بی حه  
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بی ژر زمان حه   

 
o وه، نابت قوتبدرت. توته دهنرن تا  یه له ژر زمان داده بانه و حه ئه   

 
بی مژین حه  

 
o .  وه تونه و زۆر خرا ده  وه مه ده  رنهخ وخۆ ده ڕاسته  انهب حهم  ئه   
o وا لیان  ربھندرن و ناب ھه ت ده پاكه  كارھنان له ناب تا كاتی به  بانه حه  م جۆره ئه 

. وه كانه رمانه مدانی ده ژه  ناب بخرنه  بانه م حه ئه  واته كهبدات.   

)رمان ده  هشل وب ( وشر          

o دایه  گه کی له یه موو شروبک پوانه وه، ھه خورته ده ت تایبهی  میشه به پوانه روب ھهش 
وچک.  ، یان کهت ی تایبه رداخی پوانه ه یان پهیان سرنج  

o   .رێدشن وهبی ڕا وه موو شروبک پش خواردنه گرنگه ھه 
 

کاردن وه به ڕی کۆمه ی له رمانانه و ده ئه  
 

كۆمژ  شیاف واته  

o خۆش. درنه نه وه ده ڕی کۆمه وخۆ له ن ڕاسته رمان ھه ندێ ده ھه   
 

وه هپست ی رمان له ڕگه ده       

o .پاسته ،ر پالسته ،ر پاوده م، ج ، ھه کو مه مانی پست جۆری زۆره. وهر ده   
o شونی   ر پست له سه  زۆری له  وان، به  زگه ك له ی وه رمانانه و ده ئه  واته کان ره ستهپال 
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  ناسه رمانی ھه ده
 

بووو ی ڕههمپژ"ن سپر'ی یانن ژژهه  

o .نگی) ته ناسه (ھه بووه رمانی ڕه ناسه ده رمانی ھه رین دهبه ناوبانگت   
o رستار یان  پهزیشک یان له پپرسیار بت  رمانه ده م ده ی ئه بارهله  بۆ زانیاری زیاتر 

.بکرت كان رمانخانه ی دهند كارمه  
o ش،  هک رمانه ده كارھنانی بهدوای  ،ت ودرپویسته دان بشۆر رمان مژینی ده ھهپش  

بته   که نه رمانه زۆنی ناو دهی کۆرتی ی ماده وه بۆ ئه ، وه درتهبشۆر م  ناو ده  پویسته
کان. ھۆی کونکردنی دانه  

 

كرن پست ڕۆ ده  ی له رزیانه و ده ئه   

o ندین  ی ڕۆژدا چه ماوه  له  ، پویسته كره نسۆلین بۆ شه ری ئه سه كاتی چاره  له  بۆ ونه 
بدرت.   كه خۆشه  هن  رزی له ده نسۆلین به جار ئه  

o ندانی بواری  كارمه  كی چاك له ڕنوماییه  رزی لدان پویسته ی ده شوه  ت به باره سه 
.ربگیردرت رستاری وه په  

o   بكرێ كه  رستارانه و په كرێ داوای ھاوكاری له ت بوو، ده حمه زه  كه رزی لدانه ر ده گه ئه  
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و ت پژنی لووت  تره قه •  

 

بی ژر زمان حه  
 

o وه، نابت قوتبدرت. توته دهنرن تا  یه له ژر زمان داده بانه و حه ئه   
 

بی مژین حه  
 

o .  وه تونه و زۆر خرا ده  وه مه ده  رنهخ وخۆ ده ڕاسته  انهب حهم  ئه   
o وا لیان  ربھندرن و ناب ھه ت ده پاكه  كارھنان له ناب تا كاتی به  بانه حه  م جۆره ئه 

. وه كانه رمانه مدانی ده ژه  ناب بخرنه  بانه م حه ئه  واته كهبدات.   

)رمان ده  هشل وب ( وشر          

o دایه  گه کی له یه موو شروبک پوانه وه، ھه خورته ده ت تایبهی  میشه به پوانه روب ھهش 
وچک.  ، یان کهت ی تایبه رداخی پوانه ه یان پهیان سرنج  

o   .رێدشن وهبی ڕا وه موو شروبک پش خواردنه گرنگه ھه 
 

کاردن وه به ڕی کۆمه ی له رمانانه و ده ئه  
 

كۆمژ  شیاف واته  

o خۆش. درنه نه وه ده ڕی کۆمه وخۆ له ن ڕاسته رمان ھه ندێ ده ھه   
 

وه هپست ی رمان له ڕگه ده       

o .پاسته ،ر پالسته ،ر پاوده م، ج ، ھه کو مه مانی پست جۆری زۆره. وهر ده   
o شونی   ر پست له سه  زۆری له  وان، به  زگه ك له ی وه رمانانه و ده ئه  واته کان ره ستهپال 

 شکانی شونه  جار جاره  كه  واباشه سپندرن. چه ر سنگ یان الشان ده خاون و ساغی سه
کات. ی کار له پست نه وه بگۆڕدرن بۆ ئه  

  ناسه رمانی ھه ده 
 

بووو ی ڕههمپژ"ن سپر'ی یانن ژژهه  

o .نگی) ته ناسه (ھه بووه رمانی ڕه ناسه ده رمانی ھه رین دهبه ناوبانگت   
o رستار یان  پهزیشک یان له پپرسیار بت  رمانه ده م ده ی ئه بارهله  بۆ زانیاری زیاتر 

.بکرت كان رمانخانه ی دهند كارمه  
o ش،  هک رمانه ده كارھنانی بهدوای  ،ت ودرپویسته دان بشۆر رمان مژینی ده ھهپش  

بته   که نه رمانه زۆنی ناو دهی کۆرتی ی ماده وه بۆ ئه ، وه درتهبشۆر م  ناو ده  پویسته
کان. ھۆی کونکردنی دانه  

 

كرن پست ڕۆ ده  ی له رزیانه و ده ئه   

o ندین  ی ڕۆژدا چه ماوه  له  ، پویسته كره نسۆلین بۆ شه ری ئه سه كاتی چاره  له  بۆ ونه 
بدرت.   كه خۆشه  هن  رزی له ده نسۆلین به جار ئه  

o ندانی بواری  كارمه  كی چاك له ڕنوماییه  رزی لدان پویسته ی ده شوه  ت به باره سه 
.ربگیردرت رستاری وه په  

o   بكرێ كه  رستارانه و په كرێ داوای ھاوكاری له ت بوو، ده حمه زه  كه رزی لدانه ر ده گه ئه  
ن. كه ردانی ماڵ ده سه  

 

 

رمانپدان هكانی تری د شوازه  

می چاو حه و مه  تره قه •  
می گوێ حه و مه  تره قه •  
و ت پژنی لووت  تره قه •  

 

  ناسه رمانی ھه ده
 

بووو ی ڕههمپژ"ن سپر'ی یانن ژژهه  

o .نگی) ته ناسه (ھه بووه رمانی ڕه ناسه ده رمانی ھه رین دهبه ناوبانگت   
o رستار یان  پهزیشک یان له پپرسیار بت  رمانه ده م ده ی ئه بارهله  بۆ زانیاری زیاتر 

.بکرت كان رمانخانه ی دهند كارمه  
o ش،  هک رمانه ده كارھنانی بهدوای  ،ت ودرپویسته دان بشۆر رمان مژینی ده ھهپش  

بته   که نه رمانه زۆنی ناو دهی کۆرتی ی ماده وه بۆ ئه ، وه درتهبشۆر م  ناو ده  پویسته
کان. ھۆی کونکردنی دانه  

 

كرن پست ڕۆ ده  ی له رزیانه و ده ئه   

o ندین  ی ڕۆژدا چه ماوه  له  ، پویسته كره نسۆلین بۆ شه ری ئه سه كاتی چاره  له  بۆ ونه 
بدرت.   كه خۆشه  هن  رزی له ده نسۆلین به جار ئه  

o ندانی بواری  كارمه  كی چاك له ڕنوماییه  رزی لدان پویسته ی ده شوه  ت به باره سه 
.ربگیردرت رستاری وه په  

o   بكرێ كه  رستارانه و په كرێ داوای ھاوكاری له ت بوو، ده حمه زه  كه رزی لدانه ر ده گه ئه  
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كرن پست ڕۆ ده  ی له رزیانه و ده ئه   
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بدرت.   كه خۆشه  هن  رزی له ده نسۆلین به جار ئه  

o ندانی بواری  كارمه  كی چاك له ڕنوماییه  رزی لدان پویسته ی ده شوه  ت به باره سه 
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بته   که نه رمانه زۆنی ناو دهی کۆرتی ی ماده وه بۆ ئه ، وه درتهبشۆر م  ناو ده  پویسته
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كرن پست ڕۆ ده  ی له رزیانه و ده ئه   

o ندین  ی ڕۆژدا چه ماوه  له  ، پویسته كره نسۆلین بۆ شه ری ئه سه كاتی چاره  له  بۆ ونه 
بدرت.   كه خۆشه  هن  رزی له ده نسۆلین به جار ئه  

o ندانی بواری  كارمه  كی چاك له ڕنوماییه  رزی لدان پویسته ی ده شوه  ت به باره سه 
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رمانپدان هكانی تری د شوازه  

می چاو حه و مه  تره قه •  
می گوێ حه و مه  تره قه •  
و ت پژنی لووت  تره قه •  

 
o  بت  دهبن. گرتنیان  ھهرمای شونی  ی گه پلهپویسته ئاگاداری  ش رمانانه م ده ئه 

بگیر توانرێ ھه ند ده وه تا چه که کرایه  رمانه ت دهبزانرتدر .  
o نوان   له  ، پویسته وه ك شونه یه  رمان بكرته ك ده یه  ر پویستی كرد زیاتر له گه ئه 

وچان بدرت.  كك ند خوله ی چه رمانپدانكدا بۆ ماوه ر ده ھه  
 

 

  كان پرس به رمانه كارھنانی ده تی به چۆنیه  ت به باره توانی سه موو كاتك ده ھه
یت بكه  رمانخانه ندانی ده كارمه  

 

گرتن هھ رمان  دهشوازی دروستی   

 

که نوسراوه،  رمانه تی ده ر پاکه گیرێ که له سه ده و ڕینمایانه ھه پی ئه رمان به میشه ده ھه
بت له شونکی داخراودا  م ده بگیرت به توانرت ھه رمای ژوردا ده ی گه رمان له پله نذی ده ھه

.تگیر ده ھه ایه له شونی سارد رمانی تر ھه ندێ ده بت، ھه  

که. رمانه تکدان و خراپبونی ده بته ھۆی وا ده کرن، ئه چاو نه کان ڕه ڕنماییهر  هگ ئه  

موو  ر ھه له سه یه که وه ئه بت ئاگادار بین کان که ده رمانه تی ده ی پاکه رباره دهشتکی گرنگ 
که  انهرم ر ده ) بۆ نمونه له سه وته ڕكهم  کارھنانی پش ئه نوسراوه (بهرمانک  دهتی  پاکه

 وتی ڕكهرمانه ناتوانرت له دوای  و ده واته ئه 10/2017ی وت ڕكهنوسراوه به کارھنانی پش 
کار بھنرێ. به 30/9/2017  

 30/10/2017واته له دوای  10/2017رمانی تر نوسراوه دواڕۆژی  ندێ ده ر ھه سه له
.رمانه به کار بھنرت و ده ناتوانرت ئه  

دوای   رمان له كارھنان بوونی ده ی شیاوی به ماوه  كه  ، وا باوهكاندا تراوه  نهرما تی له ده تایبه به
وتی  ڕكه  كه  تی ئاوادا واباشه حاه  كرت. له ، دیاری ده كه رمانه ری بتی ده ی سه وه كردنه

o  بت  دهبن. گرتنیان  ھهرمای شونی  ی گه پلهپویسته ئاگاداری  ش رمانانه م ده ئه 
بگیر توانرێ ھه ند ده وه تا چه که کرایه  رمانه ت دهبزانرتدر .  

o نوان   له  ، پویسته وه ك شونه یه  رمان بكرته ك ده یه  ر پویستی كرد زیاتر له گه ئه 
وچان بدرت.  كك ند خوله ی چه رمانپدانكدا بۆ ماوه ر ده ھه  

 

 

  كان پرس به رمانه كارھنانی ده تی به چۆنیه  ت به باره توانی سه موو كاتك ده ھه
یت بكه  رمانخانه ندانی ده كارمه  

 

گرتن هھ رمان  دهشوازی دروستی   

 

که نوسراوه،  رمانه تی ده ر پاکه گیرێ که له سه ده و ڕینمایانه ھه پی ئه رمان به میشه ده ھه
بت له شونکی داخراودا  م ده بگیرت به توانرت ھه رمای ژوردا ده ی گه رمان له پله نذی ده ھه

.تگیر ده ھه ایه له شونی سارد رمانی تر ھه ندێ ده بت، ھه  

که. رمانه تکدان و خراپبونی ده بته ھۆی وا ده کرن، ئه چاو نه کان ڕه ڕنماییهر  هگ ئه  

موو  ر ھه له سه یه که وه ئه بت ئاگادار بین کان که ده رمانه تی ده ی پاکه رباره دهشتکی گرنگ 
که  انهرم ر ده ) بۆ نمونه له سه وته ڕكهم  کارھنانی پش ئه نوسراوه (بهرمانک  دهتی  پاکه

 وتی ڕكهرمانه ناتوانرت له دوای  و ده واته ئه 10/2017ی وت ڕكهنوسراوه به کارھنانی پش 
کار بھنرێ. به 30/9/2017  

 30/10/2017واته له دوای  10/2017رمانی تر نوسراوه دواڕۆژی  ندێ ده ر ھه سه له
.رمانه به کار بھنرت و ده ناتوانرت ئه  

دوای   رمان له كارھنان بوونی ده ی شیاوی به ماوه  كه  ، وا باوهكاندا تراوه  نهرما تی له ده تایبه به
وتی  ڕكه  كه  تی ئاوادا واباشه حاه  كرت. له ، دیاری ده كه رمانه ری بتی ده ی سه وه كردنه

بی ژر زمان حه  
 

o وه، نابت قوتبدرت. توته دهنرن تا  یه له ژر زمان داده بانه و حه ئه   
 

بی مژین حه  
 

o .  وه تونه و زۆر خرا ده  وه مه ده  رنهخ وخۆ ده ڕاسته  انهب حهم  ئه   
o وا لیان  ربھندرن و ناب ھه ت ده پاكه  كارھنان له ناب تا كاتی به  بانه حه  م جۆره ئه 

. وه كانه رمانه مدانی ده ژه  ناب بخرنه  بانه م حه ئه  واته كهبدات.   

)رمان ده  هشل وب ( وشر          

o دایه  گه کی له یه موو شروبک پوانه وه، ھه خورته ده ت تایبهی  میشه به پوانه روب ھهش 
وچک.  ، یان کهت ی تایبه رداخی پوانه ه یان پهیان سرنج  

o   .رێدشن وهبی ڕا وه موو شروبک پش خواردنه گرنگه ھه 
 

کاردن وه به ڕی کۆمه ی له رمانانه و ده ئه  
 

كۆمژ  شیاف واته  

o خۆش. درنه نه وه ده ڕی کۆمه وخۆ له ن ڕاسته رمان ھه ندێ ده ھه   
 

وه هپست ی رمان له ڕگه ده       

o .پاسته ،ر پالسته ،ر پاوده م، ج ، ھه کو مه مانی پست جۆری زۆره. وهر ده   
o شونی   ر پست له سه  زۆری له  وان، به  زگه ك له ی وه رمانانه و ده ئه  واته کان ره ستهپال 

 شکانی شونه  جار جاره  كه  واباشه سپندرن. چه ر سنگ یان الشان ده خاون و ساغی سه
کات. ی کار له پست نه وه بگۆڕدرن بۆ ئه  

 



o  بت  دهبن. گرتنیان  ھهرمای شونی  ی گه پلهپویسته ئاگاداری  ش رمانانه م ده ئه 
بگیر توانرێ ھه ند ده وه تا چه که کرایه  رمانه ت دهبزانرتدر .  

o نوان   له  ، پویسته وه ك شونه یه  رمان بكرته ك ده یه  ر پویستی كرد زیاتر له گه ئه 
وچان بدرت.  كك ند خوله ی چه رمانپدانكدا بۆ ماوه ر ده ھه  

 

 

  كان پرس به رمانه كارھنانی ده تی به چۆنیه  ت به باره توانی سه موو كاتك ده ھه
یت بكه  رمانخانه ندانی ده كارمه  

 

گرتن هھ رمان  دهشوازی دروستی   

 

که نوسراوه،  رمانه تی ده ر پاکه گیرێ که له سه ده و ڕینمایانه ھه پی ئه رمان به میشه ده ھه
بت له شونکی داخراودا  م ده بگیرت به توانرت ھه رمای ژوردا ده ی گه رمان له پله نذی ده ھه

.تگیر ده ھه ایه له شونی سارد رمانی تر ھه ندێ ده بت، ھه  

که. رمانه تکدان و خراپبونی ده بته ھۆی وا ده کرن، ئه چاو نه کان ڕه ڕنماییهر  هگ ئه  

موو  ر ھه له سه یه که وه ئه بت ئاگادار بین کان که ده رمانه تی ده ی پاکه رباره دهشتکی گرنگ 
که  انهرم ر ده ) بۆ نمونه له سه وته ڕكهم  کارھنانی پش ئه نوسراوه (بهرمانک  دهتی  پاکه

 وتی ڕكهرمانه ناتوانرت له دوای  و ده واته ئه 10/2017ی وت ڕكهنوسراوه به کارھنانی پش 
کار بھنرێ. به 30/9/2017  

 30/10/2017واته له دوای  10/2017رمانی تر نوسراوه دواڕۆژی  ندێ ده ر ھه سه له
.رمانه به کار بھنرت و ده ناتوانرت ئه  

دوای   رمان له كارھنان بوونی ده ی شیاوی به ماوه  كه  ، وا باوهكاندا تراوه  نهرما تی له ده تایبه به
وتی  ڕكه  كه  تی ئاوادا واباشه حاه  كرت. له ، دیاری ده كه رمانه ری بتی ده ی سه وه كردنه

ر  سه  ، له كه رمانه كارھنانی ده ی به رچوونی ماوه سه وتی به و ڕكه  كه ری بته ی سه وه كردنه
بنووسرت.  كه بته  

وان خۆیان  رمانخانه، ئه وه بۆ ده ر چووه، باشتره ببرنه ی کاتیان به سه رمانانه و ده ئه
ن. به کان له ناوده رمانه ده  

 

،  وه وته ی ل بكه وه ری و چاكبوونه سه كان چاره رمانه كارھنانی ده ی به وه ئهبۆ 
. رچاو بگیردرن به  له ندیدار كانی پوه ڕنوماییه   پویسته  

 

ی ل بھندرێ یا خود جۆری ب ڕنمایی پزیشک واز ن ناب به رمانی درژخایه ده •
مانای   ت، به ڕواه ی به وه سكاریی بكرت. چاكبوونه ی ده كه یان به  كه رمانه ده

  رگرتن له رمان بۆ به . ھندك ده نیه  كه خۆشییه ناوچوونی نه  ری و له سه چاره
  و جۆره ریی ئه كاریگه  ست كردن به ھه  ان كراون، بۆیهرخ خۆشی ته ی نه وه دانه ھه
. ئاسان نیه  رمانانه ده  

ی ئاو و  وه نوان خواردنه  نگیی له ھاوسهیه که  وه رمان ئه ده یری کاریگه یکی ره رجی سه مه •
خواردنی خۆراك ڕابگیردرت  

ی  ته چه ڕه  كه  ن كراوهرخا ته  سه و كه نیا بۆ ئه ی پزیشك دیاریی كردوون ته رمانانه و ده ئه •
بۆ  یپزیشکی  كار بھنیت كه به  رمانانه و ده ئه ھیچ جۆرێ نابت به .  بۆ نووسراوه

ی نووسیون!سکی تر که  

 

  لهخشیان  زیانبهكیی  واركی الوه ھندرن ئاسه هکاری د ی به رمانانه و ده د ئهستانکر رکاتک ھه ھه
  ر له گه ئه .  ندانی پرستار باس بكه ڵ كارمه گه  ی خۆت له كه وا گومانه ئهیه ،  ھه  كه خۆشه ر نه سه

پستی سی بوو یان  فه نه نگه تووشی ته  كه خۆشه كاندا نه رمانه كارھنانی ده كاتی به
پزیشك یان   به  ندیی بكه و پوه  كان ڕابگره رمانه پدانی ده  ست له ڕا، ده گه سوورھه

.  وه رمانخانه ده  

 

o  بت  دهبن. گرتنیان  ھهرمای شونی  ی گه پلهپویسته ئاگاداری  ش رمانانه م ده ئه 
بگیر توانرێ ھه ند ده وه تا چه که کرایه  رمانه ت دهبزانرتدر .  

o نوان   له  ، پویسته وه ك شونه یه  رمان بكرته ك ده یه  ر پویستی كرد زیاتر له گه ئه 
وچان بدرت.  كك ند خوله ی چه رمانپدانكدا بۆ ماوه ر ده ھه  

 

 

  كان پرس به رمانه كارھنانی ده تی به چۆنیه  ت به باره توانی سه موو كاتك ده ھه
یت بكه  رمانخانه ندانی ده كارمه  

 

گرتن هھ رمان  دهشوازی دروستی   

 

که نوسراوه،  رمانه تی ده ر پاکه گیرێ که له سه ده و ڕینمایانه ھه پی ئه رمان به میشه ده ھه
بت له شونکی داخراودا  م ده بگیرت به توانرت ھه رمای ژوردا ده ی گه رمان له پله نذی ده ھه

.تگیر ده ھه ایه له شونی سارد رمانی تر ھه ندێ ده بت، ھه  

که. رمانه تکدان و خراپبونی ده بته ھۆی وا ده کرن، ئه چاو نه کان ڕه ڕنماییهر  هگ ئه  

موو  ر ھه له سه یه که وه ئه بت ئاگادار بین کان که ده رمانه تی ده ی پاکه رباره دهشتکی گرنگ 
که  انهرم ر ده ) بۆ نمونه له سه وته ڕكهم  کارھنانی پش ئه نوسراوه (بهرمانک  دهتی  پاکه

 وتی ڕكهرمانه ناتوانرت له دوای  و ده واته ئه 10/2017ی وت ڕكهنوسراوه به کارھنانی پش 
کار بھنرێ. به 30/9/2017  

 30/10/2017واته له دوای  10/2017رمانی تر نوسراوه دواڕۆژی  ندێ ده ر ھه سه له
.رمانه به کار بھنرت و ده ناتوانرت ئه  

دوای   رمان له كارھنان بوونی ده ی شیاوی به ماوه  كه  ، وا باوهكاندا تراوه  نهرما تی له ده تایبه به
وتی  ڕكه  كه  تی ئاوادا واباشه حاه  كرت. له ، دیاری ده كه رمانه ری بتی ده ی سه وه كردنه

ر  سه  ، له كه رمانه كارھنانی ده ی به رچوونی ماوه سه وتی به و ڕكه  كه ری بته ی سه وه كردنه
بنووسرت.  كه بته  

وان خۆیان  رمانخانه، ئه وه بۆ ده ر چووه، باشتره ببرنه ی کاتیان به سه رمانانه و ده ئه
ن. به کان له ناوده رمانه ده  

 

،  وه وته ی ل بكه وه ری و چاكبوونه سه كان چاره رمانه كارھنانی ده ی به وه ئهبۆ 
. رچاو بگیردرن به  له ندیدار كانی پوه ڕنوماییه   پویسته  

 

ی ل بھندرێ یا خود جۆری ب ڕنمایی پزیشک واز ن ناب به رمانی درژخایه ده •
مانای   ت، به ڕواه ی به وه سكاریی بكرت. چاكبوونه ی ده كه یان به  كه رمانه ده

  رگرتن له رمان بۆ به . ھندك ده نیه  كه خۆشییه ناوچوونی نه  ری و له سه چاره
  و جۆره ریی ئه كاریگه  ست كردن به ھه  ان كراون، بۆیهرخ خۆشی ته ی نه وه دانه ھه
. ئاسان نیه  رمانانه ده  

ی ئاو و  وه نوان خواردنه  نگیی له ھاوسهیه که  وه رمان ئه ده یری کاریگه یکی ره رجی سه مه •
خواردنی خۆراك ڕابگیردرت  

ی  ته چه ڕه  كه  ن كراوهرخا ته  سه و كه نیا بۆ ئه ی پزیشك دیاریی كردوون ته رمانانه و ده ئه •
بۆ  یپزیشکی  كار بھنیت كه به  رمانانه و ده ئه ھیچ جۆرێ نابت به .  بۆ نووسراوه

ی نووسیون!سکی تر که  

 

  لهخشیان  زیانبهكیی  واركی الوه ھندرن ئاسه هکاری د ی به رمانانه و ده د ئهستانکر رکاتک ھه ھه
  ر له گه ئه .  ندانی پرستار باس بكه ڵ كارمه گه  ی خۆت له كه وا گومانه ئهیه ،  ھه  كه خۆشه ر نه سه

پستی سی بوو یان  فه نه نگه تووشی ته  كه خۆشه كاندا نه رمانه كارھنانی ده كاتی به
پزیشك یان   به  ندیی بكه و پوه  كان ڕابگره رمانه پدانی ده  ست له ڕا، ده گه سوورھه

.  وه رمانخانه ده  

 

ر  سه  ، له كه رمانه كارھنانی ده ی به رچوونی ماوه سه وتی به و ڕكه  كه ری بته ی سه وه كردنه
بنووسرت.  كه بته  

وان خۆیان  رمانخانه، ئه وه بۆ ده ر چووه، باشتره ببرنه ی کاتیان به سه رمانانه و ده ئه
ن. به کان له ناوده رمانه ده  

 

،  وه وته ی ل بكه وه ری و چاكبوونه سه كان چاره رمانه كارھنانی ده ی به وه ئهبۆ 
. رچاو بگیردرن به  له ندیدار كانی پوه ڕنوماییه   پویسته  

 

ی ل بھندرێ یا خود جۆری ب ڕنمایی پزیشک واز ن ناب به رمانی درژخایه ده •
مانای   ت، به ڕواه ی به وه سكاریی بكرت. چاكبوونه ی ده كه یان به  كه رمانه ده

  رگرتن له رمان بۆ به . ھندك ده نیه  كه خۆشییه ناوچوونی نه  ری و له سه چاره
  و جۆره ریی ئه كاریگه  ست كردن به ھه  ان كراون، بۆیهرخ خۆشی ته ی نه وه دانه ھه
. ئاسان نیه  رمانانه ده  

ی ئاو و  وه نوان خواردنه  نگیی له ھاوسهیه که  وه رمان ئه ده یری کاریگه یکی ره رجی سه مه •
خواردنی خۆراك ڕابگیردرت  

ی  ته چه ڕه  كه  ن كراوهرخا ته  سه و كه نیا بۆ ئه ی پزیشك دیاریی كردوون ته رمانانه و ده ئه •
بۆ  یپزیشکی  كار بھنیت كه به  رمانانه و ده ئه ھیچ جۆرێ نابت به .  بۆ نووسراوه

ی نووسیون!سکی تر که  

 

  لهخشیان  زیانبهكیی  واركی الوه ھندرن ئاسه هکاری د ی به رمانانه و ده د ئهستانکر رکاتک ھه ھه
  ر له گه ئه .  ندانی پرستار باس بكه ڵ كارمه گه  ی خۆت له كه وا گومانه ئهیه ،  ھه  كه خۆشه ر نه سه

پستی سی بوو یان  فه نه نگه تووشی ته  كه خۆشه كاندا نه رمانه كارھنانی ده كاتی به
پزیشك یان   به  ندیی بكه و پوه  كان ڕابگره رمانه پدانی ده  ست له ڕا، ده گه سوورھه

.  وه رمانخانه ده  

 

ر  سه  ، له كه رمانه كارھنانی ده ی به رچوونی ماوه سه وتی به و ڕكه  كه ری بته ی سه وه كردنه
بنووسرت.  كه بته  

وان خۆیان  رمانخانه، ئه وه بۆ ده ر چووه، باشتره ببرنه ی کاتیان به سه رمانانه و ده ئه
ن. به کان له ناوده رمانه ده  

 

،  وه وته ی ل بكه وه ری و چاكبوونه سه كان چاره رمانه كارھنانی ده ی به وه ئهبۆ 
. رچاو بگیردرن به  له ندیدار كانی پوه ڕنوماییه   پویسته  

 

ی ل بھندرێ یا خود جۆری ب ڕنمایی پزیشک واز ن ناب به رمانی درژخایه ده •
مانای   ت، به ڕواه ی به وه سكاریی بكرت. چاكبوونه ی ده كه یان به  كه رمانه ده

  رگرتن له رمان بۆ به . ھندك ده نیه  كه خۆشییه ناوچوونی نه  ری و له سه چاره
  و جۆره ریی ئه كاریگه  ست كردن به ھه  ان كراون، بۆیهرخ خۆشی ته ی نه وه دانه ھه
. ئاسان نیه  رمانانه ده  

ی ئاو و  وه نوان خواردنه  نگیی له ھاوسهیه که  وه رمان ئه ده یری کاریگه یکی ره رجی سه مه •
خواردنی خۆراك ڕابگیردرت  

ی  ته چه ڕه  كه  ن كراوهرخا ته  سه و كه نیا بۆ ئه ی پزیشك دیاریی كردوون ته رمانانه و ده ئه •
بۆ  یپزیشکی  كار بھنیت كه به  رمانانه و ده ئه ھیچ جۆرێ نابت به .  بۆ نووسراوه

ی نووسیون!سکی تر که  

 

  لهخشیان  زیانبهكیی  واركی الوه ھندرن ئاسه هکاری د ی به رمانانه و ده د ئهستانکر رکاتک ھه ھه
  ر له گه ئه .  ندانی پرستار باس بكه ڵ كارمه گه  ی خۆت له كه وا گومانه ئهیه ،  ھه  كه خۆشه ر نه سه

پستی سی بوو یان  فه نه نگه تووشی ته  كه خۆشه كاندا نه رمانه كارھنانی ده كاتی به
پزیشك یان   به  ندیی بكه و پوه  كان ڕابگره رمانه پدانی ده  ست له ڕا، ده گه سوورھه

.  وه رمانخانه ده  

 

نشینیی  خانهی  رمانگه هف ن الیه  له ی وه و بژاردنه  رمانخانه رمانکین له ده ده
(ك)  وه میللییه  

 

ر  رکاتک له ھه خۆش، ھه نوسن بۆ نه کترۆنی ده له کی ئه هی شوهته به  چه کان ئستا ڕه یشکهزپ
ی  رمانگه هکارتی (ک) واته کارتی ف وه ئهبکیت   که رمانه ده ویستت ک یه رمانخانه ده

ی  وه ھا بۆ زانیاری زیاتر و نوکردنه روه ، ھهکانت بکه رمانه و ده  بده نیشان نشینیی میللی خانه
بتوانت   که کو پزیشکه وهیت تا ی بکهوه و واژۆ یته کی ڕازیبوون پ بکهبت فۆرم که ده ته چه ڕه
رمان بۆ تۆ  دات کام ده و کات بیار ده ، ئهتکانی پشوت ببین ته چه ڕه ت و که یسه هموو ک ھه
وێ.◌ّ  كه ست ده دهكان  رمانخانه ده  ك یاخود له  ندی له زامه . فۆڕمی ڕهش ئه  

مان  ھه  ی تر، كه ھاوشوه رمانکی ت بۆ بگۆڕن به ده که رمانه انن دهتو ده كان خانهرمان ده
ری مافی  مشته.  هجیاواز  یر ی دروستکه  و کارگه ی که بازرگانیه  ناوه م ، بهیه ھه ییر کاریگه

ھا پزیشكیش  روه بت. ھه  رمانی تری ھاوشوه ده  ی به كه رمانه دژی گۆڕینی ده  یه ی ھه وه ئه
  بگۆڕدرێ به  كه رمانه ناب ده  بنووس كه  كه ته چه ر ڕه سه  كاتی پویستدا، له  لهتوان  ده
. رمانی ھاوشوه ده  

، كارتی ك نیشانی  ی بۆ نووسیوه ته چه پزیشك ڕه  دا كه رمانانه و ده كاتی كینی ئه  كاتك له
  نرخه  ت  له و داشكانی تایبهگیرێ  رچاو ده به بووی ك له ره قه  شه یت، به بده  رمانخانه ده
  تی زۆرتر له كی تایبه بوویه ره كرێ قه كان ده رمانه ده  ھندك له  ت به باره كرێ. سه كان ده رمییه فه
پزیشك ڕاپۆرتی   ، پویسته وه ت بكرته بووی تایبه ره ی قه وه . بۆ ئه  وه بووی ئاسایی بكرته ره قه
B ت.   كه خۆشه بۆ نهبنووس    

تی (ک)  یه بژوی کۆمه  رمانگه هکان، ف رمانخانه رمان کین له ده ی پزیشک ده ته چه ه ڕهب
رێ بژاری توان ده خۆشی  ندێ نه بۆ ھهوه،  کاته بژارده کان رمانه ی تچونی ده هپار  مک له که

   Bپزیشکی  پاپشتی ڕاپۆرتی  ربگیرت به زیاتر وه

ی که کال  وه کان زیاتر بوو له رمانه ی تچونی ده بی پاره کدای سا ر له ماوه گه ھا ئه روه ھه
كان  رمانه بۆ ده  بووی زیاده ره قهوه  وه وا له دوای ئه ئهرمان،  میچی ده  واتهدیاری کردووه 

ردا دت. كاتك بی  سه بۆ ساكی تر گۆڕانی به  وه ساكه  رمان له میچی دهكرت.  رخان ده ته

نشینیی  خانهی  رمانگه هف ن الیه  له ی وه و بژاردنه  رمانخانه رمانکین له ده ده
(ك)  وه میللییه  

 

ر  رکاتک له ھه خۆش، ھه نوسن بۆ نه کترۆنی ده له کی ئه هی شوهته به  چه کان ئستا ڕه یشکهزپ
ی  رمانگه هکارتی (ک) واته کارتی ف وه ئهبکیت   که رمانه ده ویستت ک یه رمانخانه ده

ی  وه ھا بۆ زانیاری زیاتر و نوکردنه روه ، ھهکانت بکه رمانه و ده  بده نیشان نشینیی میللی خانه
بتوانت   که کو پزیشکه وهیت تا ی بکهوه و واژۆ یته کی ڕازیبوون پ بکهبت فۆرم که ده ته چه ڕه
رمان بۆ تۆ  دات کام ده و کات بیار ده ، ئهتکانی پشوت ببین ته چه ڕه ت و که یسه هموو ک ھه
وێ.◌ّ  كه ست ده دهكان  رمانخانه ده  ك یاخود له  ندی له زامه . فۆڕمی ڕهش ئه  

مان  ھه  ی تر، كه ھاوشوه رمانکی ت بۆ بگۆڕن به ده که رمانه انن دهتو ده كان خانهرمان ده
ری مافی  مشته.  هجیاواز  یر ی دروستکه  و کارگه ی که بازرگانیه  ناوه م ، بهیه ھه ییر کاریگه

ھا پزیشكیش  روه بت. ھه  رمانی تری ھاوشوه ده  ی به كه رمانه دژی گۆڕینی ده  یه ی ھه وه ئه
  بگۆڕدرێ به  كه رمانه ناب ده  بنووس كه  كه ته چه ر ڕه سه  كاتی پویستدا، له  لهتوان  ده
. رمانی ھاوشوه ده  

، كارتی ك نیشانی  ی بۆ نووسیوه ته چه پزیشك ڕه  دا كه رمانانه و ده كاتی كینی ئه  كاتك له
  نرخه  ت  له و داشكانی تایبهگیرێ  رچاو ده به بووی ك له ره قه  شه یت، به بده  رمانخانه ده
  تی زۆرتر له كی تایبه بوویه ره كرێ قه كان ده رمانه ده  ھندك له  ت به باره كرێ. سه كان ده رمییه فه
پزیشك ڕاپۆرتی   ، پویسته وه ت بكرته بووی تایبه ره ی قه وه . بۆ ئه  وه بووی ئاسایی بكرته ره قه
B ت.   كه خۆشه بۆ نهبنووس    

تی (ک)  یه بژوی کۆمه  رمانگه هکان، ف رمانخانه رمان کین له ده ی پزیشک ده ته چه ه ڕهب
رێ بژاری توان ده خۆشی  ندێ نه بۆ ھهوه،  کاته بژارده کان رمانه ی تچونی ده هپار  مک له که

   Bپزیشکی  پاپشتی ڕاپۆرتی  ربگیرت به زیاتر وه

ی که کال  وه کان زیاتر بوو له رمانه ی تچونی ده بی پاره کدای سا ر له ماوه گه ھا ئه روه ھه
كان  رمانه بۆ ده  بووی زیاده ره قهوه  وه وا له دوای ئه ئهرمان،  میچی ده  واتهدیاری کردووه 

ردا دت. كاتك بی  سه بۆ ساكی تر گۆڕانی به  وه ساكه  رمان له میچی دهكرت.  رخان ده ته
ئاگادار   كه سه كه  نامه  ك بهڕی كرد،  رمان تپه میچی دیاریكراو بۆ ده  له  بووكراوه هر رمانی قه ده
- بووی زیاده ره و فۆڕمی داواكاریی قه  وه كاته ده نرت. ی بۆ ده  

 

  112 ی گشتیوتن ی فریاکه ژماره

رمانی  نی دهكاتی پدرا  له نرتتوا ده( یه کاتژمر کراوه 24که  خواردووییھر ری ژه نته سه
  بكرت)  وه ره نته م سه ندیی به ، پوه ڕاده  رمانی زیا له یاخود خواردنی ده  ه ھه به

  094711یان  09471977فون  له ی ته ژماره

 

خت. له پایته ی خۆش رانی نه تیده سوکارو یامه کهی  ه کۆمه  

 



o  بت  دهبن. گرتنیان  ھهرمای شونی  ی گه پلهپویسته ئاگاداری  ش رمانانه م ده ئه 
بگیر توانرێ ھه ند ده وه تا چه که کرایه  رمانه ت دهبزانرتدر .  

o نوان   له  ، پویسته وه ك شونه یه  رمان بكرته ك ده یه  ر پویستی كرد زیاتر له گه ئه 
وچان بدرت.  كك ند خوله ی چه رمانپدانكدا بۆ ماوه ر ده ھه  

 

 

  كان پرس به رمانه كارھنانی ده تی به چۆنیه  ت به باره توانی سه موو كاتك ده ھه
یت بكه  رمانخانه ندانی ده كارمه  

 

گرتن هھ رمان  دهشوازی دروستی   

 

که نوسراوه،  رمانه تی ده ر پاکه گیرێ که له سه ده و ڕینمایانه ھه پی ئه رمان به میشه ده ھه
بت له شونکی داخراودا  م ده بگیرت به توانرت ھه رمای ژوردا ده ی گه رمان له پله نذی ده ھه

.تگیر ده ھه ایه له شونی سارد رمانی تر ھه ندێ ده بت، ھه  

که. رمانه تکدان و خراپبونی ده بته ھۆی وا ده کرن، ئه چاو نه کان ڕه ڕنماییهر  هگ ئه  

موو  ر ھه له سه یه که وه ئه بت ئاگادار بین کان که ده رمانه تی ده ی پاکه رباره دهشتکی گرنگ 
که  انهرم ر ده ) بۆ نمونه له سه وته ڕكهم  کارھنانی پش ئه نوسراوه (بهرمانک  دهتی  پاکه

 وتی ڕكهرمانه ناتوانرت له دوای  و ده واته ئه 10/2017ی وت ڕكهنوسراوه به کارھنانی پش 
کار بھنرێ. به 30/9/2017  

 30/10/2017واته له دوای  10/2017رمانی تر نوسراوه دواڕۆژی  ندێ ده ر ھه سه له
.رمانه به کار بھنرت و ده ناتوانرت ئه  

دوای   رمان له كارھنان بوونی ده ی شیاوی به ماوه  كه  ، وا باوهكاندا تراوه  نهرما تی له ده تایبه به
وتی  ڕكه  كه  تی ئاوادا واباشه حاه  كرت. له ، دیاری ده كه رمانه ری بتی ده ی سه وه كردنه

نشینیی  خانهی  رمانگه هف ن الیه  له ی وه و بژاردنه  رمانخانه رمانکین له ده ده
(ك)  وه میللییه  

 

ر  رکاتک له ھه خۆش، ھه نوسن بۆ نه کترۆنی ده له کی ئه هی شوهته به  چه کان ئستا ڕه یشکهزپ
ی  رمانگه هکارتی (ک) واته کارتی ف وه ئهبکیت   که رمانه ده ویستت ک یه رمانخانه ده

ی  وه ھا بۆ زانیاری زیاتر و نوکردنه روه ، ھهکانت بکه رمانه و ده  بده نیشان نشینیی میللی خانه
بتوانت   که کو پزیشکه وهیت تا ی بکهوه و واژۆ یته کی ڕازیبوون پ بکهبت فۆرم که ده ته چه ڕه
رمان بۆ تۆ  دات کام ده و کات بیار ده ، ئهتکانی پشوت ببین ته چه ڕه ت و که یسه هموو ک ھه
وێ.◌ّ  كه ست ده دهكان  رمانخانه ده  ك یاخود له  ندی له زامه . فۆڕمی ڕهش ئه  

مان  ھه  ی تر، كه ھاوشوه رمانکی ت بۆ بگۆڕن به ده که رمانه انن دهتو ده كان خانهرمان ده
ری مافی  مشته.  هجیاواز  یر ی دروستکه  و کارگه ی که بازرگانیه  ناوه م ، بهیه ھه ییر کاریگه

ھا پزیشكیش  روه بت. ھه  رمانی تری ھاوشوه ده  ی به كه رمانه دژی گۆڕینی ده  یه ی ھه وه ئه
  بگۆڕدرێ به  كه رمانه ناب ده  بنووس كه  كه ته چه ر ڕه سه  كاتی پویستدا، له  لهتوان  ده
. رمانی ھاوشوه ده  

، كارتی ك نیشانی  ی بۆ نووسیوه ته چه پزیشك ڕه  دا كه رمانانه و ده كاتی كینی ئه  كاتك له
  نرخه  ت  له و داشكانی تایبهگیرێ  رچاو ده به بووی ك له ره قه  شه یت، به بده  رمانخانه ده
  تی زۆرتر له كی تایبه بوویه ره كرێ قه كان ده رمانه ده  ھندك له  ت به باره كرێ. سه كان ده رمییه فه
پزیشك ڕاپۆرتی   ، پویسته وه ت بكرته بووی تایبه ره ی قه وه . بۆ ئه  وه بووی ئاسایی بكرته ره قه
B ت.   كه خۆشه بۆ نهبنووس    

تی (ک)  یه بژوی کۆمه  رمانگه هکان، ف رمانخانه رمان کین له ده ی پزیشک ده ته چه ه ڕهب
رێ بژاری توان ده خۆشی  ندێ نه بۆ ھهوه،  کاته بژارده کان رمانه ی تچونی ده هپار  مک له که

   Bپزیشکی  پاپشتی ڕاپۆرتی  ربگیرت به زیاتر وه

ی که کال  وه کان زیاتر بوو له رمانه ی تچونی ده بی پاره کدای سا ر له ماوه گه ھا ئه روه ھه
كان  رمانه بۆ ده  بووی زیاده ره قهوه  وه وا له دوای ئه ئهرمان،  میچی ده  واتهدیاری کردووه 

ردا دت. كاتك بی  سه بۆ ساكی تر گۆڕانی به  وه ساكه  رمان له میچی دهكرت.  رخان ده ته
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ئاگادار   كه سه كه  نامه  ك بهڕی كرد،  رمان تپه میچی دیاریكراو بۆ ده  له  بووكراوه هر رمانی قه ده
- بووی زیاده ره و فۆڕمی داواكاریی قه  وه كاته ده نرت. ی بۆ ده  

 

  112 ی گشتیوتن ی فریاکه ژماره

رمانی  نی دهكاتی پدرا  له نرتتوا ده( یه کاتژمر کراوه 24که  خواردووییھر ری ژه نته سه
  بكرت)  وه ره نته م سه ندیی به ، پوه ڕاده  رمانی زیا له یاخود خواردنی ده  ه ھه به

  094711یان  09471977فون  له ی ته ژماره

 

خت. له پایته ی خۆش رانی نه تیده سوکارو یامه کهی  ه کۆمه  
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