
نێزیـك  كەسـێن  خێزانێـن  پشـتەڤانیكرنا 
خۆكوشـتنێ برێـكا  ژدەسـتداین 

سەرەدەریكرن دگەل هەستێن عێدزیێ پشتى مرنا ئەندامەكێ خێزانێ 
یێ نێزیك نەتشتەكێ بساناهى یە، بتایبەىت ئەگەر برێكا خۆكوشتنێ 

بیت. وهەرچەندە ئەڤ هەستە درێژخایەن خۆیا دكەن، بەلێ لدویڤ 
راپورتێن لدور كەسێن مروڤێن نێزیك ژدەستداین رەوشا وان باشرت 

لێدهێت ب بورینا دەمى وجهەكێ هەى بۆ هیڤیێ.

ئەڤ بەالڤوكە نامێن سەرەىك بخۆڤە دگریت بۆ خێزانێن كەسێن 
نێزیك ژدەستداین لدور چەوانیا سەرەدەریكرنێ دگەل ژدەستدانا 

كەسەكێ نێزیك ب خۆكوشتنێ.

تێبینا هەستێن خۆ بكە وبزاڤێ بكە دەربرینێ ژێ بكەى. 	

لڤان دەما گەلەك هەست لدەڤ تە پەیدابنب ئەڤە تشتەكێ 
نورمالە، ئەگەر هەستكرن ب عێدزیێ بیت یان تورەبوونێ یان 

صەدمێ یان باوەرنەكرنێ یان گونەهێ یان شەرمێ یان هەر 
هەستەكا دى بیت.

چێدبیت تە نەڤێت ئێكسەر بەحىس وان هەستا بكەى، وچێدبیت 
تە بڤێت بنڤیىس یان توماربكەى لسەر موبایلێ هەتا خۆ بەرهەڤ 

بكەى بۆ ئاخفتنێ.

تێبینا هزرێن خۆ بكە. 	

چێدبیت هندەك پسیارا بكەى وەىك )بۆچى( و)ئەگەر( وهەرچەندە 
بساناهى بەرسڤا بدەستڤەنەئینى، بەلێ یا گرنگە ئاگەهداربى لدور 

پروسێن خۆ یێن هزركرنێ.

نورمالە  تشتەكێ  وئەڤە  بكەى  ژبیر  تشتا  پرت  چێدبیت 
عێدزیێ.  لحالەتێن 

هندى بشێى نوكە بڕیارێن سەرەىك یێن گرێداى ژیانێ ڤە نەوەرگرە.

لدویڤ گوهدارەكێ باش بگەرێ. 	

دگەل ئێىك كو تۆ دشێى هزر وپسیار وهەستێن خۆ ب ئاشكرایى 
بەحس بكەى بێ ترس ژرەخنێ یان دەركرنا حوكما.

لبیرا تە بیت گاڤ ب گاڤ یان روژ ب روژ وەربگرە. 	

چێدبیت تەكەزكرن لسەر گاڤا نوكە تشتەكێ بزەحمەت بیت. 
بزاڤێ بكە بەردەوام بى لسەر روتینا چاالكیێن روژانە. ئەڤە دێ 

هاریكاربیت بۆ گەشەپێدانا هەستا نافخۆیى ب سەقامگیریێ.

ژبیرنەكە كو ئەڤە نەخەلەتیا تەیە. 	

لومەى خۆ وكەسێن دى نەكە. تۆ نەبەرپرىس ژهەلبژارتنێن 
كەسێن دى.

ڕێکخراوی نێودەوڵەتی کۆچ عێراق

خێزانێن  پشتەڤانیكرنا 
كەسێن نێزیك ژدەستداین 

برێكا خۆكوشتنێ
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پشـتەڤانیكرنا  بـۆ  بكـەت  چ  دشـێت  مـروڤ 
ژدەسـتداى؟ نێزیـك  كەـسەكێ  خێزاـنەكا 

گوهێ خۆ بدێ پرت ژئاخفتنێ. 	

دابینكرنا پێتڤیێن وان. ئەگەر بئاخڤن یان نە، دەربرینێ ژراستگویا 
خۆ بكە وبەردەستبە بۆ وان وحوكمى لسەر وان نەدە وگەلەك 

شیرەتێن نەپێتڤى نەدە.

پراكتیىك. 	 پێشكەشكرنا هاریكاریا 

پشتەڤاىن برێكا چاڤدێریكرنا زاروكێن وان ئەگەر زاروك هەبن. هەرە 
ماركێتێ تشتا بۆ بكرە یان خارنێ بۆ بەرهەڤكە، یان هەر هاریكاریە 

كا دى یا پراكتیىك كو ئەو پێدڤى بن. 

بێژێ ئەوێن لبیراتە. 	

نامەكا تێكستى یا سادە یان تەلیفونەك چێدبیت یا هاریكاربیت بۆ 
پشرتاستبوونێ ژرەوشا وان. 

وان هانبدە بۆ پشكداریێ دچاالكیێن هەڤپشك. 	

ئەڤە گەلەك هاریكارە بۆ سڤككرنا هەستكرنێ ب ڤەدەریێ لوى دەمى.

بەرەڤانیێ ژێ بكە برێكا نەهێالنا خاال . 	

شەرمزاریێ یا گرێداى ب خۆكوشتنێ

هەتا ئەڤرو ژى- لدویڤ بیروباوەرێن ئاینى وروشەنبیرى، گەلەك 
كەسا هەلویستێن نەرێنى یێن هەین لدور مرنا ب خۆكوشتنێ. 

وئەڤە ئێش وئازارێن خێزانێن كەسێن ژدەستداین زێدەتر لێدكەت 
ودێ هەست ب شەرمزاریێ وڤەدەربوونێ كەن. 

هاندانا وان بكە دەربرینێ ژهەستێن خۆ بكەن لشوینا بڤەشێرن.	 

لدەمێ ئاخفتنێ لدور خۆكوشتنێ، زاراڤێ )وەغەركر ب خۆكوشتنێ( 	 
بكاربینە لشوینا )خۆ كوشت(.

شكاندنا خەلەكا ڤاال یا پروپاگندا لدور كەسێ ب خۆكوشتنێ مرى 	 
و/یان تشتێن گرێداى ب خێزانێ برێكا خۆ دویركرنێ ژگوت گوتكا.

راستڤەكرنا تێگەهێن خەلەت لدور خۆكوشتنێ برێكا بەالڤكرنا زانیاریێن 	 
كوچكرنێ  یا  نیڤدەولەىت  رێكخراوا  بەالڤوكا  )سەحكە  دروست 

لعیراقێ: تێگەهێن خەلەت یێن بەربەالڤ لدور خۆكوشتنێ(.

باوەرى وبهایێن خۆ یێن كەسایەىت بكاربینە بۆ هاریكاریا خۆ. 	

لدەمێن نەخوش، گەلەك كەس هەست ب ئارامیێ دكەن برێكا 
ئەنجامدانا رێورەسمێن روحى وئاینى.

ژیانا وان برێكا دەلیڤێن بیرئینانا وان پیروزبكە و بلند راگرە. 	

بۆ نموونە بئاخڤە لدور وى كەىس، بیرئینانا بیرهاتنێن باش دگەل 
ئێك، سەحكرنا وێنە وڤیدیویێن وان، دروستكرنا سندوقا بیرهاتنێن 

جەستەیى )نامە، كارت، وێنە...هتد( یانژى بەردەوامبە لسەر 
چاالكیێن هەوە هەرگاڤ پێكڤە دكرین. 

پویتەى بخۆ بدە. 	

پشتى ژدەستدانا كەسەكێ نێزیك، چێدبیت تۆ پویتەى ب هەمیا 
بدەى ژبىل خۆ.

خارنێ بخو و ئاڤێ ڤەخو بشێوەكێ باش وبۆ دەمژمێرێن پێتڤى بنڤە. 
وبەردەوامبە لسەر ئەنجامدانا وان تشتێن تە بەرى هنگى دكرن 

وخوىش پێدبرن.

هاریكرنا كەسێن دى. 	

هندەك كەس دبینن تشتەكێ بمفایە هارى كەسێن دى بكەن 
لڤان دەمێن تەنگاڤ.

چێدبیت ئەڤە بشێوەیێ پێشكەشكرنا پشتەڤانیێ بیت بۆ خێزانێن 
كەسێن نێزیك ژدەستداین یان بۆ رێكخراوەكا خوماىل. چێدبیت 

كاركرن تشتەكێ ئارامكەر بیت.

دەلیڤێ بدە خۆ هاریكاریەكا پێشەیى بدەستڤەبینى . 		

ئەگەر تە هەمى تشت تاقیكرن یانژى تە هەستكر تۆ پێتڤى 
پشتەڤانیەكا زێدەترى، تۆ دشێى داخازا هاریكاریێ بكەى ژنێزیكرتین 
بنگەهێ خزمەتێن تەندروستیا دەروىن وپشتەڤانیا جڤاىك ل دەڤەرا 

خۆ. ژبیرنەكە داخازكرنا هاریكاریێ نەنیشانا الوازیێ یە.

ژبیرنەكە عێدزى تشتەكێ تایبەتە یە. 		

ئەندامێن هەمان خێزان دشێن بشێوەكێ جیاواز كارلێكرنێ بكەن 
دگەل ژدەستدانا كەسەكێ نێزیك.

ژبیرنەكە شێوەكێ دروست یان خەلەت نینە بۆ عێدزبوونێ. 
وهەروەسا دەمەكێ دیاركرى نینە بۆ عێدزبوونێ لسەر ئەندامەكێ 

خێزانێ. وهەر كەسەىك شێوازەكێ تایبەت بخۆ یێ هەى.

دەم چارەسەرە. 		

هندەك روژا دێ بتنێ هزر دژدەستدانێ كەى، وهندەك روژا ژى دێ 
هەست ب باشرتبوونێ كەى. ئەڤە تشتەكێ نورمالە.

كەسێن توىش ژدەستدانێن هەڤشێوە بووین دبێژن رەوش باشرت 
لێدهێت لدەمەكێ گونجاى وجارەكا دى دێ بینى تۆ دشێى بكەیە 

كەىن، دەمەكێ خوش دبورینى دگەل خێزانێ وهەڤاال، ودزڤریەڤ 
چاالكیێن خۆ یێن روژانە وجارەكا دى هەست ب ئاشتیێ دكەیەڤە.

كەسێن توىش ژدەستدانێن هەڤشێوە بووین دبێژن رەوش باشرت 
لێدهێت لدەمەكێ گونجاى وجارەكا دى دێ بینى تۆ دشێى بكەیە 

كەىن، دەمەكێ خوش دبورینى دگەل خێزانێ وهەڤاال، ودزڤریەڤ 
 چاالكیێن خۆ یێن روژانە وجارەكا دى هەست ب ئاشتیێ دكەیەڤە. 

بزەحمـەت لدەمێـن  نەكـە  تشـتا  ڤـان 

هەستێن خۆ ئینكار كەى وبەحىس تشتێ رویداى نەكەى.. 	

بەشدارى چاالكیێن زیانبەخش ببى وەىك . 	

جگارەكێشانێ یان ڤەخارنێ یان بكارئینانا كەرستێن 

بێهوشكەر ورەفتارێن دى یێن مەترسیدار.

داخازنەكرنا هاریكاریێ لدەمێ پێتڤى.. 	

خۆ گەلەك ماندى بكەى ب كارى داكو خۆ ژبیرڤەكەى.. 	

پویتەى ب كەسێن دى بدەى ددەمەىك دا كو تو ژبیردكەى پویتەى بخۆ بدەى.. 	


