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كارط َيرِى كات
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سةرنج :
سةرةتا سةرجنتان بؤ ئةوة رِادةكيَشم كة ئةم بابةتة لةو سةرضاوانةى خوارةوة كؤ
كراوةتةوةو ريَكخراون ،هةولَى زؤرم داوة بة ثيَى توانا كورتى بكةمةوةو كورتةيةكى
سوودبةخش خبةمةرِوو ،تا بريؤكةيةكى سةرةتايى لةبارةى ضيَيةتى كارطيَرِى خودو ماناى
كارطيَرِى كاتء ضؤنيَتى كارطيَرِيكردنى خود خبةمةرِوو ،تا تاك بتوانيَت ئةركةكانى
رِاثةرِيَنيَنتء ئةو كارانة ئةجنام بدات كة ثيَويستة لةسةرى ئةجنامى بداتء ئةو
هاوسةنطيية بثارِيَزيَت كة لةذيانيدا لة نيَوان خودء خيَزانء ثةيوةندييةكانى ترو
ئارةزووةكان بؤ ئةجنامدانى كارةكانيدا هةية .

مةبةست ضيية لة كارطيَرِى كردنى كات ؟
[ ئةو ريَطاء ئامرازانةية ،يارمةتى تاك دةدات بؤ ئةوثةرِى سوود وةرطرتن لة كات بؤ
بةديهيَنانى ئاماجنةكانىء دروستكردنى هاوسةنطى لة ذيانيدا لة نيَوان ئةركء ئارةزوو
ئاماجنةكانى ] .
سوود وةرطرتن لة كات ،خالَى جياوازيية لة نيَوان كةسانى سةركةوتوو كةسانى
سةرنةكةوتوو لة ذياندا ،سيماى هاوبةشى نيَوان هةموو كةسانى سةركةوتوو ،تواناى ئةو
كةسانةية لة هاوسةنطيكردن لةنيَوان ئةو ئاماجنانةى كة ئارةزووى بةديهيَنانى دةدةن
لةطةأل ئةو ئةركانةى كة ثابةندن بة راثةرِاندنى لة ئاستى هةموو ثةيوةندييةكاندا ،ئةم
هاوسةنطيية لة ريَطةى كارطيَرِى كردنى خودى خؤيانةوة ديَتة دى .
كارطيَرِى كردنى خود ثيَش هةموو شتيَك ثيَويستى بة ئامانجء ثةياميَك هةية كة بتخاتة
سةر رِىَ ،ضونكة بة بآ بوونى ئامانج كة مرؤظ لة ذيانى دا دايبنيَت بؤ طةيشنت ثيَى
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ريَكخستنى كاتء كارطيَرِى كردنى خود سووديَكى ئةوتؤى نيية ،بة بآ ئامانج هةولَء
تةقةالكان ثةرتةوازة دةبنء ئةو دةستكةوتانةش كة بة دى ديَن دةستكةوتى الوازن،
ئةمةش ئةجنامى وردنةبوونةوةية لة ئاماجنيَكى دياريكراو .
بؤية ثيَويستة لةسةر هةر تاكيَك ثيَش ئةوةى ئةم بابةتة خباتة بوارى جيَبةجيَكردنةوة،
ئاماجنةكانى لة ذياندا ديارى بكات .لةم ذيانةدا دةتةويَت ضى بةدى بهيَنيت ؟
دةتةويَت ضى ئةجنام بدةيت ؟ تا ثاش خؤت وةكو سيمايةكى ديار مبيَنيَتةوةو بةردةوام لة
ئاوةزى دةورووبةر بة زيندوويى بته َي َليَتةوة ؟ ئةو بوارة ضيية كة دةتةويَت ثسثؤرِ بيت
تيايدا ؟ لةم سةردةمةدا ناكريَت ئاوةزى خؤت لة زياتر لة ئارِاستةيةك رِيَنمايى بكةيت بؤية
ثيَويستة بري لةم ثرسيارانة بكةيتةوة ،كة بة دلَنياييةوة وةآلميان هةية ،ثاشان ثالن بؤ
ذيانت دابنيَتء دواتر كار لةسةر مةسةلةى ريَكخستنى كات بكةيت .

ئةو مةسةالنةى يارمةتيت دةدةن لة ريَكخستنةوةى كات :
ئةو خاآلنةى خوارةوة ئةو رِةفتارء كردةوانةن كة يارمةتيت دةدةن بؤ ريَكخستنى كاتت،
هةولَدة ثيَش دةستدانة ريَكخستنةوةى كاتةكانت جيَبةجيَى بكةيت .
* بوونى ثالن ،كاتيَك ثيَش وةخت ثالن دادةرِيَذيتء ئاماجنى روون دادةنيَت ،ريَكخستنى كات
سوكء ئاسان دةبيَت ،ثيَضةوانةش دروستة ،ضونكة ئةطةر ثالن بؤ ذيانت دانةنيَت ئةو كات
ريَكخستنةوةى كاتت كاريَكى طران دةبيَت .
* ثيَويستة بريؤكةو ثالنء ئاماجنةكانت لةسةر كاغةز بنووسيت ،ئةطةر تؤمارى نةكةيت ئةوا
دةبنة بريؤكةو ثالنى سةرةرِيَىء زؤر بة خيَرايى لة بريى دةكةيت ،مةطةر خاوةنى
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يادةوةرييةكى بةهيَز بيت ،تؤماركردنى بريوكةو ثالنةكانت هاوكاريت دةكات بؤ
هةمواركردنء زيادكردنء البردنى هةنديَك اليةنى ثالنةكانت .
* دواى تةواوكردنى ثالنةكةت ،ثيَشبينى ئةوة بكة هةموارى بكةيتةوةو ضاكسازى تيَيدا
بكةيت ،دوو دلَ مةبةء ثالنةكةت فرِآ مةدة ،ضونكة ئةمة كاريَكى سروشتيية .
* لة ذياندا سةرنةكةوتنء شكست باريَكى سروشتيية ،كؤأل مةدة ،هةروةك دة َليَن (( :كؤأل
نةدان نيوةى هةلَسانةوةية)) ،لة شكستةكانتةوة زياتر شت فيَر دةبيت تا ئةوةى لة
سةركةوتنةكانتةوة فيَر ببيت .
* خؤت رابهيَنة لةسةر بةراوردكردنى ئةو مةسةالنةى كة لةثيشرتن ،ضونكة لةوانةية هةلء
ئةركةكان ثيَكةوة رووت تيَبكةن ،كاميان هةلَدةبذيَرى ؟ بةكورتى ئةوةيان هةلَبذيَرة كة لة
ئايندةدا سوودى ليَوةردةطريت ،هاوكات زيان بةوانى تر ناطةيةنيَت .
* رؤذانة هةر كة بؤت ريَكةوت ثالنء ئاماجنةكانت خبويَنةوة .
* ثشت بة تةكنةلؤذياى نوآ ببةستة بؤ بةديهيَنانى سةركةوتنء ريَكخستنةوةى كاتةكانت،
وةك ئةنتةرنيَتء كؤمثيوتةرء ئاميَرةكانى تر .
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* ريَكخستنةوةى شويَنى كارو كتيَبخانةو ناو ذوورةكةتء ناو ئؤتؤمبيلةكةت ،هاوكاريت دةكات
لة بةفريِؤ نةدانى كاتء بةسيمايةكى جوان ثيشانت دةدات ،بؤية بة ثةرؤشةوة هةموو
شتةكانى دةرورووبةرت ريَكبخة .
* خشتةكان وامان ليَناكةن ريَكخراوو سةركةوتوو بني؟! بؤية نةرم بة لةكاتى جيَبةجيَكردنى
ثالنةكةنت .
* ورد بةو بريى خؤت بةمالوبةوالدا ثةرشوو بآلو مةكةرةوة ،ئةم ئامؤذطاريية ئةطةر لةبةر
ضاوى بطرييَت كاتيَكى زؤرت بؤ دةطةرِيَتةوة تا بتوانى لة مةسةلةى ترى زؤر طرنط
سةرمايةطوزارى لة كاتت بكةيت .
* ئةوة بزانة كة سةركةوتن بة ثيَى ئةو برِة كارة نيية كة ئةجنامى دةدةيت  ،بطرة رِادةى
كاريطةرى ئةو كارةية كة بةشيَوةيةكى ئةريَنى ئةجنامت داوةو لةسةر دةورووبةر كريطةرى
هةبووة .
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ئاستةنطةكانى بةردةم كارطيَرِيكردنى كات :
ئاستةنطةكانى بةردةم كارطيَرِيكردنى كات زؤرن ،بؤية ثيَويستة بة ثيَى توانا خؤتى ليَ بة
دوور بطريت ،كة طرنطرتينيان ئةمانةن -:
* نةبوونى ثالنء ئامانج .
* تةمةلَى كردنء دواخسنت ،كاريطةرترين ئاستةنطةكانى بةردةم ريَكخستنةوةى كاتن ،خؤت
ليَيان بة دوور بطرة .
* لةبريكردنةوة ،ئةمةش ئةو كاتة رِوو دةدات كة تؤ بريؤكةو ثالنةكانى تؤمار ناكةيت ،بؤية
زؤريَك لة ئةركةكانت ون دةكةيت .
* دابرِان لةكاتى جيَبةجيَكردنء سةرقالَكردنت لة اليةن كةسانى ترةوة ،هةولَدا بة
شيَوةيةكى جوان داواى ليَبوردنيان ليَبكةيت ،بؤية ثيَويستة فيَرى وتنى نةخيَر بيت بؤ
هةنديَك لةو مةسةالنةى كة تةطةرن لةبةردةمتا .
* تةواو نةكردنى كارةكان ،يان بةردةوام نةبوون لة ريَكخستنةوة ،ئةمةش لة ئةجنامى
تةمةلَى يان بةهؤى بريكردنةوةى نةريَنى لةبارةى ريَكخستنةوة .
* لةيةك تيَنةطةيشنت ،ئةمةش دةبيَتة طرفتء كاتت ليَدةكوذيَت .

7

هةنطاوةكانى ريَكخستنةوةى كات :
دةتوانيت طؤرِانكارى بةسةر ئةم هةنطاوانةدا بهيَنيت يان هةر جيَبةجيَى نةكةيت ،ضونكة
هةموو كةسيَك شيَوازو ريَطةى تايبةتى خؤى لة ريَكخستنةوةى كات هةية ،طرنط ئةوةية
بنةما طشتييةكانى ريَكخستنةوةى كات لةبةرضاو بطريت ،ضونكة ئةو بنةمايانة ويَنةى طشتى
هةموو ريَطةكانى ريَكخستنةوةى كاتن .
* بري لة ئاماجنةكانت بكةرةوة ،برِوانة ثةيامةكةت لة ذياندا .
* برِوانة ئةو رؤالَنةى كة لة ذياندا دةيطريِيت ،لةوانةية تؤ باوك يان دايك بيت ،الوانةية برا
يان كورِ بيت ،فةرمانبةر يان كريَكار يان بةرِيَوةبةر بيت ،هةر رؤلَيَك ثيَويستى بة كؤمةلَة
هةلَسوكةوتيَك هةية كة ثيَويستة بينوينى ،خيزان ثيَويستى بة ضاوديَريكردنء دانيشتنة لة
طةلَياندا ،ئةطةر بةرِيَوةبةرى دامةزراوةيةكى ،ئةوا دامةزراوةكة ثيَويستى بة كاركردنء خؤ
ماندووكردنء ثالندانان بؤ ثيَشكةوتن هةية .
* ئاماجنةكانت بؤ هةر رؤ َليَك ديارى بكة  :ثابةند نيت بةوةى بؤ هةموو رؤ َليَك ئاماجنى
ديارى كراو دابنيَت ،ضونكة هةنديَك لةو رؤآلنةى كة دةيطيَرِيت كاتني ،وةك رؤلَى بةرِيَوةبةر
ئةطةر لة مؤلَةتدا بوو .
* ريَكبخة  :ئةوةية خشتةيةكى هةفتانة دانةيتء تيايدا ئاماجنة زؤر ثيَويستةكان تؤمار
بكةيت ،وةك ئاماجنى ثةرةثيَدانى خؤت لة ريَطةى بةشداريكردن لة خول يان خويَندنةوة،
ئاماجنة خيَزانييةكان ،وةك طةشتكردن يان طفتوطؤكردن ،ئاماجنةكانى كاركردن ،وةك دانانى
ثالنى نوآ بؤ راثةرِاندنى كارةكان بة شيَوةيةكى سةركةوتووانة ،ئاماجنى بةرةو ثيَشربدنى
ثةيوةندييةكانت لةطةأل هاورِيَيةكانت .
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* جيَبةجيَ بكة  :لةم هةنطاوةدا هةولَدة ثابةند بيت بةو ئاماجنانةى كة لة ثالنة
هةفتانةيةكةتدا داتناوة ،نةرم بة لة كاتى جيَبةجيَكردن ،لةوانةية هةليَكت بؤ ريَكبكةويَت
كة لة كاتى ثالنداناندا نةهاتووةتة خةيالَت ،سوودى ليَوةربطرةو ترسى ئةوةت نةبيَت كة
بةشيَوةيةكى تةواو يةكةكانى ناو خشتةى ثالنةكةت جيَبةج َي نةكردووة .
* لة كؤتايى هةفتةدا خؤت هةلَبسةنطيَنةو سةرجنى اليةنةكانى كةموكورتىء كةمتةرخةمى
بدةو هةولَدة بؤ ئايندة سووديان ليَوةربطريت .
تيَبينى
ريَكخستنى هةفتانة باشرتة لة ريَكخستنى رؤذانة ،ضونكة هةىل رووبةرِووبوونةوةت ثآ
دةبةخشيَت لةطةأل بارودؤخة كتوثرِةكاندا ،بة بآ ئةوةى كاتيَكى زؤر بةفريِؤ بدةيتء
بؤ ئةوةى فرياى جيَبةجيَكردنى ئامانجء كارةكانت بكةويت .

ليَرةدا تيَبينى زؤر شت دةكةيت ،كة يارمةتيت دةدةن بؤ زيادكردنى
كارايت لة سوود وةرطرتن لةكات ،هةولَدة جيَبةجيَيان بكةيت -:
* هةولَدة ضيَذ لة هةموو ئةو كارانة وةربطريت كة جيَبةجيَى دةكةيت .
* طةشبنيء ئةريَنى بة .
* كاتى خؤت بة فريِؤ مةدة لةوةى سةرزةنشتى خؤت بكةيت ،ضونكة سةرنةكةوتووى .
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ي بدة بؤ بةدةستهيَنانى كاتى زيادة .
* هةموو رؤذيَك هةولَى دؤزينةوةى ريَطةى نو َ
* سةرجنى رةفتارة كؤنةكانت بدةو دةستبةردارى ئةوانة بة كة كاتت بة فريِؤ دةدةن .
* قةلَةمء ثةرِاويَكى تيَبينى بضووك خبة طريفانت بؤ تؤماركردنى بريؤكةو تيَبينييةكانت
يان بةرنامةى تيَبينييةكانى مؤبايلةكةت بةكار بهيَنة .

ثَيشنيارت بؤ دةكةين ئةم بةرنامانة بةكار بهيَنيت :
- Evernote
- keep
- Secret Note
- Secret Notes

* هةر لة شةوةوة يان بةيانيان زوو ثالن بؤ رؤذةكةت دابينَ بة لةبةرضاوطرتنى ئةو كارانةى
كة طرنطنء ثيَويستة ثيَشوةخت ئةجنامى بدةيت .
* ورد بةرةوة لةو كارى دةيكةيتء ئاوةزت بةكارى ترةوة سةرقالَ مةكة و كارةكةت تةواو
بكة ئينجا بري لةكارى تر بكةرةوة .
* واز لة ئةجنامدانى هةموو كاريَكى ب َي بةرهةم بهيَنة .
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* لة كاتى ئاخاوتنء طفتوطؤدا باش طويَبطرة بؤ ئةوةى باش تيَبطةيتء كاتى خؤت بة فريِؤ
مةدة لة دووبارةكردنةوةى قسةكان .
* هةموو شتةكانى دةورووبةرت ريَكبخة  :مالَةوة ،ذوورةكةت ،ئؤتؤمبيلةكةت ،شويَنى
كارةكةت .
* لةكاتى كاركردندا بوار مةدة كةس سةرقالَت بكات .
* هةميشة ثرسيارى ئةوة لة خؤت بكة ضى بكةيت بؤ سةرمايةطوزارى لة كاتةكانت ؟
* هةميشة كتيَبيَكى بضووك لةطةلَ خؤت هةلَطرة بؤ سةرمايةطوزارى لةكاتةكانت لةو كاتةى
ضاوةرِوانى تةواوكردنى كاريَك دةكةيت وةك خويَندنةوة لةناو ئؤتؤمبيلء لةكاتى ضاوةرِوانى
تةواوكردنى مامةلَةيةكت لة هةر فةرمانطةيةك .
* بةردةوام ثيَشوةخت ثيَش رؤيشتنت بؤ ئةجنامدانى هةر ديداريَك جةخت لةسةر كاتى
ئةجنامدانى ديدارةكة بكةرةوة .
* هيض كاغةزيَك ثشتطويَ مةخة باش بيخويَنةرةوة ،ئةوةى ثيَويست نيية رؤذانة يان لة
كؤتايى هةفتة لةناوى بدة ،ئةوانةش كارن زوو تةواويان بكةو ئةوانةى طرنطن ثؤليَنيان بكةو
ريَكيان خبةو لة شويَنيَكى باش هةلَيانطرة .
* بةردةوام ئاماجنةكانت خبويَنةرةوةو بة ثالنة رؤذانةكانت بضؤرةوة .
* دوو دلَ مةبة لةوةى نةتتوانيوة بة تةواوةتى ثالنةكةت جيَبةجىَ بكةيت  .خؤت شثرزة
مةكة .
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* فيَرببة ضؤن لة ذيَر فشارى كاتدا كار بكةيت تا دوا ضركةكانى ئةو ماوةيةى تةرخانت
كردووة بؤ بة ئةجنام طةياندنى كارةكةت .
* مةبة بة ديلى خشتةكانء ثالنةكةت ،ئةوان خبة خزمةتى ئاماجنةكةت .
* هةنديك جار ثيَويستة دةست لة هةموو شتيَك هةلَطرى بؤ وةرطرتنى ثشوو ،بةتايبةت لة
كاتى سةفةرو ثشووةكانت .
* لة ئاييندةدا ورد بةرةوة لةسةر ئةجنامدانى ئةو كارانةى كة دةرئةجنامى باشيان هةية
وةك :

تؤ
 خويَندنةوةى كتيَبء طؤظارى بةسوود.
 طويَطرتن لة شتى بة سوود.
 دانيشنت لةطةلَ خؤتء ثيَداضوونةوةى هةموو ئةو كارانةى ئةو رؤذة كردووةتة .
 ئةجنامدانى وةرزش بؤ ثاراستنى تةندروستيت .
 ثشوودان لة رؤذانى ثشوو يان سةردانيكردن يان سةفةر كردن.
خيَزان
 دانيشنت لةطةلَ خيَزانء ئةجنامدانى طفتوطى خيَزانى.
 ئةجنامدانى طةشت لةطةلَ ئةندامانى خيَزان و دابةشكردنى ئةركةكان لةكاتى
طةشتةكان بؤ ئةوةى هةموو ئةندامانى خيَزان فيَرى طيانى ليَثرسراويَتى بن
هاوكات ثةيوةندييةكانتان ثتةوتر دةبيَت .
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كار
 هةميشة ثالندانان بؤ ئاييندةية .
 ئةجنام نةدانى هةر كاريَك كة بةسوود نيية.
 هةولَدان بؤ سةرمايةطوزارى لة هةلةكانء لة دةست نةدانيان.
 ئةجنامدانى طفتوطؤ لةطةلَ هاوثيشةكانتء بةرثرسانء كرِياران بؤ كاراكردنء
زيادكردنى تواناى بةرهةمهيَنانى كةسىء دامةزراوةكة .

ئةوانةى بامسان كرد منوونةى ئاسانن و تيَكرِا دةتوانني جيَبةجيَيان بكةين بةو ئوميَدةى
سوودى بؤ هةمووان هةبيَت .

.............................................................................
سةرضاوةكان :
* فن إدارة الوقت ،يوجني جريسمان
* النجاح رحلة ،جيفري ماير
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