
دونیا یی ئه من



نـاو:

ئه وه  ئه منم ... 
)لێرا ده توانیت شت بکێشیته وه  یان شت بنووسیته وه(



گرامسه، مالوو 
و دايكم

گرامسه تاڕاده یه ك  بچووكه  به   گوێی درێژه وه  و له  نێو دارستانێک ده ژیت له  واڵتی 
»هیتاپوو«. گرامسه  عاده ته ن  وه نه وشه ییه  به اڵم ڕه نک ده گۆڕێت جاروبار، ئه و ڕێک 

نازانێت له به ر چی. له  کاتێک ئه و له  ده ره وه ی ماڵ نیه  و ته ماشای باڵنده کان ده کات ئه و 
له گه ڵ دایکیه تی گرامسا.

دایکی گرامسه  گرامسا وه زعی باش نیه ، ئه و نه خۆشه . دایکی گرامسه  زۆر کات 
له   نه خۆشخانه یه  و جاروبار له گه ڵ که سێک قسه  ده کات له   خزمه تگوزاریی كۆمه آلیه تیی. گرامسه  زۆر جار 

ده یه وێت بزانێت دایکی له به ر چی نه خۆشه  یان سه یره  و له به ر چی وایه .

له کاتێ دایکی گرامس فره  »سه یره » به  ده نگی به رز قسه  ده کات، که م ده  خه وێت و زۆر له  
دۆسته کانی له  سه ردانی ئه ون.

باوکی گرامسه  هیچ زیاتر نه ماوه ، ئه و بۆ ماوه یه کی له مه وپێش مرد. زۆر به  خێرا ڕووی دا و 
گرامسه  ته نها ئامبوالنسێکی له یاد دێت و چرای شین که  شه وقی ده داوه وه .

گرامسه  عاده ته ن له گه ڵ هاوڕێکه ی  مالوو قسه  ده کات، ئه و هه میشه   میهره بانه  و شتی باش و  میهره بان ده ڵێت. 
گرامسه  و مالوو عاده ته ن یاری  چاوشاركێ ده که ن و ره سمی جوان ده کێشن.

گرامسه  جاروبار منداڵی دیکه  ده بینێت پێکه وه  له گه ڵ  گه وره سااڵنی دیکه  و ئه وانیش هه روه ها پرسیار و 
بیرکردنه وه  زۆریان هه یه  وه ک گرامسه  هه سیی له باره ی دایکیه وه .

 ئه مڕۆ  ڕۆژیکی وایه  که  گرامسه  و  له  ڕاستییدا مالوویش هه روه ها ده ڕۆن بۆ 
الی گرووپێکی وا بۆ قسه  کردن و له وانه یه   كه مێك ره سم کێشانه وه .



نه خۆش _ که  نه خۆش بیت ده کرێت زۆر شت بێت، مرۆڤ  له وانه یه  تابی هه بێت و هه ست به  گه رمی بکات، 

مرۆڤ له وانه یه  کۆخه ی هه بێت و گه رووی  ئێش بکات. که  نه خۆش بیت هه روه ها ده کرێت مرۆڤ  له ناوه وه  
وه زعیه تی باش نه بێت، که  مرۆڤ به  شێوه یه کی سه یر فکر ده کاته وه  و جاروبار شتی سه یر ده کات. نه خۆش 

هه روه ها ده کرێت  مه ترسیدار بێت و مرۆڤ له وانه یه  ڕووی جیاواز بێت و له وانه یه  نه توانێ بڕوا یان وه ک ئاسایی  
قسه  بکا. نه خۆش بوون له وانه یه  بۆ ماوه یه کی زۆر بیت به اڵم هه روه ها نه ک بۆ ماوه یه کی زۆر، جاروبار 

مرۆڤ پێویستی به  یارمه تی   گه وره سااڵنی دیکه  ده بێت بۆ ئه وه ی وه زعیه تی باش بێت.

نه خۆش بوون سه خته  شی بکه یته وه ، ئه تۆ \   ئێوه  بیر له  چی ده که نه وه ؟
لێرا ده توانیت ره سم بکێشیته وه ، وێنه  بچه سپێنیت یان بنووسیته وه . 



نه خۆشخانه  _ له  نه خۆشخانه یه ک گه وره ساڵی زۆر هه ن که  منداڵیان به الوه  گرینگه ، به اڵم هه روه ها منداڵ به  

دایک ، باب یان که سانی دیکه نه خۆشه وه . گه وره ساڵه کان له  نه خۆشخانه  جاروبار  بلووزی گه وره یان له به ره ، ئه وه  
ڕه نگه  ڕه نگیی سپێ شین بێت، ڕه نگیی سه وز به اڵم به  شێوه یه کی تایبه تی بێت. له  نه خۆشخانه  منداڵ ده توانێ 

سه رلێدانی دایک یان بابی نه خۆشی خۆی بکات. له  زۆربه ی نه خۆشخانه کان و له  ژووره کان شتی یاری 
هه ن که  ده توانی له گه ڵیان یاری بکه یت به اڵم هه روه ها ته خت و  ته له فیزیۆن، تا ڕاده یك وه ک ماڵێکی  بچووك. 

نه خۆشخانه  زۆر کات گه وره ن، ژوور و ته خت و گه وره ساڵی زۆری تێدایه ، له به ر ئه وه  هه میشه  باشه  پرسیار 
بکه یت ئه گه ر شوێنێک نادۆزیته وه  یان شتێک تێناگه یت. گه وره سااڵن له  نه خۆشخانه  زۆر ده زانن له باره ی 

نه خۆش بوون و ده توانن جوابی پرسیاری زۆر بده نه وه  که  ده ته وێت بزانیت.

نه خۆشخانه  چیه  و چ که سانێک له وێ کار ده که ن ڕه نگه  سه خت بێت بتوانیت شی بکه یته وه . ئایا 
ئه تۆ \  ئێوه  چۆن بیر ده که نه وه ؟

لێرا ده توانی ره سم بکێشیت، وێنه  بچه سپێنیت و بنووسیته وه . له وانه یه  ئه تۆ که سێکت بینیوه  یان دێت و ده یبینیت 
له  نه خۆشخانه ؟



خزمه تگوزاریی كۆمه آلیه تیی _ له  خزمه تگوزاریی كۆمه آلیه تیی هه روه ها گه وره ساڵی زۆر هه ن که  منداڵیان 

 به الوه  گرینگه ، به اڵم هه روه ها منداڵ له گاڵ دایک، باب و که سانی دیکه ی نه خۆش. بۆ خزمه تگوزاریی 
كۆمه آلیه تیی، ڕێک وه ک نه خۆشخانه  مرۆڤ ده توانێ بڕوا و قسه  بکا، له وانه یه  ته واوی بنه ماڵه که  یان ته نها 
منداڵه که . جاروبار گه وره ساڵ له  الیه ن خزمه تگوزاریی كۆمه آلیه تیی ده توانن له گه ڵ بن له  قووتابخانه  و جاروبار 

ده توانن بێن بۆ مالی منداڵێ که  وه رعی خراپه . خزمه تگوزاریی كۆمه آلیه تیی و نه خۆشخانه  جاروبار ده توانن 
پێکه وه  یه کتر ببینن له گه ڵ منداڵ دایک و باوک و له وانه یه  چه ندین   كه س. ئه مه  له به ر هه ندێک شتی 

جیاواز و جاروبار ده بێت یارمه تی منداڵ و بنه ماڵه که  و یه کتر بده ن.

خزمه تگوزاریی كۆمه آلیه تیی چیه  و چ که سانێک له وێ کار ده که ن ڕه نگه  سه خت بێت بتوانیت شی 
بکه یته وه . ئایا ته تۆ \ ئێوه  چۆن بیر ده که نه وه ؟

لێرا ده توانی ره سم بکێشیت، وێنه  بچه سپێنیت و بنووسیته وه . له وانه یه  ئه تۆ که سێکت بینیوه  یان دێت و ده یبینیت 
له  خزمه تگوزاریی كۆمه آلیه تیی؟



مردن _ مردن سه خته  باسی بکه یت. هه ندێک پێیان وایه  که  ده ڕۆیته  سه ر بۆ ئاسمان، هه ندێک پیان وایه  

ده نووییت و قه د هه ڵناستیت. هه ندێک پێیان وایه  مڕۆڤ ده ڕوات بۆ به هه شت، هه ندێک پێیان وایه  که  مرۆڤ 
ده بێته   ئاژه ڵ  یان مرۆڤێکی دیکه .

ئایا ئه تۆ \ ئێوه  چۆن بیر ده که نه وه ؟
لێرا ده توانی ره سم بکێشیت، وێنه  بچه سپێنیت و بنووسیته وه .



لێرا ده توانی ره سم بکێشیت، وێنه  بچه سپێنیت و بنووسیته وه .



لێرا ده توانی ره سم بکێشیت، وێنه  بچه سپێنیت و بنووسیته وه .



توله ڕێی ئه من
جاروبار هه ندێک شتی زۆر ڕوو ده ده ن له  هه مان کات یان له دوای یه کتر. له وکاته  شتێکی باشه  باسی ئه وه  

بکه یت که  ئێستا چی ڕوو ده دات و دواتر چیی ڕوو ده دات.

وێنه کان یان ڕه سمه کانی خۆت بێنه  و له ویان دانێ که   له  باره .

لێرا ئه تۆ \ ئێوه  ده توانن باسی ئه وه  بکه ن که  چیی ڕوو ده دات له  ئه و شته  جیاوازانه .







پیشانگای ڕ  سمده 
_ ڕه سمی  لێبڕین

ره سمه كانى 
ئى خۆ

نه خۆشخانه  خزمه تگوزاریی كۆمه آلیه تیی خوێندنگا


