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 .زمیئاز

 نیالد یمحجالل خالد . یم. ) رمەدیتەارمیو  ستاۆمام ەب ەشەشکێپ 

 . (ۆییشاه

 یاسا. یشەب یانیستاۆمام مەرجەس ەب ەشەشکێپ 

 مانەکەشەب یانیقوتاب یتەبیتا ەو ب انیگشت قوتاب ەب ەشەشکێپ. 

 تێربگرەو توێژینەوەیە وەسوود ل تێویەب کێسەک رەهبە  ەشەشکێپ. 

 کۆمەاڵیەتی و یکار و کاروبار یتەزارەو و مانەرلەپ ەب ەشەشکێپ 

 .دادگاکان
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 انۆڤدڵو  ەورەگ یخودا یناو ەب

 یکەشێپ

 ۆب کەیەقوتابخان ەل یەتیبر کێزانێخ رەو ه کێماڵ رەه ە،کەقوتابخان و ەکیە نیبچوکتر ەل یەتیبر زانێخ

 یزکردنێهەو ب کانەڵەه ەیوەکردنڕاستو  ڕاست یڕێگا یشاندانیو ن کانەتاک یکردن ڕێنمونیتاک،جا  یاندنەیگێپ

 ەویەەوەنیژێتو مەئ ەیڕیگ ەل ەمێئ زە،ۆریپ یکێرکەئ انەیانڕۆژ یکانەشێک رەرامبەب ەل انیروونەو د یفکر

 ەرکەئ مەئ یکردنێجەبێج ۆب نیڕادەسپێر تەحکوم هاەروەکان،هەتاک مەردەب ەنینێهەئ ڕاست و ژێدر یکیەڕێگا

 .ناوچوون ەو ل داڕمان ەل ینراستو پا یکورد یکۆمەڵگە ەیوەڕێکخستن، ەزۆریپ

 وێن انیالیەنەک تەبیتا ەب کۆمەڵگە یکانەتاک تێوەمانەد ەویەریرگەهاوس شێپ یڕاهێنان یپڕۆسە مەئ ڕێگەی ەل

 بچن. شێپ وەرەب کێنگاوەه ندەچ یریرگەهاوس یپڕۆسە

 تەقەاڵو  ڵوەه ۆیەب تێچەد ناوەل یشۆناخ یکات ەل بەڵکو تێناچ ناوەل یشۆخ یکات ەل زانێخ نیزانەد هەروەک

 کانەشۆناخ ەبن و کات ڵزا کانیەشۆناخ رەسەب دایشۆناخ یکات ەبتوانن ل کانەتاک ەیەوەئ ۆو ماندووبونمان ب

 یڕاستە)بتێرموەفەخودا د کە یەخودا ینێبەڵ ەمەئ ەت،چونکێد یشۆخ شیشۆناخ ەڵگەل ەویەادڵنی ەن،بێرەپێت

 .١(تێد ەیو ئاسود یشۆخ داەنگانەو ت یشۆناخ لەگەڵ

پێش هاوسەرگیری و دەرهاوێشتەکانی  یڕاهێنانلەم سۆنگەوە بە پێویستم زانی تیشک بخەینە سەر 

 ەکردنی خێزانێکی تەندروست لە کۆمەڵگەی کوردی.تڕاسبەئا

 :تەباب گرینگی

 یکیەرگاەد ەیوەدروست کردن و  کردن  ۆب  ەرچاوەو س بنەڕەت کێکۆمەڵ ەل تێد کێپ ەمێئ ەیکەوەنیژێتو

 .ەویەریرگەهاوس یانیناو ژ ەچنەد ەیسانەک وەو ئ کۆمەڵگا یکانەتاک ڕوویەب ێنو

 :ڕوولەم خااڵنەی خوارەوە گرینگی ئەم توێژینەوەیە دەخەینە 

 و مێرد. دروست بونی بەختەوەری خێزان لە نێوان ژن-١

 ی جیابوونەوەی هاوسەری.ڕێژەکەم کردنەوەی -٢

 ەستخستنی ڕۆشنبیری سەبارەت بە ژیانی خێزانەوە.د-٣

                                                           
 (.٥) یتیەئا-الشرح یتەسور-زۆریپ یئانقوڕ یردراوێرگەو ١
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 انەکان.ەم کردنەوەی حاڵەتی توندوتیژی خێزانی و تاوک-٤

 گا.کۆمەڵنەوەی خۆشەویستی و هۆگری لە ناو باڵوکرد-٥

 .نی خێزان لە دابڕان و هەڵوەشانەوەراستپا-٦

 

 :ەیەوەنیژێتو ی ئەمهەڵبژاردن یکارۆه

 هۆکار:دوو  ۆبدەگەرێتەوە   ەیەوەنیژهەڵبژاردنی ئەم توێ یگشت ەب

 . زانێخ یکترازانێل یرۆ: زمەکیە

 ەل زانێخ  زارەه ١١ ەل اتریز  ٢٠٢١ یساڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان تەنها لەبە پێی ئامارە فەرمیەکانی 

 ەب ە. واتەبووەه انیمنداڵ ەزانانێخ  وەئ ی ٨٠% ەل اتریز،شایەنی باسە ١وەشاوەتەوەهەڵکوردستان  یمێرەه

 کە ٢.ەوەبنەادیج انیچوار زانێخ شەش ەل دەبنەوە،واتە ایج کێل زانێدوو خ کێوین عاتوەس  رەه ەل ەیکینز

 کە ەیچاران ڕێگا وەل کێکیە ۆیە،بەخراپتر چو وەرەب کوبەڵ ەچووە،نباشتر  وەرەداتاکان ب ٢٠٢٢ یساڵ مەل

 ەل ەباشتر نراستپاۆخ تێلەد یوارەکورد کەو .یەریرگەهاوس شێپ یڕاهێنان یپڕۆسە رەب ەتێبگر ەستیوێپ

 کانمانەنجەگهاوسەرگیری تێیدا ، ی پێش ڕاهێنانی پڕۆسەنەش بریتیە لە راستئەم خۆپاهەنگاوی کردن، رەسەچار

  .وتەو چ هەڵە یڕێگا ەبن لدوور  تاکو بدرێت شانین ێپ انیو گونجاو ڕاست یڕێگا

 .یزانێخ ەیشێک یرۆز :مەدوو

 .ەوەتێبەد مانیشەپ یکانەوەکرد ەزوو ل رۆز دڵسافەو  یزاجیممیللەتێکی رد میللەتی کو ،ەنڕووئاشکرا و  کەو

 خەڵک یکانەشێک ۆیەب ئینتەرنێت ینانێکارهەب یو  ئاسان ەیەه یەیئابوور ەبار وەئ رەبەکوردستان ل ەل ستاداێئ ەل

دا  ۆیخ یدواەب یو عاتف یو ماد یروونەد ەیشێو ک زانێخ رەس ەکاتەکار د شەمەئ ەویەادڵنی ە،ب تیەنا یتاۆک

 .تێنێهەد

 :ەکەوەنیژێتو یو داهاتو ئامانج

و  اسای ەڕۆژپ ەب بوون  داریندەوەیپ ینیەو  ال ستەبەم ینێشو ەب ەشتنەیگ ەکەوەنیژێتو یو داهاتوو ئامانج

 یکاروبار یتەزارەو  اخودیداد  یتەزارەو نیەالەل یکردن ێج ەب ێو ج ەوەمانەرلەپ نیەالەل یندکردنەسەپ

                                                           
 .٢/٣/٢٠٢٢ رکردنەیس یروارەب-   .net24kurdistanhttps://www. ینۆکتریلەئ ەیگێپ ١
 پێشوو. ەیرچاوەس ٢
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خوشک و  یانی کانمەو هاوزمان مەکەرەبدەورو نمیبەد کێکات .داد یتەزارەو لەگەڵ ینگەماهەه ەب کۆمەاڵیەتی

 کانەبچوک ەژمار ەب تریچ یزانێخ یکانەشێک جیابوونەوە و یڕێژەخراپ دان و  یکێتەحاڵ ەبراکانم ل

 ەل مەکەئ کێئازار ەب ستە،هیەن انیستانەو یزانێخ ەیوەابونیج یدادگاکان دەبینیندەدەین  رنجەس.نێردرێناژم

 یکانەتاک ۆب یختەشبۆو خ رێخ یکارۆه ەتێبب مەیەوەنیژێتو وەئاسان بکات ئ مڕێگا ەورەگ یخودا وادارمیه . ناخم

 .مەکەواڵت یزانێخ

 :شووێپ یکانەرچاوەس

 ینجامەو ئ ەوەتەکراویتاق کێواڵت ندەچ ەل شوترێپی پێش هاوسەرگیری ڕاهێنان  نێودەوڵەتی ڕووی ەل

 هێناوە. ستەد ەب یرەنێرسورهەس

 ٣٢% ەل نەوەجیابو یڕێژە یتیەویتوان ەوەیریرگەهاوس شێپ یڕاهێنانئەم  ۆیه ەب ایزیماڵ یواڵت ەوانەل کێکیە -

 ١. ٨% ۆب ەوەخوار ەتێنێبه

 زارەه دەسۆو ن کێنیۆمل ینەمسر خاو ەچونک تێکرەدێپ یکار ەڕاهێنان مەئ شیمسر یواڵت ەل هاەروەه -

 .٢ەڕاهێنان مەئ یکردنێکارپ ەدا ب انیبڕیار ۆیەدا ب ساڵ ١٠ ەیماو ەبوو ل جیابونەوە

هەمان شێوە دەدرێت،بە هاوسەرگیریە ئەنجام  ڕاهێنانی پێشەم ئلە واڵتی سعودیە بە هەمان شێوە لە ئێستادا  - 

 ە دەکرێت.ڕاهێنانی پڕۆسەلەبەر هۆکاری زۆری جیابوونەوەی خێزانی کار بەم 

 شێپ یڕاهێنان یپڕۆسە ەب ەئاماژ کەیەرچاوەو س بێکت ندەچ ەل شترێم سەبارەت بە کوردستان تەنها پبەاڵ

 ەل تەنها فەرمی.الیەنێکی  چیه ەل ەکراوەباس ن یلەسەو ت رێت ەب واوەت یکێباس کەو مبەاڵ،ەکراو یریرگەهاوس

 تێلەد ەرتۆراپ مەئ یرەنوس داەرێل ەنمونۆ.بەکردوو انیباس  اریشنێو پ کەو کێرەنوس ندەچ کێنێشو  ندەچ

 شێپ ،ەوەابونیج ىڕێژە ىەوەرزبوونەب ەل رگرتنەب ۆب زاننەد ستىیوێپ ەب ،یتیەەاڵمۆك یرانەژێو تو رانەزێ''پار

 ٣.تێبدر کانەتاک ەب زانىێخ شدارىۆه رىیرگەهاوس ىپڕۆسە

 .ەکردوو یریرگەهاوس شێپ یڕاهێنان یپڕۆسە ەب ەکردوو تەبیتا یکێشە( بزانێخ ۆی)شک پەرتووکی ەل اخودی

 ەکەڕاهێنان ینجامدانەئ  کەوەن یەژگارۆئام انیکانەنینوس اتریز مبەاڵ،ەکردوو انیباس شیتر یکەیەرچاوەس ندەچ

 شێو سلێمانی پ رێولەه یدادگا ەل ستاداێئ ەل هەروەک جێگای باسە  . یو داواکار لەسەو ت رێت یکەیەوێش ەب

                                                           
 .١/٣/٢٠٢٢ رکردنەیسبەرواری - https://www.hespress.com/ینۆکتریلپێگەی ئە ١
 .٢١/٣/٢٠٢٢ رکردنەیس یروارەب https://m..masralarabia.net/-ینۆکتریلەئ ەیگێپ ٢
 .٢/٣/٠٢٢٢ رکردنەیس یروارەبnet24https://www.kurdistan./- ینۆکتریلەئ ەیگێپ ٣
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 کانەتاک یژگارۆو ئام تێنیەخاەد رێدوو کاتژم ەیکینز کە ەیەه یژگارۆئام یکەیەوان کانەتاک یبڕینەمار

  .تێبدر نجامەباشتر ئ ەیوێش ەب تێکرەد ەڕاهێنانئەم   یتیەنۆو چ ینێکات و شو مبەاڵن،ەکەد

  :ەیەوەنیژێتو مەناو ئ یکانەاریپس

 ؟ی جیابوونەوەڕێژە ەیوەمکردنەک ۆیه  ەتێبەد یریرگەهاوس شێپ یڕاهێنان یپڕۆسە ایئا-١

 ی پێش هاوسەرگیری دەوترێتەوە؟ڕاهێنانئەم بابەتانە کامانەن لە -٢

 ؟یکورد یکۆمەڵگە یکانەتاک ۆب تێبەد یسوود  یریرگەهاوس شێپ یڕاهێنان یپڕۆسە ایئا-٣

 داهاتوو؟ یکانەوەن ەل یچاکساز ۆیه ەتێبەد یریرگەهاوس شێپ یڕاهێنان یپڕۆسە ایئا-٤

 ن؟یریرگەهاوس یازین ەب کە ەیسانەک وەئ رەسەل یبارگران ۆیه ەتێبەد یریرگەهاوس شێپ یڕاهێنان ایئا-٥

 کان؟یەماد ەشێک یرکردنەسەچار ۆیه ەتێبەد یریرگەهاوس شێپ یڕاهێنان یپڕۆسە ایئا-٦

 ؟یکار ێب ەیوەمکردنەک ۆیه ەتێبەد یریرگەهاوس شێپ یڕاهێنان یپڕۆسە ایئا-٧

 ە چین؟ڕاهێنانسودەکانی ئەم -٨
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 بەشی یەکەم 

 ی پێش هاوسەرگیری و ئەرکەکانی و چۆنیەتی دەست پێکردنی.ڕاهێنان

 ی پێش هاوسەرگیری و ئەرکەکانی.ڕاهێنانباسی یەکەم:پێناسەی 

 یکێستەبێگر ەل ییەتیبر یریرگەهاوس: ))ەڵێد ەک یتیەسەک یبار یاسای ەل ەکراو یریرگەهاوس ەیناسێپ

 ێیل ستەبەم و تێبەد لەاڵح رعەش ێیپەب تر یوەئ ۆب ەكیەرەه ەوۆیەهەب ەک اودایپ و ژن وانێن ەل ەندانەزامەر

 ێیپەب شەهاوب یتێاریرپرسەب و( الرحمة)ەییزەب و( المودة)یستیوەشۆخ ەینیبنچ رەسەل ەزانێخ ینانێکھێپ

 1.((یەاسای مەئ یکانەحوکم

بەر لە هاوسەرگیری دەبێت تاکەکان وەریبگرن،بە  کەیەی پڕۆسەی پێش هاوسەرگیری:بریتیە لەو ڕاهێنانپێناسەی 

 ڕەگەزشەی بۆ هەردوو ی و جەستەی و پیئەقڵشێوەیەکی ناچاری بۆ خۆشگوزەرانی ژیانیان و بەرەو پێش چوونی 

 کەئەم بەرنامەیە "ڕاهێنان و لێھاتووی و ڕێنوێنی دەبەخشێت بە ژمارەیەک لەو تاکانەی  کە بێ جیاوازی.

کارامەیی ژیانی هاوسەری و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ کێشە و   بکەن. دەربارەی دەیانەوێت هاوسەرگیری

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

 

 ە:ڕاهێنانئەرکەکانی ئەم 

 رگیری لەسەر سێ چەمک دادەمەزرێت:ی پێش هاوسەڕاهێنانئەرکەکانی هەیکەلی 

ن لە ستران لە کێشەی نێوان هاوسەرەکان و پاراستخێزانە،پا کەنی ئەو قەاڵیەی راستری(ە،واتە پاڕیگیەکەم/)

  خێت.ڕووهێزێک نە کی بەهێز بە هیچخێزان بکەینە قەاڵیە کەدەستی دەرەکی هاوسەرەکان،

 

                                                           
 .(١)ەیگڕ( ب٣)ەیماد ەل ەک موارکراوداەه ی ۹٥١۹ ڵیسا ی( ٨٨١) ەژمار یتیەسەک یبار یاسای ١
٢      
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و گرینگی  بکەین خۆگونجێن بن کۆمەڵگەدووەم/)گرینگی پێدان(ە،واتە کار دەکەین لەسەر ئەوەی وا لە تاکەکانی 

ە بکەن ل پڕتاکەکانی خێزان نرخی یەکتر بزانن،ماڵەکانیان  کە ەست و سۆزی بەرامبەرەکەیان بدەن.بە ه

  نەدەن.بنو هەرگیز پشتی یەکتر بەریەکتر  لەگەڵوەفاداری،لە ساتەکانی خۆشی و ناخۆشی  وڕێز خۆشەویستی و 

بابەتێکی زۆر گشتگیرە  کەسێ یەم: گرنگی دان بەخێزان؛ هەوڵدان بۆ گەیاندنی خێزان بە بەرزترین قۆناغەکانی،

ئەمانە   م بە شێوەکی گشتیبەاڵێت دەگۆڕ  و دەیان بابەتی خێزانی دەگرێتەوە ،لە خێزانێکەوە بۆ خێزانێکی تر

 1ی ،عاتفی،پەروەردەی،دابینکردنی بابەتە دارایەکان...زۆری تر(.ئەقڵدەگرێتەوە)گرینگی پێدانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 ٢٠/٣/٢٠٢٢بەرواری سەیرکردن https://amp/s/elaph.comپێگەی ئەلیکترۆنی 

- ٣ص  ٢٠١٧ماجستر سنة  ەساڵر-محمود عبدالرحمان ە. اعداد:سارةیضوء التجارب العالم یالزواج عل یعل المقبلین ری:برنامج مقترح لتحض ەبروان ١

 .جامعة النجاح الوطنیة/فلسطین
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و ماوە و الیەنی پەیوەندیدار. ڕاهێنانباسی دووەم/چۆنیەتی دەست پێکردنی   

  :ڕاهێنانچۆنیەتی دەست پێکردنی 

بریتین لە بە دوو قۆناغدا تێپەردەبێت،کە   ی ئێمە بە هۆی دابونەریتەوە،هاوسەرگیریواڵتلە  ئاشکرایە هەروەک

،واتە کاتی دەستگیرانی باشترین کاتە بۆ وەرگرتنی ئەم  بڕینئێمە دوای مارە ڕایبە  و گواستنەوە، بڕینمارە

 یەکەوە وەریدەگرن وبە کەوەردەگرن سوود لەو وانانە وەربگرن  ڕاهێنان کەدەکرێت لەو کاتەدا  کەە.ڕاهێنان

هەروەها پێویستە  ە و ببێتە خوێکی باش کە ژیانیان.هزر و مێشکیان بمێنێتەو بەیەکەوە تاوتوێی بکەن زیاتر لە

بە ویستی  کەدەستێت دوو یاخود سێ کات تەرخان بکات بۆ تاکەکان هەڵیە پڕۆسەبەم  کەلەسەر ئەو الیەنەی 

گەر کەسێک خاوەن کار بێت لە بەیانیان ئەوا دەکرێت دوای  کە،یە بەشدار ببنپڕۆسەی بژێرن و لەم هەڵخۆیان 

 ە.ڕاهێناناربێت لەم بەژدد شەوان نیوەرۆیان یاخوو

  ی پێش هاوسەرگیری:ڕاهێنانماوەی 

ە ،یان بە درێژای پشوەکانی هەفتەیە بە ڕۆژی سعودیە یەک واڵتشوێن  لەوانە لە لە هەندێک  ڕاهێنانماوەی 

 .هەفتە 1٠تاکو  ٦ماوەی ی دوو کاتژمێر لە ڕێژە

کو بۆ ژیانی هاوسەرگیریە بەڵێک و دوان نیە ساڵێکە بۆ ڕاهێنانی پێش هاوسەرگیری،ڕاهێناندەزانین  هەروەک

بۆیە بە پێویستی دەزانین  و ئامۆژگاری و ئەزموونانە دەبێت.و بەرنامەڕێساکۆتای ژیان پێویستاین بەم  تاکوواتە 

 ماوەکەی لە دە هەفتە کەمتر نەبێت و لە چواردە هەفتە زیاتری پێش هاوسەرگیری ماوەکەی لە ڕاهێنان کە

هیچ سودێک نەگەیەنێت یاخود زۆر زوو سودەکان لەبیر  کەنەبێت،چونکە ناکرێت ماوەکەی هێندە کورت بێت 

 بیری خوێنەران بێتتا پسیارێک بە ئێس ڕەنگە هۆی بێزاری. ببێتە کەاوەکەی هێندە زۆر بێت بکەن،ناشکرێت م

 ێک؟(ڕاهێنانزۆر نیە بۆ  هەفتە دە نزیکەی)ئاخۆ 

ێری خوێندەواری بکەین دەلێین ایەوە نەخێر،چونکە کاتێک دەمانەوەێت کەسێک فدڵنیلێرەدا واڵم دەدەمەوە دەلێم بە 

کاتێک خوێندن تەواو دەکات دەیەوێت کارێکی  فێری خوێندن بێت. تاکوی دەروات ێکساڵچەند   قوتابخانە و برۆ

کەسێک  تاکوتە کەێک دەخوێنێت و وانە وەردەگرێت،ساڵپیشەی بکات دەلێین برۆ زانکۆ لە زانکۆش چەند 

 ساڵ 1٦بۆ پیشەیەک  کە دابێت. ڕاهێنانبخوێنێت و لە  ساڵ 1٦ نزیکەیبە  دەبێبێت  خوێندەوار بیت و پیشەزان

ئێوە.هەروەها ەکەی بەجێ دەهێلم بۆ واڵم بنیاتنانی خێزان شەش مانگ زۆرە؟ ن وئاسای بێت ئەی بۆ دروست کرد

 انە دوو بۆ چوار کاتژمێر بخایەنێت.ڕۆژە پشوەکان بێت،کە ڕۆژکە لە کۆتایەکانی هەفتە و پڕۆسەپێویستە 
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ە:ڕاهێنانالیەنی پەیوەندیدار بۆ جێبەجێکردنی ئەم   

ی مەدەنی ئەنجام کۆمەڵگەی عەرەبی لە الیەن دەزگا و رێخراوەکانی واڵتهەندێک  لەە ڕاهێنانئەگەر چی ئەم 

ی پێی ڕەسمە الیەنێکی ڕاهێنانئەم  بەاڵم دەبێت دەدرێت بە چاودێری الیەنی پەیوەندیدار لە حکومەت.

ناچاری پێش  تۆ بگرێت و بیکات بە بەرنامەیەکیسێت،و رێکی بخات و خەرجیەکانی لە ئەسهەڵ

ەی الیەنێکی ئاسای ئەهلی ڕیگناکرێت ئەم بەرنامەیە لە  کە بێ جیاوازی.  ەگەزڕری،بۆ هەردوو هاوسەرگی

ئامانجێکی مادی نەوەک  ئامانجەکەی بگۆرێت بۆ ڕەنگەوە بچێت،چونکە بەڕێیاخود خێرخوازی یاخود کۆمپانیا 

پەیوندیدار بێت  کەوبەرایەتیەک بەڕێئێمە پێویستە هەیکەلێکی تەواو دروست بکرێت لە  ڕایبە  چاکسازی..

یە.پڕۆسەو جێبەجێ کردنی ئەم  ڕێکخستنسێت بە هەڵوەزارەتی داد ،  لەگەڵ  
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 بەشی دووەم

 .وەردەگرن ڕاهێنانن و ئەوانەی ڕاهێنەرئەو کەسانەی کە 

 ن. ڕاهێنەرباسی یەکەم:ئەو کەسانەی 

فکری و دەروونی و پیشەی بە پێی  ڕوویکردنی تاکەکان لە  ڕێنمونیبەرپرسە لە  کە:ئەو کەسەیە ڕاهێنەر

بتوانرێت  تاکوەکان زۆربن،ڕاهێنەربە پێویستی دەزانین ژمارە و جۆری  کەەکە.ڕاهێنەرئەزموونی خودی 

 زۆرترین سوود بگەیەنرێت بە تاکەکان.

 ە هەبێت ئەمانەن:ڕاهێنانانەی پێویستە لەم ڕاهێنەرگرینگترین ئەو 

یاخود کێشەکانی  ناسیکۆمەڵ  لە بواری دەرونی یاخود کەتەواوی ئەو کەسانەی ی:دەرونناسشارەزایانی بواری 

لەزانستەکانی الیەنی کەم بەکالۆریۆسیان هەبێت لە یەکێک  بە کەکار دەکەن دەگرێتەوە،کەسانێک بن   خێزانی

 ناسی(.کۆمەڵی،دەرونناس)

هەمیشەیە  کەخێزان ئەو پێکھاتەیە  کەت یەنی کەم بتوانێت وا لەکەسی بەرامبەر بگەیەنێبەاڵخزمەتی هەبێت و  کە

 اوسەر هێندە ئاسان نیە و مانەوەیدوو ه نێوانتێکچونی  کەبگەیێنێت  کۆمەڵگەبتوانێت لە تاکەکانی   کەو کاتی نیە، 

 زۆربەی کێشەکانی ئێستای روەتە و بەختەوەریەکی بێ کۆتایە.خێزان بە شێوەیەکی دروست ئەوپەری سە

 گرتن،بێزاری..هتد(هەڵ بوون،رق توڕە)هەڵچوون و  ناخی خۆیان بۆ نمونە کێشەکانیوی واڵقهەڵهاوسەران 

 بتوانێت چاکسازی بکات لە ناخی کەسەکان.   ر بێت لە دروست بونی ئەو کێشانەوڕیگبتوانێت  دەرونناس  کە

ئاینەکانی تر کەسانی ئاینی بۆ   ی شارەزایانی ئیسالمی یاخودهەڵبژاردنە ڕاست شارەزایانی بواری ئیسالمی:

 بۆ ئەم مەبەستە. هەڵبژێردرێتەیەک م دەکرێت زیاتر لە دانبەاڵ سە و ئاستەنگی دروست دەکات،قوڕی کارێک

ئاینی پیرۆزی ئیسالم گرینگی تەواوی بە خێزان  کەئاینیەکان بۆ ئەوە دەگەرێتەوە   ی کەسایەتیەهەڵبژاردنهۆکاری 

گرتن و وەفا و سۆز و بەزەی داوە، و ڕێز خۆشویستن و کێشەکان وچارەسەرەکان و بەردەوامی خێزان و   و

مانە بۆیە کەسانی شارەزای ئیسالمی پێگەو کەسایەتی تایبەتیان موسڵی کوردستان خەڵکهەروەها چونکە زۆرینەی 

گرن ڕادەبە جۆشەوە گوێیان بۆ  خەڵک  گا و قسەکانیان جێگای سەرنج و تیرامانە وکۆمەڵهەیە لە ناو 

پێغەمبەرەکەیانن)د.خ( و کەسانی شارەزای ئیسالمی  ڕایەڵیمان گوێموسڵانی خەڵک  کەن،چونکەان دەڕایەڵیگوێ  و

جێگری پێغەمبەرن)د.خ(،هەروەها کەسانی شارەزای ئاینی ئەزمونی زۆریان هەیە لە چارەسەرکردنی کێشە 

هانای کێشەکانی  ئاگەداری کێشەو گرفتی خێزان و بەردەوام بە  ن وخەڵکخێزانیەکان چونکە بەردەوام لە ناو 

پێ کردنی ئەو  ڕاهێنانلەبەر ئەو هۆکارانە  ەکی جێگای متمانە بۆ هاوسەرەکان.ەوە دەچن،بونەتە خانەیخەڵک
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یەکێکی تر  ی گرینگە.خاڵێکی هاوسەرگیرین لە الیەن کەسانی شارەزای ئیسالمیەوە پڕۆسەکەسانەی بە نیازی 

فێری ئەو کەسانە  جادوون لە راستکردنەوە و شێوازەکانی خۆپائەرکە گرینگەکانی کەسانی ئاینی ئاگەدار   لە

ەرین و زۆربەمان لێی بێخەب  کەگایە کۆمەڵوەی ناو بەڕباڵئەو کێشە  جادوو بە نیازی هاوسەرگیرین. کەکرێت ب

ەر بۆیە پێویستە لە س یگەریە خراپەکانی بە دوور بگرین.و کار جادووتەنانەت ناتوانین خۆمان لە  ئاگەداری نین .

  .جادوون لە راسترەزا بکرێن لە خۆپاشا کۆمەڵگەهەموو تاکەکانی 

ە،بۆیە بۆ ئەم منداڵیەکێک لە ئەرکە گرینگەکانی خێزان بەخێو کردن و پەروەردە کردنی :پەروەردەییتوێژەری 

لە ئەستۆی  منداڵمەبەستە ئەزموون وەرگرتن و فێربوونی شێوازی دروست بۆ بەخێو کردن و پەروەردە کردنی 

 لەگەڵکردن  مامەڵەلەم بابەتانە خۆی دەگرێتەوە)شێوازەکانی  کەکەسانی شارەزا دەربارەی پەروەردە و فێرکردنە..

لە  منداڵری کردن لە ڕیگ،منداڵی کاتەکانی ڕێکخستنزانیاری،چۆنیەتی و ،شێوازەکانی فێرکردنی زانست منداڵ

انە پێویستیان پێ ڕۆژلە ژیانی  کەابەتی پەروەردەی گرینگ ئەمانەو سەدان ب خراپ بەکار هێنانی تەکنەلۆجیا 

 .کرداری بن  و ریتیۆدەکرێت وانەکان  کەت(دەبێ

بونی دکتۆرێکی پسپۆر لە بواری پزیشکی گشتی و پسپۆرێکی بواری ئافرەتان و دکتۆر )تەندروستزان(:

چونکە کێشیەکی  هاوسەرگیری.ی پێش ڕاهێنانکەوتنی پسپۆرێکی بواری پیاوان بنچینەیەکی گرینگە بۆ سەر

نەخۆش بوون بە عەیبە دەزانین بە تایبەت الی پیاوان،بۆ نمونە یەکێک لە  کەی ئێمە ئەوەیە واڵتگەورەی 

سەرجێیدا ، و رەتکردنەوەی کەسی   ەکانیەتی لە کاتیهۆڕمۆنهۆکارەکانی بێزار بونی هاوسەرەکان خراپ بوونی 

و مافەی کە هەیەتی لە  ەش دەبێتە هۆی بێزاری الیەنی بەرامبەرنەخۆش بەوەی خۆی نیشانی پزیشک بدات،ئەم

رەوشت   خیانەت و چەندان کارەسات و تاوانی دوور لە  دواتر کەەتی وا تۆمار کراوە حاڵدەیان جار  و پێی نادرێت

ی واڵتلە  بێ جیاوازی. ڕەگەززان لە هەردوو و ئادابی بە دوای خۆی دا هێناوە و بۆتە هۆی تێکدانی شیرازەی خێ

م لە بەاڵئێمە چوون بۆ الی دکتۆر و وەرگرتنی ئامۆژگاری پزیشکی بە شتێکی نارۆشنبیری و عەیب دادەنرێت،

شێوازی و کاتی خەو ،کاتی نان  ڕوویزۆر ناتەندروست دەژین لە  ڕاستتی ناوەهەاڵڕۆژانی خەڵکهەمان کاتدا 

 نی تر... خواردن و ئەو خواردنەی دەیخۆن و تەواوی ئامۆژگاریە پزیشکیەکا

م قەت فێر بەاڵفێر دەکرێین چۆن پارە پەیا بکەین،  کەە ئەوەیە واڵتیەکێکی تر لە کێشەکانی ئەم ئابوریناس:

 کەی پەیاکردنی،یدا چۆنیەتی خەرج کردنی پارە گرینگترە لەچۆنیەتڕاستچۆن پارە خەرج بکەین.لە  کەنەکراوین 

ی ئاسان و مەنتق ڕێساسەدان  خەبەرە.بردنی سەروەتەکەی بێوە بەڕێی ئێمە لە چۆنیەتی واڵت یخەڵکبەداخەوە 

بۆ نمونە )دەبێت  تا ملیاران دۆالر.  کەمترین پارەوە بردنی سەروەت،جا سەروەت لە بەڕێهەن بۆ چۆنیەتی 

 بگیرێت(هەڵکرێت ئینجا چی مایەوە خەرج بکرێت،نەوەک خەرج ب  بگیرێت ئینجاهەڵدەبێت   لە پارە  بزانین
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دوو   قەرزە  لەو  ئەگەر  نابێت هەرگیز قەرز بکەی تەنھا کەهەیە دەربارەی قەرز کی ئابوریناسان وتەیەیاخود  

 بێ سوود قەرز بکرێت(.  ادەوقازانج بکەیت ،ئەگەر نا ناکرێت بۆ شتی زی هێندە

ئەوەی قەرزێکی گەورە بکەی کە یەک کەس  بڕیلە  کەیەکی زۆر ئاسان ڕێگایاخود )دەکرێت قەرز بکرێت بە 

م ئەگەر چەند بەاڵس دەبێت،قوڕت و دانەوەی قەرزەکە زۆر دەبێدواتر ئەو کەسەی خاوەن قەرزە پێویستی پێ کە

سی ناکەوێتە سەر خاوەن قوڕئاسانە و باریەکێکیان  قەرزێکی بچووک لە چەند کەسێک بکەی ئەوا دانەوەی هەر

 قەرزەکەش(.

 کرێت تاکەکانی خێزان تێیدا سوودمەند ببن. دە کەی تری ئابووری زۆر ئاسان هەیە ڕێسائەمانەو دەیان 

دی زۆر گرینگ بەدوای خۆی سەدان سوو  کەی پێش هاوسەرگیری کارێکە ڕاهێنانخۆی کەسانی پیشەزان:

گەورەتر بەدوای   رسوودی زۆ  م لەهەمان کات دا دەکرێتبەاڵ ایبەت لە ناخ و دەروونی کەسەکان.بەت دەهێنێت

 خۆی دابھێنێت.

زانکۆ تەواو دەکەن   کەسەکان دەخوێنن و ساڵچەندەها   کەبیر بکەینەوە"دەبینین  واقیعیانە  دەمەوێت لێرەدا زۆر

دەبێت چاوەرێ بن حکومەت دایانبمەزرێنێت  کەوا تێگەیشتوون   م ناتوانن کارێک بۆ خۆیان بکەن چونکەبەاڵ

 بکەنەوە.خۆیان دەبێت خۆیان بیر لە  کەتون یەکانی پێ نەوڕاستموچەی مانگانە وەرگرن ،هیچ کات کەسێک   و

گەنجەکانمان بە فێر کردنی کار و پیشە بۆ   ەیڕیگتوانایە بدەین بە گەنجان ئەویش لە   لێرەدا ئێمە دەتوانین ئەو

 ەوە.ڕەگەزهەردوو 

 کارەبای، کەلوپەلی  تی،سییییییەرتاشییییییی،چاکردنەوەی)کارەبا،دارتاشییییییی،خەیافێری ەکانکوڕبۆ نمونە دەکرێک  

 ێت لەالیەن کەسانی خاوەن ئەزمووننگۆری ئۆتۆمبێل.... و سەدان کاری تر (کە دەکرڕووتفرۆشی،فیتەری،گۆش

بۆ ئافرەتانیش بەهەمان  ان شیییەهادەشییییان نەبێت ئاسیییای بیت. گەر وانەبێژەک ڕەنگەلەو بوارە وانەکان بوترێتەوە،

بەهەمان شیییێوە دەبێت لە الیەن  تر(.،کاری دەسیییتی و چەندەها کاری ۆنسیییاڵشیییێوە)خەیاتی،چێشیییت لێنان،کاری 

 کەدەکریت هەر کەسییییییێک لەو بوارە وانە وەربگرێت  کە ەو بوارانەوە وانەکان بوترێتەوە.کەسییییییانی شییییییارەزە ل

 واتە وەرگرتنی وانەی پیشەی ئارەزوومەندانەیە. ئارەزووی کارکردنی تێدا هەیە.

ی پێش هاوسەرگیری یاساناسە ،چونکە زۆرێک ڕاهێنانی گرینگی هەیە لە رۆڵیەکێکی تر لەو کەسانەی یاساناس:

شارەزا نیە لە یاساو مافو ئەرکەکانی خۆی نازانێت،و زۆر جار لە الیەن کەسی بەرامبەرەوە بە شێوازی   لە ئێمە

شەرەزای هەبێت و کاری کردبێت  یاساناسبۆیە گەر کەسێکی  ە ساویلکەی و نەزانینی وەردەگرن.خراپ سوود ل

وەربگرێت ،و شارەزای یاسای ببەخشێت بە هەموو ئەو تاکانەی   ئەرکە پیرۆزە  ان ئەوا دەکرێت ئەوخێز  لە بواری

 بە نیازی زەواجن. کە
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لە ئێستای کوردستان دا، بەهۆی بەرەو پێشچوونی تەکنەلۆجیا و ئامێرەکانی گواستنەوە و ی وەرزشی:ڕاهێنەر

زۆر دوورین لە )رێکستنی کێشی لەش،خەو،  کەپەیوەندی،زۆرێکمان خودی جەستەی خۆمان پشتگوێ خستووە 

ی پیادە ڕێگابە هۆی زۆری ئامێرەکانی گواستنەوە لە ئێستادا تاکەکان زۆر کەم  وەرزشکردن...هتد(.خواردن، 

تاکەکان تا درەنگای شەو   بە هۆی ئامێرەکانی پەیوەندی ئەمەش دەبێتە هۆی زۆری کێشی لەش.بەکار دەهێنن ،

بە هۆی زۆر بوونی خواردنی خێرا و خواردنە  ەکان و کەم توانای.هۆڕمۆنێکدانی ۆی تناخەون ئەمەش دەبێتە ه

ئەمانە و دەیان  کانی لەش و زیادکردنی چەوری لەش.ەهۆڕمۆندەبێتە هۆی تێکدانی  کەلە شەکر و چەوریەکان  پڕ

بکاتەوە و  ڕاستان ێکی وەرزشی تاکەکڕاهێنەرهۆکار دەبێتە هۆی بێزاری لەالیەن تاکی بەرامبەرەوە ، دەکرێت 

 ئاگەداریان بکاتەوە. 
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 وەردەگرن. ڕاهێنانباسی دووەم:ئەو کەسانەی 

 

 : بەشداربن راهێنانە لەم پێویستە کەوا کەسانەی ئەو

ە،و بە ڕاهێنان بە نیازی هاوسەرگیرین بەشداربن لەم کە کۆمەڵگەئێمە بە پێویستی دەزانین گشت تاکەکانی  -1

چونکە هیچ کەسێک نیە لە گشت بوارێک شارەزا بێت،هەروەها ئەم  وەربگرن. ڕاهێنانێوەیەکی ناچاری ش

 تاکوک لە گەنجێکی تەمەن بچوو کەی پێش هاوسەرگیریەی ئێمە فرە بابەتە و زۆر گشتگیرە، ڕاهێنانبەرنامەی 

وبەش هار چێژ لە ژیانی ە زیاتڕاهێنانیە، و بە هاوکاری ئەم پڕۆسەکەسێکی پیر دەشێت سوود وەربگرێت لەم 

سەرگیریەکە ۆشەویستی بە تەنیا بەس نییە بۆ ئەوەی هاودەزانین کە خچونکە ئێمە دەبێت ئەوە بزانین  وەربگرێت.

دی بە سەرکەوتوویی بەردەوام بێت، پێویستە بە شێوەیەکی گونجاو پەیوەندی نێوانیان رێکبخرێت. پەیوەن

خێزانێکی بەختەوەرە،کەچی زۆرێک لە ەردەوامی ب  سەرکەوتووی نێوان ئەو دوو الیەنە بڕبڕەی پشتی

ە دروستکردنە خێزانێکی نەوە و سەرکەوتوو نابن لبھێڵاتوانن بە دروستی پەیوەندی نێوانیان ن  خێزانەکان

انای هەر کەسێک کە خەریکە هاوسەرگیری دەکات دەبێت بزانێت کە ژیانی هاوبەش مانای چییە و م بەختەوەر.

بیرۆکەی هاوبەشکردنی ژیانی کەسێک بکات بە هەموو وردەکارییە  ژیانی هاوسەری چییە، دەبێت درک بە

 بچووکەکانیەوە، بۆیە هەڵبژاردنی هاوبەشێکی ژیان دەبێت بە هۆشیاریەوە بێت.

ەکانەوە ئەو کەسانەی ڕێز ی دادگاوە یاخود پارێزەرە بەڕێگاخێزانیان هەیە، دەکرێت لە ئەو کەسانەی کە کێشەی -٢

بدەین شیرازەی خێزان تێک نەچێت، چونکە وڵارە لە سەرەتاوە دەست پێبکەنەوە و هەکێشەی خێزانیان هەیە دووب

بدۆزێتەوە و بە خۆی دا بچێتەوە و ببێتە  ڕاستی ڕێگاو  بڕواتدەشێت مرۆڤێک خراپ بێت و دواتر بەرەو باشی 

 1بەختەوەر.خاوەنی خێزانێکی 

 

 

 

 

  

                                                           
 .٥ص -آل مظف انیبن عط یعل دید.عب-سریالجول عبدەللا دیعن  بالتخطیط للزواج و نباء األسرة ةیللزواج في التوع لیدور برامج التاه١
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 بەشی سێیەم

 ەڕاهێنانبابەتەکانی ئەم 

 ە.ڕاهێنانباسی یەکەم:بابەتە تیۆریەکانی ئەم 

  ەڕاهێنانبابەتە تیۆریەکانی ئەم 

 کەپەیوەستە بە ناخ و دەرونی کەسەکان، کەی لێ وەربگرن ڕاهێنانپەیوەستە تاکەکان  کەهەندێک بابەت هەیە 

 بخەمەلێرەدا دەمەوێت جەخت  ان تاکەکان و کەسەکانی دەروبەری.ەوخۆی دەبێت لەسەر ژیڕاستکاریگەری 

 .کۆمەڵگەانی بواری خێزانی و تاکەکانی ڕاهێنەرهەستیارن و پشتگوێ خراوە لە الیەن  کەئەو بابەتانەی   سەر

نیعمەتە،هەژار خۆشەویستی   کوبەڵهەژاری دەرد نیە   کەسەرەتا دەبێت بزانین  تێگەیشتن لە هەژاری:

کرێت لە سەردەمی ئێستای ئەو کاتەی مردیش هەر هەژار بوو.نا خودایە،پێغەمبەرمان درودی خودای لەسەر بێت

ە ڕیگ  کو پارەبەڵ خۆشبەختی بزانن..  کاریسەروەت سامان بە هۆ  دا،مرۆڤەکان هێندە دوا کەوتوو بن پێشکەوتن

ت یان لە ئۆتۆمبێلێکی مۆدێل بەرز بگری  جیاوازی نیە لە ناو نیە. خۆشبەختیم بەاڵبۆ خۆشبەختی خۆشکەرە 

 مبیلێکی مۆدێل نزم.ئۆتۆ

بۆیە دەبێت لە تاکەکانی  ان لە ئەرز بکەویت و نەخۆش بێت..جیاوازی نیە لە سەر سیسەمێکی مارکە نەخۆش بیت ی

 کۆڵدەبێت بەرگە بگرن و ئەوە تاقیکردنەوەی خودایە و   توشی هەژاری بن  خێزان بگەیەنرێت ئەگەر هاتوو

تاقیکردنەوەیە ،چونکە کەسە بەهێزەکان ئەتوانن لە هەژاری دەربچن کلیلی دەرچون لە هەژاری   نەدەن لەو

 بەخۆبون و قەناعەتە. بڕوانەدان و کۆڵ

م بەاڵوەک هەموومان دەزانین هەموو کەسێک کەموو کورتی هەیە  کورتیەکانی یەکتر:کەمو بوون بە  ڕازی

نیشانی   ڕاست یڕێگابۆ چارەسەرکردنی کەموو کورتیەکانیان و یەکتربدەن گرینگ ئەوەیە هاوسەرەکان یارمەتی 

بدەن و پەلە  بڕیارنەبون و ئارام گرتن یاخود بە وریایەوە  توڕەن لەسەر ڕابھێن یەک بدەن،بۆ نمونە یەکتر

وسەرەکان دایە(،کاتێک ها ڕیزی)بەهێزی لە یەک  دەڵینوەک پێشینان  بەم شێوەیە یارمەتی یەکتر بدەن.  نەکەن،و

دەربارەی   مبەاڵ ێن بۆ دوژمنی یەک.دەگۆڕاوسەرەوە ه  تێپەربوونی کات لە  لەهەموو شتێک دژی یەک بن ئەوا بە

بکەن  وڵیانە قبکوڕناتوانرێت چارەسەر بکرێت گرینگە هاوسەرەکان ئەو کەموو   یانەی ئیالهین وکوڕئەو کەموو

یانەوە یەکیان خۆش بوێت ،بۆ نمونە کەسێکە و چاوێکی لە دەست داوە یاخود قاچەکانی لەدەست کوڕبەو کەموو  و

بکەن و  وڵداوە یاخود کێشەی هەبێت لە رەنگی پێستی،لێرەدا پێویستە هاوسەرەکان ئەو ناتەواویانە قب
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لە زکماکەوە وا   کەیەوە کوڕتیانەوە هاوسەرەکانی خۆیان خۆش بوێت،بە هەردوو جۆری کەموو کوڕکەموو  بەو

 قەزا وای بەسەر هاتبێت.   بیت یاخود بە

 کەپیسی بنێم )ئاگەدار بون( یەکێ لەو هۆکارانەی دڵر لە ڕاستلێرەدا بە پێویستی دەزانم ناوێکی پیس بوون: دڵ

نی خوشکەکا  منداڵەکان وخیزان و  کەئاگەداری ئەوە نیە   گەورەی خێزانە کەیە ئەویە پیاو کۆمەڵگەکێشەی ئێستای 

ەی هەڵلە سەردەمی ئێستای پێش کەوت و تەکنەلۆجیادا بیر کردنەوەی  تێکەوتوون.. کەەیەکن هەڵیکی چ خەر

خەلەتاندنی گەنجانی هەڵ  ان و کچانی خراپ بەردەوامن لەکوڕ  زۆر ئاسان بووە وتاوان کردن ، کۆمەڵگەتاکەکانی 

فێلبازانە و ئاسان,نامەوێت تەنھا لۆمەی ئافرەتەکان بکەم پیاوەکانیش لە خیانەت و کردنی کاری   تر بە شێوەی زۆر

بۆوان ئاسانترە بۆ کردنی کاری ناشەرعی بۆیە لیرەدا دەمەوێت  ڕێگاکو بەڵخراپ هیچیان کەمتر نیە لە ئافرەتەکان 

ی تەکنەلۆجیا،ژیان کردنی خێزانی خەیاڵفێر بکرێت دوور بکەوێتەوە لە ژیان و  خەڵکەوە ڕاهێنانەی ئەم ڕیگلە 

پشت بە تاکەکانی خێزانەکەی خۆیان  کەسەکانپێویستە  ی تەکنەلۆجیا.خەیاڵترە لە ژیانی زۆر چێژی زیا واقیعیانە

ئەوەی  ڕەنگەکە هاوسەریان یاخود لە دایک و باوکیان بکەن،چون  ببەستن و دوور بکەونەوە لەوەی خیانەت لە

ئەوەی ئێستا  ڕەنگە وێرانیت ببا.ماڵر دەخات و بەرەو ی خۆی بە دیاڕاست ڕوویبەیانی   تە هاورێتدەبێ ئەمرۆ

 تە کارێکی گران.دەبێز هێنان لێی ەیە دەبێتە خوێکی خراپ و واهەڵدوای ماوەیەک لە بەردەوامبوون لەو  خۆشیە

 ەوە کارێکی واجبە.ڕەگەزهەردوو  تاکەکانی ناو خێزان بە خێزان و  پیسی بوون و ئاگەردار بوون لەدڵبۆیە دەلێم 

 گەورەکانی و خێزانەکەشی تاوانبارن . دڵنیایەوەتوشی تاوان دەبێت، بە  کەتاکێک   و هەر

ئەویش دواخستنی   لەو بابەتانەی لە سەردەمی ئێستا گرینگە پەرەی پێ بدرێت  یەکێکی تر دواخستنی گواستنەوە:

دەکرێت لەو ماوەیە زیاتر لە یەک تێبگەن  ێوان سێ مانگ تاکو شەش مانگ بێت،بۆ ماوەیەک لە نگواستنەوەیە 

دوای کەمتر لە   کەەتمان هەبووە حاڵسەدان  کامەرانی دابنرێت. پڕێکی ماڵر و پالنی خێزانێکی بەختەوە  و

ەی ئەم ڕیگۆیە ئێمە لە مانگێک لە هاوسەرگیری داوای جیابوونەوەیان کردووە و چونەتە بەردەم دادگاکان،ب

درێژ بکەنەوە و زیاتر لەیەک تێبگەن و زیاتر   ماوەی دەستگیرانی  کەلە گەنجەکانمان  توێژینەوەیەوە داوا دەکەین 

 کات بۆ یەک تەرخان بکەن،چونکە هاوسەرگیریەکی سەرکەوتوو پێویستی بە کات و پالنی باش هەیە.

 

 

 

 ی یەکتر:ڕاست ڕووینیشاندانی 
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هاوسەرگیری دێتە ئاراوە،بە دوای  کەانەیە گۆڕانبەردەوام کێشەی لەسەرە ئەو  کەەو باسانەی یەکێکی تر ل

زیاتر لە کاریانە لە ئافرەتان گۆڕاندەدات و بە شێوەی تایبەت ئەو هەڵسەر ڕەگەزشێوەیەکی گشتی لە هەردوو 

کەسێک ئەوەی کە هەیەو  ئەگەریانی شتێکی زۆر سەختە  سوکەوتیان.هەڵ لەپیاوانیش  دەدات لە ڕووروخساریان 

بە نمایش کردن بۆ  کو دەست دەکاتبەڵبە بەرامبەرەکەشی نیشانی بدات،  ی بکات ووڵبونی خۆیەتی قب

 کەدەگەرێتەوە سەر ئەوەی ناتوانێت تا ماوەیەکی زۆر بەردەوام بێت لەم نمایشە و   دوای زەواج  بەرامبەرەکەی.

خوێکی خراپیان  کەوستکراوی خوا بکەین یاخود لۆمەی ئەو کەسانە بکەین بە در گاڵتەلێرەدا مەبەستمان نیە  هەیە.

ێکی تر پیشانی کەسی ڕووم ناکرێت مرۆڤ بەاڵ، ی هەیە شایەنی چاکسازیەکوڕک کەموهەموو کەسێ بەڵکوهەیە،

ەقینەی دەرکەوێت،ئەوەش دەبێتە هۆی بێزار بوون لە سەرەتاکانی زەواج و ڕاست ڕووی دواتربەرامبەر بدات و 

 دابێنێت.دەشێت کێشەی تر بەدوای خۆی 

 بۆ دیاری کردنی هاوسەر: ڕاستی ڕێگای هەڵبژاردن

تەکنەلۆجیاوە ، بە داخەوە ژمارەیەکی   ەیڕیگی هاوسەرە لە هەڵبژاردنیەکێکی تر لە کێشەکانی ئێستای گەنجان 

ئەو  ڕەنگەبکەن،کە ی هەست و عاتیفەی خۆیان ۆڵکۆنتڕەتە تێدەپەرن و ناتوانن حاڵجان ئێستا بەم گەن لەزۆر 

یشدا وانیە ڕاستلە بەاڵم ئەو دەیەوێت  کەلە ئینتەرنێت دەیدۆزێتەوە وا هەست دەکات هەمان ئەو کەسەیە  کەکەسەی 

هەندێ جار دەبینین  هاوسەرگیری بیبینێت.پێویستە پێش  کەەی مۆبایلەوە ڕیگ،چونکە ناتوانێت ئەوە ببینێت لە 

ی شیاوی پێکەنینن لە هەمان کاتیشدا کەسانی خەمخۆر لە بواری خێزانی قەهر دەخوات ڕاستی گەنجەکانمان بە حاڵ

دەیەوێت تا کۆتای  کەەی )پۆبجی،فەیسبووک،سناپچات....( ئەو کەسە دیاری دەکات ڕیگە ،کە کەسێک لە حاڵلەم 

 ی بێت.لەگەڵژیانی 

یریانەوە ی ئینتەرنێتەوە هاوسەرگیری دەکەن هەر لە سەرەتای هاوسەرگڕێگاچی سەیر دەکەیت ئەوانەی لە کە

کەسێک دەست بەو خوە خراپەی تەکنەلۆجیا بگرێت دوای  کەکێشەیەکی تر ئەوەیە  دەکەونە گیر و گرفتەوە.

چەند   مبەاڵیاسا دانیپێنەناوە  کەترۆنی دەبێتە خیانەتی ئەلیک  م دوای زەواجبەاڵزەواجیش ناتوانێت وازی لێ بھێنێت،

هەروەها بۆ ی بەرامبەری ناردووە بەسە بۆ تێکدانی شیرازەی خێزانێک. ڕەگەزبۆ  کەنامەیەکی هاوسەرەکەی 

بە تاکەکانی کۆمەڵگە ئاشنا  ڕاگەیاندنەوەچاکسازی کردن لەم بابەتە دەشێت ئەم پرۆگرامە لە ڕێگەی میدیاکانی 

  بکرێت. 
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دەزانم دابەشی بکەم بۆ  لێرەدا بە پێویستی :ئەڵیکترۆنیاتیاخود کەمکردنەوەی تەکنەلۆجیا و   دوورکەوتنەوە

یادەرۆی نەکرێت لە بەکار دەبێت سنوری هەبێت و ز کەبەشی یەکەم بریتیە لەو جۆرەی ئەلیکترۆنیات  دوو جۆر

 هینانی.

ایەتە ئاسیایەکان دەگریتەوە وەک فەیس بووک و ۆنیەکان و تەلەفزیۆن و وێبسڕیاریە ئەلیکت  جۆری یەکەم:

دەکرێت بەکاری بھێنن و سودی لێ وەرگرن   کۆمەڵگەتاکەکانی  ێوەسناپچات و وێبەسایتەکانی هاوش  ام وڕئینسیتیگ

کات هاوسەرەکەی پێ ناخۆشبێت یاخود کاتێکی زۆر زۆری بۆ تەرخان ب کەم ناکرێت لە حەدێک تێپەر بێت بەاڵ

م لە سنور تێپەرێت ئەوا بەاڵهەر شتێک گەر سودی هەبێت  دەزانینهەروەک  پشت گوێ بخات.  و هاوسەرەکەی

م زیادەرەوی کردن لێی بەاڵێت بۆ زیان ، بۆ نمونە بەکار هێنانی ئۆتۆمبێل سودی گەورەی هەیە بۆ هاتوچۆ دەگۆڕ

 دەبێتە هۆی نەخۆشی و قەلەو بوون.

م لە زانستی پزیشکی پێی بەاڵدەیخۆن  کەدەدەن بەو خواردنانەی  تام و چێژ کەخوێ یا شەکر یا لیمۆندزی   یاخود

بە هەمان شێوە کاتێک  ەبێتە هۆی زیان گەیاندن بەجەستە.ژەهری سپی،چونکە زیادەرەوی کردن لێی د دەڵین

سەیری تەلەفزیۆن دەکات، ئەوا   مرۆڤ زۆر خەریکی ئینتەرنێت دەبێت ،یاخوود زۆر یاری دەکات ، یاخود زۆر

 ی خراپی لەسەر خۆی دەبێت لە هەمان کاتیش کاریگەری دەروونی لە سەر هاوسەرەکەی دەبێت. کاریگەر

ەوشتیەکان:ئەو وێبسایتانەی  پەیوەستن بە کاری جنسی و بیرێکی ڕدورکەوتنەوە لە وێبسایتە بەد جۆری دووەم:

ی ئێمە واڵتیە بە ئەم کێشەیە تایبەت ن کەگایە جێهێشتووە. کۆمەڵجنسی خراپی لە ناو مێشکی هەموو تاکێکی ئەم 

 پشتی کردن لەم جۆرە وێبسایتانە.تەرخان دەکرێت بۆ پال  نە ملیاران دۆالرسااڵ  ە.نێودەوڵەتی کو کێشەیەکیبەڵ

دەستن بە دروست کردنی سیناریۆ و هێنانی گروپێکی ناوازە لە بواری دەرهێنانی فیلم و کامێرەمانی،لە هەمان هەڵ

کاری لەو کەسەدا دەکەن و گۆڕانبە ئارەزووی خۆیان  کە  نراو لەو بوارەڕاهێانی دوو کەسی بەکارهێن  کاتدا

لە بیر و هزر  شێوازەکەیو  وێنانە دەکاتکەسێک سەیری  ئەم  کەسێکی سەرنجراکێش لەم بوارەدا.دەیکەن بە 

بژاردووە، هەڵکەسێکی هەڵەی  کەدەمێنێتەوە،کە دواتر هاوسەرەکەی خۆی دەبینێت بەم شێوەیە نیە ،وا بیر دەکاتەوە 

دەبێتە هۆی بێزاربوون لە  کە ی نێر هەیە.ڕەگەزئەم کێشەیە الی و بە تایبەتی زیاتر  ڕەگەزبە گشتی بۆ هەردوو 

ەی هەڵە بۆ بەتال کردنەوەی ئارەزووە جنسیەکانی،و زۆربەی کات کارەساتی زۆر ڕیگهاوسەر و بەکارهێنانی 

 گەورە بەدوای خۆیدا دەهێنێت. 
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 گوێنەگرتن:

کەسە لە  یەکێکی تر لە کێشەکانی ئێستای خێزانەکان دروست کردنی ئاژاوەیە لە الیەن کەسی سێیەمەوە، جا ئەو

ن کچێک و بێتە نێواکەسێک   ن کەسێکی نەناسراو ،جیاوازی نیە.ەکە بێت یاخود کچەکە یاکوڕالیەن ناسیاوەکانی 

باشترە  یەکان شی بکاتەوە.ڕاستد لە حەد بھێنێت یان زیاقسەی درۆ بەکار  ڕەنگەنێوانیان تێکبدات، ێک وکوڕ

بۆ  ە بە یەکتر بدەنڕیگو کەسی دی نەگرن و  خەڵکبژارد ئەوا گوێ لە هەڵێک و کچێک یەکتریان کوڕکاتێک 

ەکانی خێزان یەکێک لەو کێشە هەرە گەورانەی لە دادگاکانی تایبەت بە کێش ردنەوە و دەرچوون لە کێشەکانیان.شیک

نەوێ جیا م کاتێک دادوەر دەیپرسی بۆ دەتابەاڵیەک تەبا بوون ، لەگەڵێک و کچێک زۆر کوڕکە وە بوو بینیم ئە

شەرم پێ  ی خەزوورم واز ناهێنن،خەسوومماڵببنەوە،زۆر بە ساردەی دەیانووت)لێمان ناگەرێن تا جیا نەبینەوە،

بەهۆکاری کەسێکی تر  کەی کارەساتە ڕاستبە تانەم لێ دەدەن(. دایمەن  ەرەکەمدەفرۆشێت،خزمەکانی هاوس

مان بکەین م دەتوانین وا لە گەنجەکانبەاڵچاک بکەین، کۆمەڵگەخێزانێک تێک بچێت،بۆیە ئێمە ناتوانین تەواوی 

ۆشویستنی گوێ نەدەن بە قسەی دەوروبەرەکەیان و متمانەیان ببەخشن بە هاوسەرەکانیان و بەردەوام بن لە خ کە

 یەکتر. 

 :چاولێکەری

ئێمەی  خودای گەورە لێی هۆشیار بکرێنەوە چاولێکەریە، کۆمەڵگەی تر لەو بابەتانەی پێوستە تاکەکانی یەکێک

تاقیکردنەوەی ئیالهی و تاکو هەوڵ و   دروست کردووە بە جیاوازیەوە دروستی کردوین بۆ ئەوەی بکەوینە ناو

چاولێکەری  وخەوە لە ئێستادا حەسوودی م بەدابەاڵ حەسوودی و چاولێکەری بکەین. کەتێکۆشان بدەین،بۆ ئەوە نیە 

وانیت بە رێچکەی اسایە ئەگەر نەتئ  شتێکی زۆر انەی تاکەکانی ناو خێزان.ڕۆژشەی و زەمکردنی یەکتر بۆتە پی

توانیت نە زۆر ئاسایە ئەگەر مانگانە زمێکت،ستر بێت لە ژیانی خقوڕزۆر ئاسایە ئەگەر ژیانت ناسیاوێکت بژیت،

توانین لە بڕی ئەوەی کات بکوژین بە باس کردن وخەفەت خواردن لەوەی بۆ ئێمە ناهەبێت،بڕە داهاتێکی باشت 

دەروونی یا جەستەی یا هزری یا   وەک فالن کەس بین،دەتوانین لە بڕی ئەوە خۆمان بەهێز بکەین لە الیەنی

 پیشەی. 

بتوانن بە  ڕەگەزەردووه کەداری بکرێت،ماڵتاکەکان لە تەمەنێکی گونجاوەوە فێری  کە داری:ماڵهۆشیاری 

ناکرێت کچ بچێتە ماڵی مێردی و نەتوانێت چەند  یارمەتی یەکتر ماڵ بەریوە ببەن و کەمووکورتیەکان پڕ بکەنەوە.

ئافرەت دەبێت ئامادەی بکات پیاویش تەنھا   کەناکرێت کوڕ وا تێگەیشتبێت  جۆرێک خواردن ئامادە بکات.

 1.افرەتەکان بن لە کاری ماڵەوەئ بیخوات،دەبێت پیاوەکانیش یارمەتی دەری 

                                                           
 یهەڤاڵ ەیپخانچا- مەکیە یچاپ-١٢٤ اڵپەرە -یریرگەوسها یپڕۆسە ەل رەب نجانەگ یاریشۆه یتەباب-ەدید.احمد محمود س -- زانێخ ۆیشک یبێکت ١

 .یرەهون
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بنیاتنرابێت هەڵە و لە سەر شتێکی  بێتوەک هەموومان دەزانین هەر شتێک سەرچاوەکەی هەڵە  ی هەڵە:هەڵبژاردن

وە دەنێت و تەنھا بەاڵێک کوڕکاتێک کچێک هەموو شتە خراپەکانی  رەنجام و کۆتایەکەشی هەڵە دەبێت،ئەوا سە

د بە ئاسانی لێی دواتر خیانەتی لێ بکات یاخو کەسەیری سەروەتەکەی دەکات،دەبێت چاوەرێی ئەوەش بکات 

ێک هەموو خورەوشتە کوڕکاتێک  بنیات ناوە. ڕاستلە سەر شتێکی نابنچینەی زەواجیان  جیابێتەوە،چونکە

ماوەیەکی  کەەڵیدەبژێرێت،دەبێت چاوەرێی ئەوە بکات وە دەنێت و تەنھا لەبەر جوانیەکەی هبەاڵخراپەکانت کچێک 

وێرانی و جیابوونەوەی خێزانەکانە لە ماڵئەمانەو سەدان نمونەی تر هۆکاری  کەتر ئەو جوانیەی لە دەست بدات،

 ی کوردی.کۆمەڵگە

کەشخەی(کاتین و )سەروەت و جوانی کەکەم تەنھا بیر لە ئێستایان دەکەنەوە بیر ناکەنەوە کۆمەڵگەچونکە تاکەکانی 

( ئەو دینداری....هتدو  ڕەوشت)پیاوەتی و جوامێری و  کەو زوو کۆتایان دێت ،بێ خەبەرن لە شتە هەمیشەیەکان 

ی هەڵبژاردنکەم لە کاتی کۆمەڵگەتاکەکانی  کەبۆیە پێشنیار دەکەم  هەرگیز نامرێت. مرێتگەر دڵ نە کەسیفەتانەن 

 .هەمیشەیی دەمێنێتەوەبەو شتانە بدەن کەوا کو گرینگی بەڵنەدەن ، هاوسەر گرینگی بە شتە روکەشیەکان 

ئەم راهێنانە پێویستە زیاتر لە رێگەی میدیاکانی ڕاگەیاندنەوە پەرەی پێ بدرێت و تاکەکانی کۆمەڵگەی لێ هوشیار 

 بکەنەوە.

وێبسایتەکانی بە هۆکاری زۆربوون و ئاسان بوونی بەکارهێنانی تەکنەلۆجیاو   خووی خراپ یاخود پێشینەی خراپ:

زۆر  ڕەنگەتوشی پێشێنەیی خراپ دەبێت،و  کۆمەڵگەەوە و پەیوەندی کردن،زۆرێک لە تاکەکانی گۆڕیننامە

بەرەو ژوان و دەست گرتن وماچ و باوەش و کاری  ڕەنگەبەرەو شتی زیاتر رۆیشتبێت لە پەیوەندیەکی سادە،  جار

یان ڕابردووهاوسەرگیری دەدەن گرینگە سەیری ی بڕیارناشەرعیش رۆشتبێت، گرینگ ئەوەیە کاتێک دوو کەس 

بدەنەوە و داهاتوویان تاریک و وێران هەڵیەکی نوێ لە ژیانیان اڵپەرەکو بیر لە داهاتوویان بکەنەو و بەڵنەکەن،

 یانەوە.ڕابردووناکەن بە هۆی 

ها ناکرێت کەسێک هەروە هەاڵنە هەرگیز دوبارە نەکەنەوە. یان و ئەوڕابردووەکانی هەڵوانە وەربگرن لە  بەڵکو

و یەوە سزا بدرێت و دادکاری بکرێت،چونکە مرۆڤ قابیلی هەڵەیە و کەس نیە هەڵەی نەکردبێت،ڕابردووبەهۆی 

 هەموو هەڵەیەکیش شایەنی چاکردنەوەیە و هەموو کەسێکیش شایەنی چاکسازیە.
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ەوخۆ ڕاستی بە شێوەیەکی گشتی توندو تیژی دەبێتە هۆی تێکدانی خێزان بە شێوە دوورکەوتنەوە لە توندوتیژی:

 خێزانی ئەمانەن: ەوخۆ،کە جۆرەکانی توندوتیژیڕاستاو ن

 ئافرەت. ر.توندوتیژی پیاو بەرامبە١

 .توندوتیژی ئافرەت بەرامبەر پیاو.٢

 .توندوتیژی پیاو یان ئافرەت یان هەردوکیان بەرامبەر منداڵەکانیان.٣

 وکی.دایک و با  .توندوتیژی منداڵ بەرامبەر٤

دەکرێت توندوتیژی بە لێدان و ئازاری  کەەوخۆ(.ڕاستەوخۆ و ناڕاستهەریەک لەمانەش دەبن بە دوو بەش )

ێت لەسەر کەسی بهێڵجەستەی نەبێت و تاکە قسەیەک بێت و بۆ ماوەیەکی زۆر کاریگەری و خراپی جێ 

 ١بەرامبەر.

  

                                                           
 یچاپ-٦۹ اڵپەرە-کاتەدروست د یستیوەشۆو خڕێز  ەیبوردێت،لێنێوخەڕد کێشت مووەه یتوڕە یتەباب-یپ.د.حسن خالد موفت -- زانێخ ۆیشک یبێکت ١
 .یرەهون یهەڤاڵ ەیچاپخان- مەکیە
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 ە.ڕاهێنانباسی دووەم:بابەتە کرداریەکانی ئەم 

 

اتر لە هزر زی تاکوزیاتر کردارین و دەشێت تاکەکان خۆیان ئەنجامی بدەن  کەبابەتە کرداریەکان:ئەو بابەتانەن 

 گرینگترینیان ئەمانەن:  .کەبمێنێتەوەو بیریان 

 ێتەوە .ئاینیەوە ئەم وانانە بوتری و کەسانی دەرونناسی ڕاهێنەرەی ڕیگدەکرێت لە  :کردنی خودی ۆڵکۆنتڕ

رێت لەسەر ئارامی و بتوانرێت لە کاتە سەخت و دژوار و پڕ کێشەکان بە ڕابهێنبتوانرێت تاکەکان  

 کەدانی هەڵە،چونکە مرۆڤ کاتێک هەڵە دەکات بڕیاربوون و  توڕەدوور بکەوێتەوە لە  وتێبپەرێنێت   ئارامی

 جڵەوی خۆی لەدەست دەدات.

هەبوونی کێشە کێشە نیە،بەڵکو نەزانین زاڵ بوون بەسەر کێشەو گیروگرفتەکان  کەپێویستە تاکەکان فێر بکرێن 

کێشەیە،چونکە ژیان تاقیکردنەوەیە تاقیکردنەوەش پڕە لە خۆشی و ناخۆشی ،ژیانی هیچ کەسێکمان تەنها خۆشی 

کێشەی ژیانی خێزانەکانی ئێستا  سەرکەوتنە. ی هەڵە،بڕیارو بەبێ  نیە بۆیە زالبوون بەسەر ناخۆشی، بە ئارامی

بووندا هەڵە دەکەن توڕەچونەکانیان ، لە کاتی هەڵچوون و هەڵزوو هەڵچوونە ،هەروەها نازانن زاڵ ببن بەسەر 

کێشەی زۆر گەورە بەدوای خۆی  چاکبکرێتەوە،وی هەڵە ناکرێت بڕیاری هەڵە دەدەن،زۆر جار هەندێک بڕیارو 

 ١توشی پەشیمانی دەبن و پەشیمانیش دادیان نادات. دادەهێنێت و لە ئەنجام

کرێن لە بتاکەکان فێری پیشە  کە ەوە.دەوترێتیەن کەسانی پیشەیەوە لەال کەەن ڕاهێنانئەو ی پیشەی:ڕاهێنان

تر لە  یەکێکی بگرن.هەڵن بژێنن و بەرپرسیارەتی دوای هاوسەرگیری بتوانن خۆیا تاکوەوە ڕاهێنانەی ئەم ڕیگ

 فکریگرن و لە ژێر بارێکی خراپی هەڵناتوانن بەرپرسیارەتی  کەکێشەکانی ئێستای گەنجەکان ئەوەیە 

 تا تەمەنێکی زۆر فێری هیچ پیشەیەک ناکرێن و نازانن هیچ کارێک بکەن. کەدان،کۆمەڵگە

ت کردنی زانکۆکان بونەتە جێگای کات بەسەربردن و دروس کەەقینەیە ڕاستئەوە واقعە و  کەهەروەها بەداخەوە 

ئەمەش دوای بیکەن. ارێک پەیوەندی بە بەشی زانکۆکەیان نەبێت ناتوانن ک  گەر کەمرۆڤی دەست و پێ سپی،

 سای دەخاتە بەردەم تاکەکانی خێزان. قوڕزەواج دەبێتە هۆی کێشە و 

 

 

 

                                                           
 .-الزواج یاالقة عل یجمعیة تیسیر المساعدة ذو  ١٧ص بیالنزامي للبرنامج التدر ریالتقر ١
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ەکان ی بواری زمانی جەستە وانڕاهێنەروناس یاخود ەی دەروڕیگدەکرێت لە  جەستەیی:زمانی زمانی جەستە

انەی دا پێویستی بە تێگەیشتن لە زمانی جەستە ڕۆژهەموو کەسێک لە ژیانی  بوترێتەوە بە شێوەی کرداری.

ەی زمانی جەستەوە ڕیگدەکرێت لە  کەدەبێت،واتە زمانی جەستە گرینگیەکی زۆری هەیە لە ژیانی تاکەکان،

ر تێبگەین ،بەتایبەت لە خێزان دا گرینگە بتوانی لە هەست و کردەوەکانی بەرامبەرەکەت ئاسانتر لە کەسی بەرامبە

 و دەوروبەرەکەت تێبگەیت.

باس   ەکانکۆمەاڵیەتیزیاتر بابەتە گرینگ و   زمانی جەستە زۆر گشت گیرەو زۆر شت دەگرێتەوە،لێرەدا کە

قاچ،زۆر خواردن،بێ تاقەتبوون،بێ  ەیوڵەی سەر،جوڵەی پەنجەکان ،جوڵەی چاو،جوڵدەکەین بۆ نمونە)ج

  .دەنگی.....هتد(
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 :کۆتایی
 

تاکەکانی  کەی هاوسەرگیری دەکرێت،پڕۆسەپێش  کەێکە ڕاهێنانی هاوسەرگیری ڕاهێنان کەلە کۆتایدا تێگەیشتین 

پێویستە لەسەر   ەری و دروست کردنی نەوەیەکی نوێ.ئامادە دەکرێن بۆ چونە ناو ژیانی هاوس  کۆمەڵگە

ە،چونکە هەروەک دەزانین حکومەت باوکی ڕاهێنانخۆش بکات بۆ بابەتەکانی لە شێوەی ئەم  ڕێگاحکومەت 

گەر باسی کێشە  کەلێرەدا دەمەوێت ئەوە بگەیەنم  ەکانی خۆی بکات.رۆڵپارێزگاری لە یە،باوک دەبێت کۆمەڵگە

م ئێمە لەم توێژینەوەیەدا بەاڵکۆتای نایەت، اڵپەرەت و بکەین ئەوا بە دەیان بابە کۆمەڵگەەکانی ناو کۆمەاڵیەتی

نوسەران و  ڕوویهیوادارم ئەو توێژینەوەیەم دەرگایەک بە دیارەکان.تەنها گرینگیمان داوە بە بابەتە گرینگ و 

ت الیەنی پەیوەندیدار باشترین بابە  هەروەها هیوادارم دان لەم بابەتە.وڵسین و زیاتر هەتوێژەران بکاتەوە بۆ نو

 ێکی لەم شێوەیە.ڕاهێنانو کەسەکان کۆبکاتەوە بۆ ئەنجامدانی 

 دەرەنجامەکان:

 ی )جیابوونەوە,بێکاری،نەرێنی بوون....هتد(.ڕێژەی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی ڕاهێنان.١

 ، کۆمەاڵیەتیی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی بەهێزکردنی )پەیوەندی نێوان تاکەکانی خێزان،الیەنی ڕاهێنان.٢

 ئاینی...هتد(. دەروونی، ی،ئەقڵ

ی خودی،متمانە ی پێش هاوسەرگیری دەبێتە هۆی باشتر کردنی) نەوەی داهاتوو،بەهێزکردنڕاهێنان.٣

 بەخۆبوون...هتد(.
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 اردە:ڕاسپپێشنیار و 

 .داواکارین لە کەسانی بەرپرس پشتگیرمان بن بۆ گەیشتن بە ئامانجی توێژینەوەکەمان.١

ی لە ڕاهێنانیەکی پڕۆسە.داواکارین لە حکومەت لەبەر بەرژەوەندی تاکەکان و تێکنەچوونی شیرازەی خێزان ٢

شێوەی توێژینەوەکەی ئێمە بکات بە مەرج بۆ هاوسەرگیری و ئاسانکاری بکات بۆ ئەو کەسانەی لە دەرەوەی 

 شارن یاخود خاوەن کارن.

کردنەوەی باڵوسن بە هەڵوەک ئەرکێکی ئینسانی  ێنانڕاه.هیوادارم راگەیاندنکارەکان و دەزگاکانی ٣

ێت نەوەک خراپە،ئەرکی بهێڵدواتر کاریگەری چاکە لەسەر تاکەکان جێ  کەۆگرامی چاکی خێزانی پڕ

کاری راگەیاندن کارێکی زۆر گشت گیرە،دەشێت    ۆگرامی چاکە زۆر پیرۆزە،لە ئێستاداپڕکردنەوەی باڵو

ەی ڕیگبکاتەوە،دەتوانێت لە باڵوەلیکترۆنی هەبێت و زانیاری تێدا یەکی ئاڵپەرەکەسێکی ئاسای بێت و 

 ومێژویەکی پاک بۆخۆی بنوسێتەوە. کە بۆخۆی زیاد بکاتۆگرامی چاکە،بەردەوام چاپڕکردنەوەی باڵو

هەروەک  ینگی بە بابەتە خێزانیەکان بدات.ەی میمبەری مزگەوتەکانەوە زیاتر گرڕیگ.دەشێت کەسانی ئاینی لە٤

 و وانەیان لێ وەردەگرن. ئەزموون خەڵکپێکراون و بڕواەسانی ئاینی دەزانین ک

جێگای سەرنجە لە ئێستادا   ەی میمبەری مزگەوتەکانەوە تاکەکان هۆشیار بکەینەوە ئەواڕیگئەگەر بێتو لە 

کەسی تێدابێت ئەوا لە سەرتاسەری  ٥٠٠ نزیکەیهەر مزگەوتێک   (مزگەوت هەیە گەر٥٧٠٠) نزیکەی

 وەردەگرن. سوودی لێگوێ لەوبابەتە دەگرن و  خەڵکزیاتر لە دوو ملیۆن  نزیکەیکوردستان 

ەی ئەو توێژینەوەیەوە بێت یاخود ڕیگزانیاری هەیە و دەتوانێت بیگەیەنێت جا لە  کە.داواکارم لە هەر کەسێک ٥

بێت،مرۆڤەکان هیچ  زانیاریانەپێویستیان بەم  کەزانیاری دەرەکی بێت،گرینگ ئەوەیە بیگەیەنێت بە کەسانی تر 

وتەیەک یاخود کردەوەیەک بتوانێت کەسێک  ڕەنگەکات نابێت خۆیان و زانیاریەکانی خۆیان پێ کەم بێت،

 بگۆرێت. 
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 کانەرچاوەس

 :بێکت ەیرچاوەس
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