لە حەوتەمین کونسۆرتیۆمی هەنگاو بە هەنگاو Second step
نیترا – سلۆڤاکیا لە  ٨١تا  ١٨ی سێپتەمبەر ١٠٠١

Konstantina the philosopher University, Nitra, Slovakia

کارەکانی کۆنسێرتۆم (سەعات  8,45ی بەیانی) لە هۆڵی ( )٧٠٣بە ئامادەبوونی نوێنەرانی
چەند وەاڵتێکی بەشدار لە پرۆگرامی هەنگاو بە هەنگاو وەک ،سلۆڤاکیا ،فینالند ،دانیمارک ،
لیتوانیا،کوردستان ، USA ،ئەڵمانیا ،ژاپۆن ،نۆروێژ ،بە سەرپەرەشتی(  CFCکۆمیتەی مندااڵن)
بە بەشداری  ١٨کەس ،دەستی بە کارەکانی کرد.

ئااڵی واڵتانی بەشداربوو

موحهمهد مدیری و کهریم مستهفا ،به نوێنهرایهتی ڕێکخراوی کۆمهک و کوردستان ،لهوێ ئامادهبوون.

ڕۆژی سێیهمی کۆبوونهوهکه١٠٠١ /٩/١٠ ،
سەعات( 54:61تا  )50،11دهرفهت درا به کهریم مستهفا ،تا باسی پرۆژهی فهلسهفه بۆ مندااڵن
بکات .گهرچی ماوهکه کهمبوو ،بهاڵم ناوبراو توانی بهکورتی باسێکی پرۆژهکهی بکات و ههردوو
کتێبی « پهنجا و دوو پرسیار و حهوت وانهی فهلسهفی» بخاته ڕوو .ههروهها ئهو ماڵپهڕه که
ههر ناوبراو دهیبات بهڕێوهوتایبهته به فهلسهفه بۆ مندااڵنی کوردپێشانی ئامادەبووان بدات.

کهریم مستهفا لهو خاڵهوه چووه ناو باسهکهوه که له پرۆگرامی ههنگاو به ههنگاو داوا له منداڵ
دهکرێت جڵهوی توڕهیی خۆی بگرێت و ههستی کهسانی دیکه دهرک بکات و ڕێز له بۆچوونهکانیان
بگرێت ،بهاڵم ئهنجامدانی ئهم ئهرکه /کاره بۆ منداڵ ئهستهمه ،تا منداڵهکه وهک تاکه کهس له
ناخی خۆی تێنهگهیشتبێت و دهرکی به بوون و ههستهکانی خۆی نهکردبێت ،ئهم ههست بهخۆ-
کردن و خۆدهرککردنهش تهنها له ڕێگهی پیادهکردنی وانهی تایبهتی فهلسهفه بۆ مندااڵنهوه
دهبێت .دیسان وهاڵمی چهند منداڵێکی پۆلی دوو له فێرگهی ڕۆژگار له کهندهکهوه (پرۆژهی
ئاسترێد لێندگرین -کۆمهک) له کتێبی پهنجا و دوو پرسیار ،نیشانی ئامادهبووان دا ،بووه مایهی
سهرنج و سهرسامییان .ههردوو نوێنهری ژاپۆن و سلۆڤاکیا داوایان کرد ،که ڕێگهیان بدرێتێ
کتێبهکه له وهاڵتهکانی خۆیان چاپ بکهن.

کەریم مستەفا ،باسی پرۆژەی فەلسەفە بۆ مندااڵن ،بۆ بەشداربووانی کۆنسۆرتیۆم دەکات

هەروەها کۆمیتەی مندااڵن ،ویستی خۆی نیشاندا ،کە دوای هەڵسەنگاندن ،ئەو پرسیارانەی کتێبی
 ٢١پرسیار ،لە پرۆگرامەکانی هەنگاو بەهەنگاودا جێبکەنەوە.
ناوبراو لهگهڵ ئهو سێ الیهنهدا ڕێککهوت ،که کتێبی پهنجا و دوو پرسیاریان بۆ بکات به
ئینگلیزی و دواتر لهسهر وردهکاریهکان رێکبکهون.

لەگەڵ گروپی یابان

Kurdistan | Hengaw be Hengaw
Developing and managing education programs that benefit Kurdistan’s children is KOMAK’s mission،
the organization has implemented the Kurdish Second Step program in six local schools and hopes to
find the funds to bring the program to more schools.
Since 2009 • Website: KOMAK

لە ماڵپەڕی ( کۆمیتەی مندااڵن ) وەرگیراوە
: کۆنسێرتیۆم
 کە یان لە ساڵی ڕابووردوودا بوونەتە ئەندام و، تەنها ئەو واڵتە ئەندامانە بەشداردەبن،کۆنگرەی گچکەیە
. یان چاالکی تایبەتییان لە بەکارهێنانی پرۆژەکەدا هەبووە،بەکارهێنەری پرۆ گرامی هەنگاو بە هەنگاو
www.cfchildren.org ) بڕوانە ماڵپەڕی ( کۆمیتەی مندااڵن،بۆ زانیاری زۆرتر
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