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پ ێ شک ە ش ە.......
 پێ شک ە ش ە ب ە خان ەواد ە خۆ ش ەوی ست ەک ەم ب ە تایب ەت دایک و باوکی
ئازیزم.
 پێ شک ە ش ە ب ە مامۆ ستا و یارم ەتید ەرم ( م.ی .خالد جالل محی الدین
شاهۆیی).
 پێ شک ە ش ە ب ە س ەرج ەم مامۆ ستایانی ب ە شی یاسا.
 پێ شک ە ش ە ب ە گشت قوتابیان و ب ە تا ی ب ەتی قوتابیانی ب ە ش ەک ەمان.
 پێ شک ە ش ە بە ه ەر ک ە سێک بیەوێت سوود ل ەو توێژینەوەیە و ەربگرێت.
 پێ شک ە ش ە ب ە پ ەرل ەمان و و ەزار ەتی کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی و
دادگاکان.

توێژ ەر

ج

سوپاس و پێزانین...
 سوپاس و ستای ش بۆ خودای گ ەور ەو ب ە توانا کە هێزی پێمان ب ەخشی
بۆ ت ەواو کردنی ئ ەم توێژ ین ەو ەیە.
 سوپاسی تایب ەتی خێزان ەک ەم د ەک ەم کە ه ەموو کاتێک پالپشتم بوون ە،ب ە
تایب ەت ل ە قۆناغ ەکانی خوێندنم.
 سوپاسی خۆم ئاڕاست ەی مامۆ ستاى خۆشەویستم (م.ی .خالد جالل
محی الدین شاهۆیی)کە بۆ ئ ەم توێژ ین ەو ەیە زۆر ه یالک بوو لەگەڵم و
زۆر یارم ەتید ەر بوو.
 سوپاسی گشت ئ ەو ک ە سان ە د ەک ەم کە ل ە کاتی پێوی ستدا یارم ەتید ەر
بوون ە بۆ زیاتر فراوانکردنی زانیاریەکانی ناو توێژین ەو ەک ە.
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بە ناوی خودای گەورە و دڵۆڤان
پێشەکی
خێزان بریتیە لە بچوکترین یەکە و قوتابخانە،کە هەر ماڵێک و هەر خێزانێک بریتیە لە قوتابخانەیەک بۆ
پێگەیاندنی تاک،جا ڕێنمونی کردنی تاکەکان و نیشاندانی ڕێگای ڕاست و ڕاستکردنەوەی هەڵەکان و بەهێزکردنی
فکری و دەروونیان لە بەرامبەر کێشەکانی ڕۆژانەیان ئەرکێکی پیرۆزە ،ئێمە لە ڕیگەی ئەم توێژینەوەیەوە
ڕێگایەکی درێژ و ڕاست ئەهێنینە بەردەم تاکەکان،هەروەها حکومەت ڕادەسپێرین بۆ جێبەجێکردنی ئەم ئەرکە
پیرۆزە ،ڕێکخستنەوەی کۆمەڵگەی کوردی و پاراستنی لە داڕمان و لە ناوچوون.
لە ڕێگەی ئەم پڕۆسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیریەوە دەمانەوێت تاکەکانی کۆمەڵگە بە تایبەت الیەنەکانی نێو
پڕۆسەی هاوسەرگیری چەند هەنگاوێک بەرەو پێش بچن.
هەروەک دەزانین خێزان لە کاتی خۆشی لەناو ناچێت بەڵکو لە کاتی ناخۆشی لەناو دەچێت بۆیە هەوڵ و تەقەاڵ
و ماندووبونمان بۆ ئەوەیە تاکەکان بتوانن لە کاتی ناخۆشیدا بەسەر ناخۆشیەکان زاڵ بن و کاتە ناخۆشەکان
تێپەرێن،بە دڵنیایەوە لەگەڵ ناخۆشیش خۆشی دێت،چونکە ئەمە بەڵێنی خودایە کە خودا دەفەرموێت(بەڕاستی
١

لەگەڵ ناخۆشی و تەنگانەدا خۆشی و ئاسودەی دێت).

لەم سۆنگەوە بە پێویستم زانی تیشک بخەینە سەر ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری و دەرهاوێشتەکانی
بەئاڕاستەکردنی خێزانێکی تەندروست لە کۆمەڵگەی کوردی.

گرینگی بابەت:
توێژینەوەکەی ئێمە پێک دێت لە کۆمەڵێک بنەڕەت و سەرچاوە بۆ دروست کردن و کردنەوەی دەرگایەکی
نوێ بەڕووی تاکەکانی کۆمەڵگا و ئەو کەسانەی دەچنە ناو ژیانی هاوسەرگیریەوە.
لەم خااڵنەی خوارەوە گرینگی ئەم توێژینەوەیە دەخەینە ڕوو:
-١دروست بونی بەختەوەری خێزان لە نێوان ژن و مێرد.
-٢کەم کردنەوەی ڕێژەی جیابوونەوەی هاوسەری.
-٣دەستخستنی ڕۆشنبیری سەبارەت بە ژیانی خێزانەوە.

 ١وەرگێردراوی قوڕئانی پیرۆز-سورەتی الشرح-ئایەتی (.)٥

1

-٤کەم کردنەوەی حاڵەتی توندوتیژی خێزانی و تاوانەکان.
-٥باڵوکردنەوەی خۆشەویستی و هۆگری لە ناو کۆمەڵگا.
-٦پاراستنی خێزان لە دابڕان و

هەڵوەشانەوە.

هۆکاری هەڵبژاردنی ئەم توێژینەوەیە:
بە گشتی هەڵبژاردنی ئەم توێژینەوەیە دەگەرێتەوە بۆ دوو هۆکار:
یەکەم :زۆری لێکترازانی خێزان.
بە پێی ئامارە فەرمیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان تەنها لە ساڵی  ٢٠٢١زیاتر لە  ١١هەزار خێزان لە
هەرێمی کوردستان هەڵوەشاوەتەوە،١شایەنی باسە زیاتر لە  ٨٠%ی ئەو خێزانانە منداڵیان هەبووە .واتە بە
نزیکەی لە هەر سەعاتو نیوێک دوو خێزان لێک جیا دەبنەوە،واتە لە شەش خێزان چواریان جیادەبنەوە٢.کە
لەم ساڵی  ٢٠٢٢داتاکان بەرەو باشتر نەچووە ،بەڵکو بەرەو خراپتر چوە،بۆیە یەکێک لەو ڕێگا چارانەی کە
پێویستە بگرێتە بەر پڕۆسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیریە .وەک کوردەواری دەلێت خۆپاراستن باشترە لە
چارەسەر کردن،هەنگاوی ئەم خۆپاراستنەش بریتیە لە پڕۆسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری تێیدا  ،گەنجەکانمان
ڕێگای ڕاست و گونجاویان پێ نیشان بدرێت تاکو دوور بن لە ڕێگای هەڵە و چەوت .
دووەم :زۆری کێشەی خێزانی.
وەک ئاشکرا و ڕوونە ،میللەتی کورد میللەتێکی میزاجی و دڵسافە زۆر زوو لە کردەوەکانی پەشیمان دەبێتەوە.
لە ئێستادا لە کوردستان لەبەر ئەو بارە ئابووریەی هەیە و ئاسانی بەکارهێنانی ئینتەرنێت بۆیە کێشەکانی خەڵک
کۆتای نایەت ،بە دڵنیایەوە ئەمەش کار دەکاتە سەر خێزان و کێشەی دەروونی و مادی و عاتفی بەدوای خۆی دا
دەهێنێت.
ئامانج و داهاتوی توێژینەوەکە:
ئامانج و داهاتووی توێژینەوەکە گەیشتنە بە شوێنی مەبەست و الیەنی پەیوەندیدار بوون بە پڕۆژە یاسا و
پەسەندکردنی لەالیەن پەرلەمانەوە و جێ بە جێ کردنی لەالیەن وەزارەتی داد یاخود وەزارەتی کاروباری

 ١پێگەی ئەلیکترۆنی - https://www.kurdistan24.netبەرواری سەیرکردن .٢٠٢٢/٣/٢
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کۆمەاڵیەتی بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی داد .کاتێک دەبینم دەوروبەرەکەم و هاوزمانەکانم یانی خوشک و
براکانم لە حاڵەتێکی خراپ دان و ڕێژەی جیابوونەوە و کێشەکانی خێزانی چیتر بە ژمارە بچوکەکان
ناژمێردرێن.سەرنج دەدەین دەبینین دادگاکانی جیابونەوەی خێزانی وەستانیان نیە،هەست بە ئازارێک ئەکەم لە
ناخم .هیوادارم خودای گەورە ڕێگام ئاسان بکات ئەو توێژینەوەیەم ببێتە هۆکاری خێر و خۆشبەختی بۆ تاکەکانی
خێزانی واڵتەکەم.
سەرچاوەکانی پێشوو:
لە ڕووی نێودەوڵەتی

ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری پێشوتر لە چەند واڵتێک تاقیکراوەتەوە و ئەنجامی

سەرسورهێنەری بە دەست هێناوە.
 یەکێک لەوانە واڵتی ماڵیزیا بە هۆی ئەم ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیریەوە توانیویەتی ڕێژەی جیابونەوە لە ٣٢%١

بهێنێتە خوارەوە بۆ . ٨%

 هەروەها لە واڵتی مسریش ئەم ڕاهێنانە کاری پێدەکرێت چونکە مسر خاوەنی ملیۆنێک و نۆسەد هەزارجیابونەوە بوو لە ماوەی  ١٠ساڵ دا بۆیە بڕیاریان دا بە کارپێکردنی ئەم ڕاهێنانە.٢
 لە واڵتی سعودیە بە هەمان شێوە لە ئێستادا ئەم ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیریە ئەنجام دەدرێت،بە هەمان شێوەلەبەر هۆکاری زۆری جیابوونەوەی خێزانی کار بەم پڕۆسەی ڕاهێنانە دەکرێت.
بەاڵم سەبارەت بە کوردستان تەنها پێشتر لە چەند کتێب و سەرچاوەیەک ئاماژە بە پڕۆسەی ڕاهێنانی پێش
هاوسەرگیری کراوە،بەاڵم وەک باسێکی تەواو بە تێر و تەسەلی باس نەکراوە لە هیچ الیەنێکی فەرمی .تەنها لە
چەند شوێنێک چەند نوسەرێک وەک و پێشنیار باسیان کردووە.بۆنمونە لێرەدا نوسەری ئەم راپۆرتە دەلێت
''پارێزەران و توێژەرانی كۆمەاڵیەتی ،بە پێویستى دەزانن بۆ بەرگرتن لە بەرزبوونەوەى ڕێژەى جیابونەوە ،پێش
٣

پڕۆسەى هاوسەرگیرى هۆشدارى خێزانى بە تاکەکان بدرێت.

یاخود لە پەرتووکی (شکۆی خێزان) بەشێکی تایبەت کردووە بە پڕۆسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری کردووە .
چەند سەرچاوەیەکی تریش باسیان کردووە،بەاڵم زیاتر نوسینەکانیان ئامۆژگاریە نەوەک ئەنجامدانی ڕاهێنانەکە
بە شێوەیەکی تێر و تەسەل و داواکاری  .هەروەک جێگای باسە لە ئێستادا لە دادگای هەولێر و سلێمانی پێش

 ١پێگەی ئەلیکترۆنی- https://www.hespress.com/بەرواری سەیرکردن .٢٠٢٢/٣/١
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مارەبڕینی تاکەکان وانەیەکی ئامۆژگاری هەیە کە نزیکەی دوو کاتژمێر دەخایەنێت و ئامۆژگاری تاکەکان
دەکەن،بەاڵم کات و شوێنی و چۆنیەتی ئەم ڕاهێنانە دەکرێت بە شێوەی باشتر ئەنجام بدرێت .
پسیارەکانی ناو ئەم توێژینەوەیە :
-١ئایا پڕۆسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ڕێژەی جیابوونەوە؟
-٢ئەم بابەتانە کامانەن لە ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری دەوترێتەوە؟
-٣ئایا پڕۆسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری سوودی دەبێت بۆ تاکەکانی کۆمەڵگەی کوردی؟
-٤ئایا پڕۆسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی چاکسازی لە نەوەکانی داهاتوو؟
-٥ئایا ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی بارگرانی لەسەر ئەو کەسانەی کە بە نیازی هاوسەرگیرین؟
-٦ئایا پڕۆسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی چارەسەرکردنی کێشە مادیەکان؟
-٧ئایا پڕۆسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی بێ کاری؟
-٨سودەکانی ئەم ڕاهێنانە چین؟

4

بەشی یەکەم
ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری و ئەرکەکانی و چۆنیەتی دەست پێکردنی.
باسی یەکەم:پێناسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری و ئەرکەکانی.
پێناسەی هاوسەرگیری کراوە لە یاسای باری کەسیەتی کە دەڵێ(( :هاوسەرگیری بریتییە لە گرێبەستێکی
رەزامەندانە لە نێوان ژن و پیاودا کە بەهۆیەوە هەریەكە بۆ ئەوی تر بەپێی شەرع حەاڵل دەبێت و مەبەست لێی
پێکھێنانی خێزانە لەسەر بنچینەی خۆشەویستی(المودة) و بەزەیی(الرحمة) و بەرپرسیارێتی هاوبەش بەپێی
1

حوکمەکانی ئەم یاسایە)).

پێناسەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری:بریتیە لەو پڕۆسەیەی کە بەر لە هاوسەرگیری دەبێت تاکەکان وەریبگرن،بە
شێوەیەکی ناچاری بۆ خۆشگوزەرانی ژیانیان و بەرەو پێش چوونی ئەقڵی و جەستەی و پیشەی بۆ هەردوو ڕەگەز
بێ جیاوازی .کە ئەم بەرنامەیە "ڕاهێنان و لێھاتووی و ڕێنوێنی دەبەخشێت بە ژمارەیەک لەو تاکانەی کە
دەیانەوێت هاوسەرگیری بکەن .دەربارەی کارامەیی ژیانی هاوسەری و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ کێشە و
فشارەکانی ژیان کە هاوسەران ڕووبەڕوویان دەبێتەوە هۆشیاری دەربارەی ماف و ئەرکە ڕەواکانی هاوبەش
٢

لەالیەن هاوسەرەکانەوە و لە سروشتی هەر الیەنێک لە ڕووی دەروونی و کۆمەاڵیەتی و کولتوورییەوە".

ئەرکەکانی ئەم ڕاهێنانە:
ئەرکەکانی هەیکەلی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری لەسەر سێ چەمک دادەمەزرێت:
یەکەم(/ڕیگری)ە،واتە پاراستنی ئەو قەاڵیەی کە خێزانە،پاراستن لە کێشەی نێوان هاوسەرەکان و پاراستن لە
دەستی دەرەکی هاوسەرەکان،کە خێزان بکەینە قەاڵیەکی بەهێز بە هیچ هێزێک نەڕووخێت.

 ١یاسای باری کەسیەتی ژمارە ( )١٨٨ی ساڵی  ١۹٥۹ی هەموارکراودا کە لە مادەی( )٣بڕگەی(.)١
٢
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دووەم(/گرینگی پێدان)ە،واتە کار دەکەین لەسەر ئەوەی وا لە تاکەکانی کۆمەڵگە بکەین خۆگونجێن بن و گرینگی
بە هەست و سۆزی بەرامبەرەکەیان بدەن .کە تاکەکانی خێزان نرخی یەکتر بزانن،ماڵەکانیان پڕ بکەن لە
خۆشەویستی و ڕێز و وەفاداری،لە ساتەکانی خۆشی و ناخۆشی لەگەڵ یەکتر بنو هەرگیز پشتی یەکتر بەرنەدەن.
سێ یەم :گرنگی دان بەخێزان؛ هەوڵدان بۆ گەیاندنی خێزان بە بەرزترین قۆناغەکانی،کە بابەتێکی زۆر گشتگیرە
و دەیان بابەتی خێزانی دەگرێتەوە ،لە خێزانێکەوە بۆ خێزانێکی تر دەگۆڕێت بەاڵم بە شێوەکی گشتی ئەمانە
1

دەگرێتەوە(گرینگی پێدانی ئەقڵی ،عاتفی،پەروەردەی،دابینکردنی بابەتە دارایەکان...زۆری تر).

پێگەی ئەلیکترۆنی https://amp/s/elaph.comبەرواری سەیرکردن٢٠٢٢/٣/٢٠
 ١بروانە :برنامج مقترح لتحضیر المقبلین علی الزواج علی ضوء التجارب العالمیة .اعداد:سارە محمود عبدالرحمان-رساڵە ماجستر سنة  ٢٠١٧ص - ٣
جامعة النجاح الوطنیة/فلسطین.
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باسی دووەم/چۆنیەتی دەست پێکردنی ڕاهێنان و ماوە و الیەنی پەیوەندیدار.
چۆنیەتی دەست پێکردنی ڕاهێنان:
هەروەک ئاشکرایە لە واڵتی ئێمە بە هۆی دابونەریتەوە،هاوسەرگیری بە دوو قۆناغدا تێپەردەبێت،کە بریتین لە
مارەبڕین و گواستنەوە ،بە ڕای ئێمە دوای مارەبڕین ،واتە کاتی دەستگیرانی باشترین کاتە بۆ وەرگرتنی ئەم
ڕاهێنانە.کە دەکرێت لەو کاتەدا کە ڕاهێنان وەردەگرن سوود لەو وانانە وەربگرن کە بەیەکەوە وەریدەگرن و
بەیەکەوە تاوتوێی بکەن زیاتر لە هزر و مێشکیان بمێنێتەوە و ببێتە خوێکی باش کە ژیانیان .هەروەها پێویستە
لەسەر ئەو الیەنەی کە بەم پڕۆسەیە هەڵدەستێت دوو یاخود سێ کات تەرخان بکات بۆ تاکەکان کە بە ویستی
خۆیان هەڵی بژێرن و لەم پڕۆسەیە بەشدار ببن،کە گەر کەسێک خاوەن کار بێت لە بەیانیان ئەوا دەکرێت دوای
نیوەرۆیان یاخوود شەوان بەژداربێت لەم ڕاهێنانە.
ماوەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری:
ماوەی ڕاهێنان لە هەندێک شوێن لەوانە لە واڵتی سعودیە یەک ڕۆژە ،یان بە درێژای پشوەکانی هەفتەیە بە
ڕێژەی دوو کاتژمێر لە ماوەی  ٦تاکو  1٠هەفتە.
هەروەک دەزانین ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری،ڕاهێنانێکە بۆ ساڵێک و دوان نیە بەڵکو بۆ ژیانی هاوسەرگیریە
واتە تاکو کۆتای ژیان پێویستاین بەم ڕێساو بەرنامەو ئامۆژگاری و ئەزموونانە دەبێت .بۆیە بە پێویستی دەزانین
کە ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری ماوەکەی لە ماوەکەی لە دە هەفتە کەمتر نەبێت و لە چواردە هەفتە زیاتر
نەبێت،چونکە ناکرێت ماوەکەی هێندە کورت بێت کە هیچ سودێک نەگەیەنێت یاخود زۆر زوو سودەکان لەبیر
بکەن،ناشکرێت ماوەکەی هێندە زۆر بێت کە ببێتە هۆی بێزاری .ڕەنگە ئێستا پسیارێک بە بیری خوێنەران بێت
(ئاخۆ نزیکەی دە هەفتە زۆر نیە بۆ ڕاهێنانێک؟)
لێرەدا واڵم دەدەمەوە دەلێم بە دڵنیایەوە نەخێر،چونکە کاتێک دەمانەوەێت کەسێک فێری خوێندەواری بکەین دەلێین
برۆ قوتابخانە و چەند ساڵێکی دەروات تاکو فێری خوێندن بێت .کاتێک خوێندن تەواو دەکات دەیەوێت کارێکی
پیشەی بکات دەلێین برۆ زانکۆ لە زانکۆش چەند ساڵێک دەخوێنێت و وانە وەردەگرێت،کەتە تاکو کەسێک
خوێندەوار بیت و پیشەزان بێت دەبێ بە نزیکەی  1٦ساڵ بخوێنێت و لە ڕاهێنان دابێت .کە بۆ پیشەیەک  1٦ساڵ
ئاسای بێت ئەی بۆ دروست کردن و بنیاتنانی خێزان شەش مانگ زۆرە؟ واڵمەکەی بەجێ دەهێلم بۆ ئێوە.هەروەها
پێویستە پڕۆسەکە لە کۆتایەکانی هەفتە و ڕۆژە پشوەکان بێت،کە ڕۆژانە دوو بۆ چوار کاتژمێر بخایەنێت.
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الیەنی پەیوەندیدار بۆ جێبەجێکردنی ئەم ڕاهێنانە:
ئەگەر چی ئەم ڕاهێنانە لە هەندێک واڵتی عەرەبی لە الیەن دەزگا و رێخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی ئەنجام
دەدرێت بە چاودێری الیەنی پەیوەندیدار لە حکومەت .بەاڵم دەبێت ئەم ڕاهێنانە الیەنێکی ڕەسمی پێی
هەڵسێت،و رێکی بخات و خەرجیەکانی لە ئەستۆ بگرێت و بیکات بە بەرنامەیەکی ناچاری پێش
هاوسەرگیری،بۆ هەردوو ڕەگەز بێ جیاوازی .کە ناکرێت ئەم بەرنامەیە لە ڕیگەی الیەنێکی ئاسای ئەهلی
یاخود خێرخوازی یاخود کۆمپانیا بەڕێوە بچێت،چونکە ڕەنگە ئامانجەکەی بگۆرێت بۆ ئامانجێکی مادی نەوەک
چاکسازی ..بە ڕای ئێمە پێویستە هەیکەلێکی تەواو دروست بکرێت لە بەڕێوبەرایەتیەک کە پەیوندیدار بێت
لەگەڵ وەزارەتی داد  ،هەڵسێت بە ڕێکخستن و جێبەجێ کردنی ئەم پڕۆسەیە.
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بەشی دووەم
ئەو کەسانەی کە ڕاهێنەرن و ئەوانەی ڕاهێنان وەردەگرن.
باسی یەکەم:ئەو کەسانەی ڕاهێنەرن.
ڕاهێنەر:ئەو کەسەیە کە بەرپرسە لە ڕێنمونی کردنی تاکەکان لە ڕووی فکری و دەروونی و پیشەی بە پێی
ئەزموونی خودی ڕاهێنەرەکە.کە بە پێویستی دەزانین ژمارە و جۆری ڕاهێنەرەکان زۆربن،تاکو بتوانرێت
زۆرترین سوود بگەیەنرێت بە تاکەکان.
گرینگترین ئەو ڕاهێنەرانەی پێویستە لەم ڕاهێنانە هەبێت ئەمانەن:
شارەزایانی بواری دەرونناسی:تەواوی ئەو کەسانەی کە لە بواری دەرونی یاخود کۆمەڵناسی یاخود کێشەکانی
خێزانی کار دەکەن دەگرێتەوە،کەسانێک بن کە بە الیەنی کەم بەکالۆریۆسیان هەبێت لە یەکێک لەزانستەکانی
(دەرونناسی،کۆمەڵناسی).
کە خزمەتی هەبێت و بەاڵیەنی کەم بتوانێت وا لەکەسی بەرامبەر بگەیەنێت کە خێزان ئەو پێکھاتەیە کە هەمیشەیە
و کاتی نیە ،کە بتوانێت لە تاکەکانی کۆمەڵگە بگەیێنێت کە تێکچونی نێوان دوو هاوسەر هێندە ئاسان نیە و مانەوەی
خێزان بە شێوەیەکی دروست ئەوپەری سەروەتە و بەختەوەریەکی بێ کۆتایە .زۆربەی کێشەکانی ئێستای
هاوسەران هەڵقواڵوی کێشەکانی ناخی خۆیان بۆ نمونە (هەڵچوون و توڕە بوون،رق هەڵگرتن،بێزاری..هتد)
کە دەرونناس بتوانێت ڕیگر بێت لە دروست بونی ئەو کێشانەو بتوانێت چاکسازی بکات لە ناخی کەسەکان.
شارەزایانی بواری ئیسالمی :ڕاستە هەڵبژاردنی شارەزایانی ئیسالمی یاخود کەسانی ئاینی بۆ ئاینەکانی تر
کارێکی قوڕسە و ئاستەنگی دروست دەکات ،بەاڵم دەکرێت زیاتر لە دانەیەک هەڵبژێردرێت بۆ ئەم مەبەستە.
هۆکاری هەڵبژاردنی کەسایەتیە ئاینیەکان بۆ ئەوە دەگەرێتەوە کە ئاینی پیرۆزی ئیسالم گرینگی تەواوی بە خێزان
و کێشەکان وچارەسەرەکان و بەردەوامی خێزان و خۆشویستن و ڕێزگرتن و وەفا و سۆز و بەزەی داوە ،و
هەروەها چونکە زۆرینەی خەڵکی کوردستان موسڵمانە بۆیە کەسانی شارەزای ئیسالمی پێگەو کەسایەتی تایبەتیان
هەیە لە ناو کۆمەڵگا و قسەکانیان جێگای سەرنج و تیرامانە و خەڵک بە جۆشەوە گوێیان بۆ ڕادەگرن
و گوێڕایەڵیان دەکەن،چونکە خەڵکانی موسڵمان گوێڕایەڵی پێغەمبەرەکەیانن(د.خ) و کەسانی شارەزای ئیسالمی
جێگری پێغەمبەرن(د.خ)،هەروەها کەسانی شارەزای ئاینی ئەزمونی زۆریان هەیە لە چارەسەرکردنی کێشە
خێزانیەکان چونکە بەردەوام لە ناو خەڵکن و ئاگەداری کێشەو گرفتی خێزان و بەردەوام بە هانای کێشەکانی
خەڵکەوە دەچن،بونەتە خانەیەکی جێگای متمانە بۆ هاوسەرەکان .لەبەر ئەو هۆکارانە ڕاهێنان پێ کردنی ئەو
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کەسانەی بە نیازی پڕۆسەی هاوسەرگیرین لە الیەن کەسانی شارەزای ئیسالمیەوە خاڵێکی گرینگە .یەکێکی تر
لە ئەرکە گرینگەکانی کەسانی ئاینی ئاگەدار کردنەوە و شێوازەکانی خۆپاراستن لە جادوو فێری ئەو کەسانە
بکرێت کە بە نیازی هاوسەرگیرین .جادوو ئەو کێشە بەڕباڵوەی ناو کۆمەڵگایە کە زۆربەمان لێی بێخەبەرین و
ئاگەداری نین  .تەنانەت ناتوانین خۆمان لە جادوو و کاریگەریە خراپەکانی بە دوور بگرین .بۆیە پێویستە لە سەر
هەموو تاکەکانی کۆمەڵگە شارەزا بکرێن لە خۆپاراستن لە جادوو.
توێژەری پەروەردەیی:یەکێک لە ئەرکە گرینگەکانی خێزان بەخێو کردن و پەروەردە کردنی منداڵە،بۆیە بۆ ئەم
مەبەستە ئەزموون وەرگرتن و فێربوونی شێوازی دروست بۆ بەخێو کردن و پەروەردە کردنی منداڵ لە ئەستۆی
کەسانی شارەزا دەربارەی پەروەردە و فێرکردنە..کە لەم بابەتانە خۆی دەگرێتەوە(شێوازەکانی مامەڵە کردن لەگەڵ
منداڵ،شێوازەکانی فێرکردنی زانست و زانیاری،چۆنیەتی ڕێکخستنی کاتەکانی منداڵ،ڕیگری کردن لە منداڵ لە
خراپ بەکار هێنانی تەکنەلۆجیا ئەمانەو سەدان بابەتی پەروەردەی گرینگ کە لە ژیانی ڕۆژانە پێویستیان پێ
دەبێت)کە دەکرێت وانەکان تیۆری و کرداری بن.
دکتۆر (تەندروستزان) :بونی دکتۆرێکی پسپۆر لە بواری پزیشکی گشتی و پسپۆرێکی بواری ئافرەتان و
پسپۆرێکی بواری پیاوان بنچینەیەکی گرینگە بۆ سەرکەوتنی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری .چونکە کێشیەکی
گەورەی واڵتی ئێمە ئەوەیە کە نەخۆش بوون بە عەیبە دەزانین بە تایبەت الی پیاوان،بۆ نمونە یەکێک لە
هۆکارەکانی بێزار بونی هاوسەرەکان خراپ بوونی هۆڕمۆنەکانیەتی لە کاتی سەرجێیدا  ،و رەتکردنەوەی کەسی
نەخۆش بەوەی خۆی نیشانی پزیشک بدات،ئەمەش دەبێتە هۆی بێزاری الیەنی بەرامبەر لەو مافەی کە هەیەتی
و پێی نادرێت دەیان جار حاڵەتی وا تۆمار کراوە کە دواتر خیانەت و چەندان کارەسات و تاوانی دوور لە رەوشت
و ئادابی بە دوای خۆی دا هێناوە و بۆتە هۆی تێکدانی شیرازەی خێزان لە هەردوو ڕەگەز بێ جیاوازی .لە واڵتی
ئێمە چوون بۆ الی دکتۆر و وەرگرتنی ئامۆژگاری پزیشکی بە شتێکی نارۆشنبیری و عەیب دادەنرێت،بەاڵم لە
هەمان کاتدا خەڵکانی ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست زۆر ناتەندروست دەژین لە ڕووی شێوازی و کاتی خەو ،کاتی نان
خواردن و ئەو خواردنەی دەیخۆن و تەواوی ئامۆژگاریە پزیشکیەکانی تر...
ئابوریناس:یەکێکی تر لە کێشەکانی ئەم واڵتە ئەوەیە کە فێر دەکرێین چۆن پارە پەیا بکەین،بەاڵم قەت فێر
نەکراوین کە چۆن پارە خەرج بکەین.لە ڕاستیدا چۆنیەتی خەرج کردنی پارە گرینگترە لەچۆنیەتی پەیاکردنی،کە
بەداخەوە خەڵکی واڵتی ئێمە لە چۆنیەتی بەڕێوە بردنی سەروەتەکەی بێخەبەرە .سەدان ڕێسای ئاسان و مەنتق
هەن بۆ چۆنیەتی بەڕێوە بردنی سەروەت،جا سەروەت لە کەمترین پارە تا ملیاران دۆالر .بۆ نمونە (دەبێت
بزانین لە پارە دەبێت هەڵبگیرێت ئینجا خەرج بکرێت،نەوەک خەرج بکرێت ئینجا چی مایەوە هەڵبگیرێت)
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یاخود وتەیەکی ئابوریناسان هەیە دەربارەی قەرز کە نابێت هەرگیز قەرز بکەی تەنھا ئەگەر لەو قەرزە دوو
هێندە قازانج بکەیت ،ئەگەر نا ناکرێت بۆ شتی زیادەو بێ سوود قەرز بکرێت).
یاخود (دەکرێت قەرز بکرێت بە ڕێگایەکی زۆر ئاسان کە لە بڕی ئەوەی قەرزێکی گەورە بکەی کە یەک کەس
کە دواتر ئەو کەسەی خاوەن قەرزە پێویستی پێدەبێت و دانەوەی قەرزەکە زۆر قوڕس دەبێت،بەاڵم ئەگەر چەند
قەرزێکی بچووک لە چەند کەسێک بکەی ئەوا دانەوەی هەر یەکێکیان ئاسانە و بارقوڕسی ناکەوێتە سەر خاوەن
قەرزەکەش).
ئەمانەو دەیان ڕێسای تری ئابووری زۆر ئاسان هەیە کە دەکرێت تاکەکانی خێزان تێیدا سوودمەند ببن.
کەسانی پیشەزان:خۆی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری کارێکە کە سەدان سوودی زۆر گرینگ بەدوای خۆی
دەهێنێت بەتایبەت لە ناخ و دەروونی کەسەکان .بەاڵم لەهەمان کات دا دەکرێت سوودی زۆر گەورەتر بەدوای
خۆی دابھێنێت.
دەمەوێت لێرەدا زۆر واقیعیانە بیر بکەینەوە"دەبینین کە چەندەها ساڵ کەسەکان دەخوێنن و زانکۆ تەواو دەکەن
بەاڵم ناتوانن کارێک بۆ خۆیان بکەن چونکە وا تێگەیشتوون کە دەبێت چاوەرێ بن حکومەت دایانبمەزرێنێت
و موچەی مانگانە وەرگرن ،هیچ کات کەسێک ڕاستیەکانی پێ نەوتون کە دەبێت خۆیان بیر لە خۆیان بکەنەوە.
لێرەدا ئێمە دەتوانین ئەو توانایە بدەین بە گەنجان ئەویش لە ڕیگەی فێر کردنی کار و پیشە بۆ گەنجەکانمان بە
هەردوو ڕەگەزەوە.
بۆ نمونە دەکرێک کوڕەکان فێری(کارەبا،دارتاشییییییی،خەیاتی،سییییییەرتاشییییییی،چاکردنەوەی کەلوپەلی کارەبای،
گۆشتفرۆشی،فیتەری،ڕوونگۆری ئۆتۆمبێل ....و سەدان کاری تر )کە دەکرێت لەالیەن کەسانی خاوەن ئەزموون
لەو بوارە وانەکان بوترێتەوە،ڕەنگە گەر وانەبێژەکان شیییەهادەشییییان نەبێت ئاسیییای بیت .بۆ ئافرەتانیش بەهەمان
شیییێوە(خەیاتی،چێشیییت لێنان،کاری سیییاڵۆن،کاری دەسیییتی و چەندەها کاری تر) .بەهەمان شیییێوە دەبێت لە الیەن
کەسییییییانی شییییییارەزە لەو بوارانەوە وانەکان بوترێتەوە .کە دەکریت هەر کەسییییییێک لەو بوارە وانە وەربگرێت کە
ئارەزووی کارکردنی تێدا هەیە .واتە وەرگرتنی وانەی پیشەی ئارەزوومەندانەیە.
یاساناس:یەکێکی تر لەو کەسانەی رۆڵی گرینگی هەیە لە ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری یاساناسە ،چونکە زۆرێک
لە ئێمە شارەزا نیە لە یاساو مافو ئەرکەکانی خۆی نازانێت،و زۆر جار لە الیەن کەسی بەرامبەرەوە بە شێوازی
خراپ سوود لە ساویلکەی و نەزانینی وەردەگرن .بۆیە گەر کەسێکی یاساناس شەرەزای هەبێت و کاری کردبێت
لە بواری خێزان ئەوا دەکرێت ئەو ئەرکە پیرۆزە وەربگرێت ،و شارەزای یاسای ببەخشێت بە هەموو ئەو تاکانەی
کە بە نیازی زەواجن.
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ڕاهێنەری وەرزشی :لە ئێستای کوردستان دا ،بەهۆی بەرەو پێشچوونی تەکنەلۆجیا و ئامێرەکانی گواستنەوە و
پەیوەندی،زۆرێکمان خودی جەستەی خۆمان پشتگوێ خستووە کە زۆر دوورین لە (رێکستنی کێشی لەش،خەو،
خواردن ،وەرزشکردن...هتد) .بە هۆی زۆری ئامێرەکانی گواستنەوە لە ئێستادا تاکەکان زۆر کەم ڕێگای پیادە
بەکار دەهێنن ،ئەمەش دەبێتە هۆی زۆری کێشی لەش .بە هۆی ئامێرەکانی پەیوەندی تاکەکان تا درەنگای شەو
ناخەون ئەمەش دەبێتە هۆی تێکدانی هۆڕمۆنەکان و کەم توانای .بە هۆی زۆر بوونی خواردنی خێرا و خواردنە
پڕ لە شەکر و چەوریەکان کە دەبێتە هۆی تێکدانی هۆڕمۆنەکانی لەش و زیادکردنی چەوری لەش .ئەمانە و دەیان
هۆکار دەبێتە هۆی بێزاری لەالیەن تاکی بەرامبەرەوە  ،دەکرێت ڕاهێنەرێکی وەرزشی تاکەکان ڕاست بکاتەوە و
ئاگەداریان بکاتەوە.
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باسی دووەم:ئەو کەسانەی ڕاهێنان وەردەگرن.

ئەو کەسانەی کەوا پێویستە لەم راهێنانە بەشداربن :
 -1ئێمە بە پێویستی دەزانین گشت تاکەکانی کۆمەڵگە کە بە نیازی هاوسەرگیرین بەشداربن لەم ڕاهێنانە،و بە
شێوەیەکی ناچاری ڕاهێنان وەربگرن .چونکە هیچ کەسێک نیە لە گشت بوارێک شارەزا بێت،هەروەها ئەم
بەرنامەی ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیریەی ئێمە فرە بابەتە و زۆر گشتگیرە ،کە لە گەنجێکی تەمەن بچووک تاکو
کەسێکی پیر دەشێت سوود وەربگرێت لەم پڕۆسەیە ،و بە هاوکاری ئەم ڕاهێنانە زیاتر چێژ لە ژیانی هاوبەش
وەربگرێت .چونکە ئێمە دەبێت ئەوە بزانین دەزانین کە خۆشەویستی بە تەنیا بەس نییە بۆ ئەوەی هاوسەرگیریەکە
بە سەرکەوتوویی بەردەوام بێت ،پێویستە بە شێوەیەکی گونجاو پەیوەندی نێوانیان رێکبخرێت .پەیوەندی
سەرکەوتووی نێوان ئەو دوو الیەنە بڕبڕەی پشتی بەردەوامی خێزانێکی بەختەوەرە،کەچی زۆرێک لە
خێزانەکان ناتوانن بە دروستی پەیوەندی نێوانیان بھێڵنەوە و سەرکەوتوو نابن لە دروستکردنە خێزانێکی
بەختەوەر .هەر کەسێک کە خەریکە هاوسەرگیری دەکات دەبێت بزانێت کە ژیانی هاوبەش مانای چییە و مانای
ژیانی هاوسەری چییە ،دەبێت درک بە بیرۆکەی هاوبەشکردنی ژیانی کەسێک بکات بە هەموو وردەکارییە
بچووکەکانیەوە ،بۆیە هەڵبژاردنی هاوبەشێکی ژیان دەبێت بە هۆشیاریەوە بێت.
-٢ئەو کەسانەی کە کێشەی خێزانیان هەیە ،دەکرێت لە ڕێگای دادگاوە یاخود پارێزەرە بە ڕێزەکانەوە ئەو کەسانەی
کێشەی خێزانیان هەیە دووبارە لە سەرەتاوە دەست پێبکەنەوە و هەوڵبدەین شیرازەی خێزان تێک نەچێت ،چونکە
دەشێت مرۆڤێک خراپ بێت و دواتر بەرەو باشی بڕوات و ڕێگای ڕاست بدۆزێتەوە و بە خۆی دا بچێتەوە و ببێتە
خاوەنی خێزانێکی بەختەوەر.
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بەشی سێیەم
بابەتەکانی ئەم ڕاهێنانە
باسی یەکەم:بابەتە تیۆریەکانی ئەم ڕاهێنانە.
بابەتە تیۆریەکانی ئەم ڕاهێنانە
هەندێک بابەت هەیە کە پەیوەستە تاکەکان ڕاهێنانی لێ وەربگرن کە پەیوەستە بە ناخ و دەرونی کەسەکان،کە
کاریگەری ڕاستەوخۆی دەبێت لەسەر ژیان تاکەکان و کەسەکانی دەروبەری .لێرەدا دەمەوێت جەخت بخەمە
سەر ئەو بابەتانەی کە هەستیارن و پشتگوێ خراوە لە الیەن ڕاهێنەرانی بواری خێزانی و تاکەکانی کۆمەڵگە.
تێگەیشتن لە هەژاری :سەرەتا دەبێت بزانین کە هەژاری دەرد نیە بەڵکو نیعمەتە،هەژار خۆشەویستی
خودایە،پێغەمبەرمان درودی خودای لەسەر بێت ئەو کاتەی مردیش هەر هەژار بوو.ناکرێت لە سەردەمی ئێستای
پێشکەوتن دا،مرۆڤەکان هێندە دوا کەوتوو بن سەروەت سامان بە هۆکاری خۆشبەختی بزانن ..بەڵکو پارە ڕیگە
خۆشکەرە بۆ خۆشبەختی بەاڵم خۆشبەختی نیە .جیاوازی نیە لە ناو ئۆتۆمبێلێکی مۆدێل بەرز بگریت یان لە
ئۆتۆمبیلێکی مۆدێل نزم.
جیاوازی نیە لە سەر سیسەمێکی مارکە نەخۆش بیت یان لە ئەرز بکەویت و نەخۆش بێت ..بۆیە دەبێت لە تاکەکانی
خێزان بگەیەنرێت ئەگەر هاتوو توشی هەژاری بن دەبێت بەرگە بگرن و ئەوە تاقیکردنەوەی خودایە و کۆڵ
نەدەن لەو تاقیکردنەوەیە ،چونکە کەسە بەهێزەکان ئەتوانن لە هەژاری دەربچن کلیلی دەرچون لە هەژاری
کۆڵنەدان و بڕوا بەخۆبون و قەناعەتە.
ڕازی بوون بە کەمو کورتیەکانی یەکتر :وەک هەموومان دەزانین هەموو کەسێک کەموو کورتی هەیە بەاڵم
گرینگ ئەوەیە هاوسەرەکان یارمەتی یەکتربدەن بۆ چارەسەرکردنی کەموو کورتیەکانیان و ڕێگای ڕاست نیشانی
یەک بدەن،بۆ نمونە یەکتر ڕابھێنن لەسەر توڕە نەبون و ئارام گرتن یاخود بە وریایەوە بڕیار بدەن و پەلە
نەکەن،و بەم شێوەیە یارمەتی یەکتر بدەن .وەک پێشینان دەڵین (بەهێزی لە یەک ڕیزی دایە)،کاتێک هاوسەرەکان
لەهەموو شتێک دژی یەک بن ئەوا بە تێپەربوونی کات لە هاوسەرەوە دەگۆڕێن بۆ دوژمنی یەک .بەاڵم دەربارەی
ئەو کەمووکوڕیانەی ئیالهین و ناتوانرێت چارەسەر بکرێت گرینگە هاوسەرەکان ئەو کەموو کوڕیانە قبوڵ بکەن
و بەو کەمووکوڕیانەوە یەکیان خۆش بوێت ،بۆ نمونە کەسێکە و چاوێکی لە دەست داوە یاخود قاچەکانی لەدەست
داوە یاخود کێشەی هەبێت لە رەنگی پێستی،لێرەدا پێویستە هاوسەرەکان ئەو ناتەواویانە قبوڵ بکەن و
14

بەو کەمووکوڕتیانەوە هاوسەرەکانی خۆیان خۆش بوێت،بە هەردوو جۆری کەموو کوڕیەوە کە لە زکماکەوە وا
بیت یاخود بە قەزا وای بەسەر هاتبێت.
دڵ پیس بوون:لێرەدا بە پێویستی دەزانم ناوێکی ڕاستر لە دڵپیسی بنێم (ئاگەدار بون) یەکێ لەو هۆکارانەی کە
کێشەی ئێستای کۆمەڵگەیە ئەویە پیاو کە گەورەی خێزانە ئاگەداری ئەوە نیە کە خیزان و منداڵەکان و خوشکەکانی
خەریکی چ هەڵەیەکن کە تێکەوتوون ..لە سەردەمی ئێستای پێش کەوت و تەکنەلۆجیادا بیر کردنەوەی هەڵەی
تاکەکانی کۆمەڵگە ،تاوان کردن زۆر ئاسان بووە و کوڕان و کچانی خراپ بەردەوامن لە هەڵخەلەتاندنی گەنجانی
تر بە شێوەی زۆر فێلبازانە و ئاسان,نامەوێت تەنھا لۆمەی ئافرەتەکان بکەم پیاوەکانیش لە خیانەت و کردنی کاری
خراپ هیچیان کەمتر نیە لە ئافرەتەکان بەڵکو ڕێگا بۆوان ئاسانترە بۆ کردنی کاری ناشەرعی بۆیە لیرەدا دەمەوێت
لە ڕیگەی ئەم ڕاهێنانەوە خەڵک فێر بکرێت دوور بکەوێتەوە لە ژیان و خەیاڵی تەکنەلۆجیا،ژیان کردنی خێزانی
واقیعیانە زۆر چێژی زیاترە لە ژیانی خەیاڵی تەکنەلۆجیا .پێویستە کەسەکان پشت بە تاکەکانی خێزانەکەی خۆیان
ببەستن و دوور بکەونەوە لەوەی خیانەت لە هاوسەریان یاخود لە دایک و باوکیان بکەن،چونکە ڕەنگە ئەوەی
ئەمرۆ دەبێتە هاورێت بەیانی ڕووی ڕاستی خۆی بە دیار دەخات و بەرەو ماڵوێرانیت ببا .ڕەنگە ئەوەی ئێستا
خۆشیە دوای ماوەیەک لە بەردەوامبوون لەو هەڵەیە دەبێتە خوێکی خراپ و واز هێنان لێی دەبێتە کارێکی گران.
بۆیە دەلێم دڵپیسی بوون و ئاگەردار بوون لە خێزان و تاکەکانی ناو خێزان بە هەردوو ڕەگەزەوە کارێکی واجبە.
و هەر تاکێک کە توشی تاوان دەبێت ،بە دڵنیایەوە گەورەکانی و خێزانەکەشی تاوانبارن .
دواخستنی گواستنەوە :یەکێکی تر لەو بابەتانەی لە سەردەمی ئێستا گرینگە پەرەی پێ بدرێت ئەویش دواخستنی
گواستنەوەیە بۆ ماوەیەک لە نێوان سێ مانگ تاکو شەش مانگ بێت ،دەکرێت لەو ماوەیە زیاتر لە یەک تێبگەن
و پالنی خێزانێکی بەختەوەر و ماڵێکی پڕ کامەرانی دابنرێت .سەدان حاڵەتمان هەبووە کە دوای کەمتر لە
مانگێک لە هاوسەرگیری داوای جیابوونەوەیان کردووە و چونەتە بەردەم دادگاکان،بۆیە ئێمە لە ڕیگەی ئەم
توێژینەوەیەوە داوا دەکەین لە گەنجەکانمان کە ماوەی دەستگیرانی درێژ بکەنەوە و زیاتر لەیەک تێبگەن و زیاتر
کات بۆ یەک تەرخان بکەن،چونکە هاوسەرگیریەکی سەرکەوتوو پێویستی بە کات و پالنی باش هەیە.

نیشاندانی ڕووی ڕاستی یەکتر:
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یەکێکی تر لەو باسانەی کە بەردەوام کێشەی لەسەرە ئەو گۆڕانانەیە کە دوای هاوسەرگیری دێتە ئاراوە،بە
شێوەیەکی گشتی لە هەردوو ڕەگەز سەرهەڵدەدات و بە شێوەی تایبەت ئەو گۆڕانکاریانە لە ئافرەتان زیاتر لە
روخساریان ڕوو دەدات لە پیاوانیش لە هەڵسوکەوتیان .یانی شتێکی زۆر سەختە ئەگەر کەسێک ئەوەی کە هەیەو
بونی خۆیەتی قبوڵی بکات و بە بەرامبەرەکەشی نیشانی بدات،بەڵکو دەست دەکات بە نمایش کردن بۆ
بەرامبەرەکەی .دوای زەواج ناتوانێت تا ماوەیەکی زۆر بەردەوام بێت لەم نمایشە و دەگەرێتەوە سەر ئەوەی کە
هەیە .لێرەدا مەبەستمان نیە گاڵتە بە دروستکراوی خوا بکەین یاخود لۆمەی ئەو کەسانە بکەین کە خوێکی خراپیان
هەیە،بەڵکو هەموو کەسێک کەموکوڕی هەیە شایەنی چاکسازیە ،بەاڵم ناکرێت مرۆڤ ڕووێکی تر پیشانی کەسی
بەرامبەر بدات و دواتر ڕووی ڕاستەقینەی دەرکەوێت،ئەوەش دەبێتە هۆی بێزار بوون لە سەرەتاکانی زەواج و
دەشێت کێشەی تر بەدوای خۆی دابێنێت.
هەڵبژاردنی ڕێگای ڕاست بۆ دیاری کردنی هاوسەر:
یەکێکی تر لە کێشەکانی ئێستای گەنجان هەڵبژاردنی هاوسەرە لە ڕیگەی تەکنەلۆجیاوە  ،بە داخەوە ژمارەیەکی
زۆر لە گەنجان ئێستا بەم حاڵەتە تێدەپەرن و ناتوانن کۆنتڕۆڵی هەست و عاتیفەی خۆیان بکەن،کە ڕەنگە ئەو
کەسەی کە لە ئینتەرنێت دەیدۆزێتەوە وا هەست دەکات هەمان ئەو کەسەیە کە ئەو دەیەوێت بەاڵم لە ڕاستیشدا وانیە
،چونکە ناتوانێت ئەوە ببینێت لە ڕیگەی مۆبایلەوە کە پێویستە پێش هاوسەرگیری بیبینێت .هەندێ جار دەبینین
حاڵی گەنجەکانمان بە ڕاستی شیاوی پێکەنینن لە هەمان کاتیشدا کەسانی خەمخۆر لە بواری خێزانی قەهر دەخوات
لەم حاڵە ،کە کەسێک لە ڕیگەی (پۆبجی،فەیسبووک،سناپچات )....ئەو کەسە دیاری دەکات کە دەیەوێت تا کۆتای
ژیانی لەگەڵی بێت.
کەچی سەیر دەکەیت ئەوانەی لە ڕێگای ئینتەرنێتەوە هاوسەرگیری دەکەن هەر لە سەرەتای هاوسەرگیریانەوە
دەکەونە گیر و گرفتەوە .کێشەیەکی تر ئەوەیە کە کەسێک دەست بەو خوە خراپەی تەکنەلۆجیا بگرێت دوای
زەواجیش ناتوانێت وازی لێ بھێنێت،بەاڵم دوای زەواج دەبێتە خیانەتی ئەلیکترۆنی کە یاسا دانیپێنەناوە بەاڵم چەند
نامەیەکی هاوسەرەکەی کە بۆ ڕەگەزی بەرامبەری ناردووە بەسە بۆ تێکدانی شیرازەی خێزانێک .هەروەها بۆ
چاکسازی کردن لەم بابەتە دەشێت ئەم پرۆگرامە لە ڕێگەی میدیاکانی ڕاگەیاندنەوە بە تاکەکانی کۆمەڵگە ئاشنا
بکرێت.
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دوورکەوتنەوە یاخود کەمکردنەوەی تەکنەلۆجیا و ئەڵیکترۆنیات :لێرەدا بە پێویستی دەزانم دابەشی بکەم بۆ
دوو جۆر بەشی یەکەم بریتیە لەو جۆرەی ئەلیکترۆنیات کە دەبێت سنوری هەبێت و زیادەرۆی نەکرێت لە بەکار
هینانی.
جۆری یەکەم :یاریە ئەلیکتڕۆنیەکان و تەلەفزیۆن و وێبسایەتە ئاسیایەکان دەگریتەوە وەک فەیس بووک و
ئینسیتیگڕام و سناپچات و وێبەسایتەکانی هاوشێوە تاکەکانی کۆمەڵگە دەکرێت بەکاری بھێنن و سودی لێ وەرگرن
بەاڵم ناکرێت لە حەدێک تێپەر بێت کە هاوسەرەکەی پێ ناخۆشبێت یاخود کاتێکی زۆر زۆری بۆ تەرخان بکات
و هاوسەرەکەی پشت گوێ بخات .هەروەک دەزانین هەر شتێک گەر سودی هەبێت بەاڵم لە سنور تێپەرێت ئەوا
دەگۆڕێت بۆ زیان  ،بۆ نمونە بەکار هێنانی ئۆتۆمبێل سودی گەورەی هەیە بۆ هاتوچۆ بەاڵم زیادەرەوی کردن لێی
دەبێتە هۆی نەخۆشی و قەلەو بوون.
یاخود خوێ یا شەکر یا لیمۆندزی کە تام و چێژ دەدەن بەو خواردنانەی کە دەیخۆن بەاڵم لە زانستی پزیشکی پێی
دەڵین ژەهری سپی،چونکە زیادەرەوی کردن لێی دەبێتە هۆی زیان گەیاندن بەجەستە .بە هەمان شێوە کاتێک
مرۆڤ زۆر خەریکی ئینتەرنێت دەبێت ،یاخوود زۆر یاری دەکات  ،یاخود زۆر سەیری تەلەفزیۆن دەکات ،ئەوا
کاریگەری خراپی لەسەر خۆی دەبێت لە هەمان کاتیش کاریگەری دەروونی لە سەر هاوسەرەکەی دەبێت.
جۆری دووەم :دورکەوتنەوە لە وێبسایتە بەدڕەوشتیەکان:ئەو وێبسایتانەی پەیوەستن بە کاری جنسی و بیرێکی
جنسی خراپی لە ناو مێشکی هەموو تاکێکی ئەم کۆمەڵگایە جێهێشتووە .کە ئەم کێشەیە تایبەت نیە بە واڵتی ئێمە
بەڵکو کێشەیەکی نێودەوڵەتیە .سااڵنە ملیاران دۆالر تەرخان دەکرێت بۆ پالپشتی کردن لەم جۆرە وێبسایتانە.
هەڵدەستن بە دروست کردنی سیناریۆ و هێنانی گروپێکی ناوازە لە بواری دەرهێنانی فیلم و کامێرەمانی،لە هەمان
کاتدا بەکارهێنانی دوو کەسی ڕاهێنراو لەو بوارە کە بە ئارەزووی خۆیان گۆڕانکاری لەو کەسەدا دەکەن و
دەیکەن بە کەسێکی سەرنجراکێش لەم بوارەدا .کەسێک سەیری ئەم وێنانە دەکات و شێوازەکەی لە بیر و هزر
دەمێنێتەوە،کە دواتر هاوسەرەکەی خۆی دەبینێت بەم شێوەیە نیە ،وا بیر دەکاتەوە کە کەسێکی هەڵەی هەڵبژاردووە،
بە گشتی بۆ هەردوو ڕەگەز و بە تایبەتی زیاتر ئەم کێشەیە الی ڕەگەزی نێر هەیە .کە دەبێتە هۆی بێزاربوون لە
هاوسەر و بەکارهێنانی ڕیگ ەی هەڵە بۆ بەتال کردنەوەی ئارەزووە جنسیەکانی،و زۆربەی کات کارەساتی زۆر
گەورە بەدوای خۆیدا دەهێنێت.
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گوێنەگرتن:
یەکێکی تر لە کێشەکانی ئێستای خێزانەکان دروست کردنی ئاژاوەیە لە الیەن کەسی سێیەمەوە ،جا ئەو کەسە لە
الیەن ناسیاوەکانی کوڕەکە بێت یاخود کچەکە یان کەسێکی نەناسراو ،جیاوازی نیە .کەسێک بێتە نێوان کچێک و
کوڕێک و نێوانیان تێکبدات،ڕەنگە قسەی درۆ بەکار بھێنێت یان زیاد لە حەد ڕاستیەکان شی بکاتەوە .باشترە
کاتێک کوڕێک و کچێک یەکتریان هەڵبژارد ئەوا گوێ لە خەڵک و کەسی دی نەگرن و ڕیگە بە یەکتر بدەن بۆ
شیکردنەوە و دەرچوون لە کێشەکانیان .یەکێک لەو کێشە هەرە گەورانەی لە دادگاکانی تایبەت بە کێشەکانی خێزان
بینیم ئەوە بوو کە کوڕێک و کچێک زۆر لەگەڵ یەک تەبا بوون ،بەاڵم کاتێک دادوەر دەیپرسی بۆ دەتانەوێ جیا
ببنەوە،زۆر بە ساردەی دەیانووت(لێمان ناگەرێن تا جیا نەبینەوە،ماڵی خەزوورم واز ناهێنن،خەسووم شەرم پێ
دەفرۆشێت،خزمەکانی هاوسەرەکەم دایمەن تانەم لێ دەدەن) .بەڕاستی کارەساتە کە بەهۆکاری کەسێکی تر
خێزانێک تێک بچێت،بۆیە ئێمە ناتوانین تەواوی کۆمەڵگە چاک بکەین،بەاڵم دەتوانین وا لە گەنجەکانمان بکەین
کە گوێ نەدەن بە قسەی دەوروبەرەکەیان و متمانەیان ببەخشن بە هاوسەرەکانیان و بەردەوام بن لە خۆشویستنی
یەکتر.
چاولێکەری:
یەکێکی تر لەو بابەتانەی پێوستە تاکەکانی کۆمەڵگە لێی هۆشیار بکرێنەوە چاولێکەریە ،خودای گەورە ئێمەی
دروست کردووە بە جیاوازیەوە دروستی کردوین بۆ ئەوەی بکەوینە ناو تاقیکردنەوەی ئیالهی و تاکو هەوڵ و
تێکۆشان بدەین،بۆ ئەوە نیە کە حەسوودی و چاولێکەری بکەین .بەاڵم بەداخەوە لە ئێستادا حەسوودی و چاولێکەری
و زەمکردنی یەکتر بۆتە پیشەی ڕۆژانەی تاکەکانی ناو خێزان .شتێکی زۆر ئاسایە ئەگەر نەتوانیت بە رێچکەی
ناسیاوێکت بژیت،زۆر ئاسایە ئەگەر ژیانت قوڕستر بێت لە ژیانی خزمێکت ،زۆر ئاسایە ئەگەر مانگانە نەتوانیت
بڕە داهاتێکی باشت هەبێت ،لە بڕی ئەوەی کات بکوژین بە باس کردن وخەفەت خواردن لەوەی بۆ ئێمە ناتوانین
وەک فالن کەس بین،دەتوانین لە بڕی ئەوە خۆمان بەهێز بکەین لە الیەنی دەروونی یا جەستەی یا هزری یا
پیشەی.
هۆشیاری ماڵداری :کە تاکەکان لە تەمەنێکی گونجاوەوە فێری ماڵداری بکرێت،کە هەردووڕەگەز بتوانن بە
یارمەتی یەکتر ماڵ بەریوە ببەن و کەمووکورتیەکان پڕ بکەنەوە .ناکرێت کچ بچێتە ماڵی مێردی و نەتوانێت چەند
جۆرێک خواردن ئامادە بکات .ناکرێت کوڕ وا تێگەیشتبێت کە ئافرەت دەبێت ئامادەی بکات پیاویش تەنھا
1

بیخوات،دەبێت پیاوەکانیش یارمەتی دەری ئافرەتەکان بن لە کاری ماڵەوە.

 ١کتێبی شکۆی خێزان  --د.احمد محمود سیدە-بابەتی هۆشیاری گەنجان بەر لە پڕۆسەی هاوسەرگیری -اڵپەرە -١٢٤چاپی یەکەم -چاپخانەی هەڤاڵی
هونەری.
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هەڵبژاردنی هەڵە :وەک هەموومان دەزانین هەر شتێک سەرچاوەکەی هەڵە بێت و لە سەر شتێکی هەڵە بنیاتنرابێت
ئەوا سەرەنجام و کۆتایەکەشی هەڵە دەبێت ،کاتێک کچێک هەموو شتە خراپەکانی کوڕێک بەاڵوە دەنێت و تەنھا
سەیری سەروەتەکەی دەکات،دەبێت چاوەرێی ئەوەش بکات کە دواتر خیانەتی لێ بکات یاخود بە ئاسانی لێی
جیابێتەوە،چونکە بنچینەی زەواجیان لە سەر شتێکی ناڕاست بنیات ناوە .کاتێک کوڕێک هەموو خورەوشتە
خراپەکانت کچێک بەاڵوە دەنێت و تەنھا لەبەر جوانیەکەی هەڵیدەبژێرێت،دەبێت چاوەرێی ئەوە بکات کە ماوەیەکی
تر ئەو جوانیەی لە دەست بدات،کە ئەمانەو سەدان نمونەی تر هۆکاری ماڵوێرانی و جیابوونەوەی خێزانەکانە لە
کۆمەڵگەی کوردی.
چونکە تاکەکانی کۆمەڵگەکەم تەنھا بیر لە ئێستایان دەکەنەوە بیر ناکەنەوە کە(سەروەت و جوانی و کەشخەی)کاتین
و زوو کۆتایان دێت ،بێ خەبەرن لە شتە هەمیشەیەکان کە (پیاوەتی و جوامێری و ڕەوشت و دینداری....هتد) ئەو
سیفەتانەن کە گەر دڵ نەمرێت هەرگیز نامرێت .بۆیە پێشنیار دەکەم کە تاکەکانی کۆمەڵگەکەم لە کاتی هەڵبژاردنی
هاوسەر گرینگی بە شتە روکەشیەکان نەدەن  ،بەڵکو گرینگی بەو شتانە بدەن کەوا هەمیشەیی دەمێنێتەوە.
ئەم راهێنانە پێویستە زیاتر لە رێگەی میدیاکانی ڕاگەیاندنەوە پەرەی پێ بدرێت و تاکەکانی کۆمەڵگەی لێ هوشیار
بکەنەوە.
خووی خراپ یاخود پێشینەی خراپ :بە هۆکاری زۆربوون و ئاسان بوونی بەکارهێنانی تەکنەلۆجیاو وێبسایتەکانی
نامەگۆڕینەوە و پەیوەندی کردن،زۆرێک لە تاکەکانی کۆمەڵگە توشی پێشێنەیی خراپ دەبێت،و ڕەنگە زۆر
جار بەرەو شتی زیاتر رۆیشتبێت لە پەیوەندیەکی سادە،ڕەنگە بەرەو ژوان و دەست گرتن وماچ و باوەش و کاری
ناشەرعیش رۆشتبێت ،گرینگ ئەوەیە کاتێک دوو کەس بڕیاری هاوسەرگیری دەدەن گرینگە سەیری ڕابردوویان
نەکەن،بەڵکو بیر لە داهاتوویان بکەنەو و اڵپەرەیەکی نوێ لە ژیانیان هەڵبدەنەوە و داهاتوویان تاریک و وێران
ناکەن بە هۆی ڕابردوویانەوە.
بەڵکو وانە وەربگرن لە هەڵەکانی ڕابردوویان و ئەو هەاڵنە هەرگیز دوبارە نەکەنەوە .هەروەها ناکرێت کەسێک
بەهۆی ڕابردوویەوە سزا بدرێت و دادکاری بکرێت،چونکە مرۆڤ قابیلی هەڵەیە و کەس نیە هەڵەی نەکردبێت،و
هەموو هەڵەیەکیش شایەنی چاکردنەوەیە و هەموو کەسێکیش شایەنی چاکسازیە.
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دوورکەوتنەوە لە توندوتیژی :بە شێوەیەکی گشتی توندو تیژی دەبێتە هۆی تێکدانی خێزان بە شێوەی ڕاستەوخۆ
و ناڕاستەوخۆ،کە جۆرەکانی توندوتیژی خێزانی ئەمانەن:
.١توندوتیژی پیاو بەرامبەر ئافرەت.
.٢توندوتیژی ئافرەت بەرامبەر پیاو.
.٣توندوتیژی پیاو یان ئافرەت یان هەردوکیان بەرامبەر منداڵەکانیان.
.٤توندوتیژی منداڵ بەرامبەر دایک و باوکی.
هەریەک لەمانەش دەبن بە دوو بەش (ڕاستەوخۆ و ناڕاستەوخۆ).کە دەکرێت توندوتیژی بە لێدان و ئازاری
جەستەی نەبێت و تاکە قسەیەک بێت و بۆ ماوەیەکی زۆر کاریگەری و خراپی جێ بهێڵێت لەسەر کەسی
١

بەرامبەر.

 ١کتێبی شکۆی خێزان  --پ.د.حسن خالد موفتی-بابەتی توڕەی هەموو شتێک دەڕوخێنێت،لێبوردەی ڕێز و خۆشەویستی دروست دەکات-اڵپەرە -٦۹چاپی
یەکەم -چاپخانەی هەڤاڵی هونەری.
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باسی دووەم:بابەتە کرداریەکانی ئەم ڕاهێنانە.

بابەتە کرداریەکان:ئەو بابەتانەن کە زیاتر کردارین و دەشێت تاکەکان خۆیان ئەنجامی بدەن تاکو زیاتر لە هزر
و بیریان بمێنێتەوە.کە گرینگترینیان ئەمانەن:
کۆنتڕۆڵ کردنی خودی :دەکرێت لە ڕیگەی ڕاهێنەری دەرونناسی و کەسانی ئاینیەوە ئەم وانانە بوترێتەوە .
بتوانرێت تاکەکان ڕابهێنرێت لەسەر ئارامی و بتوانرێت لە کاتە سەخت و دژوار و پڕ کێشەکان بە
ئارامی تێبپەرێنێت و دوور بکەوێتەوە لە توڕە بوون و بڕیاردانی هەڵە،چونکە مرۆڤ کاتێک هەڵە دەکات کە
جڵەوی خۆی لەدەست دەدات.
پێویستە تاکەکان فێر بکرێن کە هەبوونی کێشە کێشە نیە،بەڵکو نەزانین زاڵ بوون بەسەر کێشەو گیروگرفتەکان
کێشەیە،چونکە ژیان تاقیکردنەوەیە تاقیکردنەوەش پڕە لە خۆشی و ناخۆشی ،ژیانی هیچ کەسێکمان تەنها خۆشی
نیە بۆیە زالبوون بەسەر ناخۆشی ،بە ئارامی و بەبێ بڕیاری هەڵە ،سەرکەوتنە .کێشەی ژیانی خێزانەکانی ئێستا
زوو هەڵچوونە ،هەروەها نازانن زاڵ ببن بەسەر هەڵچونەکانیان  ،لە کاتی هەڵچوون و توڕەبووندا هەڵە دەکەن
و بڕیاری هەڵە دەدەن،زۆر جار هەندێک بڕیاری هەڵە ناکرێت چاکبکرێتەوە،و کێشەی زۆر گەورە بەدوای خۆی
١

دادەهێنێت و لە ئەنجام توشی پەشیمانی دەبن و پەشیمانیش دادیان نادات.

ڕاهێنانی پیشەی:ئەو ڕاهێنانەن کە لەالیەن کەسانی پیشەیەوە دەوترێتەوە .کە تاکەکان فێری پیشە بکرێن لە
ڕیگەی ئەم ڕاهێنانەوە تاکو دوای هاوسەرگیری بتوانن خۆیان بژێنن و بەرپرسیارەتی هەڵبگرن .یەکێکی تر لە
کێشەکانی ئێستای گەنجەکان ئەوەیە کە ناتوانن بەرپرسیارەتی هەڵگرن و لە ژێر بارێکی خراپی فکری
کۆمەڵگەدان،کە تا تەمەنێکی زۆر فێری هیچ پیشەیەک ناکرێن و نازانن هیچ کارێک بکەن.
هەروەها بەداخەوە کە ئەوە واقعە و ڕاستەقینەیە کە زانکۆکان بونەتە جێگای کات بەسەربردن و دروست کردنی
مرۆڤی دەست و پێ سپی،کە گەر کارێک پەیوەندی بە بەشی زانکۆکەیان نەبێت ناتوانن بیکەن .ئەمەش دوای
زەواج دەبێتە هۆی کێشە و قوڕسای دەخاتە بەردەم تاکەکانی خێزان.
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زمانی جەستە:زمانی جەستەیی دەکرێت لە ڕیگەی دەرووناس یاخود ڕاهێنەری بواری زمانی جەستە وانەکان
بوترێتەوە بە شێوەی کرداری .هەموو کەسێک لە ژیانی ڕۆژانەی دا پێویستی بە تێگەیشتن لە زمانی جەستە
دەبێت،واتە زمانی جەستە گرینگیەکی زۆری هەیە لە ژیانی تاکەکان،کە دەکرێت لە ڕیگەی زمانی جەستەوە
ئاسانتر لە کەسی بەرامبەر تێبگەین ،بەتایبەت لە خێزان دا گرینگە بتوانی لە هەست و کردەوەکانی بەرامبەرەکەت
و دەوروبەرەکەت تێبگەیت.
کە زمانی جەستە زۆر گشت گیرەو زۆر شت دەگرێتەوە،لێرەدا زیاتر بابەتە گرینگ و کۆمەاڵیەتیەکان باس
دەکەین بۆ نمونە(جوڵەی چاو،جوڵەی پەنجەکان ،جوڵەی سەر،جوڵەی قاچ،زۆر خواردن،بێ تاقەتبوون،بێ
دەنگی.....هتد).
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کۆتایی:
لە کۆتایدا تێگەیشتین کە ڕاهێنانی هاوسەرگیری ڕاهێنانێکە کە پێش پڕۆسەی هاوسەرگیری دەکرێت،کە تاکەکانی
کۆمەڵگە ئامادە دەکرێن بۆ چونە ناو ژیانی هاوسەری و دروست کردنی نەوەیەکی نوێ .پێویستە لەسەر
حکومەت ڕێگا خۆش بکات بۆ بابەتەکانی لە شێوەی ئەم ڕاهێنانە،چونکە هەروەک دەزانین حکومەت باوکی
کۆمەڵگەیە،باوک دەبێت پارێزگاری لە رۆڵەکانی خۆی بکات .لێرەدا دەمەوێت ئەوە بگەیەنم کە گەر باسی کێشە
کۆمەاڵیەتیەکانی ناو کۆمەڵگە بکەین ئەوا بە دەیان بابەت و اڵپەرە کۆتای نایەت،بەاڵم ئێمە لەم توێژینەوەیەدا
تەنها گرینگیمان داوە بە بابەتە گرینگ و دیارەکان .هیوادارم ئەو توێژینەوەیەم دەرگایەک بەڕووی نوسەران و
توێژەران بکاتەوە بۆ نوسین و زیاتر هەوڵدان لەم بابەتە .هەروەها هیوادارم الیەنی پەیوەندیدار باشترین بابەت
و کەسەکان کۆبکاتەوە بۆ ئەنجامدانی ڕاهێنانێکی لەم شێوەیە.
دەرەنجامەکان:
.١ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ڕێژەی (جیابوونەوە,بێکاری،نەرێنی بوون....هتد).
.٢ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی بەهێزکردنی (پەیوەندی نێوان تاکەکانی خێزان،الیەنی کۆمەاڵیەتی ،
ئەقڵی ،دەروونی ،ئاینی...هتد).
.٣ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی باشتر کردنی( نەوەی داهاتوو،بەهێزکردنی خودی،متمانە
بەخۆبوون...هتد).
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پێشنیار و ڕاسپاردە:
.١داواکارین لە کەسانی بەرپرس پشتگیرمان بن بۆ گەیشتن بە ئامانجی توێژینەوەکەمان.
.٢داواکارین لە حکومەت لەبەر بەرژەوەندی تاکەکان و تێکنەچوونی شیرازەی خێزان پڕۆسەیەکی ڕاهێنانی لە
شێوەی توێژینەوەکەی ئێمە بکات بە مەرج بۆ هاوسەرگیری و ئاسانکاری بکات بۆ ئەو کەسانەی لە دەرەوەی
شارن یاخود خاوەن کارن.
.٣هیوادارم راگەیاندنکارەکان و دەزگاکانی ڕاهێنان وەک ئەرکێکی ئینسانی هەڵسن بە باڵوکردنەوەی
پڕۆگرامی چاکی خێزانی کە دواتر کاریگەری چاکە لەسەر تاکەکان جێ بهێڵێت نەوەک خراپە،ئەرکی
باڵوکردنەوەی پڕۆگرامی چاکە زۆر پیرۆزە،لە ئێستادا کاری راگەیاندن کارێکی زۆر گشت گیرە،دەشێت
کەسێکی ئاسای بێت و اڵپەرەیەکی ئەلیکترۆنی هەبێت و زانیاری تێدا باڵوبکاتەوە،دەتوانێت لە ڕیگەی
باڵوکردنەوەی پڕۆگرامی چاکە،بەردەوام چاکە بۆخۆی زیاد بکات ومێژویەکی پاک بۆخۆی بنوسێتەوە.
.٤دەشێت کەسانی ئاینی لەڕیگەی میمبەری مزگەوتەکانەوە زیاتر گرینگی بە بابەتە خێزانیەکان بدات .هەروەک
دەزانین کەسانی ئاینی بڕواپێکراون و خەڵک ئەزموون و وانەیان لێ وەردەگرن.
ئەگەر بێتو لە ڕیگەی میمبەری مزگەوتەکانەوە تاکەکان هۆشیار بکەینەوە ئەوا جێگای سەرنجە لە ئێستادا
نزیکەی ()٥٧٠٠مزگەوت هەیە گەر هەر مزگەوتێک نزیکەی  ٥٠٠کەسی تێدابێت ئەوا لە سەرتاسەری
کوردستان نزیکەی زیاتر لە دوو ملیۆن خەڵک گوێ لەوبابەتە دەگرن و سوودی لێ وەردەگرن.
.٥داواکارم لە هەر کەسێک کە زانیاری هەیە و دەتوانێت بیگەیەنێت جا لە ڕیگەی ئەو توێژینەوەیەوە بێت یاخود
زانیاری دەرەکی بێت،گرینگ ئەوەیە بیگەیەنێت بە کەسانی تر کە پێویستیان بەم زانیاریانە بێت،مرۆڤەکان هیچ
کات نابێت خۆیان و زانیاریەکانی خۆیان پێ کەم بێت،ڕەنگە وتەیەک یاخود کردەوەیەک بتوانێت کەسێک
بگۆرێت.
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