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نـاو:

ئهوه ئهمنم ...

(لێرا دهتوانیت شت بکێشیتهوه یان شت بنووسیتهوه)

گرامسه ،مالوو
و دايكم

گرامسه تاڕادهیهكبچووكه ب هگوێی درێژهوه و ل ه نێو دارستانێک دهژیت ل ه واڵتی
«هیتاپوو» .گرامس ه عادهتهنوهنهوشهییه بهاڵم ڕهنک دهگۆڕێت جاروبار ،ئهو ڕێک
نازانێت لهبهر چی .ل ه کاتێک ئهو ل ه دهرهوهی ماڵ نی ه و تهماشای باڵندهکان دهکات ئهو
لهگهڵ دایکیهتی گرامسا.
دایکی گرامسه گرامسا وهزعی باش نیه ،ئهو نهخۆشه .دایکی گرامس ه زۆر کات
ل ه نهخۆشخانهیه و جاروبار لهگهڵ کهسێک قس ه دهکات ل ه خزمهتگوزاریی كۆمهآلیهتیی .گرامس ه زۆر جار
دهیهوێت بزانێت دایکی لهبهر چی نهخۆش ه یان سهیره و لهبهر چی وایه.
لهکاتێ دایکی گرامس فره «سهیره« ب ه دهنگی بهرز قس ه دهکات ،کهم دهخهوێت و زۆر ل ه
دۆستهکانی له سهردانی ئهون.
باوکی گرامس ه هیچ زیاتر نهماوه ،ئهو بۆ ماوهیهکی لهمهوپێش مرد .زۆر ب ه خێرا ڕووی دا و
گرامسه تهنها ئامبوالنسێکی لهیاد دێت و چرای شین ک ه شهوقی دهداوهوه.
ی مالوو قس ه دهکات ،ئهو ههمیش همیهرهبان ه و شتی باش ومیهرهبان دهڵێت.
گرامس ه عادهتهن لهگهڵ هاوڕێکه 
گرامس ه و مالوو عادهتهن یاریچاوشاركێ دهکهن و رهسمی جوان دهکێشن.

گرامسه جاروبار منداڵی دیک ه دهبینێت پێکهوه لهگهڵگهورهسااڵنی دیکه و ئهوانیش ههروهها پرسیار و
بیرکردنهوه زۆریان ههیه وهک گرامسه ههسیی لهبارهی دایکیهوه.
ئهمڕۆ ڕۆژیکی وایه که گرامس ه وله ڕاستییدا مالوویش ههروهها دهڕۆن بۆ
الی گرووپێکی وا بۆ قس ه کردن و لهوانهی هكهمێك رهسم کێشانهوه.

نهخۆش _ که نهخۆش بیت دهکرێت زۆر شت بێت ،مرۆڤ لهوانهی ه تابی ههبێت و ههست به گهرمی بکات،
مرۆڤ لهوانهیه کۆخهی ههبێت و گهروویئێش بکات .که نهخۆش بیت ههروهها دهکرێت مرۆڤلهناوهوه
وهزعیهتی باش نهبێت ،ک ه مرۆڤ به شێوهیهکی سهیر فکر دهکاتهوه و جاروبار شتی سهیر دهکات .نهخۆش
ی
ههروهها دهکرێتمهترسیدار بێت و مرۆڤ لهوانهی ه ڕووی جیاواز بێت و لهوانهی ه نهتوانێ بڕوا یان وهک ئاسای 
قس ه بکا .نهخۆش بوون لهوانهیه بۆ ماوهیهکی زۆر بیت بهاڵم ههروهها نهک بۆ ماوهیهکی زۆر ،جاروبار
مرۆڤ پێویستی به یارمهتی گهورهسااڵنی دیک ه دهبێت بۆ ئهوهی وهزعیهتی باش بێت.

نهخۆش بوون سهخته شی بکهیتهوه ،ئهتۆ \ ئێوه بیر ل ه چی دهکهنهوه؟
لێرا دهتوانیت رهسم بکێشیتهوه ،وێن ه بچهسپێنیت یان بنووسیتهوه.

نهخۆشخانه _ لهنهخۆشخانهیهک گهورهساڵی زۆر ههن که منداڵیان بهالوهگرینگه ،بهاڵم ههروهها منداڵ ب ه
دایک ،باب یان کهسانی دیکه نهخۆشهوه .گهورهساڵهکان له نهخۆشخان ه جاروباربلووزی گهورهیان لهبهره ،ئهوه
ڕهنگه ڕهنگیی سپێ شین بێت ،ڕهنگیی سهوز بهاڵم به شێوهیهکی تایبهتی بێت .له نهخۆشخانه منداڵ دهتوانێ
سهرلێدانی دایک یان بابی نهخۆشی خۆی بکات .له زۆربهی نهخۆشخانهکان و له ژوورهکان شتی یاری
ههن ک ه دهتوانی لهگهڵیان یاری بکهیت بهاڵم ههروهها تهخت وتهلهفیزیۆن ،تا ڕادهیك وهک ماڵێکیبچووك.
نهخۆشخان ه زۆر کات گهورهن ،ژوور و تهخت و گهورهساڵی زۆری تێدایه ،لهبهر ئهوه ههمیشه باش ه پرسیار
بکهیت ئهگهر شوێنێک نادۆزیتهوه یان شتێک تێناگهیت .گهورهسااڵن له نهخۆشخان ه زۆر دهزانن لهبارهی
نهخۆش بوون و دهتوانن جوابی پرسیاری زۆر بدهنهوه ک ه دهتهوێت بزانیت.

نهخۆشخانه چی ه و چ کهسانێک لهوێ کار دهکهن ڕهنگه سهخت بێت بتوانیت شی بکهیتهوه .ئایا
ئهتۆ \ئێوه چۆن بیر دهکهنهوه؟

لێرا دهتوانی رهسم بکێشیت ،وێن ه بچهسپێنیت و بنووسیتهوه .لهوانهیه ئهتۆ کهسێکت بینیوه یان دێت و دهیبینیت
ل ه نهخۆشخانه؟

خزمهتگوزاریی كۆمهآلیهتیی _ له خزمهتگوزاریی كۆمهآلیهتیی ههروهها گهورهساڵی زۆر ههن که منداڵیان
بهالوهگرینگه ،بهاڵم ههروهها منداڵ لهگاڵ دایک ،باب و کهسانی دیکهی نهخۆش .بۆ خزمهتگوزاریی
كۆمهآلیهتیی ،ڕێک وهک نهخۆشخان ه مرۆڤ دهتوانێ بڕوا و قس ه بکا ،لهوانهیه تهواوی بنهماڵهکه یان تهنها
منداڵهکه .جاروبار گهورهساڵ له الیهن خزمهتگوزاریی كۆمهآلیهتیی دهتوانن لهگهڵ بن له قووتابخان ه و جاروبار
دهتوانن بێن بۆ مالی منداڵێ که وهرعی خراپه .خزمهتگوزاریی كۆمهآلیهتیی و نهخۆشخان ه جاروبار دهتوانن
پێکهوه یهکتر ببینن لهگهڵ منداڵ دایک و باوک و لهوانهی ه چهندی نكهس .ئهمه لهبهر ههندێک شتی
جیاواز و جاروبار دهبێت یارمهتی منداڵ و بنهماڵهکه و یهکتر بدهن.

خزمهتگوزاریی كۆمهآلیهتیی چی ه و چ کهسانێک لهوێ کار دهکهن ڕهنگه سهخت بێت بتوانیت شی
بکهیتهوه .ئایا تهتۆ \ ئێوه چۆن بیر دهکهنهوه؟

لێرا دهتوانی رهسم بکێشیت ،وێن ه بچهسپێنیت و بنووسیتهوه .لهوانهیه ئهتۆ کهسێکت بینیوه یان دێت و دهیبینیت
له خزمهتگوزاریی كۆمهآلیهتیی؟

مردن _ مردن سهخت ه باسی بکهیت .ههندێک پێیان وایه ک ه دهڕۆیته سهر بۆ ئاسمان ،ههندێک پیان وای ه
دهنووییت و قهد ههڵناستیت .ههندێک پێیان وای ه مڕۆڤ دهڕوات بۆ بهههشت ،ههندێک پێیان وایه ک ه مرۆڤ
دهبێت هئاژه ڵ یان مرۆڤێکی دیکه.

ئایا ئهتۆ \ ئێوه چۆن بیر دهکهنهوه؟

لێرا دهتوانی رهسم بکێشیت ،وێن ه بچهسپێنیت و بنووسیتهوه.

لێرا دهتوانی رهسم بکێشیت ،وێن ه بچهسپێنیت و بنووسیتهوه.

لێرا دهتوانی رهسم بکێشیت ،وێن ه بچهسپێنیت و بنووسیتهوه.

تولهڕێی ئهمن

جاروبار ههندێک شتی زۆر ڕوو دهدهن له ههمان کات یان لهدوای یهکتر .لهوکات ه شتێکی باش ه باسی ئهوه
بکهیت ک ه ئێستا چی ڕوو دهدات و دواتر چیی ڕوو دهدات.

وێنهکان یان ڕهسمهکانی خۆت بێنه و لهویان دانێ ک هله باره.

لێرا ئهتۆ \ ئێوه دهتوانن باسی ئهوه بکهن ک ه چیی ڕوو دهدات له ئهو شته جیاوازانه.

پیشانگای ڕده سم
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خزمهتگوزاریی كۆمهآلیهتیی

نهخۆشخانه

