پسوولهی چهندزمانه 13.12.20

بۆ ئهو کهسانهی که منداڵی  5 - 0سااڵنيان ھهيه )  2خولهک(
ئهم فيلمه بۆ دايک و باوک و کهسانی گهورەساڵی تر که چاودێری له مندااڵن دەکهن ،ئامادە کراوە .ئهم فيلمه باس له
سهر شێوازی يارمهتيدانی منداڵ بۆ باشترکردنی لێھاتووييه زمانييه گونجاوەکان دەکات که دەبنه ھۆی بهھێزبوونی
پێگهی منداڵ بۆ چوون بۆ قوتابخانه .زمان ھهلی دەربڕينی بيروڕا و ھهستهکانمان و ناسينی جيھانی دەوروبهرمان بۆ
دەڕەخسێنێت.

ئهو کارانهی که ھهموو ڕۆژێک ئهنجامی دەدەن ،زۆر گرنگن .ھهموو سهرنجتان بخهنه سهر منداڵی خۆتان و تا ئهو
رادە که دەتوانن کاتيان بۆ تهرخان بکهن .ھهموو وتووێژێکی کورت بهستێنی گهشهی زمانی منداڵهکهتان دابين
دەکات؛ ئهم کارە له بنچينهدا کاتێک منداڵ له منداڵدانی دايکدايه دەستپێدەکات ،ئهو دەنگی دايک دەبيسێت و به شهق
ھهڵدان واڵم دەداتهوە.

ئهگهر به داب و نهريتی سويدی رانهھاتوون ،بۆی ھهيه ئهم سفارشتانه به رای ئێوە سهير بن ،ئهگهر وايه تهنيا ئهو
سفارشتانه به کار بھێنن که لهگهڵيان راھاتوون .شياوی وتنه که منداڵهکهتان تا رادەيهک که بۆی ھهيه گوێ بۆ زمانی
ئێوە دەگرێت.

لهگهڵ گهورە بوونی منداڵهکهتاندا چيرۆکه ئهفسانهييهکان و کتێبی مندااڵن دەتوانن سامانێکی شياو بن بۆيان.ئهم کتێبانه
دەتوانن جيھان و زمانی منداڵهکهتان دەوڵهمهند بکهن و يارمهتيتان بدەن له کاتی بهخێوکردنی منداڵێکی زۆرپرسدا،
حهز به قسه کردن و گوێ گرتن ،و ھهروەھا خوێندنهوە و نووسين لهودا بهھێز بکهن.

لهم فيلمهدا بڕێک چاالکی و راھێنان بۆ مندااڵن له قۆناغه جياوازەکانی گهشهی زمانيدا دابين کراون .ئێوە دەتوانن له
ماڵپهڕی  Kod-Knäckarnaنموونهی زياتر به زمانی سويدی بدۆزنهوە.www.kodknackarna.se :
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ھهروەھا خۆتان دەتوانن ھهندێک راھێنان دابھێنن يان داوا بکهن له کارگێڕانی باخچهی ساوايان ،پێش سهرەتايی و
مامۆستايانی زمانی دايکی ھهندێک خاڵ و بيرۆکه بھێننه ئاراوە.

2

له کاتی لهدايک بوون تا وتنی يهکهمين وشهکان ) 7 + 3خولهک(

ئێمه ،وەکوو کهسانی گهورەساڵ ،به زۆرێک له شێوازەکان را و ھهستهکانمان دەردەبڕين :ئێمه زمانی ئاماژە ،حاڵهتی
دەمووچاو ،قسه کردن و نووسين به کار دەھێنين .له سويد و زۆرێک له واڵتهکانی رۆژئاوادا ،کهسانی گهورەساڵ به
شێوەيهکی تايبهت لهگهڵ مندااڵن قسه دەکهن :ئێمه شێوەی قسهکردنمان دەگۆڕين ،وشهکان به روونی و به ھێمنی
دەردەبڕين ،رسته کورتترەکان به کار دەھێنين و له سهر وشه گرنگهکان جهخت دەکهين .ئێمه دەنگی خۆمان به
ھێواشی بهرز دەکهينهوە بۆ ئهوەی به نهرمی لهگهڵ مندااڵن قسه بکهين ،له کاتی قسه کردن لهگهڵ مندااڵندا ئاھهنگی
دەنگمان زياتر له کاتێک که لهگهڵ کهسێکی گهورەساڵدا قسه دەکهين ،دەگۆڕين و چهند جار وشهکان دووپات
دەکهينهوە .ھهروەھا سهرنج دەدەين که روانينی منداڵ بهرەو ئێمه بێت .ئهم شێوەی قسه کردنه يارمهتی منداڵ دەدات
که له قسهکانمان تێبگات و سهرنج بداته وشهکان .له کولتوورەکانی تردا ،زۆربهی پهيوەندييه سهرەتاييهکانی منداڵ
لهگهڵ خوشک و برای گهورەتری خۆی و مندااڵنی تردا دروست دەبێت.

له کاتی قسهکردن و ياری کردن لهگهڵ مندااڵندا ،ئێمه دەبێ له تهنيشتييانهوە بين .ئهم کارە دەبێته ھۆی ئهوە ،پهيوەندی
نێوان چاوەکان يارمهتی ئێمه بدات تێبگهين منداڵ به چی ئاماژە دەکات يان بۆچی دەڕوانێت .منداڵێک که دەيهوێت به
ئاماژە کردن شتێکتان نيشان بدات ،له جووڵه ناسکهکانی لهشی کهڵک وەردەگرێت .ئهگهر له دەمووچاوی ئێوەدا
حاڵهتی به تهما بوون بهدی بکرێت و ئێوە بهرەو پێشهوە بچهمێنهوە ،نيشان دەدەن که خوازياری دروست کردنی
پهيوەندی لهگهڵ منداڵهکهدان و به تهمای وەاڵم دانهوەن -لهم حاڵهتهدا پهيوەندی نێوان ئێوە دەست پێدەکات .بهاڵم له
بيرتان بێت ،بۆی ھهيه ماوەيهکی پێبچێت تا منداڵهکه وەاڵم بداتهوە .خێرا مهوداکان پڕ مهکهنهوە؛ کات بدەن به
منداڵهکه.

به زمانی دايکيی خۆتان قسه بکهن و دڵهڕاوکێی ئهوەتان نهبێت که بۆی ھهيه منداڵهکه له ئێوەوە زمانی سويدی فێر
نهبێت.زۆربهی مندااڵن له جيھاندا چهندزمانهن .لهگهڵ گهورەتربوونی منداڵهکهتان زمانی سويدی زۆرتر دەبيسێت و
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زياتر بهم زمانه قسه دەکات؛ کهواته ساڵی يهکهمی تهمهنی منداڵهکهتان بۆ پێ فێرکردنی زمانی دايکيتان تهرخان
بکهن.

يهکێک له بابهته گرنگهکان سهبارەت به پهيوەندی و گهشهی زمانيی ئهوەيه که کاتێک له دەرەوەی ماڵدا پياسه دەکهن
کاليسکهيهک بهکاربھێنن که روو به ئێوەيه ،بۆ ئهوەی بتوانن ئاسانتر له نێوان خۆتان و منداڵهکهتاندا پهيوەندی دروست
بکهن .منداڵهکهتان پێويستی بهوەيه که ئێوە له نێو ھهموو شتهکانی تردا ببينێت .ھهروەھا بهم کارە دەتوانن ئهو شتهی
که منداڵهکهتان سهرنجی دەدات ،ببينن و دەربارەی قسه بکهن.ھهروەھا بۆ ھهردووکتان رێ دەدات پێکهوە پێکهنن و
گۆرانی بڵێن.

.1

گهمه و ياری لهگهڵ منداڵهکهتدا:

له کاتی گۆڕينی پهڕۆی پيسی منداڵهکهتاندا ،بۆی بڵێن چی دەکهن» .کهوايه ،ئێستا گۆرەوييهک ھهڵدەگرين!« .به
دەست لێوەدانی قاچ ،سک يا لووتی منداڵهکهتان لهگهڵی ياری بکهن .کاتێک قاچی ماچ دەکهن ،بڵێن »قاچی بچکۆله
ماچ بکهين« ،لهم رێگاوە منداڵهکهتان ھهست به بوونی ھهوا له سهر قاچی دەکات و ئهو وشهيهی که دەيڵێن ،دەبيستێت
»قاچ« .مندااڵن له ياری تريش چێژ وەردەگرن .ئهگهر شيعرەکانی باخچهی ساوايان و يارييه ئهنگوستييهکان به
زمانی دايکی خۆتان دەزانن ،به کاريان بھێنن يان شيعر و ياريگهلی تر دابێنن.

.2

بۆ منداڵهکهتان گۆرانی بڵێن:

کاتێک منداڵهکهتان له بهرانبهرتان داناوە ،ئهو ھهست به گهرمی و جووڵهی لهشتان له کاتی قسه کردن و گۆرانی
وتندا دەکات .ئهمه بۆ مندااڵنی ساوا زۆر ھێورکهرەوەيه .ئێوە خۆشترين دەنگی دونياتان ھهيه! تهنانهت منداڵه زۆر
4

چکۆلهکانيش له گۆرانی ،سروود و شيعرەکانی باخچهی ساوايان چێژ وەردەگرن .ميلۆدی و ريتم ،منداڵ ھان دەدات
که به وردی گوێ بگرێت .گۆرانييهکانی سهردەمی منداڵيتان بخوێننهوە يان به دوای گۆرانيگهلی نوێوە بن.

.3

ياری و السايی کردنهوە:

السايی کردنهوەی دەمووچاو ،يان چيڕ کردنهوە ،يارييهکه که دەتوانن له تهمهنهکانی زۆر کهمهوە بيکهن .بۆ نموونه،
ئێوە دەتوانن لێوەکانتان کۆ بکهنهوە يا زوانتان دەربێنن .بڕێک بێسن با منداڵهکهتان السايی ھهر ئهو شته بکاتهوە.
ئاماژە کردن به سهر ،بای بای کردن جوواڵندنهوەی سهر بۆ پيشاندانی کارێک که نابێ بيکهين-ئهمانه کارگهلێکن که
ئێوە دەيکهن و زۆر نابات منداڵهکانتان به بينينی ئهوانه الساييتان دەکهنهوە.

.4

ناو نان به شتهکانهوە:

منداڵهکهی ئێوە به خێرايی گهشه دەکات .چرايهکی سهرميچی ،که رۆشن دەبێت و دەکوژێتهوە و ھاتوچۆ دەکات،
کتووپڕ بۆ منداڵهکه زۆر ھهست بزوێن دەبێت .ماوەيهکی زۆر پێش ئهوەی منداڵهکهتان بتوانێت ئهو وشهيه بڵێت ،لێی
تێدەگات ،ئێستا ئێوە دەتوانن نێوی ئهو شتانهی که سهرنجی منداڵهکهتانی راکێشاوە بڵێن .منداڵ له ماوەيهکی کورتدا
کاردانهوەی دەبێت بهو دەنگانهی که پێشتر سهرنجی نهداون .لهم تهمهنهدا ھهستی بيستنی مندااڵن زياتر له ھهستی
بينينيان گهشه دەکات.

.5

داستانه ئهفسانهييهکان و کتێبگهلی مندااڵن زۆر باشن:

له  10-9مانگيدا ،منداڵ له زۆرێک وشه تێدەگات و دەزانێت چۆن دەبێت وتووێژێک دەست پێ بکات .ئهم تهمهنه
کاتێکی شياوە بۆ کهڵک وەرگرتن له کتێبه وێنهييهکان .بۆ دەستپێک ،تهنيا پێکهوە بڕوانن بۆ وێنهکان و سهبارەت بهو
شتهی که دەيبينن قسه بکهن.
له ئاکامدا ،دەگوێزنهوە بۆ کتێبی دەقدار .پاشان دەتوانن سهبارەت بهو شتانهی که له وێنهکاندا روو دەدات قسه بکهن و
کهڵکی لێ وەربگرن بۆ مانا بهخشين به دەقهکه .رێ بدەن منداڵهکه بهو شتانهی که له وێنهکاندا دەيبينێت ئاماژە بکات.
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ئهگهر دۆزينهوەی کتێبی مندااڵن که به زمانی دايکيتان باڵو بوونهتهوە دژوارە ،دەتوانن کتێبی وێنهيی يا کتێبی مندااڵن
که به زمانی سويدی باڵوبووەتهوە به کار بھێنن .منداڵه گهورەترەکان و ئهندامانی تری بنهماڵه دەتوانن يارمهتيتان
بدەن .کاتێک منداڵ لهگهڵ ئێوەدا تهماشای کتێبه وێنهييهکان دەکات ،فێری گوێ گرتن ،وتووێژ و ھهروەھا
کۆکردنهوەی بير دەبێت .و ئهم کارە دەبێته ھۆی پهرەسهندنی بازنهی وشهکانی منداڵ!

.6

خۆشبوونی بينينی شته ناسراوەکان:

مندااڵن زۆر حهز دەکهن وێنهی ئهو شتانهی که دەيانناسن -به تايبهت ئهو وێنانهی که خۆيان تێيدان -ببينن .ئێستاکه
دروست کردنی ئهلبوومێکی تايبهت بهخۆ کارێکی ئاسانه ،له سهريهک دانانی وێنهگهلێک له کهل و پهلی منداڵ يا ئهو
کهسانهی که دەيانناسن زۆربهی کات کارێکی جوانه .ئێوە دەتوانن وێنهکان له کاليسکهدا دابنێن يان کاتێک له دەرەوەی
ماڵهوە پياسه دەکهن يان سواری پاس دەبن دەريان بێنن.

.7

يارييه رۆژانهکان:

له ماوەيهکی کهمدا تێدەگهن که منداڵه ساواکهتان پێی خۆشه السايی کارەکانتان بکاتهوە .رێ بدەن منداڵ له
کارەکانتاندا ،بۆ نموونه له چێشتخانهدا کاتێک چێشت لێدەنێن يا قاپهکان دەشۆرن ،بهشداری بکات .کارەکانتانی بۆ شی
بکهنهوە .تهنانهت کاتێک که منداڵهکهتان تهنيا دەتوانێت چهند وشهيهک به کار بھێنێت له زۆرێک وشه تێدەگات.

.8

ناو و دەنگی ئاژەڵهکان:

به شێوەی ئاسايی السايی کردنهوەی دەنگی ئاژەڵهکان بۆ مندااڵن ئاسانترە له وتنی ناوی ئاژەڵهکان .بۆ نموونه ،ئهگهر
منداڵێک بڵێت »بهەەەەەعع« و ئاماژە به مهڕێک له مهزرا يا له کتێبێکی وێنهييدا بکات ،ئێوە دەتوانن پيشانی بدەن که
تێگهيشتوون» ::بهڵێ ،بڕوانه بۆ مهڕەکه-مهڕێکی بچکۆله دەڵێ »بهەەەەەعع« .دەنگی ئاژەڵهکان له زمانه
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جۆربهجۆرەکاندا جياوازن ،کهواته ئێوە دەبێ دەنگی ئاژەاڵن له زمانی خۆتاندا به کار بھێنن .ئهگهر دەنگی ئاژەڵهکان
له ماڵهوە و باخچهی ساواياندا جياواز بن ،منداڵهکهتان خێرا پێی دەزانێت!

.9

يارييه السايی کردنهوەييهکان:

رەنگه ھێشتا ياری کردن لهگهڵ مندااڵنی تردا ھهندێک دژوار بێت ،بهاڵم ئهگهر ئێوە يان خوشک و برای گهورەتر
لهگهڵيدا ياری بکهن ،منداڵهکهتان دەتوانێت ،بۆ نموونه ،فێر ببێت چۆن چێشت بدات به بووکهشووشه و پاشان
بووکهشووشه بباته نێو پێخهفهکهی بۆ ئهوەی بخهوێت .مندااڵن به خێرايی رادێن که چيرۆکه نمايشييه کۆرتهکانيان
دروست بکهن .فێربوونی ياری کردن ،به کار ھێنانی ھێزی داھێنان و چيرۆک بێژی له پێوەرگهلی گرنگی گهشهی
منداڵ له رەوتی درێژی گهشهی زمانيدان.

.10

ئهو يارييانهی که تێيدا ھهموو ھهستهکان به کار دەھێنرێن:

بۆ دڵنيابوون لهوەی که کارامهيی زمانی خهريکی بهھێزبوونه ،تا بۆی ھهيه دەبێت مندااڵن رووبهڕووی وتووێژی
خۆش ،خاڵفێنهر و ئاسايی ،و ھهروەھا ئهزموونی ياری ببنهوە .جووڵهکان -خۆخزاندن له ژێر ،چوونه سهرەوە له ،به
دەوری ،له سهر – و ھهروەھا فێربوونی ئهو وشانهی که باس لهم کارانه دەکهن بۆ گهشه کردنی زمانی و لێھاتووييه
جووڵهييهکان زۆر بهسوودن!
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له وشه تاکهکان)(single wordsەوە بۆ چهندين وشه ) 8 + 4خولهک(

کاتێک منداڵهکهتان دەڕوات بۆ باخچهی ساوايان ،يهکهمين پهيوەندی فهرمی لهگهڵ زمانی سويديدا دەبێت .ھاوکات،
زمانی دايکی منداڵهکهتان درێژە به گهشهی خۆی دەدات .مندااڵن به خێرايی تايبهت به خۆيانهوە گهشه دەکهن ،و ئهمه
لێھاتووييه زمانييهکانيشيان دەگرێته بهر .بهاڵم پاش دەست پێکردنی فێربوونی وشهکان ،ئهمه به خێرايی روودەدات.
مندااڵن بۆ ئهوەی ديتران له مهبهستی خۆيان تێبگهيهنن له زمانی ئاماژە و ئاھهنگی رستهکان کهڵک وەردەگرن،
تهنانهت ئهگهر دەربڕينی پيتهکانيش روون نهبێت .له بير مهکهن دەبێت به ھێمنی چاوەڕوان بن ،گوێ بۆ قسهکانی
منداڵهکهتان بگرن و کاتێکی زۆری پێ بدەن بۆ ئهوەی بتوانێت خۆی دەربخات.
منداڵه چهندزمانهکان زۆربهی کاتهکان له ماڵهوە و له باخچهی ساواياندا وشهگهلێکی جياواز به کار دێنن ،چونکوو له
زمانهکان له دۆخه جياوازەکاندا کهڵک وەردەگيردرێت .مندااڵنی چهندزمانه و دايک و باوکيان زۆربهی کات له
زمانێکهوە بۆ زمانێکی تر دەگوێزنهوە .له زمانه جياوازەکان بۆ جهخت کردن يان بهو ھۆيه کهڵک وەردەگيردرێت که
ئهو زمانه له دۆخێکی تايبهتدا شياوترە .ئێوە وەکوو دايک و باوکی چهندزمانه مۆدێلێکن بۆ منداڵهکهتان ،و دەتوانن
فێری بکهن چۆن له زمانێکهوە بۆ زمانێکی تر له دۆخه جۆربهجۆرەکاندا بگوێزێتهوە.

لهگهڵ گهورەتر بوونی منداڵهکهتاندا ،زياتر له گهڵ زمانی سويدی رووبهڕوو دەبێتهوە .کاتێک مندااڵن تهمهنيان
کهمترە ،ئێوە دەبێ به زمانی دايکيتان له گهڵيان قسه بکهن ،بهاڵم ھاوکات ڕێگهيان پێ بدەن ،ئهگهر دەيانهوێت ،زمانه
نوێکهيشيان بهکاربھێنن .باشترە ھهميشه به زمانی دايکيتان پرسيارەکانی منداڵهکهتان وەاڵم بدەنهوە .باشترين رێگاچارە
دروست کردنی ھاوسهنگييه ،به جۆرێک که منداڵهکهتان به ئهندازەی پێويست زمانی دايکی خۆی ببيسێت ،و ھاوکات
رێی پێ بدرێت زانستی له حاڵی گهشهی زمانه نوێکهيشی پيشان بدات.

يهکێک له باشترين شێوەکان بۆ بهھێزکردنی پهرەی وشهکانی منداڵ بهرز خوێندنهوە يان وتنی چيرۆکه
ئهفسانهييهکانه .بهم کارە منداڵهکهتان زۆرێک وشه که بۆی ھهيه ئێوە له قسهی رۆژانهتاندا بهکاريان نهھێنن،
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دەناسێت.خوێندنهوەی کتێبيش به دەنگی بهرز بوار به منداڵهکهتان دەدات تاکوو بزانێت بهکارھێنانی پيتهکان ،وشهکان
و کتێبهکان چييه .ھهروەھا دەزانن که کتێب تا چ رادەيهک دەتوانێت خۆش بێت و سهرقاڵيان بکات! پێکهوە بڕۆن بۆ
کتێبخانه .کارگێڕانی کتێبخانه دەتوانن له دۆزينهوەی کتێبی شياوی ئاستی منداڵهکهتان يارمهتيتان بدەن .باشترە به
پيشاندانی حهزتان بۆ خوێندنهوەی کتێب و رۆژنامه و گهڕان به دوای بابهتهکان له کتێبدا بۆ منداڵهکهتان مۆدێلێک بن
 -مندااڵن پێيان خۆشه السايی کارەکانی گهورەسااڵن بکهنهوە.

ھهروەھا رەنگه پێتان خۆش بێت چيرۆکگهلێک به شێوەی زارەکی -بێ کهڵک وەرگرتن له کتێب -بگێڕنهوە .باشترە
ھهر چيرۆکێک چهند جار بگێڕنهوە تاکوو منداڵهکهتان لهگهڵی ئاشنا ببێت .رێگه بدەن خوشک و براکهيشی بهشداری
بکهن و به منداڵهکهتان دەرفهت بدەن چيرۆکهکه به بهکارھێنانی وشه و جووڵهگهلی لهشی خۆی بڵێتهوە.

کاتی ئهوە گهيشتووە پيتهکان به منداڵهکهتان بناسێنن .رەنگه بتانهوێت شيعری ئهلف و بێ بخوێننهوە ،يان پيته
مهگناتيستييهکان له سهر دەرگای سهالجه بهکار بھێنن .ھهرچهند ،ھێشتا پێويست نييه منداڵهکهتان پيتهکان فێر ببێت،
بهاڵم باشترە پيشانی بدەن که پيتهەکان له دەوروبهری ئێمهدان و بۆی شی بکهنهوە که دەتوانين چ کارگهلێکيان پێ
بکهين.

.1

کتێب خوێندنهوە و چيرۆک بێژی:

ژيان له ماڵهوە رەنگه پڕ له سهرقاڵی بێت ،کهوايه باشترە کاتێک– پێش ئهوەی منداڵهکهتان ماندوو ببێت– تهرخان
بکهن که له تهنيشتيدا دابنيشن و پێکهوە کتێب بخوێننهوە .له درێژەی ماوەی کتێب خوێندنهوەدا کهسانی گهورەساڵ و
خوشک و برا گهورەترەکان دەتوانن به جۆرێک قسه بکهن که يارمهتيدەری گهشهی زمانی منداڵ بێت .ئهم کارە له
کاتی خوێندنهوەی کتێبه وێنهييهکانيشدا شياوە .رێگه بدەن منداڵهکهتان خۆی ھهڵبژێرێت خوازيارە کام کتێب
بخوێنێتهوە .سهرەتا سهبارەت به بهرگی کتێبهکه قسه بکهن .له سهر بهرگهکه چی دەبينن؟ ئاخۆ کاراکتهرەکانی کتێبهکه
دەناسن؟ کاتێک ناوی کتێبهکه دەخوێننهوە به ئهنگوست ئاماژە به ناوی کتێبهکه بکهن .وادەزانن ئهم کتێبه سهبارەت به
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چييه؟ بڵێن! به ھێمنی و به ھهستهوە قسه بکهن .باشترە بۆ ھهر تاک يان کاراکتهرێکی کتێبهکه دەنگی جياواز بهکار
بھێنن.
رەنگه زمانی نووسينی کتێبهکان بۆ منداڵه ساواکان نهناسراو بێت .ئهگهر وەھابوو ،به کهڵک وەرگرتن له وێنهکان به
زمانێکی تر چيرۆکهکه بگێڕنهوە ،بهاڵم ھهوڵ بدەن ھهموو جارێک ھهر ئهو وشانه به کار بھێنن .ھهروەھا دەتوانن له
ئهلبوومی وێنهی خۆتان کهڵک وەربگرن و سهبارەت بهو کارانهی که کردووتانه و ئهو شتانهی له وێنهکاندا
روودەدات قسه بکهن .دوای چهندپات کردنهوەی ئهم کارە ،دەتوانن داوا له منداڵهکهتان بکهن له رووی وێنهکانهوە
دووبارە چيرۆکهکه بڵێتهوە.
کاتێک منداڵ گوێ دەگرێت بۆ داستان و چيرۆکهکه و به کهڵک وەرگرتن له وێنهکان دەست دەکات به قسه کردن ،فێر
دەبێت چۆن بهشه جياوازەکانی چيرۆکهکه له تهنيشت يهکهوە دادەنرێن :دەستپێک ،رەوتی چيرۆک ،کۆتايی.

.2

اشعار کودکانه:

گۆرانی و شيعری مندااڵنه جهخت دەکهنه سهر ريتمی زمان و ھاوشێوەييهکانی بهشی کۆتايی دەنگی وشهکان  ،بۆ
نموونه .toes/nose/rose ،تهنانهت مندااڵنی کهم تهمهنيش له ريتمی شيعرەکان چێژ وەردەگرن .ناسينهوەی سهروا
و جهخت کردن له سهر دەنگهکانی زمان پێگهی منداڵ بۆ يهکهمين وانهکانی خوێندنهوە له قوتابخانه به ھێز دەکات.

.3

ياريی چوون و ھێنان:

» چوون و ھێنان« يارييهکی کهم وێنهيه بۆ مندااڵنی ساوا که له ھهموو شوێنێکدا دەتوانرێت بکرێت :له کاتی چنينی
مێز ،باخهوانی يان چاک کردنهوەی ئۆتۆمبيلدا .ياريی » چوون و ھێنان« لێھاتووييه زمانييهکان و توانستی
بيرھێنانهوەی منداڵ بهھێز دەکات .بۆ نموونه ئێوە دەتوانن به منداڵهکهتان بڵێن» :دەتوانی بسکويتهکان بێنی؟« .ئهگهر
منداڵهکهتان کارەکه دروست ئهنجام بدات ،دەتوانن کارەکه ھهندێک دژوارتر بکهنهوە و داوای لێ بکهن چهند شت
پێکهوە بێنێت يان ئێوە بڕێک وردەکاريش ،وەکوو رەنگ ،ژمارە يان جێگای شتهکان ،بڵێن.
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ھهروەھا به ئهنجام دانی ئهم وردەکاريانه منداڵهکهتان له واتای ناوەوە ،له سهر ،و ھهروەھا پشت ،بهر و تهنيشت
تێدەگات .کاتێک ژوورەکه رێک و پێک دەکهين ،کهلوپهلی ياری دەخهينه ناو دەفرەکهوە.
.4

پێکهوە تهماشاکردنی فيلم:

ئێوە دەتوانن بهرنامهگهلی تايبهت به مندااڵنی ساوا تۆمار بکهن يان لهگهڵ منداڵهکهتان تهماشای فيلمێک بکهن .بهم
کارە دەتوانن فيلمهکه رابگرن و سهبارەت بهو شتهی که دەيبينن قسه بکهن .لهم بهشهيشدا ديسان شێوەی خوێندنهوەی
کتێب بهکار بھێنن :سهرەتا سهبارەت بهوەی پێتان وايه فيلم سهبارەت به کێيه و له فيلمهکهدا چی روودەدات قسه بکهن.
باشترە مندااڵنی خوار تهمهن  3ساڵ به تهنيا تهماشای تی ڤی نهکهن .بهرنامهی تی ڤی بێ راوەستان باڵو دەبێتهوە و
ھيچ کاتێک بۆ وەستاندنی بهرنامه يان پرسيارکردن بوونی نييه -له کاتێکدا ئێمه له ماوەی وتووێژدا له ھهموو ئهم
پێداويستييانه بهھرەمهندين.
ئهگهر دۆزينهوەی فيلم به زمانی دايکی بۆتان ئاسان نييه ،دەتوانن فيلمێکی سويدی تهماشا بکهن و به زمانی دايکيتان
قسهی لێ بکهن.

.5

به تهکنۆلۆجی ديجيتاڵ به دنيادا بگهڕێن:

مۆبايل ،تهبلێت ،و کۆمپيوتهر بۆ مندااڵن زۆر خۆشن ،به تايبهت ئهگهر ئێوەيان له کاتی بهکارھێنانياندا ديبێت.
.زۆرێک بهرنامهی تايبهت به مندااڵن ھهيه که يارمهتيدەرن بۆ گهشهی زمانی منداڵ و ئێوە دەتوانن لهگهڵ
منداڵهکهتان به کاريان بھێنن.له ھهموو ئهمانه گرنگتر :سهبارەت بهوەی که دەيبينن و دەيکهن پێکهوە قسه بکهن .بهم
شێوەيه ،يارييهکان له بهھێزکردنی زمان و تێگهيشتنی منداڵهکهتاندا يارمهتيتان دەدەن.

.6

ئهمڕۆ چ کارگهلێکت کردووە؟
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ئهگهر له منداڵه تهمهن  3سااڵنهکهتان بپرسن »ئهمڕۆ چ کارگهلێکت کردووە؟« يا »ئهمڕۆ له باخچهی ساوايان
نيوەڕۆ چيت خواردووە؟« ،به شێوەی ئاسايی منداڵهکهتان وەاڵم دەداتهوە »نازانم« .بهم ھۆيهوە باشترە ديتران ھهڵبنێن
سهبارەت بهو شتهی به درێژايی رۆژ يان لهم دواييانهدا کردوويانه ،قسه بکهن .بهم کارە مۆدێلێکی شياو بۆ منداڵی
تهمهن  3سااڵن دروست دەبێت و ھان دەدرێت باس له کارەکانيشی بکات .ھهروەھا که ھهموومان دەزانين :مندااڵن
السايی ئهو شتانهی که گهورەسااڵن دەيکهن دەکهنهوە.

.7

يارييه خهياڵييهکان:

ئهنجام دانی رۆڵهکان و يارييه خهياڵييهکان ،يا »يارييهکانی السايی کردنهوە« ،بۆ گهشهی منداڵهکهی ئێوەدا
پێوەرگهلێکی گرنگ دێنه ئهژمێر .ھهندێک له مندااڵن به شێوەی ئاسايی ئهم شێوە يارييه ئهنجام دەدەن ،بهاڵم ھهندێکی
تر بۆ دەستپێک پێويستييان به تۆزێک يارمهتييه .بۆ نموونه ،ئێوە دەتوانن »ياری فرۆشياری بکهن« .باشترە بۆ ھهر
رۆڵێک دەنگێکی جياواز به کار بھێنن ،و له يارييهکهدا تێکهڵێکی سهرنجڕاکێش له خهياڵ و راستی به کار بھێنن.
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رسته تهواوەکان و بهڵگهھێنانهوە ) 10 + 2دقيقه(

کاتێک له گهڵ منداڵهکهتان له چوارچێوەی بنهماڵهيهکدا قسه دەکهن ،چيرۆک دەگێڕنهوە و پێکهوە کتێب دەخوێننهوە،
بازنهی وشهکانی منداڵهکهتان پهرە دەستێنێت .ئاشنا بوون به ژمارەيهکی زۆر له وشهکان به ھهموو زمانهکان توانستی
گهشهی زمان نيشان دەدات ،و يارمهتيدەری فێربوونی خوێندنهوە و نووسين له قوتابخانهدايه .ئهگهر واتای ئهو
وشانهی که له دەقێکی کورتدان بزانن ،ئاسانتر دەتوانن له دەقهکه تێبگهن .ھهروەھا له کاتی خوێندنهوە و وتنی
وشهکان به دەنگی بهرز ،ئاسانتر دەتوانن وشهکان بناسنهوە.
ئێمه سهبارەت به گرنگايهتی گوێ گرتن بۆ يهکتری باسمان کرد ،و ئهم شته بۆ گهورەسااڵن و مندااڵن راسته .بۆ
ئهوەی بتوانين به وردی گوێ بگرين ،دەبێ سهرنجی بدەين و بيرمان کۆ بکهينهوە .ئهم بابهتانه له فێربوونی خوێندنهوە
و نووسيندا زۆر گرنگن.
منداڵێکی  4سااڵن به شێوەی ئاسايی به روونی قسه دەکات و رستهی تهواو به کار دەبات .تهنانهت ئهو کهسانهی که
منداڵهکهتان ناناسن ،دەتوانن له قسهکانی تێبگهن .کاتێک که منداڵهکهتان بچکۆله و الواز بووە ،بۆ دەربڕينی خۆی
قيڕاندن و زمانی ئاماژەی بهکار ھێناوە -بهاڵم ئێستا تاکێکی بچکۆله به ھێزی بهڵگهھێنانهوە ،زۆرپرس و زۆر
قسهکهر له بهرانبهرتاندا راوەستاوە! ئهم تاکه بچکۆالنهيه له ئاکامدا زمانی نووسينيشی پێ خۆش دەبێت .کاتێک ئهو
کهسانی گهورەساڵ دەبينێت که خهريکی خوێندنهوە و نووسينن» ،السايی خوێندنهوە« دەکات و به نووسراوەيهکی
تێکهڵ و پێکهڵ ھهندێک پهيامی بچکۆله دەنووسێت که رەنگه بۆتان بخوێنرێتهوە يان نهخوێنرێتهوە!

لهم بهشهدا ،ئێمه چهند چاالکی خافڵێنهرتان پێ پێشنيار دەکهين که يارمهتی منداڵهکهتان دەدات بۆ بهھێزکردنی توانستی
منداڵهکهتان له چيرۆک بێژيدا و ئاشنايان دەکات به دەنگ و بيچمی وشهکان .باشترە منداڵهکهتان له کاتی نێزيک
بوونهوەی دەست پێکردنی قوتابخانهدا سهرنج بداته ئهم بابهتانه.
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.1

بێنه ناو جيھانی کتێبهوە:

چيرۆک بێژی و خوێندنهوەی کتێب له الی منداڵهکهتاندا .منداڵێکی  4سااڵن به شێوەی ئاسايی دەتوانێت به وردی گوێ
بۆ چيرۆکی درێژتر و ئاڵۆزتر بگرێت .ئهگهر منداڵی ئێوە بۆ باخچهی ساوايان دەڕوات ،فهرمانبهران و مامۆستايانی
زمانی دايکی لهوێ دەتوانن کتێبه باشهکانتان پێ بناسێنن که به زمانی دايکی نووسراون .ئهگهر ئێوە له کتێبانهی به
زمانی سويدين کهڵک وەردەگرن ،دەتوانن چيرۆکهکه به زمانی دايکی خۆتان بڵێنهوە .ھهمووکات سهرەتا سهرنجی
بهرگی کتێب بدەن ،ناوی کتێبهکه بخوێننهوە و بڵێن :رەنگه ئهم کتێبه سهبارەت به چی نووسرابێت؟
کاتێک خوێندنهوەی بهشهکانی کتێب دەست پێدەکهن ،باشتر وايه پێش له درێژەدان ،بابهتهکان ديسان وەبيربھێننهوە :له
کۆتاييدا چی روويدا؛ ئاخۆ دێتهوە بيرت؟ ئهمه ھهلێکی بێ وێنهيه بۆ ئهوەی بتوانن راھێنان بکهن بۆ گێڕانهوەی
چيرۆک .قسه کردن سهبارەت بهو شتهی که له سهرەتای چيرۆکهکهدا روويداوە ،ئهم ھهله دەڕەخسێنێت که پهيوەندی
بگرن به بيرەوەری و ئهزموونهکانی منداڵهوە » .دێتهوە بيرت که خوشکه چکۆلهکهت کهی له دايک بوو؟«
کاتێک له پهنای منداڵهکهتاندا خهريکی خوێندنهوەی کتێبن ،دەتوانن قامکی خۆتان له ژێر ھێڵهکاندا دابنێن که منداڵ
بتوانێت دوای وشهکان بکهوێت .ھهر چهندکات جارێک خوێندن بوەستێنن ،تهماشای وێنهکان بکهن و وشهيهک که
وادەزانن رەنگه منداڵهکهتان لێی تێنهگهيشتبێت ،روون بکهنهوە – بهاڵم چيرۆکێکی ھهژێن له رادە بهدەر مهپچڕێنن!
دەتوانن سهرنجی منداڵهکهتان بۆ ئهو پيتانهی ناوی کتێبهکه رابکێشن که دەزانن دەيانناسێت ،بۆ وێنه ئهو پيتانهی که له
ناوی منداڵهکهتاندا ھهيه .ئێوە دەبێت ئهم کارە به شێوەی ياريکردن ئهنجام بدەن .باشتر وايه بزانين که ھهموو پيتێک
ناو و دەنگی ھهيه .دەنگی پيتهکانی »الم« و »کاف« به ريز »ل« و »ک«يه.

.2

ئهو يارييانهی که وەک ھهڵبهستن:

ئهو يارييانهی که وەک ھهڵبهستن شياو و خافڵێنهرن .بۆ ئهوەی بتوانين سهروای شيعر له بهر بکهين ،دەبێت به وردی
گوێ بگرين بۆ دەنگی کۆتايی وشهکان ») «There once was a cat, who lived in a --- -- hatھهبوو
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نهبوو پشيلهيهک بوو ،که له ناو کاڵوێکدا دەژيا«( .گرنگ ئهوە نييه که واتهی شيعرەکه گهمژانه بێته بهرچاو ،باشتر
وايه که به وشهی داھێنهرانهوە سهروا دروست بکهين .«...Full, bull, tull, rull» .سهرەتا وشهی کورت به کار
بھێنن و کاتێک که منداڵهکهتان لهگهڵ چۆنيهتی يارييهکهدا ئاشنا بوو ،دەتوانن به بهکارھێنانی وشهی درێژتر يارييهکه
سهختتر بکهنهوە.
ئهگهر منداڵهکهتان خوشک يان برای ھهيه ،ئهوان دەتوانن پێکهوە کێبهرکێ بکهن تا دياری بکرێت که کێ دەتوانێت به
سهرواترين وشهکان بدۆزێتهوە .مندااڵن زۆربهی جار به سهفهرکردن به پاس يان ئۆتۆمبيل ماندوو دەبن .له
دەرفهتهکان تا ئهو جێگايهی که دەکرێت کهڵک وەربگرن!

.3

کام له وشهکان له يهک گرووپدا دادەنرێن؟

دانانی وشهکان له گرووپهکاندا جۆرێک ياری خافڵێنهر به زمانه» .پشيله ئاژەڵێکه .ئاخۆ دەتوانن ئاژەڵی تريش ناو
ببهن؟« لهم ژوورەدا چ کهلوپهلێکی ناوماڵ ھهيه؟« زێدە لهوەش ئێوە دەتوانن سهبارەت به وشه دژبهيهکهکانيش قسه
بکهن .خهواڵوو/بهکهيف ،برسی/تێر ،رەق/نهرم – ئهم کارە پێويستی به بهڵگه ھێنانهوە ھهيه بهم ھۆيهوە ئهگهر منداڵی
ئێوە وەاڵمی چاوەڕوان نهکراو و داھێنهرانهی ھهبێت ،نابێ پێتان سهير بێت.

.4

کڕينی مادە خۆراکييهکان و دەرھێنانيان له پێچراوە:

کڕينی مادە خۆراکييهکان دەتوانێت بۆ منداڵ چاالکييهکی خافڵێنهر بێت .دەتوانن داوا له منداڵتان بکهن کارە
بچووکهکان ئهنجام بدات » :دەتوانی کارتۆنێکی ھێلکه بخهيته ناو سهبهتهی کڕين؟« کاتێک بۆ ماڵهوە
دەگهڕێنهوە ،رێگه بدەن که منداڵهکهتان جانتاکان خاڵی کاتهوە و ئهو شتانهی سنراون لهوالوە دابنێت .راسته
که ئێوە خێراتر دەتوانن ئهم کارە جێبهجێ بکهن ،بهاڵم بهم جۆرە منداڵی ئێوە شتی زۆر فێر دەبێت و
دەتوانێت له کارەکاندا بهشداری بکات .مندااڵن ئهم کارەيان پێ خۆشه!

.5

يارييهکی سوودمهند نۆ زمان و بير:

15

»کهشتييهک دەگوێزێتهوە« جۆرێک يارييه که به زۆری له سويددا دەکرێت و يارمهتی مندااڵن دەدات که وشهی
جۆربهجۆر له بيرياندا بمێنێتهوە .ئهگهر دەتانهوێت له ناوەکان کهڵک وەربگرن ،دەتوانن بڵێن »کهشتييهک ئانا
دەگوێزێتهوە« ،و تۆپهکه بۆ کهسێکی ديکه بخهن .پاشان سهرەی ئهوان دێت که تۆپ بۆ ئێوە يان کهسێکی تر بخهن و
ناوێکی تر زێدە بکهن » :کهشتييهک ئانا و سامۆئێل دەگوێزێتهوە« .پاشان تۆپ بۆ کهسێکی تر دەخرێت و ئهو دەبێت
دوو ناوی له پێشدا وتراو دووپات کاتهوە و ناوێکی نوێيان پێ زێدە بکات؛ ئهم يارييه بهم جۆرە درێژە دەدرێت تا ئهو
کاتهی که وەبيرھێنانهوەی ھهموو ناوەکانی تر بۆی نهبێت .بيرھێنانهوەی زيادتر له چوار ناو بۆ زۆربهی مندااڵن لهم
تهمهنهدا سهخته .زێدە لهوەش ئێوە دەتوانن له جۆرەکانی تری ناو وەکوو ،مێوە ،مادە خۆراکييهکان ،جل و بهرگ و
ھتد ،کهڵک وەربگرن .کاتێک منداڵی ئێوە چۆنيهتی وتنی وشهکان دەبيستێت ،ئێوە دەتوانن ئهو وشانهی که به دەنگێکی
تايبهتهوە دەست پێدەکهن » له سهر کهشتی بار دابنێن«» .کهشتييهک ) miceمشک() milk ،شير(،
) marmaladeمهرەبا( دەگوێزێتهوە«...

.6

ناوی منداڵهکهتان – سهکۆيهکی بازدان بۆ نووسين:

دڵنيام که بۆ ماوەيهکی زۆرە که منداڵهکهتان وێنه دەکێشێت .ئێستا دەتوانن داوای لێبکهن ناوی خۆی له سهر ئهو نيگارە
که کێشاويه بنووسێت ،و تهنانهت بنووسێت که نيگارەکهی سهبارەت به چييه .ئهو پيتانهی که له ناوی ئهو دا ھهن به
ھێواشی بخوێننهوە .سهبارەت بهوەيکه دەنگی ھهرکام له پيتهکان چييه ،بير بکهنهوە .ئهگهر ئهم کارە دژوارە ،دەتوانن
ناوی منداڵهکهتان بنووسن و پاشان داينێن که له ڕوويهوە بنووسێتهوە .زێدە لهوەش دەتوانن له سهر تهخته کليلی
کۆمپيوتهر به دوای پيتهکاندا بگهڕێن و تايپيان بکهن .ئهگهر منداڵهکهتان ئهم کارەی پێ خۆشه ،دەتوانن ناو و وشهی
تريش تايپ بکهن.
رەنگه ئهو مندااڵنهی که دەڕۆنه باخچهی ساوايان ،فێری نووسينی ناوی خۆيان به پيتهکانی سويدی بووبن .ئهگهر ئێوە
له زمانی دايکی خۆتاندا ئهلف و بێيهکی تر بهکار دەھێنن ،رەنگه نووسينی ناوی منداڵ به کهڵک وەرگتن له ئهلف و
بێی زمانی دايکيش بۆ منداڵی ئێوە سهرنجڕاکێش بێت.

.7

چيرۆک بێژی:
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بۆ ئهوەی که بتوانين چيرۆکێک بڵێين ،دەبێت چۆنيهتی »دانانی« چيرۆک – به پێشهکييهک ،رەوتی چيرۆک و
کۆتايی -،بزانين .ئهگهر له کاتی سهفهر يان پياسهيهکی درێژماوەدا بتوانن پێکهوە چيرۆکێک دروست بکهن ،رێگا بۆ
ئێوە کورتتر و خافڵێنهرتر دێته بهرچاو .ھاسانترين رێگا ئهوەيه که ئێوە چيرۆکهکه دەست پێبکهن ،و رێگا به
منداڵهکهتان بدەن که به کهڵک وەرگرتن له ھێزی داھێنانی خۆی درێژە به چيرۆکهکه بدات .پاشان دەتوانن ھهندێ شت
به چيرۆکهکه زێدە بکهن .ئهگهر تۆمارکهرێکتان ھهبێت ،زۆر خافڵێنهر دەبێت ئهگهر چيرۆکهکه تۆمار بکهن و دواتر
گوێی لێبگرن! زێدە لهوەش رەنگه منداڵهکهتان پێی خۆش بێت وا پيشان بدات له سهر کاغهز چيرۆک دەنووسێت.
واپيشاندانی ئهوەيکه منداڵ دەنووسێت ،يارمهتی دەدات که به بێ دڵهڕاوکێ سهبارەت به رواڵهتی نووسراوەکهی،
لهگهڵ زمانی نووسراوەدا ئاشنا ببێت .ئهرکی ئێوەيه که به متمانه به خۆ ،ھهروەھا که وادەزانن دەبێت وابێت ،ديسان
بيخوێننهوە! ئێوە دەبێت ھهميشه منداڵهکهتان ھان بدەن بۆ ئهوەيکه بهم جۆرە ھهوڵی نووسين بدات!

.8

وشه درێژ يان کورتهکان:

ئهم يارييه پێويستی بهوەيه که گوێ بگرين له وشه درێژ و کورتهکان ،شێوازێکی زۆر باش بۆ تێپهڕاندنی کات ،بۆ
نموونه له ماوەی سهفهر به ئۆتۆمبيل يان له ھێڵ و ژووری چاوەڕوانيدايه.
وشهيهکی درێژ و وشهيهکی کورت ناو ببهن ،بۆ نموونه) elephant ،فيل() dog/سهگ( و داوا کهن له منداڵتان که
وشهی کورتتر دياری بکات .ئێوە دەتوانن کۆمهڵه وشهی تريش تاقی بکهنهوە بهاڵم دڵنيا بن لهوەيکه وشهی درێژ له
راستيدا درێژە و وشهی کورتيش له راستيدا کورته بۆ ئهوەی که دياری کردنی بۆ منداڵ ئاسان بێت.
لێرەدا ئاماژە به يارييهکی تر کراوە .ھهوڵ بدەن بڵێن که کاتێک وشهی  footله ) footballفوتبۆڵ( ،يان وشهی
 mailله ) mailboxسندۆقی پۆسته( دەسڕنهوە ،چ وشهيهک دەمێنێتهوە .ھهندێ جار ئهگهر وشهکان له سهر
پهڕەيهکی کاغهز بنووسن که بتوانن بۆيان بڕوانن ،دياريکردنی وشه بۆ منداڵ ئاسانتر دەبێت.

.9

ئهمه رەنگه چی بێت؟

فێرکردنی گوێ بۆ بيستنی دەنگه جياوازەکان يارييهکی خافڵێنهر و راھێنانێکی زۆر باشه که منداڵی ئێوە بۆ فێربوونی

خوێندن و نووسين ئامادە دەکات .ئهم وشه رەنگه چی بێت :سسس-ئااااا-ننن؟ و ئهمه دەکرێت چی بێت :ممم-◌ِ ◌ِ ◌ِ -
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سسس؟ به وشهی کورت –  2تا  3پيتی – و چاکتر وايه بهو وشانه دەستپێبکهن که بريتی لهو دەنگانه بێت که دەتوانن
له کاتی وتنی ئهوانه بيانکێشن .ئهگهر ئهم کارە به باشی جێبهجێ بکرێت ،دەتوانن ئهو وشانه تاقی بکهنهوە که تا
رادەيهک درێژترن !

.10

ھهست به ريتمهکه بکهن  :چهپڵه لێدەن ،باز بدەن ،پێ به زەويدا بکوتن.

ھهستکردن به ريتمی زمانێک خافڵێنهرە و بۆ فێربوون کهڵکی ھهيه .يهکێک له رێگهکانی ياريکردن به ريتمی
وشهکان ئهوەيه که ھاوکات لهگهڵ حونجه کردنی وشهکان چهپڵهش لێبدەن ،ئهم کارە منداڵهکهتان يارمهتی دەدات بۆ
ئهوەی که به شێوازێکی جياواز به ياريکردن به دەنگهکان ،وشه درێژ و کرتهکان بناسێت .بێ گومان باشتر وايه که له
ھهر دوو شێواز کهڵک وەربگرن.
کاتێک دەتانهوێت ناوی منداڵهکهتان به زارتاندا بێت ھاوکات لهگهڵ وتنی ھهر بڕگهيهکی وشه چهپڵه لێبدەن يان باز
بدەن» .لی-دی-ئا ،سێ جار چهپڵه لێبدەن!« پاشان داوا کهن له منداڵهکهتان که ئهم کارە – جاری يهکهم لهگهڵ ئێوە ،و
دواتر خۆی به تهنيا – ئهنجام بدات .ئهگهر پێويست بوو يارمهتی منداڵهکهتان بدەن .به ئهندازەی درێژبوونی ئهم ناوە ،
بڕگهی وشهشی زۆرترە و وتنی بۆ منداڵ دژوارتر دەبێت .له دەرەنجامدا ،ئێوە دەتوانن ھاوکات لهگهڵ وتنی بڕگهی
ھهموو وشهيهک چهپڵه لێبدەن ،باز بدەن يان پێ به زەويدا بکوتن.
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