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  جةعفةر حاميديجةعفةر حاميدي. . مم... ... صم كاتصك دةبينم؟ صم كاتصك دةبينم؟ لَلَض دةبينم كاتصك سةرنج دةدةم؟ ض دةض دةبينم كاتصك سةرنج دةدةم؟ ض دة

  تا ره سه
و   جوانی ئه آانی به  قوتابییه  آه وه ب له  دنیا ئه نه آالیه دا یه وه رسگوتنه  آاتی ده  مامۆستا له وێ آه آه ده زۆر جار هه

 الی  به. گرێ  ده رچاوه  سه وه  چاوی مامۆستا بینه تی گوگرتن و چاو له  چۆنیه ش له وه ئه.  وه یته  ئه بن آه  حای ده سته به مه
ت گوی  ڕواه  چاوی ببێ و به  قوتابی و خوندآار چاو له یه وه گوتنه ریكی وانه  آاتك خه  ب آه وه  گرینگ ئه نگه  ڕه مامۆستاوه

م ئه به. بدات وانه  به مهدایهموآووڕی ز ی زانستی آه  پیبوون و آاردانه نده زه ر مامۆستا مه گه  ئه ۆری تحام  ی ئه وه ی ل
ن قوتابی و  الیه  له یه م وانه رگرتنی ئه  و وه وه رسگوتنه رجی آاتی ده لومه  هه  له  آه  زۆر گرینگه بۆیه. آا  نه لحایبوونه
ب  ر نه ران تا هه ر چاوی خونه  به  بخرته وه یه م باره انی وتارك له باشم ز  به ساسه م ئه ر ئه  سه له.  وه  بكۆدرته وه خوندآاره

                              . آردن شه نجامدا گه  ئه  و لحایبوون و له وه گوتنه ر وانه سه ی باس له ك بۆ درژه مایه  بنه م ببته النیكه
            

  
 بواری   له وه ست پكردن و آاردانه رنجدان، هه آی سه ره ر س خای سه سه  له ودراوه ه، ه ستتان دایه ر ده به ی له م وتاره له
ك یان  یه ی نموونه وه  هنانه  به م س خاه ر آام له درێ هه وده دا هه آه ی نووسینی وتاره  درژه له. آردندا باس بكرێ رده روه په
                                      : وه ستاآان شی بكرنه به  مه ند نموونه چه

  
                                          رنجدان  سه-1

                                               ی نییه هره  خۆیدا به رنجدان بۆ خۆی له  سه-الف
 بۆخۆشمان   آه وه سات یان ڕووداوكه  آاره ناو ته وتووینه  هندك جارآه  آه وتووه كه وا هه. ند ڕوودانك آی باسی چه پشه
  : ك  پكدنین وه ساته  یان آاره و ڕووداوه شك له به

نگوێ، یا  ده  دت و تی هه م الوه سك له رز و آه ر ئه  سه لی خستۆته لوپه ك و آه هاوآاركمان هندك شتوومه •
  .ین آه دی ڕووداوه دا شایه  لره مهرز، ئ ر ئه  سه وته آه خلیسك و ده ڕوا و ده ریدا ده سه به

   نیازه  به شدارك آه نانی به ستھه  و ده  ئاماژه بورێ له ك چاو ده ریه سه ند جار له ك چه یه وه ری آۆبوونه به ڕوه یا به •
 من   به وه مدانه  وه  خۆت له ند جاركه رچی چه به له:   و ده نده  گازه وته آه شدار ده  ئاآامدا مرۆڤی به له.  بكا قسه
آی  یه  شوه  به آه شداره  به آا آه ست ده  و وا هه وه  بیرآردنه وته آه ج ده ستبه  ده وه ری آۆبوونه به ڕوه بوری؟ به ده

  ! یه وی هه گرێ و نیازی وردآردنی ئه وست ده نفی هه نائاسایی و مه
ی  نگاو پۆسه  هه نگاو به رآكدا، هه نجامدانی ئه نی آار یا ئه آاتی فرآرد آرێ له ستاآارك داوای ل ده یان وه •

 پشت  وه یه آه م آاره ده  به وه ر له ستاآار به وه)  بكا مه دیكله.(رح بدا آانی شه ستی بۆ گوگره آاندانی ده  ته ی به آه ئیشه
 جوانی   به بینن آه  چاو ده  به آه  آارهشكی زۆری  به باشه: "  پش، ئه نگاوك بواته ند هه آانی چه  قوتابییه له
  یه وه پرسیار ئه. من ریان سووڕده آان سه دا قوتابییه م آاته ڕاست له". م آانیشتان پ ئه  شته درێ، ورده نجام ده ئه
  وڕی آار لهموآو رسووڕمانیان؟ یاخۆ آه  هۆی سه بته  ده  پش آه آان باش ناڕواته زاجی قوتابییه  مه  داخوا چی به آه

 فرآردن و ڕاهنانی   له  بریتییه آی خۆی آه ره  ئامانجی سه  به یتوانیوه ستاآار نه رچی وه  به ؟ له آوێ دایه
 مامۆستا آارك بكا   آه  نییه وه ست ئه به  مه خوق؟ دیاره  پرسیاریان بۆ نه  جۆرك آه آانی، بگا؛ به گوگره

  .  باشترین شوه  به ته یاندنی بابه ست گه به  مه كه ب، به نهی پرسیاری ال درووست  آه قوتابییه

   باسكران بۆخۆیان له  آه یه و شوه ر به رنجدان هه  سه  له ند ونه ك چه ش، وه تانه م بابه ی باس آران و زۆر شتی تری له مانه ئه
ین  به هۆآاری پرسیارخوقاندنیش آاتك له. بردرن ین نه به آانی پرسیارخوقاندن له ر هۆآاره گه ئه.  وه نه  ناده هره خۆیاندا به

  چونكه!  وه  بدۆزته وه مدانه ش بۆ وه  بوونی پرسیار بكا و ڕگاچاره ست به هه) مامۆستا(ر   بژه  آه وه بنه م ده چن یان آه ده
 جوانی بۆ  آانی فرآردن و بارهنان به ۆآارهر متۆد و ه گه خۆ ناگرن ئه آانی فربوون له موو پرۆسه رنجدان و چاولكردن هه سه

  وه شه گرانه خنه  چاوكی ڕه بێ و به ده ستھه آا، ده  قوتابی پرسیارده  آه ڕوان آراوه  شتكی چاوه وه ئه.  وه آرنه قوتابی شی نه
                           .وترێ ی پی ئه یه م وانه  ئه ڕوانته ئه

   آه وه ڵ ئه گه  خوندآار له یدا به  ئه ك آه ودای نوان زانیارییه توان مه تا ده ب تبكۆش هه ئه) بژ انهو( آورتی، مامۆستا  به
. ین ناچ به رگیز له ودای نوان فرآردن و فربوون هه  مه ب بگوترێ آه ند ده رچه ، هه وه متر بكاته م وآه گرێ آه ریده قوتابی وه

م  ستھنانی ئه ده دوای وه  وه نه  الیه مه م هه رده  تكنیكی سه ب به ی مامۆستا بزان، ده ندازه  ئه  قوتابی به وه آی تر بۆئه  واتایه به
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                                                         . وی بۆداوه  آاتی خۆیدا هه  مامۆستا له وێ آه  بكه شتانه
  

                               آردن شه ۆر و گه بۆ ئاوگ آه مایه رنجدان بنه  سه-ب
ش  و حاه آانی فربوون، به موو پرۆسه  جنشینی هه  ناتوان ببته رنجدان آرا آه آانی سه موآوڕییه  آه دا باس له وه ڵ ئه گه له
   آاتكدا مامۆستا وانه  له  آه یناریۆیهم س  بۆ ئه وه ڕته گه ش ده مه ئه. آردن شه  بۆ پكھاتنی ئاوگۆڕ و گه آه مایه رنجدان بنه سه
م  ردا آه ر و بیسه  مشكی بینه  له یه م پۆسه می ئه رهه به.  یه وستك حوزووری هه ن هه ك خاوه وه) خوندآار(، گوگر  وه ته ئه

آردنی ل  شه نجامی گه انكاری و ئهی گۆڕ ره به  توشه بته  خۆیدا ده ش بۆخۆی له وه ئه.  وه داته نگ ده نون و ڕه یا زۆرخۆ ده
ر  ستی گوگر و بینه به م مه بژ و هه ستی مامۆستا و وانه به م مه  هه  آه یشتنه م تگه ر ئه  سه وه ڕته گه ش ده وه ئه. م دێ رهه به
،  وه آاته  خۆیدا ج ده ر پرسیار له و زۆ واوه  ناته آردنه شه م گه ش ئه وحاه به.  آردنه شه ویش پكھنانی ئاوگۆڕ و گه ، ئه آكه یه

                           . پكدنست پكردن ههك بۆ  تایه ره ش سه وه ئه
  

                                      ستپكردن یانی چی؟ هه! ستپكردن  هه-2
،   مانای وشه به.  وه بینه ستپكردن وردده ی هه هۆ بته ستپكردن و چ شتك ده آانی هه  هۆیه ماندا له آه  باسه  له شه م به له
 ڕگای  ش له مه ئه.  یی ئمه نووآه  میوانی هه ته ی بووه) فنۆمنه ( و باسه رگرتنی ئه  و وه وه  ناسین و لكدانه ستپكردن واته هه

 سانسی  ند باس له رچه هه. اگ ، پمان ده وه پستمانه" لمسی"آانی دیتن، گولبوون، بۆنكردن، تامكردن و سانسی سانسه
                            . وه و باسه  ناو ئه دا ناچینه  لره ، ئمه یه میش هه شه شه

دا  لره. آاردن ی شتك به وه آانی بۆ ناسینه رگره ستوه  هه شه ی به موو یان زۆرینه  هه  آه یه سه و آه ركی باش ئه ستپكه هه
                      .ستھنانی زانیاری زیاتر ده  وه آا به تی ده  یارمه نه الیه مه ههرنجی  آارهنانی سه به

  
                                     :مان آه ته ری بابه ر ڕاسته  سه وینه  زیاتر بكه وه  نووسینی باسی خواره با به

ی  آه ودای ترۆمبیله آا، مه  ده  تابۆی جاده چاو له: آا ینیدا تۆمار ده زه   له و شتانه یدا ئه آه  آاتی ئاژۆتنی ترۆمبیله  شۆفرك له-
م   ئه ڵ هاوڕكانیشی له گه  ڕادیۆ و له داته گرێ، گوێ ده  آاتی لخوڕیندا ڕاده  له و میزانه آا و ئه  میزان ده ڵ ترۆمبیلی دیكه گه له

رمی   گه ست به  ناڕكی آاری آرد، هه ر هات و به ی گه آه ناخۆشی ترۆمبیلهنگی   ده داته رنج ده آا، سه  ده  قسه وه و شانییه شان ئه
ر ترافیكی  سه  به یه  ئیمكانی هه وانه  له جگه.  برستیش بكات ست به مان آاتدا هه  هه ر له  هه نگه آات و ڕه وا ده و ساردی هه
وتنی ڕووداوی ترافیك،  ردا آه سه تا به.  ۆمبیلك پكیھناوهند تر ستك یا پكدادانی دوو یا چه  مه وێ آه شدا بكه آه زۆری جاده

  وه وته آه آانی پشووی دوور ئه سته  هه  ترافیك له ستكردن به م پاش هه ، به آارهناوه ك به ڵ یه گه ستی له ند هه  چه آه شۆفره
   له وه آار بن، بۆ ئه  به وه ست پكه ند هه  چه ه ناچار شدا شۆفرآه ستی گیرانی ڕگا، و لره ڵ هه گه آردن له بۆ خۆ ئاماده

.  یه  هه وه پكه" سانس"ند  رتیبی چه ته آارخستنی به زموون و وه  ئه  نیازیان به وانه مووی ئه هه.  ئاگادارب ساتی تازه آاره
و  موو ئه ڵ هه گه رم آردن له  نه نجه و پهست   ده وه ر ئه به گێ، له ری خۆی ئه زموون ڕۆی آاریگه دا ئه  لره گومانی تدا نییه

آی   قوتابییه  به آردنه  و خۆئاماده وه  بیرآۆآردنه مووه و هه ت ئه  و قه زموون محاه بوونی ئه  ب هه آانه دوای یه ك له  یه ڕووداوه
                                       .ج ناب و ناآرێ ی شۆفری جبه وره ده

  
آار هندران بۆ آاتی   آاتی شۆفریدا به یرآردن له  بۆ سه  آه و سانس و ئیحساساته وێ بین تگایی ئه مانه دا ئه لره

 و  نگ، آورت و درژی وته رزی ده  به ینه ده رنج ده كو سه نیا گوێ ناگرین، به آرێ ته مان بۆ ده آاتك قسه. خوندنیش پویستن
  ئمه دا به  ده ستكی دیكه ش هه وانه موو ئه هه.  یانی باسی تازه ی به ش گرینگتر شوه وانه بژ و له  وتهتی آه ره تی حه چۆنیه

                      .خوق  بۆمان ده وه رگرتنه آانی وه  ئاآامی جۆره  له  آه یه وه ستی لكدانه ویش هه ئه
ست بنین  ده زموون وه  ڕگای باش حایكردن و باش گوگرتندا ئه  له  آه یه وه رك ئه م ئه آه چ بۆ شۆفری و چ بۆ ئیشی خوندن یه

  آه  باسه  له شه م به ئه.  وه تیمان بكا بۆ آاردانه ب یارمه  ده حافیزه. ینین تی بگه یارمه) مان حافیزه( بیر و هزرمان  تا باشتر به
ت  گرین قه  آۆنترۆی خۆمانی نه ر له گه  و ئه  خائینه حافیزه: "یگوت  ده وانشاد دوآتور قاسملوو آه نرخی ڕه آی به یه  وته به

                                             .آۆتایی پدنم"  بت هاناماوه  آاتی پویستدا به وێ له نایه
  

                                                           وه  آاردانه-3
              ین ده نجامی ده  ئه  آه رآه م ئه  ئاشكراآردنی ئاآامی ئه آا به تی ده مه یار وه آاردانه

    
. نجامدانی دان ی ئه  پۆسه  له  آه و آاره  ئه نه ده رنج ده ن وسه آه  وآارآردندا آۆنتۆی خۆیان ده آاتی قسه ن له س هه زۆر آه

 هۆشیاری  م پرنسیپه ئه. ن ر داده ر گوگر و بینه سه یان چ شونك له آه ن وتهدان بزان وه وی ئه  هه  له كه  خه ه م آۆمه ئه
موو   خۆگری هه  له مه ڕاستی ئه م ئایا به به. تی رآی مامۆستایه آانی ئه تییه ڕه  بنه ره  هه رجه  مه  له آكیشه ن و یه گه ر ده بژه
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بێ و  رنه سوست و ڕای خۆی ده  و هه یه  نه قسه ر یا گوگر وه  تا بینه ه بۆ فرآردن؟ ب گومان نا، چونك آانه ڕانییه چاوه
  . نجام داوه  جوانی ئه مان به آه رآه  ئه  بین آه نه آالیه  یه ، بۆمان نییه یشتووه یدرآن چی تگه نه

آانی خۆی  سته به  مه ر و گوگر له شی بینه ی له شكی دیكه ند به ست یا چه آاندانی ده  ته توان به  مرۆڤ ده  آه ش گوتراوه مه ئه
رجكی  ك مه آانی تری فرآردنی زانستیدا، وه  بواره نا ناتوان له  بوواری عیشق ودداریدا ده ر له گه  مه مه ئه. ن یه بگه
آا تا  ڕاوآ زیاد ده  گومان و دهی نده زه نیا مه  دداریشدا ته  له آردنه  و ئاماژه  ئیشاره م جۆره ئه. آار بھندرێ رساز به سه چاره
 تا  ندی نوان دداران آه ی پوه وانه  پچه ر و قوتابی، به ندی نوان بارهنه پوه. یشتن یاندن و تگه  تگه واو به ڕی ته باوه
   پرسیاری بۆ هاتۆتهنا،  بووهرگرت و فری  ی وه آه  قوتابی وانهئا" ئا و نا"ویش  ئه یه ژین، دوو وشه  گوماندا ده ر له ن هه گه پكده

ندی   پوه دا له و ئاسته  و له م جۆره ر به گه وابوو ئه آه. آا ی زیاتر ده وه  و داوای ڕوونكردنه پش و گومانی زۆری بۆ خوقاوه
  .آردن شه وتی ئاوگۆڕ و گه ری ڕه سه  چوونه  به تیمان آردووه  یارمه وه ین ئه مامۆستا و خوندآار بگه

  

وه آاردانه له وهدووش  :  
                                                 وه  دووپاتكردنه  جۆری دووباره  له وه آاردانه-ئا

ك ڤیدیۆ   ڕاستیدا وه رگر له دا وه م حاه له.  وه آرته ردآردن دووپات ئه راوه نگاندن و به سه ب هه  به  یان دیتراوه ی بیستراوه مه ئه
   آه وه م شتك جیا له آه بژی یه  وته یه وه  دووپاتكردنه و شوه به.  داوه  خۆ نیشان نه وستی له  و هه  آاری آردووه)توتیوار(

  ربینی بۆچوون له  ده آرێ له آی چ وپ ده ودا خۆپارزییه  له  آه تكه ش حاه مه ئه.  وه رناگرته تی وه بۆخۆی پشتر گوتوویه
ی ڕا و  وه رگرتنه م وه آه یه: وه بته ڕووی دوو گیروگرفت ده م، ڕووبه آه بژی یه  وته دا مامۆستا، واته م حاه له.  وه هو ره ن آارده الیه

. ر ر و بینه  ڕا و بۆچوونی نوی بیسه  له  بووه هره م ب به دووه.  پش ی بۆ دنته شه ریه  سه م آه آانی خۆی ب زیاد و آه بۆچوونه
آاتك تۆ : "...  یدا ئاوا ئه آه ی وانه وه حویلدانه  آاتی ته قوتابی له.  وه ك بنینه یه ی زیاتر ونه وه بۆ ڕوونكردنه  باشتر وایه

  زكیش به آاغه پارچه. ستی ڕاستتدا پنووسك بوو  ده له.  وه گوتنه  وانه ستت آرد به ج ده ستبه رس، ده هاتی بۆ آالسی ده
ی   پۆسه له.  بوو آه شه  ڕه خته  ته  بوو، هندك جاریش ڕووت له  ئمه دك جار چاوت لههن.  وه پته ستی چه ده

رمن   گه ره وه له م په ئه.  رانه وه له ی په ماه  بنه ی باست آرد له ره وه م بوونه ئه. آردین رت بۆ ده وه تدا باسی بوونه آه وه رسگوتنه ده
                           ..." یه  زۆری هه  به  وتی ئمه له  ره وه له م په ئه. آا و آوستان ده

  
   ی مامۆستا وه رسگوتنه رد آردنی جۆری ده راوه نگاندن و به سه ی هه  شوه  به وه  آاردانه-ب

                         
:   و خوندآار ئاوا ئه وه گرته پاراستن ده و خۆ ڕاوآه  فرآردن و فربووندا، جی ده  گۆڕ، خۆشحای له وست دته دا هه لره

. ن غ و دان ناگه  ده  و هیچ زیانك به ركی ب ئازاره وه له ، په  خۆماییه یه و بانده آت آرد؛ ئه یه مامۆستا، تۆ باسی بانده"
م  ، به وه ت شی آرده آه سته به  جوانیش مهزۆر. آا  ده ك هلكه وتوویه ند حه ی چه  بۆ ماوه ر جاره  و سای دوو جار، هه ره آه هلكه
موو   هه  دنیا بی آه وه زرنی، ب ئه ی پشباسك دامه وه ب ئه نابت به مامۆستا، جه.  یه رنجكم هه ند سه شدا چه وه ڵ ئه گه له

من خۆش تۆ " بوو پاش  وه  باشتر ئه وه ه الی من به.  وه ته آه سییه  ئه  ناو باسه ن بۆ فربوون یا نا، چوویته آان ئاماده خوندآاره
  ره وه له م په ئه:  ن م هه م پرسیارانه ش ئه آه رسه ر ده سه له.   آردبایه وه گوتنه  وانه ستت به ، ئینجا ده ڵ ئمه گه له" خۆش آردنك

، پرسیاری   خۆماییه ره وه له  پهم رمووت ئه نابت فه آا؟ مامۆستا، جه  ده  چ شونك و چۆن هالنه دن؟ له  هه ند جوچكه چه
  "ژی؟ ی دنیادا ئه ی جوگرافیایی دیكه ند ناوچه  چه  آوردستان له  له  جگه  آه یه وه م ئه دیكه

  .رنجی باقی قوتابیانیشی پ ڕابكشرێ ی مامۆستا بكرێ و سه تواندرێ ئاراسته  و زۆر پرسیاری تر ئه مانه ئه
  

ی  وه حویلدانه ڵ ته گه  و له وسته ن هه آی ڕوون و ئاشكرا خاوه یه  شوه ر به مدا بیسه ی دووه گه ڕووان وێ له آه رئه ك ده ر وه هه
ر  واوآه  وتنی پرسیاری ته آانی له  و زانیاریه  دواوه داته واو لحای بوونی خۆشی ئه ، ئاآامی ته آه  پشترگوتراوه سته به مه

آان   و باسه وه داته م ده  وه  قوتابی، چونكه آا به تی ده م یارمه  هه یه م شوه هئ. ن گه آراودا ڕاده ه و گه) تكمیلی(
ی  ردآردنی شوه راوه لگرتن و به خنه نگاندن، ڕه سه هه. ب بۆ مامۆستا تكی باشیش ده م یارمه نگن، هه سه ده هه
ی   مامۆستاآه مدا به آه  بواری یه له. دا  دوو بواردا نیشانده  لهو ، لھاتوویی ئه وه ن قوتابییه  الیه ی مامۆستا له وه گوتنه وانه

آا   ده وه مدا ئیسپاتی ئه  بواری دووه له.   فری بووه  بیستووه وه یه  مامۆستاآه  و چی له و بووه  گوگركی باشی ئه لمن آه سه ده
.  وه شی ڕاستكردۆته ه  و هه ریگرتووه ، وه رنجی داوه دا سه لرهخوندآار . ربێ  ڕا ده یه  و بۆی هه وسته ن هه  مرۆڤكی خاوه آه

                           .نون دا خۆ ده آه وه  آۆتایی آۆبوونه ی له آه  ئاآامه  آه گره هه شه آی گه یه ش پۆسه مه ئه
  

سفی   و وه  پناسه  له وه ت بكا، ئه ناعه ا دیترا، قهمد آه شی یه  به ك له ، وه ی بیسراوه وه ی ئه وه  گوتنه ر بت و مرۆڤ به گه ئه
 خۆیدا  ش خۆی له وه ، ئه ك ڤیدیۆ و آاست آاری آردووه دا وه آی تر گوگر لره  واتایه به.  گووتوه ی نه ڕووداو زیاتر شتكی دیكه

نگ یا  ، دره رگرتنه  بین وه ، باشتره  فربوونه م جۆره ئه.  وه ك ناگرته  و یه وپشچوون نامۆیه ره آردن و به شه ڵ ڕووحی گه گه له
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وستگركیش  رگر و هه ك وه  وه تی و منتالیتت و توانای ئمه سایه  آه  آه  دایه لره.   چیمان پگوتراوه  آه وه چته بیر ده زوو له
ی  ها ڕاده روه  و هه وه حویلدانه رگرتن و ته ن، وهرنجدا یی سه  توانا و شایسته  آه یه وه دا ئه سی آار لره ئه.  داوه خۆی نیشان نه

م  به.  وه رگره ری وه زه ر نه  به خرته  ده ك بكرێ آه یه ر باسك یا وانه سه ی شیاو له وه آانی و لكدانه فربوون و گیروگرفته
م  ردی ئه راوه چۆن به: آان ئاوا ڕكبخرن  پرسیاره ند له آرێ چه ر ناب؛ ده یسه گۆڕی پرسیار مه  ب هاتنه وته م ڕه بگومان ئه
 نوان  ری له رانبه  میزان و به توان جۆرك له ر ده خوقن؟ چۆن بیسه  آاتی فرآردن و فربووندا ده  له آرێ آه  ده ڕووداوانه

توانین  پكبن؟ چۆن ده) دا نیشانیده خۆی  ی له وه ئه(آانی  وه ره  آارده ته سه و هه)  یه روونیدا هه  ده ی له وه ئه(روونی  ده سته هه
   به  متمانه  باشترین شوه م قوتابی بتوانن به م مامۆستا و هه  هه  جۆرك آه آی شیاو و ئینسانی به ندییه  پوه دنیا بین آه

                                                                                                                              ن، پكب؟  آتر بكه یه
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