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 د.ڤیان سلێمان 

ئافرەت لە ناو کۆمەڵگەدا 

 ئافرەت لە ناو كۆمەڵگەی كوردیدا بە كەس���ێكی 
الواز ده بیندرێ���ت، پێیانوایە كە دەبێت كەس���انی 
ت���ر بڕیار لەس���ەر ژیان���ی ب���دەن و ئاگاداریبن. 
یەکێک لەوان���ەی کە ئافرەتی کورد بەش���ێکیان 
لێی بێبەش���بوون خوێندنە،بەشێک لە ئافرەتانی 
ئێمە نەخوێن���دەوارن، بەبۆنەی ئ���ەوەی کە هەر 
ل���ە تەمەنێکی بچوک���دا بەبێ خواس���تی خۆیان 
هاوس���ه رگیریان پێكراوه  و خراونەتە ژێر ئەرک و 

کارێکی زۆر کە زیاتربووە لە تەمەنیان.
بەپێ���ی ئ���ەو نەریت���ە کۆن���ەی ک���ە لەن���او 
کۆمەڵگه کەماندا باوب���ووە ئافرەت ئەرکی هەبووە 

و ماف���ی نەب���وە، پێیانوابوە ک���ە ئەرکی ئافرەت 
تەنها ئیش���ی م���اڵ و په روه رده كردن���ی منداڵ و 
خزمەتکردنی هاوسەرەکەیەتی، نابێت هیچ ڕایەکی 
هەبێ���ت، دەبێت تەنها فەرم���ان جێبەجێبکات و 
هی���چ دەربڕین و ناڕەزاییەک���ی نەبێت، لەکاتێکدا 
کە ئافرەتیش بەهەمان ش���یوەی پیاوان ئەرک و 
مافی هەیە و دەتوانێت بەشداربێت لە پێشکەوتن 
و گەشەس���ەندنی واڵتدا، ئافرەتانی���ش ئامانج و 
خەونی���ان هەی���ە و دەتوانن هەوڵی ب���ۆ بدەن و 
مافی خۆیانە کە بگەن بە خەون و ئامانجەکانیان 
.هەرچەندە ئێستا بەشێکی زۆر لە کۆمەڵگاکەمان 

تێگەیشتوون کە ئافرەت الواز نیە و خۆی دەتوانێت 
بڕیار لەسەر ژیانی خۆیبدات و ئەمیش مافی هەیە، 
وە خوێندن مافی ئافرەتیشەو دەتوانیت ئامانجی 
هەبێ���ت، دەتوانێت ڕاوبۆچونی جیاوازی هەبێت و 

دەتوانێت ببێت بەوەی کە خۆی دەیەوێت. 
لەگەڵ ئەوەش���دا هێش���تا هەن کە تا ئێستاش 
ئافرەتیان پ���ێ الوازە و پێیانوایە کە توانای هیچ 
شتێکی نیە و تەنانەت ناتوانێت خۆی بڕیار لەسەر 
ژیانی خ���ۆی بدات و ناتوانێت خ���ۆی بپارێزێ و 
ناتوانی���ت ئامانجی هەبێت چونکە کەس���ی الواز 
توانای گەشتن بە ئامانجی نیە .هەر بۆیە ئافرەت 

دەبێت دەنگ هەڵببڕێ و داوای مافی خۆی بکات 
و بڵێ���ت کە من الواز نیم و دەتوانم بڕیاری ژیانی 
خۆم بەدەستی خۆم بێت و خەون و ئامانجم هەیە 
وەتوانام هەیە، بڵێت منیش دەمەوێت بەش���ێکبم 
لە بەره وپێش���چونی واڵت و نیشتمانم. سور بێت 
لەسەر بڕیاڕەکانی چونکە ئافرەت تا بێدەنگ بێت 
و خ���ۆی بەالواز بزانێت و نەتوانێت هەس���تەکانی 
خ���ۆی دەرببرێت و نەتوانێ���ت داوای مافی خۆی 
بکات وە بێ خەون و بێ ئامانج بێت، ئەوا لەالیەن 
کۆمەڵگه شەوە بە الواز و بێ توانا تەماشا دەکرێت 

.

تریفە مەحمود

توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت کە دەمارگیری ڕەگەزی 
پاڵنەریەت���ی دیاردەیەک���ی جیهانییە و لە زۆرینەی 
کۆمەڵگەکان���دا، ئافرەت���ان لە نەت���ەوە و پێکهاتە 
ئایینییە جی���اوازەکان لە توێژ و چینە کۆمەاڵیەتی 
و گش���ت ئاس���تەکانی تەمەن ڕووبەڕووی دەبنەوە، 
بەوپێی���ەش یەکێکە ل���ە بەرباڵوتری���ن فۆرمەکانی 
توندوتیژی، بەدڵنیایش���ەوە دیاردەیەکی ترسناک و 
زیانهێنە، دەستدرێژیکردنە بۆ سەر بەهای مرۆڤبوون 
و پێش���ێلکردنی بەڵگەنامەکان���ی ماف���ی مرۆڤ���ە. 
هاوکات دوژمنێكی سەرس���ەختی گه شه س���ه ندن و 

دیموكراتیزه بوون و پێشکەوتنی جڤاكییە.
ژیانێک���ی پارێزراو و پڕدڵنیایی، دوور لە ترس و 
دڵەڕواکێ، شکاندنی شکۆ و ژێردەستەیی مافی هەر 
مرۆڤێکە بەبێ جیاوازی لەسەر هیچ جۆرە بنەمایەک. 
توندوتی���ژی بەرامبەر ئاف���رەت هەموو ئەو پێدراوە 
سروش���تی و گەردوونیانە لە ئافرەت زەوت دەکات 
و دەیخات���ە نێو بارێکی پڕ ل���ه  نادڵنیایی و ترس 
و شڵەژان و گۆش���ەگیری و دواکەوتن. توندوتیژی 
چەندین جۆری وەک فیزیکی، سایکۆلۆژی، سێکسی، 
ئابووری و هی تریش���ی هەیە و لە چەندین فۆرمدا 
خۆی دەنوێنێ. توندوتیژی جەستەیی وەک: لێدان 
و دەستدرێژی و خەتەنەکردن؛ دەروونی لە شێوەی: 
هەڕەش���ەلێکردن، بەنەفرەتک���ردن و نزملێڕوانی���ن 
و تانە و تەش���ەره  یان بێبەش���کردن ل���ە ئازادییە 
کەس���یی و مافە مەدەنی و ڕێگەن���ەدان بە چوونە 
دەرەوە بە پاس���اوی پارێزگاریکردن لە ش���ەرەف. 
توندوتی���ژی ئابووری وەک ڕێگەن���ەدان بەکارکردن 
هەروەها دەس���تگرتن بەس���ەر مووچەی ئافرەت و 
ڕێگەنەدان بە ئازادانە بەکاربردنی. بەکارهێنانی هێز 
بەرامبەر ئافرەت بە ئامانج���ی ملکەچی پێکردن و 
گوێڕایەڵک���ردن و کۆنترۆڵکردنی، ئەمەش بە واتای 
ش���کاندنی ئیرادە و دەس���تەمۆکردن و الوازکردن و 

دواکەوتن���ی. دەکرێت ئاف���رەت ڕووبەڕووی یەکێک 
یان زیاتر لەو جۆران���ەی توندوتیژی ببێتەوە، ئەو 
جۆران���ەش یەکتری بەهێز دەکەن و بەش���ێوەیەکی 
گش���تیش کاریگەری نەرێنی دەخەنەسەر ئافرەت و 
هاوس���ەنگی کۆمەاڵیەتیش لە نێوان هەردوو ڕەگەز 
زیاتر الس���ەنگ دەکەن، بە هەمان شێوە کاریگەری 

لەسەر کۆمەڵگە دادەنێن.
توندوتی���ژی بەرامبەر ئاف���رەت ڕەگێکی قووڵی 
مێژووی���ی و زاده ی هزرو دیدی پیاوس���االرییه كه  
له سه ر بنه مای نابه رابه ری پارسەنگی هێزی جه سته   
لە نێوان هەردوو توخمی مرۆڤ و بااڵدەس���تبوونی 
پیاو لەو هاوکێش���ەی هێزەدا.، بنی���ات نراوه . به م 
پێیه  له گه ل پێش���كه و تنی ژیان و دروس���تبوونی 
شارس���تانییه ت ئه م دی���ده  خزایه وه  نێ���و ته واوی 
ڕەهەن���ده  فک���ری، کولتوری، ئاب���ووری، ئایینی و 
سیاس���ی كۆمه ڵگای مرۆڤه وه  و ئیتر بوو به شێكی 
دانه بڕاو له  تێگه یش���تنی مرۆڤ���ه كان له  په یوه ندی 
نێوان هه ر دوو مرۆڤ و ئ���ه رك و ڕۆلیان به رامبه ر 
ب���ه  یه كتر له ناو ژیانی خێزانی و ژیانی جڤاكی؛ كه  
بێبه شكردنی پیاو له  باوه شی خێزان و بێبه شكردنی 
ئافره ت له  ئاماده یی و باوه ش���ی جڤاك له  س���یما 
دیاره كانێتی. بۆیه  له  پرۆس���ه ی چاره سه ریدا ده بێ 
له س���ه ر تێگه یشتنی هه ر دوو ڕه گه ز و له سه ر عقڵی 
گشتی كۆمه ڵگا دا كار بكرێت سه باره ت به  چه مكی 
هێ���ز له  نێو په یوه ندی هه ر دوو نێر و مێی توخمی 
م���رۆڤ كه  له  پێناو دورس���تكردنی وابه س���تیی و 
هاوبه شی ته واوكاری و هاوسه نگانه ی هه ر دووكیانه  
ب���ۆ به رده وام���ی ژیان ن���ه ك ده س���ه اڵتداری نێر و 
بێده س���ه اڵتی مێ. به اڵم له به ر ئ���ه وه ی توندوتیژی 
خێزان���ی بەرامب���ەر ئاف���رەت به  ده س���تی پیاوی 
خێزان : هاوس���ه ر، باوك و ب���را ئەنجام دەدرێت . 
دەبێت س���ەرەتا لە پیاودا بە ش���وێن چارەسەری 

توندوتیژییەوە بین، ئەویش بە هۆش���یارکردنەوەی 
پیاو س���ەبارەت بە مەترسی و نامۆڕاڵی و قێزەونی 
و تاوانکاری ئەو کردەیە و ئاس���ەوار و لێکەوتە پڕ 
زیانەکانی، لەالیەکی دیک���ەش هەنگاوێکی دیکەی 
ڕووبەڕووبوون���ەوەی توندوتی���ژی بێدەنگ نەبوونە 
لە ئاس���تیدا لەالی���ەن ئافرەت���ەوە، ڕەتکردنەوە و 

سازشنەکردنە لەگەڵ بکەرانی.
 هەن���دێ جار وەرگرتن���ی توندوتیژییەکان وەک 
کردەیەک���ی ئاس���ایی و ڕێگەپێ���دراو، ئەمەش لە 

ڕوانگەی باوەڕهێنانی خ���ودی ئافرەت لە ئەنجامی 
پرۆس���ەی پەروەردە و پێگەیاندنی کۆمەاڵیەتی بە 
پلەدووی���ی و س���ەرداری پیاو یاخ���ود بێدەنگی لە 
ئەنجامی وابەستەیی ئابووری و ترسی لەدەستدانی 
منداڵ و بژێوی و ش���وێنی نیش���تەجێبوون، یاخود 
وابەستەیی بە دابونەریت و نۆرمە کۆمەاڵیەتییەکان 
لە ترس���ی پاراس���تنی ناوبانگی خێ���زان. هۆکاری 
دیک���ەش وەک نەبوون���ی هۆش���یاری یاس���ایی و 

هۆشیاری سەبارەت بە مافەکان.
بە ش���ێوەیەکی گش���تی باش���ترین میکانیزمی 
ڕووبەڕووبوون���ەوەی توندوتی���ژی ب���ە گش���تی و 
توندوتیژی خێزانی بەرامبەر به  ئافرەت بە تایبەتی، 
ڕێگریکردنە لێی، بەرلەدایکب���وون و بەکرداربوونی 
و هەروەه���ا ڕێگریک���ردن لە ڕەخس���اندنی زەمینە 
و ئامرازەکان���ی باڵوکردن���ەوەی بی���ری توندڕەوی 

و پلەبەن���دی لەس���ەر بنەمای هێزی جه س���ته  بۆ 
به ررژه وه ندی پیاو و له به ر چ���او نه گرتنی هه ردوو 
هێزی عه قڵ و هێزی ڕووحی كه  ئافره ت و پیاو تیادا 
هاوسه نگن، بە تایبەتیش لەو کەناڵ و ڕێوشوێنانەی 
کە کاریگەریان لەس���ەر ڕای گش���تی هەیە. لەگەڵ 
ئەوەش گرتنەبەری پرۆگرامی هۆش���یاری سەبارەت 
بە ترسناکی ئەم دیاردەیە و لێکەوتە نەرێنییەکانی 
ب���ە تایبەتی لەالیەن دەزگاکانی ڕاگەیاندن و بوونی 
پەیوەن���دی و هەماهەنگ���ی لەگ���ەڵ ڕێکخراوەکانی 

پرس���ی ئافرەت. لەالیەک���ی دیک���ەش دەرکردنی 
یاس���ای تون���د و جێبەجێکردنی س���زای یاس���ایی 
دەرهەق ب���ە ئەنجامدەران���ی توندوتیژیی؛هه روه ها 
پێداچوونەوە بە میکانیزمی پڕکردنەوەی بەڵێننامە 
لە ڕادەس���تکردنەوەی قوربانیان���ی توندوتیژی بە 
کەس���وکار و پێشکەشکردنی پش���تیوانی زیاتر بە 
ڕزگاربووان لە توندوتی���ژی؛ لە دوبارە بارهێنانەوە 
و دابینکردنی دەرماڵەی مەترسی وەک دەستەبەری 
کۆمەاڵیەت���ی و ڕادەس���تنەکردنەوە بە کەس���وکار 
و دابینکردنی ش���وێنی نیش���تەجێبوونی پارێزراو. 
هەموو ئەمانە و کارک���ردن بۆ گۆڕینی ئەو چەمکە 
کۆمەاڵیەتیانەی لە تێگەیشتنی گشتی و بەتایبەت لە 
تێگەیشتنی پیاودا ڕەوایەتی بە توندوتیژی دەدەن 
بەرامبەر ئافرەت بە پاس���اوی پاراس���تنی شەرەفی 

خێزان و پابەندی بە نۆرمە کۆمەاڵیەتییەکان. 

   توندوتیژی بەرامبەر ئافرەت هەموو ئەو پێدراوە سروشتی 
و گەردوونیانە لە ئافرەت زەوت دەکات و دەیخاتە نێو بارێکی 
پڕ له  نادڵنیایی و ترس و شڵەژان و گۆشەگیری و دواکەوتن
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دەسەالتی سفر

خانزاد سەعدی عەلی*
دەس���ەاڵتی سفر: ئەو دەسەاڵتەیە کە بەپێی یاس���ا و دەستوور، عورف و عادەت، 
فەرهەن���گ و کلتوور، زمان و ئەدەبیات هیچ دەس���ەاڵتێکی دیاریکراوی نییە، بەاڵم 
لە واقیعدا دەس���ەاڵتێکی ڕەه���ا و کاریگەری هەیە و زۆر جار لە س���ەرووی هەموو 

دەسەاڵتەکانە.
ل���ە دوای پێش���کەوتنی تەکنۆلۆجیا و گەیش���تنی ئینتەرنێت و ش���ەپۆڵی تۆڕە 
کۆمەاڵیەتییەکان بۆ کوردستان؛ "دەسەاڵتی سفر" لەسەر دەستی کۆمەڵە گەنجێکی 
)نەزان و بێسەواد، بێ بڕوانامە و عیلم و مەعریفە، بێ بیرۆکە و پالن، بێ دیدگە و 
ئامانج( لەنێو کۆمەڵگەیەکی ڕۆژهەاڵتیی پیاوس���االری سەرمایەدار دروست بوو، ئەو 
کۆمەڵە گەنجە لەژێر ناوی "مۆدێل، ش���اجوان، فاشن و مێیکئەپ ئارتست، کارساز/
بزنسکار، بێژەر، رۆژنامەوان، هونەرمەند و...( دوور لە تایتل و کارە سەرەکییەکە؛ 
تەنه���ا خەریکی نمایش���کردنی روخس���ار و بازرگانیکردن بە جەس���تە و پڕكردنی 
بە بۆتۆكس و فیلەر و دەیان نەش���تەرگەری جوانكاری و پێش���بڕکێکردن لەس���ەر 
گرانبەهاترین لەشوالر و كێ زۆرترین پارەی پێدەدا؛ لەڕێگەی تۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان 
و کەناڵەکانی تیڤی ناوخۆ و ئاس���مانی و کەناڵی تایب���ەت لە یوتیوب و هۆیەکانی 
دیک���ەی گەیاندن و باڵوکردنەوە؛ خۆیان خزاندە نێو هەموو ماڵێکی کوردس���تان و 
دەرەوەش بەبێ ئەوەی هیچ لە یاس���او ڕێسای ئەو کارانە و چۆنییەتی بەکارهێنانی 
لە ڕێگەی تەکنۆڵۆجیای س���ەردەم و سۆش���یەڵ میدیا ڕەچاوبكەن. بە کورتی، بە 
ش���ێوەیەکی هەڕەمەکی و چاولێکاری دروستبوون و پشکی شێریش بەبەر کچان و 

ژنان کەوت. 
 

هۆکاری دروس���تبوونی ”دەسەاڵتی سفر” لە کوردستان و عێڕاق و چەند واڵتێكی 
هاوش���ێوەی دەوروبەر لەالیەن ئەو نوخبە س���ەقەت و سەرلێش���ێواوە، دەگەڕێتەوە 
ب���ۆ هەبوونی دەس���ەاڵتێکی گەندەڵ و نا سیس���تماتیک، حوکمڕانییەکی پەرتەوازە 
و ف���رە حزبی ناکۆک، تێکەڵبوون و تەداخولی دەس���ەاڵتەکان بەیەکتری، نەبوونی 
یەكس���انی و دادپەروەریی، نەبوونی یاس���ایەکی تایبەت ب���ە ڕێگریکردن بەو جۆرە 
کارانە، قەیرانی دارایی و سیاس���ی، ش���ەڕ و ناکۆکییە ناوخۆی���ی و دەرەکییەکان، 
خراپیی سیس���تمی پەروەردە، نەبوونی هەلی كار، نا هۆشیاری خێزان و کۆمەڵگە، 
كاڵبوونەوەی پەیوەندیی خێزان و لێکترازان، بێ سانس���ۆری و بەرباڵوی ئینتەرنێت 
و هۆیەکانی گەیاندن، زۆربوونی باندەکانی لەشفرۆش���ی و بازرگانیکردن بە مرۆڤ، 
زۆربوونی یانەی ش���ەوانە و کازین���ۆ و باڕەکان بە نهێنی و ئاش���کرا، فراوانبوونی 
بازاڕ و زۆربوونی کااڵی بازرگانی، زۆربوونی س���ەنتەر و كلینیكی نەش���تەرگەری و 
جوانكاری، لە هەمووشیان زیاتر حەز و ویستی ئەو نوخبەیە بە دەسەاڵت و ناوبانگ 

و دەوڵەمەندبوون بە ماوەیەکی کورت و بێ ماندووبوون.
 لە ئەنجامدا ئەو کچ و ژنانە وەکو نێچیر دەکەونە تۆڕی زۆرێک لەو سەرمایەدار 
و سیاس���ییە نێران���ەی کە بۆ مەرام���ی بازرگانیکردن بە ژن���ان و تێرکردنی حەز و 
غەریزەکانیان ئەو ئافرەتانە ئیس���تیغالل دەکەن و بە ماوەیەکی کورت و لەبەرانبەر 
پارەیەک���ی زۆر و گەیش���تن بە ئاواتەکانیان؛ دەیانكەن���ە کۆیلەی خۆیان و جگە لە 
نامۆب���وون و دوورکەوتنەوەی ئ���ەو ئافرەتانە لە خانەوادە و ژیانێکی ئاس���وودە و 
لەدەستدانی شکۆ و بەها پیرۆزەکانی مرۆڤ؛ هەندێک جار بزردەبن یان بە تراژیدیا 
لەناو دەچ���ن، یاخود باجی ئەو ناوبانگ و دەوڵەمەندبوون و جەستەفرۆش���تنە بە 
قورس���ی دەدەنەوە و دەبنە قوربانی هەمیش���ەیی ئەو پیاوانە! بەاڵم قازانجی هەرە 
گ���ەورەی زۆربەی ئەو کچ و ژنانە ئەوەیە کە دەتوانن ئەو پیاوانە کۆنتڕۆڵ بکەن و 
ڕۆلی کاریگەریان هەبێت لەس���ەر بەرزترین ئاس���تی دەسەاڵت و بڕیاردان، هەروەها 
دەستێکی بااڵیان هەیە لە شێواندنی بزاڤی ئازادی و یەكسانی ژنان و لەكەداركردنی 

ئافرەتانی كوردستان بە گشتی.
ئەو جۆرە دەسەاڵتەی ئەو کچ و ژنانە ناودەنێم "دەسەاڵتی سفر" چونکە زۆرجار 
لە دەس���ەاڵتی یەکەم تاکو پێنجەمیش بەهێزتر و بەرباڵوترە، لە کاتێکدا بە فەرمی 
بوون���ی نیی���ە و لە واقیعدا بوونی هەی���ە و زۆریش کاریگەرە. ژمارەی "س���فر"یش 
دووس���ەرەیە، ئەگەر لەپێش ژمارە دابن���رێ؛ ژمارەكە زۆر زیاد دەكات ئەگەریش لە 
پش���تی ژمارە دابنرێ؛ هیچ بەهای نابێ، هەروەها سفر لەگەڵ هەر ژمارەیەکی دیکە 
کۆبكرێتەوە ژمارەکە وەک خ���ۆی دەمێنێتەوە، بەاڵم ئەگەر جارانی هەر ژمارەیەک 

بكرێ، ژمارەکەش لەگەڵ خۆی دەکاتەوە بە سفر.
* شارەزا لە میدیا و جێندەر

سوده كانی  خوێنـــــدنه وه  بۆ منداڵ

چاڤلێکرن وەك دیاردەیەكا بەربەالڤ دهێتە ڤەکولین د 
کومەڵناسی و دەروونناسیێ دا. ئەڤ دیاردە ب گشتی ل 
ڕوژهەالتا ناڤین و ب تایبەت ل وەالتێ مە ب پێشکەفتنا 
تەکنەلۆژیا و س���اناهی بدەس���ت ڤە ئینانا ئاالڤێن وێ 
ب���ەرەڤ دیاردەیەکا ڕوژانە و بەربەاڵڤ دچیت. بو زانینا 
ڤ���ێ دی���اردێ و چەوانیا ب���ەرێ خوەدانێ م���ە بوچونا 

ڤەکولەرەکێ جڤاکی و قوتابیەکێ وەرگرت وەرگرت:

ڤەکول���ەرێ جڤاک���ی عبدالجبار عبدالرحم���ن دەربارەی 
چاڤلێکرن���ێ د ن���اڤ جڤاک���ی دا و ئەگەرێن وێ ب ڤی 

شێوەیی ڕونکرنێ ددت:

چاڤلێکرن دیاردەکا شارس���تانی یا ساخلە مە مرۆڤ 
برێ���کا چاڤلێکرنێ پێ���ش دکە ڤیت، دەم���ی گهورینێن 
جڤاک���ی رویدەن وەک زانای���ێ جڤاکی یێ ئیراقی دكتور 
علی الوردی دبێژت نە موخلە ک دەس���تی مە دایە بتنی 
بهێلن دیاردێن ش���رین بی���ن ودیاردێن تە حل نە هین . 
دەمی جڤاک دهێت گهورین باش���ی وخرابی دگەل هیک 
دهێ���ن نموونە خە لکی مە هە یە پاقژییێ رادگرت وهەیە 
دیاردین نە جوان وچاڤلێکرنیین خراب دەڤ هە نە، ڤیجا 
چ س���نێلە بیت هندەک رەفتارێ���ن خراب بکە ت یان مە 
زن بی���ت دکانە کی ڤە کە ت چاڤ ل جیرانی خوە بکە 
ت و چ ژ کاری دکان���ی نزانت ودوماهیک زیانین ئابوری 

ڤێ کەڤن.
وە ک م���ە گوتی چاڤلێکرن دیاردەکا س���اخلەمە بال 
ئ���ەم بهێلن گە نجێن م���ە چاڤلیکرن هەبیت بەلی ئەڤ 
چاڤلێکرن یا ئەرینی بیت و لدویڤ حە ز وش���یانیین وی 
گە نجی بن، دبیت هن���دەک جارا ئەڤ حەزە نە لدویڤ 
دلی بابی بیت، دیاردە ب گشتی ئەم دشێن بکە ین سی 
جور ئیک دیاردین ب���اش وئەنجامێن باش هەنە دیاردین 
بێ مفا بەلێ زیان نینە یان زیانەک کیم هە یە ودیاردین 

دبن گە ف ل س���ەر کومەلگەهی وجڤاکی وخێزانی و کە 
سی دڤێت ژ ڤی جوری هشیار بن نموونە وەک چاڤلیکرن 
بگە هیت گروپەکی تیرورس���تی یان هندەک کارێن گونە 

هکاری ئەنجامدەت...
رولی رەوش���ەنبیرا وتە خا بژارە ئەوە بەرێ گە نجان 
بدەن دیاردین س���اخلەم دناڤ جڤاکی دا وەک رێزگرتن 
ل دەمی،پالنێن کاری هەب���ن، ژیانا خوە دا کارێن باش 
ئەنج���ام دەت وەک م���ە گوتی ئەگ���ەر چ کارا نە کە ت 
وەرزش���ی بکە ت ش���یانینن خوە یت میشکی ولە شی 
بێش���بیخت، خوە فیری هن���دەک پروگرامین نوی بکەت 
وخ���وە فیری زمانەکی ن���وی بکە ت تایب���ەت زمانینن 
جیرانیین م���ە یان زمانیین جیهانی. هە روەس���ا رولی 
رەوش���ەنبیرا دیارکرنا ئاستی جڤاکین جیهانی ونوکە د 
چ قوناغدا دەرباز دبن، هە روەسا هشیارکرنا جڤاکی یە.
قوتابی الڤین حسێن بوچونا خوە دەربارەی چاڤلێکرنێ 

دیار دکت ب ڤی ڕەنکی:

    یه كێك له  سووده  دیاره كانی خوێندنه وه  فێربوونی زمان و باشبوونی ئاستی قسه كردن و 
تێگه یشتنی منداڵه  بۆ زمانێكی دیكه ، بێگومان ئه مه  له  كاتێكدا ئه گه ر هه وڵبدات به  زمانێكی دیكه  
كتێب بخوێنێته وه . كاریگه ری له سه ر داهاتووی هه یه  له ڕووی پیشه یی یان خوێندن و ئه ركه كانیه وه ، 

چونكه  جۆره ها زانیاری وه رده گرێت له  بواری جیاواز و سوودی لێ ده بینێت بۆ ژیانی رۆژانه

دیاردا چاڤلیكرنـی ل روژهه التـــا نافین
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سوده كانی  خوێنـــــدنه وه  بۆ منداڵ

چاڤلێک���رن دیاردەکا بەربەالڤە نە بتنێ د 
ناڤ مللەتێ مە دا بەلکی ل س���ەر ئاس���تێ 
ڕوژهەالت���ا ناڤین ژی. ئ���ەڤ دیاردە بەرەڤ 
دیاردەیەکا ڕوژانە دچت، ل ڤێرێ دێ بەحس 
ژ مللەتێ مە کم هەر تش���تەکێ بهێت گوتن 
یان دیتن دێ ناڤ کن ب مودێل بێی کو هزر 
ل هندێ بکن ئەو تش���تە چی���ە یان چەوانە 
دێ بجه ئینن . بو نموونە دێ مارکەك نوی 
ی���ا تەلەفونێ هێت بەرهەم ئینان مللەتێ مە 
دێ بت ئێکەم مللەت ڤێ مارکێ بکڕن و دێ 
ب���ت مودێل بو ترومبێ���ل و جل و بەرگا ژی 

هەمان تشت.
دشێم بێژم چاڤلێکرن مێشکێ خەلکێ یێ 
شیشتی و کاریگەریەکا خراب لسەر مە کریە 
ل ڤی دەمی ئەگەر تە نڕومبێل یان خانی تە 
نەبت و جلکێن ت���ە ژ مارکێن ناڤ و دەنگ 
نەبت وەس���ا تە پێناس���ە دکن ب کەسەك 
پاش���کەفتی. بێی ک���و بزانن ئەڤ تش���تە 
لگەل جڤاک���ی دگونجت یان ن���ە. د هەمان 
دەم دا ئەگ���ەر چاڤلێک���رن بو دیاردێن باش 
بت دبت ئەگەرێ پێش���کەفتنێ، ب خواندنێ 
ئاڤاکرنا ملللەت���ی پێگەهاندنا تەخا گەنجان 
و دابینکرنا تەکنەلۆژیایێ. یا پێتڤی لس���ەر 
رێکخراوێ���ن مەدەنی و سوش���یال میدیایێ 
و ڕاگەهاندن���ێ خولێن ڕەوش���ەنبیری بهێنە 
ڤەکرن و پێشکێشکرن دا کو مێشکێ خەلکێ 
پاق���ژ ببت و دویر بت ژ ڕەفتارێن خراب. ب 
تایبەت تەخا گەنجان چونکی مللەت و وەالت 

دهێتە ئاڤاکرن ب دەستێ گەنجان.

هه م���وو مرۆڤیك بۆ گه ش���ه دان به  توانا 
هزرییه كانی پێویستی به  خوێندنه وه  هه یه  
كه  به رده وام وای لێده كات تێگه یشتنی بۆ 
گۆرانكاری و پێش���هاته كان فراوانتربێت. 
خوێندن���ه وه  كاتێك به رهه م���ی هه یه  كه  
خوێنه ر له  ته مه نێكی زووه وه  ده س���ت 
بێگومان  خوێندن���ه وه   ب���ه   ب���كات 
باش���ترین قۆناغیش ته مه نی مناڵیه  
كه  ده بێت دای���ك و باوك هه ر زوو ئه و 
ئه ركه  بگرنه  ئه ستۆ و مناڵه كانیان فێری 
خوێندنه وه  بك���ه ن، ڕۆژانه  هه وڵبده ن 

منداڵه كانیان فێر بكه ن با كاتێك ته رخان 
بك���ه ن بۆ خوێندنه وه . س���ه ره تا ده توانن 
فێ���ری خوێندنه وه ی بابه ت���ی مندااڵنه یان 
بك���ه ن، دواتر ئه گه ر بتوانن جگه  له زمانی 
خۆی به زمانێك���ی دیكه  كتێب بخوێننه وه   
ئ���ه وا ده بێت���ه  باش���ترین یارمه تیده ر بۆ 

چاالكبوونی مێشك و تێگه شتن.

دۆزین���ه وه ی  په رتووكی  گونجاو به پێی  
ته مه نه كان���ی  من���داڵ، ڕێگه یه كه  بۆ باش 

پێگه یاندنی  منداڵ كه 
من���داڵ  تێگه یاندن���ی   پێگه یان���دن  و 

به ئاراس���ته یه كی  دروس���ت له داهات���وودا 
نووس���ه ر و خوێنه رێكی  به توانا  و باشیان 

لێ به رهه م دێت.
دیاره كان���ی  س���ووده   ل���ه   یه كێ���ك 
خوێندنه وه  فێربوونی زمان و باش���بوونی 
ئاستی قسه كردن و تێگه یشتنی منداڵه  بۆ 
زمانێكی دیكه ، بێگومان ئه مه  له  كاتێكدا 
ئه گه ر هه وڵبدات به  زمانێكی دیكه  كتێب 
داهاتووی  له سه ر  كاریگه ری  بخوێنێته وه . 
هه یه  له ڕووی پیش���ه یی ی���ان خوێندن و 
ئه ركه كانیه وه ، چونك���ه  جۆره ها زانیاری 
وه رده گرێت له  بواری جیاواز و س���وودی 

لێ ده بینێت بۆ ژیان���ی رۆژانه ، هه روه ها 
زیره كی  ئاس���تی  ئه كادیمیه وه   ل���ه ڕووی 
منداڵ به هۆی خوێندنه وه  به رز ده بێته وه  و 
واده كات ئه نجامێكی باشتریان له  خوێندن 

هه بێت.
فاكته رێكی س���ه ره كیه   خوێندن���ه وه ی 
ب���ۆ به هێزكردنی په یوه ندی  كه س���ایه تی  
ك���ه  په یوه ندییه ك���ی  گرنگ���ه  له ژیان���ی  
كۆمه اڵیه تی���دا، فێ���ری  متمانه پێك���ردن، 
به رپرسیارێتی ، هاوكاریكردن  و لێبورده یی  
ده كات، ل���ه  هه مانكاتدا منداڵ فێر ده بێت 
چۆن ڕه فتار له گه ڵ ئه و كێشه  و گرفتانه دا 
بكات كه  رۆژانه  رووبه روویان ده بێته وه   و 
له گه ڵ تێپه ربوونی  ژیانیش���دا فێری  شتی  
زیات���ر ده بن و ڕێنمای���ی ده كات كه  چۆن 
له كات���ی  ڕووداوه كاندا به ئاس���انی  له گه ڵ 
ب���اری  كۆمه اڵیه تیدا خۆی���ان بگونجێنن و 
به س���ه ركه وتوویی به س���ه ریاندا زاڵ بێت. 
كتێب خوێندنه وه  من���داڵ به ره و جیهانی 
زانیاری و فێرب���وون ده بات، یارمه تیده ره  
بۆ ئه وه ی باشتر ئه زموونی ژیان بكات. 

    یه كێك له  سووده  دیاره كانی خوێندنه وه  فێربوونی زمان و باشبوونی ئاستی قسه كردن و 
تێگه یشتنی منداڵه  بۆ زمانێكی دیكه ، بێگومان ئه مه  له  كاتێكدا ئه گه ر هه وڵبدات به  زمانێكی دیكه  
كتێب بخوێنێته وه . كاریگه ری له سه ر داهاتووی هه یه  له ڕووی پیشه یی یان خوێندن و ئه ركه كانیه وه ، 

چونكه  جۆره ها زانیاری وه رده گرێت له  بواری جیاواز و سوودی لێ ده بینێت بۆ ژیانی رۆژانه

دیاردا چاڤلیكرنـی ل روژهه التـــا نافین

شەیما مستەفا

هەیفا محمد ئێکەم ڕاهێنەرا ئافرەت بو 
شوفێریێ ب باوەری ب شیانێن خوە سەرکەفتیە

جڤاک���ی ڤە و ه���ەم ژ الیێ ڕێڤەبەری���ا هاتن و کو باوەری ب ش���یانێن من نەبوون، هەم ژ الیێ دەس���تپێکێ گەلەك ئاریش���ە بو من پەیدا بوون ئەزمون هاتە کرن و من ش���یا ب س���ەرکەڤم، ل داخاز ژ من کر ببم ڕاهێنەر لگەل وانا، ل دویڤدا د وی دەمی دا نڤێسینگەهەکا فێڕکرنا شوفێریێ ل س���اال ٢٠١٥ێ من دەست ب ڤی کاری کر، بینت. دەبارەی پرسیارێن مە ئەڤ بەرسڤە دان.هاژوتنا ترومبێلێن بارهەلگر ب دەس���ت خوە ڤە بیت ببیتە ڕاهێنەر و هەروەس���ا ش���یایە مولەتا پارێزگەها دهوکێ ڕاهێنەرا ش���وفێریێ بت و شیا  هەیف���ا محمد ئێکەم ئافرەتە ل س���ەر ئاس���تێ 
فێڕکرن بو شوفێریێ.ئاف���رەت هەنە ناخوازن ژ الیێ زەالمان ڤە بهێنە ب���اش و د جه���ێ خوە دا بی ژ ب���ەر کو گەلەك فێڕکرنا شوفێریێ. بێگومان ئەڤە ژی پێنگاڤەك قوتابی���ەكا من لگەل من هەڤ���کارە بو کارێ ئافرەتێن کوردستانێ ڤە. ک���رن ژ الیێ ڕێڤەبەریا هاتن و چوونێ و ئێکەتیا فێ���ڕی ترومبێلێ کرینە. و ئ���ەز هاتیمە خەالت ژ الیێ من ڤە.تا نوکە نزیکی ٢٠٠٠ کەس���ان من دهوکێ ژی د هاتن دا ک���و فێڕی ترومبێلێ ببن روژ بو ڕوژ ناڤێ من بەربەالڤ بوو و ژ دەرڤەی چوونێ ڤە.

 هێلین میدیا
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- لە ش���اری هەڵەبجە بۆ یەكەم جار كچێك 
بە ناوی"ئامینە ئەحمەد "دەبێتە ش���ۆفێری 
تاكس���ی و شانازی بە پیش���ەكەی خۆیەوە 
دەكات،"ئامینە " بە هۆی پرۆژەیەك كە چوار 
رێكخراوی جیهانی لە هەلەبجە كردوویانەتەوە 
س���وودمەند بووە بە وەی كە بیر لە كارێكی 
س���ەربەخۆ بكاتەوە،ئێس���تا خ���اوەن كاری 
سەربەخۆی خۆیەتی كە پرۆژەیەكی تاكسیە 

لە شاری هەڵەبجە..
-"گیتانل���ی راو"، كچێك���ی تەم���ەن ١٥ 
س���اڵی خەڵكی ئەمەریكا، ب���ە داهێنانێكی 
نوێ  لە گۆڤ���اری تایم���زی ئەمەریكی وەك 
منداڵی س���اڵ بۆ س���اڵی ٢٠٢٠ هەڵبژێردرا، 
ئەو كچە داهێنەرە ئامێرێكی دروس���تكردووە 
بۆ بەرەنگاربوونەوەی پیس���بوونەوەی ئاوی 
خواردن���ەوە و ئالودەبوون، "گیتانلی" دەڵێ  
:بەو داهێنانە ویستوومە كارێكی ئەرێنی بۆ 
كۆمەڵگە بكەم و خۆشی و زەردەخەنە بخەمە 
سەر روخس���اری خەڵك و كۆمەڵگە،ئەوەش 

ئامانجی هەموو رۆژێكی منە. 

- ب���ە پێی راپۆرتی بەش���ی نێودەوڵەتی 
س���ایتی هەواڵ���ی "مهم" واڵتی " س���عودیە 
ك���ە  دەكات  دروس���ت  ئەپلیكەیش���نێك   "
تایبەتە بە پۆلیس���ی ئ���ەو واڵتە و وا بڕیارە 
بخرێت���ە بەردەس���ت میلیون���ان ئافرەت���ی 
س���عودی و بیانی دانیش���تووی ئ���ەو واڵتە، 
ب���ۆ رێگریك���ردن ل���ە دەس���تدرێژی كردن 
بۆ س���ەر ئافرەت���ان كە لەو واڵت���ە روو لە 
زیادبووندایە. بەم شێوەیە ئافرەتان دەتوانن 
لە كات���ی رووبەرووبوونەوەیان بەرامبەر هەر 
دەس���تدرێژییەك الیەنی پەیوەندیدار ئاگادار 

بكەنەوە 

ئەنجوومەنی  ئەندامی  پرێس���لی"  -"ئایان 
یاسادانانی شاری بۆستن لە ئەمەریكا دەڵی: 
زۆر گرنگ���ە پێش ئەوەی بی���ر بكەینەوە كە 
چۆن خانمان دەبنە كەس���ێكی سەركەوتوو، 
بێی���ن و بە تێ���ر و تەس���ەلی قۆناغەكانی 
ژیانی كچانمان ش���ی بكەینەوە و بە تەواوی 
ش���ارەزای ئ���ەو قۆناغە راگوازیی���ە بین كە 
كچ تێیدا پ���ەروەردە دەبێت، چونكە كچانی 
شەكەت و تێكشكاو خانمی تێكشكاویان لێ  

دەردەچێت.

 - رێكخ���راوی نەت���ەوە یەكگرت���ووەكان 
لەراپۆرتێكدا پێناسەی دەستدرێژی سێكسی 
بۆ س���ەر ئافرەتان بەم ش���ێوەیە پێناس���ە 
دەكات :" "بەش���داریكردن ل���ە پەیوەن���دی 
سێكس���ی توندوتیژان���ە و ب���ە زۆرەملێ  كە 
زیات���ر لە الی���ەن پی���او بۆ س���ەر ئافرەت 
ئەنجام دەدرێت، دەس���تدرێژی وشەیەكە كە 
كاریگەرییە وێرانكەرەكەی بۆ دەیان س���اڵ و 
یان بۆ چەندین وەچە دەمێنێتەوە،وشەیەك 
كە جەستە و دەروون وێران دەكات، كاتێك 
ئەو وش���ەیە بە بێ  س���زادان یان بێ  بایەخ 
بمێنێتەوە، دەبێتە كولتورێكی گش���تگیر كە 
تێیدا توندوتیژی دەبێتە رووداوێكی ئاسایی، 
ئەو كاتەیە ئاف���رەت بێ  بایەخ و نەتەوەكان 

تووشی داماوی و شكان دەبن.

لە هێلینەوە 

یەکێتی ئافرەتان لە شەست و هەشتەمین ساڵیادی 
دامەزراندنیدا

 هێلین میدیائا:نەسرین حەسەن

په خش����ان محه مه د مه حمود، نوس����ه رو چاالكوانی ئافره تان هاوكات به رپرسی ڕێكخراوی 
گه ش����ه پێدانی ئافره تانی كوردس����تانه . له باره ی به  چاپ كردن و باڵوكردنه وه ی یه كه مین 
به رهه م����ی چاپك����راوی ك����ه  كۆمه ڵ����ه  چیرۆكێكه  به ن����اوی ) هه گب����ه ی كۆمه ڵگه (، ئه م 

گفتۆگۆیه مان له گه ڵیدا سازكرد.
 

س����ه باره ت به  به شداری كارای ئافره تان و ژنان له  بواری نووسیندا، په خشان محه مه د 
بۆچون����ی وایه  كه  بێگومان به رده وامبوونی ئافره تان له  كایه ی نووس����یندا ڕۆڵ و گرنگی 
وكاریگه ری خۆی هه یه ، به اڵم به داخه وه  ئه وانه ی ئێس����تا ل����ه  كایه كه دا ژماره یان ئێجگار 
كه م����ه  و ڕه نگه  ئه وانیش به  هۆی زۆر ڕێگری و كلت����وره وه  ڕێگرییه كی زۆر هه بووبێت له  
به رده میاندا، ئومێد ئه كه م ئافره تانی كورد چاونه ترس����انه  بێنه  پێش و ده ست بۆ بابه ته  

گرنگ و پرسه  چاره نووسساز و هه ستیاره كانیش به رن و ببنه  پێشه نگ له  بواره كه دا .
 په خش����ان محه مه د ئاماژه  به وه  ده كات له  ڕاس����تیدا كه م نین ئه و ئافره تانه ی كه  له  
هه وڵدان بۆ پێگه یاندنی خودی خۆیان له  نوسین، به اڵم هۆكاره كان و ڕێگرییه كان زۆرن، 
به  پله ی یه كه م كۆمه ڵگه  چونكه  ئه و ئافره تانه ی خولیای نوسینیان هه یه  ڕه نگه  نه توانن 
وه ك پێویس����ت ناخ و بۆچوونه كانیان ده رببڕن، به  داخ����ه وه  هه ندێجار دابونه ریتیش زۆر 
درێغ����ی له  ئافره تان كردووه . بۆیه  ده كرێت ئێمه  ببینه  هانده ر و ئومێدبه خش����ی الوان و 
ئه و ئافره تانه ی به هره ی نوس����ینیان هه یه  و ده یانه وێت خزمه ت به  كۆمه ڵگه  و ئه ده بیات 
بك����ه ن، هه روه ها بێگوم����ان بارودۆخی ئابووریش ڕۆڵی خۆی هه یه  ل����ه  كه م ده ركه وتنی 
ئافره ت����ان چونكه  كه م ئافره ت هه یه  خاوه نی ئابوری خۆی بێت تا بتوانێت به رهه مه كانی 
خۆی باڵوبكاته وه  و س����ه ردانی كۆڕ و گفتوگۆ ئه ده بییه كان بكات، زۆرینه ی ئافره تان له م 

كۆمه ڵگه یه دا له  ملمالنێیه كی قووڵدا گوزه ر ده كه ن .
 س����ه باره ت ب����ه  كتێبی چیرۆكی ) له  هه گبه ی كۆمه ڵگ����ه وه  ( كه  له م رۆژانه دا كه وته  
به رده ست خوێنه ران، له م باره وه  په خشان محه مه د ده ڵێت: )هه گبه ی كۆمه ڵگه  ( له  ناخ 
و قواڵیی كۆمه ڵگه وه  هه ڵقواڵوه ، بریتییه  له  زۆرێك له و تاوانه  جۆراوجۆرانه ی كه  یه خه ی 
كۆمه ڵگ����ه ی گرتووه ، بریتییه  له و ئومێدانه ی به  نیی����ه ت و ئومێدی چرایه ك له  تاریكیدا، 

ئومێدێك له  بێ ئومێدیدا، هیوایه ك له  بێ هیواییدا هاتۆته  ئاراوه .
 هه موو چیرۆكه كانی ئه م كتێبه  ڕوداوی ڕاس����ته قینه ن و له  ش����ار و ش����ارۆچكه كانی 
كوردس����تان ڕوویانداوه  و ناوه كانیش به  خوازراوی به كارهات����وون و له  دوو توێی )١١٠( 
الپ����ه ڕه دا به  چ����اپ گه یه ندراوه  و له  )١٥( چیرۆك پێكهاتووه  و چیرۆكه كان باس����ی ئه و 
تاوانانه  ده كات كه  له  ناو كۆمه ڵگه دا ڕوویانداوه . به  پێش����ه كی و پاشه كییه ك هه وڵمداوه  
زیاتر خوێنه ران بگه یه نمه  ناو دونیای چیرۆكه كان تا كاریگه ری خۆی له  ناخی خوێنه راندا 
به ج����ێ بهێنێت، هه روه ه����ا بۆیه  ئه م ن����اوه ی ) هه گبه ی كۆمه ڵگ����ه  ( م لێناوه  چونكه  
چیرۆكه كان هه ڵقواڵوی ناو كۆمه ڵگه ن و له و هه موو كێشه  و تاوانكاری و زوڵم و نادادییانه  
ڕوو ئه ده ن كه  له  ناو كۆمه ڵگه وه  س����ه رچاوه یان گرت����ووه . بێگومان چیرۆكه كانی منیش 
بێبه ش هه ر ئه و ڕووداوانه ن كه  له  ماڵ و ش����ه قام و ش����اره كانی كوردستان ڕوویانداوه  و 
چه ندیان له  چوار دیواری زیندانه كانه وه  دوواون و په ش����یمانی خۆیان له و ئاكار و تاوانانه  

ده ربڕیوه  .
له  ڕووی ژانره كانی ئه ده بییه وه  به  تایبه ت چیرۆك و ڕۆمان، ئافره تان كه متر ده نووسن 
ی����ان بۆچی ژنی كورد له  ش����یعردا توانای خۆی ده بینێته وه  هه ت����ا ژانره كانی دیكه ، له م 
الیه نه وه  په خش����ان محه مه د ده ڵێت: من پێچه وانه ی ئه و بۆچوونه م پێم وابێت نوس����ه ر و 
به هره مه ندی ئافره تمان زۆر زۆره  به  تایبه تیش له  بواری چیرۆك و ڕۆمان چونكه  ئافره تان 
زیات����ر خولیای ئ����ه و بابه تانه ن. به اڵم ئه وه  بارو دۆخ و كۆمه ڵگ����ه  و خێزانی كورد بوون 
ك����ه  ڕێگر ب����وون له  ده ركه وتنی ده یان قه ڵه می ئافره ت كه  ئه گ����ه ر ئه و قه ڵه مانه  بواریان 
پێبدرایه  و پیاوساالری ڕێگر نه بوایه  ئێستا ده تانبینی ده یان ئه ستێره ی گه شی ناو مێژوو 

و ئه ده بیاتی ئاسمانی كوردی ده بوون .
هه روه ه����ا په خش����ان محه مه د ئاماژه  ب����ه وه  ده كات كه  )هه گب����ه ی كۆمه ڵگه ( یه كه م 
به رهه میه تی و ده ڵێت: خودا پش����ت و په نا بێ����ت به رده وام ئه بم و هه روه ها به رده وامیش 
ل����ه  گۆڤار و ڕۆژنامه كان بابه ت و س����ه رنج و وتاری خۆم هه ب����ووه  له  باره ی زۆر بابه ت و 

پرسی گرنگه وه.
 به الی منه وه  زۆر گرنگه  نوس����ه رانی ئافره ت بێنه  پێشه وه  و ڕۆڵ و كاریگه ری خۆیان 
بگێڕن و به  پێنووس����ه كانیان گوزارشت له  كێشه  و گرفته كانی ئافره تان و كۆمه ڵگه كه مان 
بكه ن، چونكه  ئافره تانی كورد تا سه ر ئێسقان زوڵملێكراون و ده یان بابه تی گرنگی وه ك 
ئابوری و كۆمه اڵیه تی و زۆرجاریش یاسایی درێغییان كردوه  له  ئافره ت و مافی ئافره ت و 
ته نان����ه ت كلتور و كۆمه ڵگه یش هه ر بۆیه  گرنگه  ئافره تان به  جۆره ها ڕێگه ی جیاواز و له  
ناویاندا به  نوسین په یامه كانی خۆیان بگه یه نن چونكه  نوسین بوارێكه  تایبه ت نه كراوه  به  

پیاوان به ڵكو پێویسته  خانمانیش ڕۆڵی خۆیانی تێدا ببینن .

په خشان محه مه د: كتێبی هه گبه ی كۆمه ڵگه ؛ كۆمه ڵه  
چیرۆكێكن له  ناخ و قواڵیی كۆمه ڵگه وه  هه ڵقواڵون


