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ناسینوەی بواری زانســـتی ل یھ جۆراوجۆر ربازی
ب دەبستن پشـــت ھندكیان تاككان، كســـایتی
ل تریان ھندكی خایـــن. درژ تایبتی ئزموونـــی
زانیارییكان میدانی و كۆكردنوەی توژینوەی رگی
ھبووە كۆنوە ل زانست دەكن. ئم لســـر كاری
وەچكان ناســـینوەی بۆ وەرگیـــراوە ل و ســـوودی
ئاكاری زیاتر ئگرچی باوكایتی و كوڕ وچســـپاندنی
الی ھروەكو دەگیـــرا، چاو لبـــر تیدا جســـتیی

.(الفراس (علم ناسرابوو ب عرەبكان
ھروەكوو نییـــ جگیر زانســـتش ئو ھرچنـــدە
دەروونناسی ب پیوەستن ك زانست تری بشـــكانی
وەربگیرت ل سوودی دەتوانرت دا بوار زۆر ل بم
بواران لو یكك برامبر، كسایتی خوندنوەی بۆ
ك وتكان وەرگرتنی لكاتی كاندادیی لكۆرە كاری
رەفتاركردن چۆنیتی ئاســـانكردنی بۆ ھۆیك تدەب
ل كتییسایك تگیشتنی و برامبر كسی لگڵ

.كسك روخساری خوندنوەی رگی
ھروەكو دەكین، مرۆڤ كاتك ســـیری روخســـاری
وشـــی جۆراوجۆر، رســـتو ب كراوەیپ الپرەیكی
بكین راڤ دەقـــاودەق وشـــان ئم ئگر لبر ئوە
یوانل وشیك ھر چونك بچین بھدا یوانل
ل وشـــكان كاتك ھبت، بم مانایكی زیاتـــر ل
مانای وكاتئ بدەینوە لك بیكوە ناو رســـتداو
ك بزانین ویستپ بم دەبخشـــت. پ تواومان
ب سبارەت دەبخشت كمان پئاماژەی تنھا ئوە
ھرگیز نابت بریاڕكی ئوە كســـایتیی یك، لبر
مرج نموون بـــۆ بدەین، كســـدا ئو بنب بســـر
مانای بت بچـــووك گوچككانی كســـك نیی ھر
.یكارام ژمركاركی ســـك ئو ت كنیبگ ئوە

رووخسار، خوندنوەی
برامبر ناسینی كسایتی بۆ رگیك

بھائدین ئیبراھیم مافپروەر/
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بشوەیكی نیشانان ئم نابت وەیئ لرە مبستمان
لكسكوە بكو لكبدەینوە. تاككاندا بسر گشتگیر

بگۆڕت. یوانل تر كسی بۆ
بشی  بۆ س دابشـــكراوە مرۆڤ   بگشـــتی روخساری
بســـر بت زاڵ شـــانم بـــك لكریرەكی، ھســـ
بم شوەیی دەبخشت تایبت مانایكی بشكانی تردا

خوارەوە:-
برۆكانوە  ل  Upper Zone / ســـرەوە ١- بشـــی
شب ئم ھاتوو ئگر سر، تاكۆتایی دەكات پ دەست
ئوەی بۆ كئاماژەی ئـــوە تر لبشـــكانی گورەتربوو
رۆكی بیركردنوە دەكاتوە و زیاتر بیر تییسایك ئو
سۆزداریشـــی كاریگری لبیارەكانـــی، یـــگرینگی ھ

كمترە. لسری
سرەوە  لوی ل Midlle  Zone / ناوەراست بشی -٢
بش زاڵ ئو ئگر برۆكان، تادەگات دەســـت پدەكات
ئو ك دەگینت ئوە مانای تردا بشكانی بسر بوو
بیركردنوە ژر كایگری سۆزداری دایو ل زیاتر ســـك

دت. كردن ھست دوای ئو الی ل
Lower Zone  لســـرەتای  / خوارەوە ٣- بشـــی
لوی ســـرەوە، تاكۆتایی دەكات پـــ چناگ دەســـت
ل ژیان كســـك خاوەنكی ،شـــب گورەیـــی ئـــم
ل روو زیاتر سانو كئ ماددییكانوە دەبینت، روانگ
ل ئارەزوویان و جســـت دەكن ت بتایب چاالكییكانی
دەبت برچاو. بم شوەیكی ب و وەرزش جوونوە
بسریدا بشك سیفتكانی كسی ئو ك بزانین ئوە
بدی تری تدا بشكانی ســـیفتی نیی ئوە مانای زا
بشوەیكی كشب گورەیی بگورەی بكو ناكرت!

دەردەكون. سیفتكان رژەیی
یكســـانی ب روخساریشـــی ئو كســـی بشـــكانی
بیكسانی بشكانی ھموو لســـیفتی ئوە دەبینرن،
بۆ زۆرن تر نیشـــانی لمانش جگ دەكرت. بدی تدا
و پتو شـــویالگی نموون بۆ كســـایتی، خوندنوەی
نیشانی چرچل) (وینستۆن ھاوشوەی ل بھز و پان

پان ھروەكو چناگی ،ركردەیییســـ كســـایتییكی
باریك بۆتوە چناگیان ئوانشی ،زییڕانگی شنیشان
ئسكی  ئوانی السارن. كسانی ( V) پیتی لشوەی
حزیان نترسن و چاو كســـانی قۆقزە برزو روومتیان
دووری ئوانی چـــاوەكان ب ســـبارەت ،گۆڕانكاریی ل
تووڕە بخرایی كســـانكن مك چاویان ھردوو نوان
زۆرجاریش تر، لكسانی دەگرن رەخن میشـــھ دەبن،
لیك چاویان ئوانی كچی ئدەن. ئنجام مزن كاری
ھۆگرترن، و رووخۆش زیاترە برگگرتنیان توانای دوورترە
ئگر لك دەدەنـــوە. شـــتكان ھالم زۆرجار ببـــ
سرووی توبك سر بشكی نائاساییش بشوەیكی
ژر توبك روخســـار بچووكی زۆر بشـــكی و چاوەكان
دەچت، ھۆشیدا چاالكی بالی زیاتر خاوەنكی لووتوە،

شكپیر). ئو كسایتییانش (ولیم نموونی ل
ل ك ھنی ئو رووخسار : ھكانی سر ب سبارەت
نیشانی دەكشن، خوارەوە بۆ سرەوەو بۆ برۆكاندا نوان
ل ھردووالی ھنی ئو دەدەن، بـــردەوام دراوكی
نیشانی دەم گۆشكانی بۆ دەبنوە شۆڕ لووتوە كۆتایی

ئاخاوتندا. ل یییكارام
باسكران نیشانانی ئو ك بزانین ویســـتكۆتاییدا پ ل
روخســـار خوندنوەی ب تایبت نیشـــانكانی و ھموو
یكیكی و وەكـــو ببســـترنوە یكوە ب ویســـتپ
سیركردنی (ل شوەی بكرت ســـیر جیانكراوە لیك
وئتوانرت ئكرـــت راڤ ھونری) ئینجـــا تابلۆیكـــی
زۆر بواریشدا ل تبگین، برامبر كسایتی ك لتارادەی
وەربگیرت بمرجك زانست جۆرە لم دەتوانرت سوود
تنیا و بكرن بونیاد زانستی بنمای لسر زانیارییكان

تایبتمند وەربگیرت. لسرچاوەی زانستی

سرچاوەكان:
١.ئینترنت.

رووخسار. (Face Language)-زمانی ٢.كتبی


