
پشتەڤانیا هەستپێکری

 نێرێمژمەد ،ێشانێئازارک تنایو د وام،ەردەب ای ژێدوم در ماێنه رەرامبەب ەنەڤدا دک تانەحال اەید زوورب یندروستەت داناڤچا نێندەکارم

 ەندەکارم ەڤدا، ئ نجامە. د ئتەحمەز نیێ یکار نێتروما، و بارودوخ ڕیپ نێوکیڕتوشبوونا چ ،یکار نەیێوبەن ،یکار نیێ ژێدر

 نێیێژ ر کێ. ئیوشتەر شانایرەو پ یمەدو ای ییتروما ماێنه ،ێفتنەژکارک ،یێانڤدلو یێوان  ێستەه بوونایاندم ایترسەد م ەنەڤدک

 ەگرنگ نیێ ێاتیبن نێرەژ ب کێئ یکرێستپەه ایانەڤ. پشتیە یکرێستپەه ایانەڤپشت اێیبر ایترسەم انڤ یدژ ێخوپاراستن نیێ یکەرەسەرەه

نزم  ێفتنەو ژکارک یێانڤدلو ێستەه بوونایماند نێئاست ێیەر ەڤئ یەاربووید ساەکو و ،یندروستەت داناڤچا نێندەبو کارم یێمەساخل نیێ

 1 .تەدک

 دابووناەیکرن، پ ەتێده یو کرناێژەح انی یو داناڤچا ماەد یکەسەکەتاک زمووناەئ کەو کرنەناسێپ ەتێده یکرێستپەه ایانەڤپشت

 نێتوخم 1.انەڤپشتەڤه کاڕەژ توو کەشەب کەو یو بووناەو ه ،ڤە ید نێسەک یێژ ال یبو و ێبوونڤیدێو پ ینرخاندنا و ێکەستەه

 :دگرنڤەبخو ێخوار نەڤێکو ئ نیێو  ،ەییشیپو  یسەکەتاک ایانەڤژ پشت نێکدهێپ یکرێستپەه ایانەڤپشت نیێ یکەرەسەرەه

(یرمە)ف ەییشیپ ایانەڤپشت(یرمەفە)ن یسەکەتاک ایانەڤپشت

ارانیشتەڕرپەس ایانەڤپشتزانێخ

یێمەب ساخل ندبوونەو پاب ێخراوێر ایانەڤپشتڵاەڤه

 ،ڤە ید نێسەک یێژ ال ەت کرنایگوهدار ێستە: هیفیعات ایانەڤپشت
 یێمخورەو خ ێکرنێستپەه نانایئڤەستەبد

رکرنێف/کرنێنانپێاهڕ

 نکرنایداب ن،ەدک ێدانڤچا ید نێسەک ێمە: ل دێکارکرن ایانەڤپشت
 ،ەدا )بو نموون رکانەئ مامکرناەد ت وخووەاستڕ ایکاریهار

3هتد.( ،ڵێماڤنا تێکاروبار مامکرناەدا، ت ڵێد ما کرنیکاریهار

یکینیکل ایاریشتەڕرپەس

کاراەڤه انی نەمەتەڤه ایانەڤپشت

ژکارێاوڕ انی رکارەسەچار

 نیێ ینێرەن نیێرەگیل کار ێگرتنێبو ر ەیه ای ڤیدێپ ایانەڤپشت ەکو ت یێ ەستەه وەئ ،یە یێانەڤپشت کرناێستپەه یکەرەسەرەه ێتوخم

 ەتیدب ەییشیو پ یسەکەتاک نێنیەال ردووەژ ه یێانەڤب پشت ستکرنەو ه بوونەه 3.یێکو تو توشدب ای ڤە یب کار یداێگر ماێنه

 ڤە یب کار داێگر ماێنه ت،ەدک مەساخل نیێ ێخوگونجاندن نێژیهاندانا سترات ،یروونەد ایندروستەت نێنجامەرئەد هاتناێباشترل ێرەگەئ

6.ێفتنەژکارک رەرامبەب تیدگر ێیێو ر ت،ەدک مێک

و  زێبه نێوەئ ەیشانکیستنەد نایەو وان ال ەنوک ایخو  اڕبو توو ەیبک ێنگاندنەسەڵتو ه ەوەخو ئ ایانەڤپشت کرناەدێبو ز ڤنگاێپ کێسپەد

 :دگرنڤەبخو ێخوار نەڤێئ ەیکو تو ژ خو بک نێاریپرس کە. هندەیکەدێز یتو د کار نێوەئ ساەروەه

ەناسێپ  

کرن،  ەتێده یو کرناێژەح انی یو داناڤچا ماەد یکەسەکەتاک زمووناەئ کەو کرنەناسێپ ەتێده یکرێستپەه ایانەڤپشت 

 کاڕەژ توو کەشەب کەو یو بووناەو ه ،ڤە ید نێسەک یێژ ال یبو و ێبوونڤیدێو پ ینرخاندنا و ێکەستەه دابووناەیپ

1هەڤپشتەڤان.

یێانەڤپشت کرناەدێز نێژیسترات  



 نیمومک ێکار اریپرس

 زێبه ای یرمەف ایانەڤپشت کاڕەتوو ەکو ت ەیدک ێپ ستەتو ه
 دا؟ یمەد ڤید  ەیەه

دا کو  یێهەبگ یکو تو د کار نیێ ەنەه رچاوەس ئەرێ ،ەن رەگەئ
 ؟ەیکەدێز ێمەف نیێخو  نیێانەڤپشت

 ئەرێ ت،یبمفا ب ای ێد ەندەچ ەڤکو ئ ەیدک ستەتو ه رەگەئ ؟ەیەه کەرەنێاهڕ انی کەرکارێتا ف
 ؟ەیەه ێرکرنێف/ێکرنێنانپێاهڕ ێکەوگرامڕپ ەت خراواێر

 ڤیباخ لەل گ یتو د کار ئەرێ ت،یب ێلەب ڤرسەب رەگەئ ؟ەیەه انەڤپشت ێکەاریشتەڕرپەس ەت
 ەیبک ێژ ێو داخواز ەت ێکار نیێنیشبێنورم و پ تەبارەس

 ێکو د نیێ ژایسترات شانکرنایستنەد د نەبک ەت ایکاریهار
 یێ ەنوک ێبارودوخ لەل گ ێبو خوگونجاندن نەک ەت ایکاریهار
 نداناو ها یکار هاەنگیباشترکرنا ژ ەندەچ ەڤئ تی. دبیکار

 ؛یکار نێرکەگوهارتنا ئ ،ە)بو نموون انیژ-کار کاەنسەاڵب
 ؛یکار نێرێمژمەد مکرناێک انی ێدانڤەهنێبو ب یکەمەد ارکرنایشنێپ

د  ێکرنیشدارەب انیدا؛  یکەانسڕنفۆد ک ێشداربوونەهاندانا ب
 .تیبگرڤە( بخوتیب رەل س ەت راقاەدا کو م یکەوژڕپ

 ایاریشتەڕرپەتو س ،ڤە ەت ێب کار تیب یداێگر ای رەگەئ
 ؟ینیدئڤەستخوەبد یکینیکل

 ایانەڤپشت تیاندابیکو د ش ینیب ب یکەسەک یتو د کار ،ەن رەگەئ
 ایاریشتەڕرپەس انایدا؟ د ش یکینیکل یێ ەت ێد کار تەبک ەت

 انی تەنکیداب ەبو ت یکیکنەت نێکرنیاریشنێکو پ یە کداینیکل
. ەیبد تەحمەب ز نیێ یخالقەئ نێاریبر تەبک ەت ایکاریهار

تو  داێکو ت تیب کەجه یکینیکل ایاریشتەڕرپەس تیدب ساەروەه
و  ەیدد نجامەتو ئ ێکار یو ایرەگیکار تەبارەس ەیبک ێشەنگەگ

 .ەخو بک ایمەساخل ایانەڤپشت ید کار ێکو تو پ نیێ اێیوان ر

 انی ژکارانێاوڕ کەو نیێانەڤژ پشت ینیب یمفا ێتو د ێرەئ
 رکاران؟ەسەچار

 تەبک ەت ایکاریهار یەدا یرکارەسەچار انی یژکارێاوڕ نێانید ش
 ەنەڤبک تیکو دب نیێ نگانەوان ئاست یاەڕرەس ێبو کارکرن

د  نەبک ەت ایکاریو هار ،ەت ێکار ێرەگەژ ئ ،ەت یرەرامبەب
 دا. ینێرەئ نیێ ێخوگونجاندن نێژیسترات زراندناەدام

وان  ەڤرەب یکو تو د کار ەنەه کارەڤه کەهند ەت ێرەئ
 ؟یێانەڤپشت نانایئڤەستەبو بد یبچ

خو دا  خراواێد ر ینیکبێپ ێکەگروپ یتو د کار ێرەئ ،ەن رەگەئ
 کودووێئ ایانەڤو پشت ننیبب کودووێد کارن ئ کارەڤگشت ه داێکو ت

 ن؟ەبک

 ای یێانەڤپشت کاڕەتوو ەکو ت ەیدک ێپ ستەتو ه ێرەئ
 دا؟ ەد نوک ەیه ای زێبه ای یرمەفەن

 ایخو  ایانەڤپشت کرناەدێژبو ز ەیچ بک یتو د کار ،ەن رەگەئ
 ەڤرەب یکو تو د کار نیێ ەنەه سەک کەهند ێرەئ ؟یرمەفەن

 تیبن؟ دب انەڤپشت نیێ ێد ەیدک ستەکو تو ه نیێ ،یوان بچ
 شێکو پ کەهەگەڵکوم انی ێزانێخ ێکەندامەئ ت،یبەه کەالەڤه

 ای یەندەوەیپ وەئ ەنوک ەت ێل بووەه لەل گ یندەوەیپ ەت ەنوک
 نیێ ێد ەیدک ستەکو تو ه نیێ ینو نێانەڤپشت انی یدا ستەژد

 کایەندەوەیوان و پ یەنیهەخو بگ ساید یکار. تو د کاربنیهار
 ؟ینیزرەدام انەڤپشت

بو  ەسەک نیانترەڤپشت یک ەیدک ستەتو ه ،یسەک یکەوێب ش
 ؟ەت

تو  ێمەل د سانەک انڤ/یسەک ڤی یەنیهەپتر خو بگ یتو د کار
 ت؟یدب یێانەڤپشت ڤیدێپ

 ەهزرا ت رەس تیکو دب ەنەه یێانەڤپشت نێجور کەهند ێرەئ
 دا؟ یمەد ڤید  بنەن

 نیێ یێانەڤپشت نێگشت جور داێکو ت ەیدروستک ێکەستیل ەبدڵوەه
 نیکارتریهار تیکو دب نێسەک وەئ ساەروەو ه ،یبدان نەیه ەکو ت

 ەبو ت یکاریهار نیپتر ێکو د نیێدا،  ەنوک ای ەبن د دوخا ت سەک
 .ەنوک نیێ ەت نڤیێدێبو پ نەنکیداب

 

 .یدب ڤیدێپ ێمەل د ینیخو بکارب نڕێو توو یێانەڤپشت ڤێ یەنیهەخو بگ ەگرنگ ایخو،  ایانەڤپشت نگاندناەسەڵب ه یتو رابوو یپشت

 

 

  
د  یێماسێک رە. ژبتێده ێگرانتر ل وامەردەکو ب یێ ێمێنه ێکەل بن بار ای، و دادوک کەو تەکاردک ەناڵسا ندەچ ێبو ماو ایئاران

. تێده ێپتر و پتر ل ێو ێکار یفتەبو ح یفتەو ح تەدا کار بک اوازیج ەدێز نێوبەکرن کو د ن ەتێده ێدا، داخواز ژ یهژمارا ستاف

ێسەینموونا ک  



ژ وان  کەلە. گتەوان دک ایانەڤپشت وەئ نێوەوان ژنا ئ نێوکیڕچ یێکرن ژ ال ەتێده رەل س یفیعات کرناێکو کارت تینیدب ساەروەه

بو  ێستنڤن نێشی. ئارەڤێش بکابوسان  تنایب د یەکرێسپەد یێایو ئاران ،ەنیکر یێایدا بو ئاران ڵێما اڤد نا یزانێخ ایژیتوندوت یژنان باس

 .تەدک ەدێز کاەبوونیب ماند ستەو ه دادبنەیپ

 

ل  وەکو ئ بووەه کاەریپ کاەخو د ئاخفت، و گروپ نێکارەڤه لەجارجاران ل گ ،یخو کر ێب کار ستەد ێکێسپەل د یێایئاران ێمەل د

پترا  هراەکو ب بووەه ناڵاەڤه ێکەگروپ ێو ،ێگروپ ڤێ یبارەدێخو دکرن. ز نێنگەو ئاست یکار یو باس ەانیفتەح نشتیوان د رو لەگ

و  ڵاەڤه ای وامەردەب تنایدا، د ید کار ێو لبوونایمژو ێرەگەژ ئ ت،یرچاوابەه ا،یدوماه انڤوان د بووراند. ل  لەل گ مەد ێو انیفتەح

بو  نەداخواز ناک ێو یدێئ ێو نێکارەڤکر کو ه ێندەچ ێو اینیبێو ت تەدک ێنیبرڤەب  ستەه ای ،ە. نوکیستاندەراو ایخو  نێکارەڤه

 ستەه کرێسپەو د یەبووەخو ن نڵێاەڤه نێنگوباسەگوهـ ل د ێو ژێدر ێکەمەد یرەکو ژ ب تەستدکەه ساەروەخو. ه لەل گ ێکومبوون

   .ەنین یێانەڤپشت کاڕەتوو ێکو و تەدک ێندەچ ێب و

 

وان  لەل گ بووەن مەد یدێئ ێکو وان هزرکر و ارکرید ێو وان بو و ت،ڤیخو باخ نێکارەڤه لەکو ل گ تەد د ێاریبر ایئاران

 نیێ وەچنکو ئ ،ێو رەس ەخنێب ترەدێز کاەفشار دکرەن زەوان ح وراەکربوون، ل تڕەوان  نیێداخواز ندەچ کیماهیدو ێ. وتیبڤەکووم

 ێد رەه وەو ئ یژ گروپ کەشەب ەتیبب رەه تەزدکەح وەکو ئ ارکریبو وان د یێای. ئارانیل بن بوو ایئاران ماێنه ێبوون ژ و هـەئاگ

 یێایئاران ساەروە. هەتەالمەب س ای ایدا کو پشتراستبن کو ئاران نەک ێب و یێندەوەیپ ێد بووەنەئاماد ایئاران رەگەو ئ ن،ەداخوازک ێو

 ێندەچ ڤێ لەل گ یێرەدەرەچاوا س یدزانەوانا ن ێخو، ل رەترساندبوون ل س وەئ ێکو و ێخو ئاخفت و وانا گوت نڵێاەڤه لەل گ

و  نەبک یێایئاران ێدوخ یدا د کارن باس ێخوارن یڤش فتاەلکەه ێکو د و ،ڤەگێپ ێکیڤەبو خوارنا ش نەدکەخو ئاماد یێ ە. نوکنەبک

 ێو ایانەڤپشت اڕدکر کو توو ستەه ێکو و یێرەباو ێو ەهشتەگ ای. ئاراننەبک نید کارن داب وەئ یێ یێانەڤپشت ێجور ساەروەه

   .تینیبب ێژ یمفا یکو د کار بوونەه رچاوەو س انەڤپشت رەه ێو ،ێندەچ ڤێ یاەڕرەهاتبوو، و کو س کیماهیبدو

 

 

  

 نگاندناەسەڵه ساەروەو ه ت،یب ڤیدێپ تیتو دب ایانەڤپشت ەژبو گفتوگوکرنا جور ەیدێخو گر نڕێتوو لەل گ یێندەوەیپ ەگرنگ ای
 ،ەنین زێبه ای یێانەڤپشت کاڕەتوو ەت یدێکو ئ ەیبک ستەه ساەتو و تیجاران دب کەهند .ینیزرەدام یکو تو د کار نیێ ینو نیێانەڤپشت

بو  ەت نانایرنا بکارئدوپاتکبو  گرنگەرەه نێژیسترات کە. هندیدب ڤیدێپ ێمەل د ەبو ت ستنەردەب نیێ یانەڤشتدا پ مداەد مانەد ه ێل
 :دگرنڤەبخو ێل خوار نێخال ەڤئ ەوێش نیب باشتر یێانەڤپشت نڕێتوو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خو ایانەڤپشت اڕتوو نانایبکارئ  

هێز تووڕێن خو بهەڵسەنگینە، ل کیرێ تو د کاری وان ب: 1پێنگاڤ 
بێخی؟

.  بکاربینەب شێوەکێ ئاسایی تووڕێن خو یێن پشتەڤانیێ: 2پێنگاڤ 
ی، دا خو نە هێلە تا هەست دکەی کو تو یێ نزیکێ ژکارکەفتنێ بوو

.بگەهینیە پشتەڤانیێ

ەم؟ بریارێ بدە سەبارەت کیژ جورە پشتەڤانی و ل چ د: 3پێنگاڤ 
ا پتر لیستەکێ بەرهەڤ کە بو جورێن پشتەڤانیێ یێن کو بەهر

ا تە بو نموونە، ئەگەر د کارێ خو د. هاریکاریا تە دکەن و کەنگی
یان کەیسەکا ب زەحمەت هەبوو، دبیت ئاخفتن ل گەل هەڤکارەکی

.ەڤانیێ بدەتە تەبدەستڤەئینانا سەرپەڕشتیاریێ بەرزترین هەستێ پشت

 ساەروەو ه ت،یب ڤیدێپ تیتو دب ایانەڤپشت ەژبو گفتوگوکرنا جور ەیدێخو گر نڕێتوو لەل گ یێندەوەیپ ەگرنگ ای 

.ینیزرەدام یکو تو د کار نیێ ینو نیێانەڤپشت نگاندناەسەڵه  



ل  ێگرتنێب ر ەیبکێسپەد یتو د کار ،ییئاسا ێکەوێوان ب ش نانایئڤەستەو بد ێبوونڤیدێپ ێمەخو ل د نیێانەڤپشت نانایبکارئ اێیب ر
   .یێانڤدلو ێستەه بوونایو ماند ێفتنەژکارک کەو ژێدوم در نیێرەگیژ کار پاشەیەو خوبد ،ەت رەرامبەب ەتەڤیدک ماێنه نیێرەگیکار
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