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لھ کۆمھڵھیھکدا!  ببھ بھ ئھندام  
 

  ژیانی کۆمھڵھ لھ سویدا گھورەیھ، جۆراوجۆرە و چاالکھ
لھم نامیلکھی ؟ چۆن کارئھکات یھکئایا کۆمھڵھ ڤھکان وا خولیای کۆمھڵھ بن؟مرۆئایا بۆچی وایھ؟ ئایا چی وائھکات کھ 

رسیارانھ ئھدەین.، ئێمھ ھھندێک وە�م بۆ ئھم پنیارییھدازا   
 

شوێنێکی لھباوەڕبھدەر بۆ چاوپێکھوتن!  - ڵھ ھمژیانی کۆ   
ژیانی کۆمھڵھ بۆ ھھموان کراوەیھ. بھواتا ھھموو مرۆڤھکان مافی ئھوەیان ھھیھ کھ لھناو کۆمھڵھیھکدا بن. تۆ لھوێدا خۆت 

 کڵھ لھ خکۆمھڵێکی زۆر خۆت بھ ا  کھ تۆ بھالتھوە گرنگھ، دڵگیر و خۆشھ. تۆ لھ ھھمان کاتد سھرقاڵی شتێک ئھکھیت
  ئھناسێنێت کھ ھھمان ئارەزوویان ھھیھ.

 
نابازرگانیی ژیانی کۆمھڵھ    

  مووچھبھبێ  ھکھداکاتی دەستبھتاڵیاندا لھ کۆمھڵلھ  – نھھم منداڵ و ھھم گھورەسا� -ان ندامھ چاالکھکھبھواتا کھ ئ
. بازرگانییانھ، بھواتا نان.کارئھکھ   

 
لھ کۆمھڵھدا    گرنگن ایک و باوکاند  

ا�ن و الوان بھردەوام بێت، مھرج ئھوەیھ کھ دایک و باوکان و کھسانی گھورەساڵی تر رێک بۆ منداببۆئھوەی کارو 
ت بۆ  ھواتا جارێک لھ جاران  بھ ئوتومبیل منداڵھکان بگھیھنێبلھوانھیھ، ئامادەییان ھھبێت و یارمھتی کۆمھڵھکھ بدەن.  

یممھتانھ کی مندا�ن لھ دارستاندا. ئھم جۆرە ھێنیان کێبڕکیی مھلھ، یاخود بھشداریی بکات لھ سھیرا گھمھی ھۆکی
.کارئھکھن لھ کاتی دەستبھتاڵییاندا دڵخوازانھ ندامھکانیھیارمھتییھکی گھورەیھ بۆ کۆمھڵھیھک کھ ئ   

 
ھۆھھبووڕابھڕ و ڕاھێنھری    

یھ کھ پشتگیریی  ھھ ھ�م  لھ پاشخاندا ھھمیشھ ڕابھرێکب – تبێ  ، شھترەنج یان كاروباری  کھمپبا بابھتھکھش سوارچاکی
الوە چاالکھکان ئھکات. ئھوان کات تھرخان ئھکھن و ئھرکێکی ڕابھریی بھرپرسێتی ئھگرنھ ئھستۆی خۆ. ئھوان  و ھاندانی

!ێنھر ڕۆڵێکی ناوەندیان لھ کۆمھڵھکانمانا ھھییھھھروەھا کھسێکی چاولێبوون بۆ الوەکان. ئاشکرایھ کھ ڕابھر و ڕاھ   
 

 کۆمھڵھ لھ چاکی ئاندامھکانیھتی کھ ئھژی
بووری، مزی بھشداربوان و مزی ئھندامێتی سا�نھ لھ دڵی ڕاستھقینھی کۆمھڵھکھن. بۆ ئا ،خولێایی و چاالکییھکان

یان   جاروبار یارمھتیی لھ شارەوانییھوە  کۆمھلھکان ئھتوانن ئابووریی کۆمھڵھکھن. ژێرخانیگرنگھکانن. ئھمانھ 
ی شوێنھکھ و کھلوپھڵ.، لھوانھدا بۆ کرێ. پارەکان پێویستنوەربگرنترەوە دامھزراوەکانی    

 
  ئھندامھکان لھگھڵدان و بڕیار ئھدەن

سھر  لھ و بڕیار ھکھیت، تۆ وەک ئھندام لھگھڵدایت و گفتوگۆ ئدیمۆکراتیانھ دروسبوون. بھواتا بازرگانییھکانکۆمھڵھ نا
امھکان بڕیار لھمھڕ کاروبارەکھ و کھ تێیدا ئھند ونھوەی سا�نھی ھھیھئھدەیت. کۆمھڵھکھ ساڵی جارێک کۆبوکاروبارەکھ 

کھسانی ناو پاشان ئابووری ئھدەن. ھھروەھا بڕیاری ئھوە ئھدرێت کھ کامانھ لھ بھڕێوەبھرایھتیی کۆمھڵھکھدا بن. 
دە. بھڕێوەبھرایھتییھکھ  ئایین  یھرپرسن لھ  کاروباری بھردەوامیی کۆمھڵھکھ تاوەکو کۆبوونھوەی ساڵببھڕێوەبھرایھتییھکھ 

ە لھبارەی کۆمھڵھکھ لھسھر پھیڕەو و پرۆگرامھکھ بڕوات. پھیڕەوەکان ڕێساگھلی نووسراو کارێکی وا ئھکات کھ
.و ئھتوانرێت بگوترێت کھ یاساگھلی کۆمھڵھکھن کۆمھڵھکھ   

 
ھھیھ نابازرگانیید خستنھبھردەستییھکی دەوڵھمھند بھ کۆمھڵھگھلی سویلھ    

ئھوانی تر زۆر دواتر. لھناو وەرزشدا   ، ڵھکانی سوید زیاتر لھ سھد ساڵ لھمھوبھر دروستبوونبھشێک لھ کۆمھ
بھ خھیاڵی دا بێت. ھھیھ کھ مرۆڤ  کی لھ زۆرینھی وەرزشھکانبھ چاال کۆمھڵھگھلھکی دەستییرگھورەتریین خستنھبھ

بێجگھ  . سھماھھم یی، موزیک و بھکاری ھھم  شانۆگھر سھرقاڵن ھھروەھا زۆر کۆمھڵھی کولتووریی ھھن و ئھوان
، یی ھھیھ و کۆمھڵھکانی کھ کار لھگھڵ مافھکانی مرۆڤ، کۆمھڵھی سرووشتی ئازاد و کۆمھڵھی ئاینلھوەش، بۆ نموونھ

.ئھکھن منداڵ و پرسگھلی ژینگھ   
 
 


