
Pirtûka Rêbertiya Kurdî

Rola Facilitator
Spas ji bo ku hûn hêsankar in. Ev destnivîs ji bo alîkariya koma we ye ku nîqaşek bifikar bike û
dest bi avakirina girêdanên di nav civatên diasporayê de bike. Hûn ne hewce ne ku hûn vê
manualê bi devkî bişopînin. Karê we ew e ku hûn rêberiya van danûstendinên nefermî bibin
alîkar. Hûn ê:

● Alîkariya komê bikin ku qaîdeyên nîqaşê saz bikin
● Pirsên gotûbêjê ji tevahiya komê bipirsin
● Ji bo nîqaşan demjimêrek bihêlin
● Rêgezên nîqaşê bînin bîra endaman
● Bawer bikin ku bersiv ji bo endamên ku ne pirzimanî ne têne wergerandin

Bînin bîra xwe, ne hewce ye ku "hêsankar" yek kes be. Mirovên cihêreng dikarin alîkariya hêsan
bikin û em vê yekê teşwîq dikin!

Destpêk (25 deqîqe)
Destpêk tenê ji bo ravekirina çima em li vir in û ji bo nîqaşan rêgez saz dikin. Berî ku dest pê
bikin, bipirsin kesên di vê komê de bi kîjan zimanan diaxivin. Hin dilxwazan bigirin ku ji bo
endamên yekzimanî di wergerandinê de bibin alîkar. Piştî ku ev hate kirin, hûn dikarin dest pê
bikin.

Dema ku diaxivin an Facilitator dikare vê yekê bixwîne:

“Hûn bi xêr hatin! Spas bo hatinê. Wek tedbîreke ewlehiyê baş e ku em xwe nas nekin. Ger hûn
xwe xweş bi kesên din bidin nasîn em we teşwîq dikin ku hûn tenê navê xwe bikar bînin.

Em îro li vir in ji bo gotûbêjkirina du tiştên sereke: Çawa em dikarin baştir piştgirî bidin xwişk û
birayên xwe yên li Îranê? Û em dixwazin Îrana Nû çawa be? Pêşî divê em hin qaîdeyan ji bo ku
ev nîqaş dê çawa bidomin, çêbikin.

Li vir sê qaîdeyên ku em pêşniyar dikin hene:
● Ji axaftinê bêtir guhdarî bikin. Bersivên xwe di carekê de ji 1 hûrdeman kêmtir

bikin.
● Bi rêz û hurmetê hevdu bikin. Bê nav û bang hevdu teşwîq dikin ku biaxivin.



● Rawestînin da ku yên din karibin tiştên ku hûn dibêjin wergerînin. Heke hûn
dikarin bi gelek zimanan biaxivin, wê hingê bersiva xwe bi zimanê din dubare
bikin.

Hin qaîdeyên din çi ne ku mirov dixwazin lê zêde bikin?”

Divê hêsankar bihêle ku mirov qaîdeyan pêşniyar bikin û wan di defterekê de binivîsin. Piştî ku
rêgez hatin pêşniyar kirin, hêsankar divê rêbazan dubare bike û bipirse ka her kes bi qaîdeyan
razî ye.

Ger bûyera we hindik kes be (kêmtirî 10 beşdaran) wê hingê ti sedem tune ku hûn di komên
piçûk de parçe bibin. Ger bûyera we ji 10 kesan zêdetir be, li komên piçûk ên di navbera 5-8
kesan de ji her komek piçûk veqetin. Hûn dikarin bi jimartinê ve mirovan bi korfelaqî ji komên
cûda re veqetînin. Mînakî heke hûn sê koman dixwazin, wê hingê mirov xwe bi rêzê ji 1 heya
3-yê bijmêre û dubare bike heya ku her kes jimareyek hebe.

Ji her kesî re bînin bîra xwe ku ew dikarin bigihîjin vê rêberê hêsanker û pirsên li ser
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Gotûbêja Piştgiriya Xwepêşandanan

Dema ku her kes di komên xwe yên piçûk de birêxistin kir, hêsankar dê koma yekem a pirsan
bixwîne. Alîkar dikare bibêje:

"Li vir ji bo nîqaşa meya yekem çend pirs hene:

● Li gorî we xwepêşanderên li hundirê Îranê ji bo ku di afirandina guhertinan de serketî bin
çi hewce dikin?

● Malbat û hevalên we yên li hundirê Îranê çi gotine ku pêwîstiya wan bi cîhana derve
heye?

● Çend kiryarên berçav hene ku em dikarin ji derveyî Îranê zextê li Komara Îslamî bikin?
● Weke endamên diyasporaya Îranê, em çawa dikarin dijberiyeke yekgirtî li hember

Komara Îslamî ava bikin?

Ger hûn hemî van pirsan biqedînin, bi dilxwazî pirsek nû ji koma xwe re bikin."

Kom an kom dê dest bi nîqaşkirina ramanên xwe bikin, digel ku her endamek komê şansê
axaftinê digire. Piştî nêzîkê 30 hûrdeman kom dîsa dibin yek û her kom nîqaşa xwe ji bo
beşdarên mayî kurt dike. Heger dem hebe, gotûbêjê bi koma tevahî re berdewam bikin. Ev divê
nêzîkî 30 deqîqeyan bigire.

http://www.envsioniranshahr.org/fgd


Divê hêsankar beşdarî komekê bibe. Lêbelê, wextê bişopînin û ji her kesî re bînin bîra xwe ka
çiqas dem maye. Her weha koman bi bîr bînin ku ger her kes bixwaze divê destûr were dayîn ku
biaxive.

Gotûbêja Alternatîfên Komara Îslamî

Rêvebir dê koma duyemîn a pirsan bixwîne. Alîkar dikare bibêje:

"Li vir ji bo gotûbêja meya duyemîn çend pirs hene:

● Li gorî we çima Komara Îslamî têk çûye?
○ Malbat û hevalên li hundirê Îranê li ser vê yekê çi gotine?

● Li gorî we astengên li pêşiya guhertinên siyasî û civakî li Îranê çi ne?
○ Malbat û hevalên li hundirê Îranê li ser vê yekê çi gotine?

● Li gorî we derfetên pêkanîna guhertinên siyasî û civakî li Îranê çi ne?
○ Malbat û hevalên li hundirê Îranê li ser vê yekê çi gotine?

● Hûn dixwazin hikûmeta nû ya Îranê xwediyê kîjan nirxan be?
○ Malbat û hevalên li hundirê Îranê li ser vê yekê çi gotine?

● Şêweya hikûmetê ya ku hûn dixwazin şûna Komara Îslamî bibînin vebêjin?
○ Malbat û hevalên li hundirê Îranê li ser vê yekê çi gotine?

Ger hûn hemî van pirsan biqedînin, bi dilxwazî pirsek nû ji koma xwe re bikin."

Kom an kom dê dest bi nîqaşkirina ramanên xwe bikin, digel ku her endamek komê şansê
axaftinê digire. Piştî nêzîkê 30 hûrdeman kom dîsa dibin yek û her kom nîqaşa xwe ji bo
beşdarên mayî kurt dike. Heger dem hebe, gotûbêjê bi koma tevahî re berdewam bikin. Ev divê
nêzîkî 30 deqîqeyan bigire.

Divê hêsankar beşdarî komekê bibe. Lêbelê, wextê bişopînin û ji her kesî re bînin bîra xwe ka
çiqas dem maye. Her weha koman bi bîr bînin ku ger her kes bixwaze divê destûr were dayîn ku
biaxive.

Xelasî
“Spas ji bo beşdarbûna van danûstandinên nefermî. Hûn ê ji Envision Iranshahr e-nameyek bi
anketek li ser ka meriv çawa van bûyeran baştir bike bistîne. Sersala we pîroz be! Werin em ji
bo Îraneke nû ya ku Azadiya Jiyana Jinê têxe pêş û navendê bixebitin.”


