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بێت و  وتوو ده رکه سهشدا  کانی دیکه گشت وانه  بێت، له ری هه ر بخوێنێت و خولیای هونه ی هونه ی وانه و فێرخواز و خوێندکاره ئه" 

. "هێنێت ست ده ده رز به ی به نمره  

( و  وه کانیه گشت جۆره  ر )به ی هونه ن، خوێندنی وانه نده له  ر، له زانکۆی هونه  بڕوای خاتوو ئان بامفۆرد )بریتانی( پرۆفیسۆر له به

وتوبن تێیاندا  رکه ن و سه ش باشتر تێبگه کانی دیکه وانه  له  هدات، ک فێرخواز و خوێندکار ده  ت به رفه کاندا، ده فێرگه  کردنی له پراکتیزه

: ڵێت خاتو ئان ده ستبهێنن ده رز به ی به و نمره  

ی، چاالکی  ڕێگه  له  دا، بۆ نمونه فێرگه  کردنی له کانی( و ئێستێتیکا )جوانیناسی( و پراکتیزه ر )گشت جۆره ی هونه خوێندنی وانه" 

کات،  ده  شه ری تێدا گه زوو و خولیای هونه کات و ئاره کانی خۆی ئاشنا ده رییه توانا هونه  ، فێرخواز به وه پۆل و فێستیڤاڵی فێرگه

ندیی  یوه هێزکردنی په کدی ناسین و به ی خێزان )باوانی فێرخوازان( و زیاتر یه وه هۆکاری کۆکردنه  بنه ده  م چاالکییانه مان، ئه هاوزه

" .نێوانیاندا  تی له اڵیه کۆمه  

  زایی مامۆستایه توانا و شاره  دات، که باسێکی زۆر گرنگ ده  به  دا، ئاماژه م بواره یدا له که وه ی لێکۆڵینه میانه  خاتو بامفۆرد، له

: سێتونو نێت. ده رجێکی گرنگی داده مه  ر و جوانیناسیدا و به بواری هونه له  

« و   م ئامۆژگایه ئه  ی، دێنه و خوێندکارانه بۆ ئه  رجێکی نیه هیچ پێشمهیمانگا( مامۆستایان،  ئامۆژگای )په  ، که یره زۆرم السه" 

ی  ک وانه گشت مامۆستایه  رج نیه بێت، مه ر و جوانیناسیدا هه هونه  زاییان له بێت توانا و شاره دا، ده ئاینده  مامۆستا له  وێت ببنه یانه ده

  له  بێت. مامۆستایی خۆی جۆرێکه ردا هه ی هونهور و مێژو هونه  زایی له ک شاره گشت مامۆستایه  رجه اڵم مه ، به وه ر بڵێنه هونه

. "ر هونه   

 -کان تیۆرییه  وانه  کان گرنگی زیاتر به ندی، ئیدی فێرگه فێرخواز بۆ قۆناخی ناوه –یشتنی منداڵ  ڵ گه گه ر له بڕوای خاتو ئان، هه  به

ن که رامۆش ده ، فهست ر و کاری ده ی هونه ن و وانه ده کان ده زانستییه  

ی  وه نی/ تاقیکردنهوزمو )ئه  اڵتی ئاسیا، له فێرخوازانی واڵتانی ڕۆژهه   زانێت، که بۆیه وت ده چه  و بۆچونه به ئان بامفۆرد، ئه

رز و  هرکردنیان ب زبه توانای ئه  ستهێنا، چونکه ده نیان به که مه که یه  ( دا پله 9002ی  فێرخوازانی جیهان، پی. ئای. ئێس. ئه

ر و  هونه  دات به کی زۆر ده و واڵتانه، گرنگییه می فێرکاری ئه سیسته  ، که  یه وه ی ئه که ڵکو هۆکاره دسپلینه. به  کانیان به فێرگه

.رخانکردوه و توانای زۆریشی بۆ ته  رچاوه جوانیناسی و سه  

 00ی  رویج و ماوه میوانداری خاتو ئانی کرد بۆ نه« اریدای فێرک پرۆسه  ر و کلتور له ری هونه نته سه»، 9022مساڵ  تای ئه ره سه

ر و  نه بواری هو  نگاندنی له ڵسه ندی کرد و ڕوماڵیکردن و هه تایی و ناوه ره ی سه ها فێرگه نده ردانی چه رتاپای واڵتدا، سه سه ڕۆژ، له

ن.  نده له  ر له زانکۆی هونه  ن بامفۆرد، پرۆفیسۆر لهئا .ر نووسی نته مان سه کانی خۆی بۆ هه کلتوردا بۆ کردون. پێشنیار و تێبینیه

ی بۆ  وه ها لێکۆڵینه نده . چه بواری فێرکاریدا ناسراوه  ر و کلتور له ری هونه ر کاریگه سه کانی له وه لێکۆڵینه  ر ئاستی جیهان به سه له

   .دانیمارک، ،ک وه واڵتان  بواری فێرکاری زۆر له کانی ندیداره یوه په  زگه ر و ده نته ت و سه زاره وه .ڕێکخراوی یۆنسکۆ، نووسیوه

ی  پوختهخاتوو ئان . میواندارییان کردوه  سته به م مه رویج، هۆنگ کۆنگ، و ئایسالند. بۆ ئه لچیکا، نه ئوسترالیا هۆاڵند، به

یناونیشان کتێبێک به  به  ی کردوهکان وه لێکۆڵینه  :                    The Wow Factor, Ann Bamford, 2006 :       
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