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مندا!ن، بۆ  ب�وکردنهوەی بهياننامهکهمان لهسهر کاريگهری بڕگه توندوتيژەکانی دراماکان لهسهر دوای

ھهستاين به دروستکردنی  بهردەواميدان به ھهڵمهتهکهمان، چهند توێژەرێکی کۆمه!يهتی و دەروونی

  .(گروپی ئاشتی بۆ پرسه کۆمه!يهتی و دەروونييهکان(

 رۆژانه ھهواڵی شهڕو توندوتيژی و کوشتار دەبيستين له کۆمهڵگاکهماندا، بۆيه به بهداخهوە

دەروونييهکانی  پێويستمانزانی له ڕێگهی دامهزراندنی گروپێکهوە کاربکهين لهسهر پرسه کۆمه!يهتی و

  .انکۆمهڵگاکهم

کهناڵهکان  کارەکهشمان به ب�وکردنهوەی راپۆرتی پێشێلکارييه دەروونی و کۆمه!يهتييهکانی سهرەتای

وە لهسهر ھهموو  ينه که خولی و مانگانه، راپۆرتی خۆمان ب�وده واته بهشێوەی .دەست پێ دەکهين

بوارە   ن له يکه  ده ی که ييانهو پێشێلکار و کهناڵهکانی ديکهی راگهياندن، لهبارەی ئه کهناڵهکانی تهلهفزيۆن

 له ٢٠١٢- ١٠مانگی  تييهکاندا، واته له يهکهمين راپۆرتماندا که لهسهرەتای !يه روونی و کۆمه ده

 لهمانگی   ، که وه ينه که نوسين و ب�وده ده و کهنا!نه کۆنفرانسێکی رۆژنامهوانييدا ب�ويدەکهينهوە، ناوی ئه

بێت منداڵ سهيری نا"کردووەتهوە و لێيان نهنوسيوە نڕشتنيان ب�وخوێ نی توندوتيژی و  ديمه٢٠١٢-٩

  .دەکهينهوەشَيلكارييةكان ب:وپێَ  پۆرتی راگێک و ھةموو مان".بکات

 .ين که ش ده ديکه ر بواری سه  له پاشان قسه ين، له که ست پێده  ده يه وشێوه مان به که کاری گروپهتا  ره سه له

دراما   شمشێرو تيری مندا!نی کوردستان بپارێزن له(امهکهمان بهناوی ب�وکردنهوەی بهيانن لهکاتی

بهدەم ھهڵمهتهکهمانهوە   دا، خۆشبهختانه زۆربهی دەزگاکانی راگهياندن ھاتن٢٠١٢-٨- ١٣له ) کان کۆرييه

تی و مامۆستای زانکۆ ،  سايه دان که سه  و بهشێوەی جياجيا ئهو پرسهيان وروژاند، ھهروەھا زياتر له

خۆيان بۆ ناردووين، لێرەوە جێی خۆيهتی سوپاسی  کان پشتيوانی نوس و رێکخراوو گروپه امهرۆژن



ھهموو Dيهک لهم ھهنگاوەشماندا پشتگيرمان بکهن و لهپێناو کارکردن بۆ  ھيوادارين له .ھهموويان بکهين

  .بن ئاشتهوايی دەروونی و کۆمه!يهتی له کۆمهڵگاکهماندا ھاوکار و پشتيوانمان بنياتنانی

گرنگه،  تۆمارکردنی پێشێلکارييه دەروونی و کۆمه!يهتييهکانی کهناڵهکان، کارێکی گهورەو راپۆرتی

  :کهناڵهکان بۆئهوەش ئهم داواکارييانهمان ھهيه له سهرجهم ھاو!تيان و چين و توێژەکان و

و ئهو بڕگهو لهسهر ھهمو داواکارين له کهناڵهکانی تهلهفزيۆن چ ناوخۆيی چ ئاسمانييهکان، تکايا  -1

بۆ منداڵ شياو نييه تهماشای بکات، چونکه  فيلمانهی که توندوتيژی رەفتاری و گوفتارييان تيايه ، بنوسن

تۆمارکردنی و وەک پێشێلکاری بواری دەروونی و کۆمهDيهتی   دەستدەکهين به٢٠١٢-٩- ١ئێمه له رۆژی 

  .يةكان ب:ودةكةينةوة ھةموو مانطَيك راثؤرتي ثَيشَيلكاريو. تۆمارو ب�ويدەکهينهوە

ئێمه .دەوڵهمهندبکهن،  داوا له ھهموو توێژەکان دەکهين، به ناردنی پێشنيارو سهرنج ھهنگاوەکهمان  -2

  .ھهموو چين توێژەکان ھهيه بۆ بهردەواميدان لهسهر ئهم کارەمان پێويستمان به ھاوکاری

دەروونی و  کارييهکی ھاوکار و دەستبارمان بن بهناردن و تۆمارکردنی ھهر پێشێلهتکاي   -3 

ھهر شێوەيهکی ديکه،  کۆمهDيهتی که تهلهفزيۆن و کهناڵهکان دەيکهن، دەتوانن به مۆبايل يان به

يهکێک لهو پێشێلکارييهی . بۆمان بنێرن پێشێلکارييهکه تۆماربکهن بۆ ئهو ئيمهيڵ و ناونيشانانهی خوارەوە

ين، نيشاندانی ديمهنی توندوتيژ و خوێنڕشتن، تۆماری دەکه که ئێمه لهم قۆناغهدا کاری لهسهر دەکهين و

  ."تهماشاکردنی بۆ منداڵ شياو نييه" ئهگهر لهسهری نهنوسرابێت
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