
لە کاتەکانی بێکاریی خۆتاندا زیاتر 
کاریی مەترسیدارانە بکەن!

دەمەوێت لەم کارەدا 
بەشداریی بکەم وەک 

گەورەساڵێک!
ئێوە دەتوانن وەکو ئەندامێکی خێزانەکە و یان 

کەسێکی گەورەساڵ پێوەندیی بکەن بەم کۆمەڵەوە! 
دەتوانن وەکو سەرکردەیەک پێوەندیی بە کۆمەڵەکەوە 
بکەن و لەگەڵ مندااڵن یاری بکەن، لە ئامادەکردنی 

چێشتدا یارمەتی بدەن، بەرپرسی شوێنەکان بن و یان 
بەرپرسیارێتی هاتوچۆی منداڵەکان بگرنە ئەستۆ. 

ئاخۆ کارێکی خافڵێنەرتان لە مێشک دایە؟
رۆڵی سەرکردەی پێشەنگ، پشتیوانی و گوێدانی 

پێشەنگەکان و ئەگەر پێویست بێت یارمەتیدانی 
ئەوانەیە. هەرچەندە پێشەنگەکان گەورەتر بن، 

ئەرکەکان و بەرپرسیارێتی سەرکردایەتی زیاتر 
دەگرنە ئەستۆ. سەرکردەکانی پێشەنگەکان لە هەموو 

تەمەنێکیان تێدایە و هیچ کات بۆ پەیوەندیی کردن 
بەوانەوە دێر نییە. هەروەها بۆ بەرنامەکانی تێرم، 
پەرتووکەکان، خولەکان، و بانکی چاالکییەکانیش 

هەلی پاڵپشتی هەیە.
ئێمە و هەموو کەسانێ کە وەک پێشەنگ چاالکی 

دەنوێنین، کاری خۆمان بە شێوەی دڵخوازانە جێبەجێ 
دەکەین، کەواتە زێدەبوونی رێژەمان زۆر چاکە. 

تکایە ئەگەر ویستتان بۆ جێبەجێ کردنی ئەم کارە 
پەیوەندیمان پێوە بکەن.
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ئێوە بە بێ سەرنجدانی تەمەن و شوێنی ژیانتان، لە گروپی 
پێشەنگەکاندا بەرەوڕووی کێشەی نوێ دەبنەوە و هاوڕێیانی تازە 
دەدۆزنەوە. ئێوە لێرەدا دەتوانن کاری مەترسیدارانە لە سروشتدا، 

دۆزینەوەی رێگا نوێیەکان بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان، و یان 
هەبوونی کاتە خۆشەکان پێکەوە ئەزموون بکەن؛ لە کاتێکدا کە ئێمە 

خەریکی دۆزینەوەی جیهان دەبین. هەروەها ئێوە بە دڵنیاییەوە لە 
بڕیاردانەکان لەسەر ئەو کارانەی کە جێبەجێیان دەکەین بەشدار دەبن!

پێشەنگەکان بۆ هەموو مندااڵن و الوان لە هەموو شوێنەکانی 
کۆمەڵگا، دەرفەتی چنگاوش بوون بە کاری مەترسیدار لە پەنای 
یەکتردا و گەشەی تاکەکەسی دەبەخشن. ئێمە رێکخراوەیەکین کە 

لە باری سیاسی و ئایینییەوە سەربەخۆیانە سەر دەکەین. هەموو 
تاقمە پێشەنگەکان خەریکی کارەکانی پێوەندیدار بە پێشەنگی دەبن 
و تاقمە جیاوازەکان رەنگە گرێدراوی ئۆگری و تواناییان هەندێ 

چاالکی تریان هەبێت. هەندێ لەوانە تیشکیان خستووەتە سەر بەلەم 
سواری یان پیاسە کردن و هەندێکی تر کاتی خۆیان بۆ چاالکییە 

کۆمەاڵیەتییەکان، مۆسیقا، ئیمان و بیرکردنەوە تەرخان دەکەن.

بەهاکانی ئێمە دزەی کردووەتە ناو هەموو کارەکانمان – ئێمە 
هاوڕێیانی چاکمان هەیە و گرنگایەتی دەدەین بە چۆنایەتی! 

چاالکییەکانی پێوەندیدار بە پێشەنگ بە شێوەی ئاسایی لە ئەنجومە 
خۆجێییەکان، تاقمی پێشەنگ، و دیکەی تاقمەکانی سوید جێبەجێ 

دەکرێن. ئێمە لە تاقمەکەدا دابەش دەکرێین بەسەر گروپە جیاوازەکانی 
تەمەندا و لە ماوەی پاییز و بەهاردا نزیکەو هەموو حەوتەیەک 

دانیشتمان هەیە. کاتی بەڕێوەبردنی دانیشتنەکان، ئێمە کاری 
جۆراوجۆر لەوانە فێربوونی چۆنیەتی بە زیندوو مانەوە لە ناو 

دارستان و دەرودەشت )بیاوان(، قسە لەسەر بابەتەکانی پێوەندیدار بە 
رەگەز، یان کارەکانی خزمەتگوزاریی کۆمەاڵیەتی جێبەجێ دەکەین.  

بۆ ئامادەبوون لەم دانیشتنانەدا دەبێت ئەندامی تاقمە پێشەنگەکان بن. 
لە رێگای تاقمی خۆجێیتانەوە دەتوانن سەبارەت بە تێچووی مافی 

ئەندامەتی زانیاریی دەستەبەر بکەن. ئەگەر پرسیارێکتان لە پێوندیی 
لەگەڵ مافی ئەندامەتی هەیە یان ئەگەر منداڵەکەتان پێویستی تایبەتی 

هەیە دەبێت لەگەڵ بەڕێوەبەر یان سەرکردەی تاقمەکە قسە بکەن. 

کەمپ و کاری مەترسیدارانە 
پێشەنگەکان بە شێوەی ئاسایی دەچنە گەشتە یەکڕۆژەکان یان شەو 
مانەوە. ئێوە وەکو پێشەنگ کاری مەترسیدارانە ئەزموون دەکەن، 
شتی نوێ تاقی دەکەنەوە، بەرەوڕووی کێشە دەبنەوە و بیرەوەری 
بۆ ژیان پێکدەهێنن. زۆربەی پێشەنگەکان کەمپی هاوینەیان هەیە. 

کەمپ بە شێوەی ئاسایی درێژخایەنترە لە گەشتی یەکڕۆژە و رەنگە 
چەندین شەو بە دوور لە ماڵ بن. لە ماوەی کەمپەکەدا کاتی زۆرتان 

بۆ چاالکییەکانی پێوەندیدار بە پێشەنگ و دۆزینەوەی هاوڕێیانی 
نوێ هەیە. پێشەنگەکان هەندێ جار پێویستیان بە چاالکی لە هەوای 
ئازادا هەیە، کەواتە وشک و گەرم بوونی تاکەکان گرنگە. کەسانێ 
کە کۆتی بەرباران و پێاڵوی گەرمیان نییە لە سەرکردەی پێشەنگ 

داوای یارمەتی بکەن.

ورووژاندن، کۆمەڵگا و پەرەپێدان


