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ترسی جوانترسی جوان
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وەرگێڕان؛ وەک کایەیەکی مەعریفی گرنگ، لە بردنەپێشەوەی بزووتنەوە وەرگێڕان؛ وەک کایەیەکی مەعریفی گرنگ، لە بردنەپێشەوەی بزووتنەوە 
ئەدەبی و فیکرییەکانی قۆناغە جیاجیاکانی مێژووی مرۆڤایەتیدا ڕۆڵێکی ئەدەبی و فیکرییەکانی قۆناغە جیاجیاکانی مێژووی مرۆڤایەتیدا ڕۆڵێکی 
لە پرۆسەی وەرگێڕانەکەدا  لە پرۆسەی وەرگێڕانەکەدا بەرچاوی گێڕاوە و دەگێڕێت. وەرگێڕیش کە  بەرچاوی گێڕاوە و دەگێڕێت. وەرگێڕیش کە 
زانینی  وەکوو  تایبەتمەندییەکانی  بەتەواوی  هەیە،  یەکالکەرەوەی  زانینی ڕۆڵی  وەکوو  تایبەتمەندییەکانی  بەتەواوی  هەیە،  یەکالکەرەوەی  ڕۆڵی 
وەک  کە  ئەزموون  هەروەها  فەرهەنگ،  و  کولتوور  لە  شارەزایی  و  وەک زمان  کە  ئەزموون  هەروەها  فەرهەنگ،  و  کولتوور  لە  شارەزایی  و  زمان 
ئامرازگەلێک دەیانگرێتە دەست بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەی. لە هەناوی ئەم ئامرازگەلێک دەیانگرێتە دەست بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەی. لە هەناوی ئەم 
پرۆسە بەڕواڵەت سادە و بە ناواخن ئاڵۆزەدا کە تەژییە لە بەرپرسیارێتی، پرۆسە بەڕواڵەت سادە و بە ناواخن ئاڵۆزەدا کە تەژییە لە بەرپرسیارێتی، 
وەرگێڕی جیددی لەپەیوەستبوونێکی ڕوحی، ئەوجا مۆڕاڵیدا بەڵێننامەی وەرگێڕی جیددی لەپەیوەستبوونێکی ڕوحی، ئەوجا مۆڕاڵیدا بەڵێننامەی 
نێوان خۆی و دەق واژوو دەکات و لە ئەتمۆسفیرێکی دەورەدراو بە ترس نێوان خۆی و دەق واژوو دەکات و لە ئەتمۆسفیرێکی دەورەدراو بە ترس 
لە  کە  ترسێک  وەردەگرێت.  وەرگێڕ  وەک  خۆی  شوناسی  دڵەڕاوکێوە  لە و  کە  ترسێک  وەردەگرێت.  وەرگێڕ  وەک  خۆی  شوناسی  دڵەڕاوکێوە  و 
وەرگێڕاندا بەدی دەکرێت، هیچی کەمتر نییە لە ترسی نووسینی دقێکی وەرگێڕاندا بەدی دەکرێت، هیچی کەمتر نییە لە ترسی نووسینی دقێکی 
نوێ، چونکە وەرگێڕان خوڵقاندنەوەی دەقە بە زمانێکی دی، گواستنەوەی نوێ، چونکە وەرگێڕان خوڵقاندنەوەی دەقە بە زمانێکی دی، گواستنەوەی 
بەها کولتووری و مەعریفییەکانی نێوان مرۆڤەکانی سەر ئەم هەسارەیەیە.  بەها کولتووری و مەعریفییەکانی نێوان مرۆڤەکانی سەر ئەم هەسارەیەیە.  
بێنێتێدۆ کروس دەڵێ: )وەرگێڕانی چاک وەک بەرهەمێکی هونەری بەهای بێنێتێدۆ کروس دەڵێ: )وەرگێڕانی چاک وەک بەرهەمێکی هونەری بەهای 
ڕەسەنی خۆی هەیە(. بەهای هونەری وەرگێڕانیش بەبێ ئەو ترسە؛ ناتەواو ڕەسەنی خۆی هەیە(. بەهای هونەری وەرگێڕانیش بەبێ ئەو ترسە؛ ناتەواو 

دەبێت.دەبێت.
ئەوەی وا لە وەرگێڕێک دەکات کارەکەی ئامانج نەپێکێت، بێباکییە لەو ئەوەی وا لە وەرگێڕێک دەکات کارەکەی ئامانج نەپێکێت، بێباکییە لەو 
ئەرکە مەعریفییەی دەستی داوەتێ. بێباکییە لە ترسێکی جوان کە بناغەی ئەرکە مەعریفییەی دەستی داوەتێ. بێباکییە لە ترسێکی جوان کە بناغەی 
شوناسی وەرگێڕبوونە. ئەو ترسەی کە لەو پەیوەستبوونە ڕوحی و ئەخالقییەوە شوناسی وەرگێڕبوونە. ئەو ترسەی کە لەو پەیوەستبوونە ڕوحی و ئەخالقییەوە 
سەرچاوە دەگرێت، ترسێکە تا بڵێی جوان؛ کە دەبێت ڕێزی لێ بگیرێت، سەرچاوە دەگرێت، ترسێکە تا بڵێی جوان؛ کە دەبێت ڕێزی لێ بگیرێت، 
بەرپرسیارێتی  بەرجەستەکردنەوەی  نیشاندانی  جوان،  ترسی  لە  بەرپرسیارێتی ڕێزگرتن  بەرجەستەکردنەوەی  نیشاندانی  جوان،  ترسی  لە  ڕێزگرتن 
وەرگێڕە سەبارەت بە ئەرکە مێژووییەکەی. بەالی جۆرج گۆنزاڵێز موورەوە وەرگێڕە سەبارەت بە ئەرکە مێژووییەکەی. بەالی جۆرج گۆنزاڵێز موورەوە 
)وەرگێڕ شەریکی نووسەرە(. وەرگێڕ ئەگەر بە هەمان پێودانگی نووسەر؛ )وەرگێڕ شەریکی نووسەرە(. وەرگێڕ ئەگەر بە هەمان پێودانگی نووسەر؛ 
ترسی  مێژووییەکەی،  بەرپرسیارێتییە  و  وەرگێڕان  ڕەگەزەکانی  ترسی لەهەمبەر  مێژووییەکەی،  بەرپرسیارێتییە  و  وەرگێڕان  ڕەگەزەکانی  لەهەمبەر 
جیددیبوون بە ڕوخساری وەرگێڕانەکەیەوە دیار نەبێت، ئەوە ئەو وەرگێڕە جیددیبوون بە ڕوخساری وەرگێڕانەکەیەوە دیار نەبێت، ئەوە ئەو وەرگێڕە 
ناتوانێت بەسەر پەیژەی سەرکەوتندا سەربکەوێت. ئاوێزانبوونی ترسی جوان ناتوانێت بەسەر پەیژەی سەرکەوتندا سەربکەوێت. ئاوێزانبوونی ترسی جوان 
و کردەی وەرگێڕان، نزیککردنەوەی وەرگێڕە لە گەیاندنی سەرکەوتووانەی و کردەی وەرگێڕان، نزیککردنەوەی وەرگێڕە لە گەیاندنی سەرکەوتووانەی 
پەیامە کۆمەاڵیەتییەکەی. بۆ وەرگێڕی جیددی ترسی جوان دەبێتە هۆی پەیامە کۆمەاڵیەتییەکەی. بۆ وەرگێڕی جیددی ترسی جوان دەبێتە هۆی 
نزیکبوونەوە لە داهێنان و خزمەتکردنی مرۆڤایەتی. ترسی جوانیش جیا لە نزیکبوونەوە لە داهێنان و خزمەتکردنی مرۆڤایەتی. ترسی جوانیش جیا لە 
دۆخە سایکۆلۆژییەکەی، دۆخێکی مەعریفییە و تەنیا داهێنەران دەیناسن و دۆخە سایکۆلۆژییەکەی، دۆخێکی مەعریفییە و تەنیا داهێنەران دەیناسن و 
سەروکاریان لەگەڵیدا هەیە، ئەوجا بۆ ئەوەی داهێنەر بین، دەبێت ترسمان سەروکاریان لەگەڵیدا هەیە، ئەوجا بۆ ئەوەی داهێنەر بین، دەبێت ترسمان 

هەبێت، بەاڵم ترسێکی جوان!هەبێت، بەاڵم ترسێکی جوان!
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