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 :پێڕست

   
 

 ٧  ...........الپەڕەی ..................... وتەکانی ناوداران دەربارەی مندااڵن 
 

 

 
 ٠١......... الپەڕەی............ ٠٢٠ - ٠٢٠٢: بابەتەکانی ساڵی

 
    ...دا تاراوگه  له کوردی زمانی و کورد مندااڵنی -١
 ...منداڵ کانی مافه -٢
 ...مندااڵن بی ده ئه -٣
 ...  وه نه بده کورد مندااڵنی بی ده ئه  له ئاوڕێک -٤
  ...بکرێن جێ جێبه کانمان منداڵه کانی مافه  پێویسته -٥
    ...مندااڵن کانی مافه قی زه پێشێلکردنێکی -٦
    ...  مندااڵنه گرنگی کی پێویستییه یاری -٨
    ...ن که  ده کورد مندااڵنی کانی افهم پێشێلی.. کوردستان رانی داگیرکه -٩
    ... تاوانه ترین وره گه تیرۆریستی کاری بۆ مندااڵن کارهێنانی به -١١
 

 ١٥......... الپەڕەی.......... ٠٢٠٢  - ٠٢٠٠: بابەتەکانی ساڵی  
 

 ...دەکەین؟ رتووک په خوێندنەوەی هۆگری منداڵەکانمان چۆن -١١
 ...مندااڵن ر سه هل رنێت ئینته ریی کاریگه -١٢
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 ...مندااڵن لەسەر تەلەفزیۆن ریی کاریگه -١٣
 ...ڵێن کانتان مه منداڵه  به  ی ناشیرین و ناشایسته وشه -١٤
 ...گۆشەگیر و شەرمن منداڵی -١٥
    ...مـندااڵن رۆشنبیریی-١٦
 ...مندااڵن ئەدەبی سەرکەوتووی نووسەری -١١
 ...(٤)مندااڵن ئەدەبی مێژووی -١٨
  ...گەلەکەمانە شادیی.. منداڵەکانمان ییشاد -١٩
 

 ٠٦١ .........الپەڕەی............ ٠٢٠٥: بابەتەکانی ساڵی

  
 ...دا منداڵ پەروەردەکردنی لە دایک رۆڵی -٢١
 ...داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی -٢١
 ...مەکەن فەرامۆش.. مندااڵن مافەکانی -٢٢
 ...یهانداج لە منداڵ نۆ زیرەکترین -٢٣
 ...کوردستان رۆژهەاڵتی لە کورد مندااڵنی ئەدەبی -٢٤
 ...کوردستان باکووری لە کورد مندااڵنی ئەدەبی -٢٥
 ...کوردستان رۆژئاوای لە کورد مندااڵنی ئەدەبی  -٢٦
 

 ٠٥٢ .........الپەڕەی............ ٠٢٠١: بابەتەکانی ساڵی

 
 ...نمندااڵ گۆڤارەکانی مندااڵن، راگەیاندنی -٢١
 ...مندااڵن کوردییەکانی گۆڤارە مندااڵن، راگەیاندنی -٢٨
 ...ئینتەرنێت.. تەلەفزیۆن.. رادیۆ مندااڵن، راگەیاندنی -٢٩
 ...مندااڵن شانۆی سەرهەڵدانی مێژووی -٣١
  ...مندااڵن چیڕۆکی دەربارەی -٣١
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 ...مندااڵن شیعری دەربارەی -٣٢
 ...مندااڵن وێنەکانی سایکۆلۆژیای -٣٣
 ...دەردەکا رێی لە.. منداڵ بە نازپێدان زۆر -٣٤
  ...بەهرەمەندە؟ منداڵەکەت کە دەزانی چۆن -٣٥
 ...گۆشبکەین پەروەریی کوردستان بە منداڵەکانمان پێویستە -٣٦
 ...منداڵدا پەروەردەکردنی لە مامۆستا رۆڵی -٣١
 ...مندااڵن بۆ هاندان و ستایش گرنگیی -٣٨
 ...مندااڵن ەسەرل رەنگەکان سایکۆلۆژیای -٣٩
 ...مندااڵن دژی توندوتیژیی سایکۆلۆژیای -٤١
 ...مندااڵن بۆ پێکەنین سوودەکانی و گرنگیی -٤١
 ...مندااڵندا ژیانی لە هاوڕێیەتی گرنگیی -٤٢
 ...مەخەن پشتگوێ منداڵەکانتان پرسیارەکانی -٤٣
  
 

 ٥٥٢ .........الپەڕەی............ ٠٢٠٦: بابەتەکانی ساڵی

 
 ...دا کورد مندااڵنی ئەدەبی لە سروود گەیپێ -٤١
 ...مندااڵن ناخۆشەکانی خەونە هۆکارەکانی -٤٨
 ...تاوانە سیاسی مەبەستی بۆ مندااڵن قۆستنەوی -٤٩
 ...منداڵ کۆمەاڵیەتیکردنی بە -٥١
 ...نووستندا پێش لە مندااڵن بۆ چیرۆک خوێندنەوەی سوودەکانی -٥١
 ....ەردەبکەنپەرو گەشبینی بە منداڵەکانتان -٥٢
 ...؟ دەپارێزن نێرگزی لە منداڵەکانتان چون ؟ و چییە نێرگزی -٥٣
 ...مندااڵن پەروەردەی هونەری -٥٤
 ...منداڵەکانتان لەگەڵ راستگۆبن پێویستە -٥٥



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

5 
 

 ...مندااڵن پەروەردەکردنی لە ئازادی گرنگییەکانی -٥٦
 ...مندااڵن لە رێزگرتن سایکۆلۆژیای -٥١
 ...منداڵ بۆ دایک سۆزی سوودەکانی -٥٨
 ...مندااڵن بۆ( ئایپاد) زیانەکانی و سوود -٥٩
 ...مندااڵن بۆ الیە الی گرنگی -٦١
 ...گەورەییدا لە شادییە.. منداڵیدا لە شادی -٦١
 .(..کوردستان مندااڵنی پەرلەمانی) دامەزراندنی پرۆژەی -٦٢
 ...مندااڵن باوەشکردنی لە سوودەکانی -٦٣
 

 ١٢٦ .........الپەڕەی............ ٠٢٠٢: بابەتەکانی ساڵی

 
 ...کوردیلەکانمان پەروەریی کوردستان لە خێزان رۆڵێ -٦٤
 ...مندااڵندا ئەدەبی لە دوانەن ناوەڕۆک و فۆرم -٦٥
 ...مندااڵن ئەدەبی لە رەخنە گرنگیی -٦٦
 ...تاوانە دەرۆزەکردن بۆ مندااڵن قۆستنەوەی -٦١
 ...مندااڵن رۆشنبیریی لە ماڵەوە پەرتووکخانەی گرنگیی -٦٨
 ...مندااڵندا ئەدەبی لە زانستیی ئەندێشەی -٦٩
 ...مندااڵن بۆ قوتابخانە چاالکییەکانی گرنگییەکانی -١١
 ...قوتابی و مامۆستا چـیرۆکی -١١
 ...داهێنەر مندااڵنی پەروەردەکردنی -١٢
 ...مندااڵن بۆ گۆرانی سوودەکانی -١٣
 ...شاعیراندا هۆنراوەی لە کوردستان بۆ وونهاوبەستەب بۆ مندااڵن هاندانی -١٤
 ...مندااڵن بۆ ئەدەبی چێژی گرنگییەکانی -١٥
 ...قوتابی و مامۆستا نێوان ئەرێنییەکانی پەیوەندییە -١٦
 ...مندااڵن الی لە خۆدەرخستن حەزی -١١
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 ٦٦٢ .........الپەڕەی............ ٠٢٠٢: بابەتەکانی ساڵی

 
 ...رانەبا بە بووکە و مندااڵن -١٨
 ...لێبووردن بە مندااڵن پەروەردەکردنی -١٩
 ...مندااڵن گەڕۆکی شانۆی -٨١
 ...مندااڵن ئەدەبی و گۆرگی مەکسیم -٨١
  .  ..مندااڵن رادەربڕینی ئازادیی لە رێزگرتن -٨٢
 ...منـدااڵن دەموچاوی لەسەر وێنەکێشان -٨٣
   ...مندااڵن باوەشکردنی لە سوودەکانی -٨٤
    ...مندااڵن چیرۆکی لە کەسایەتییەکان و پاڵەوان -٨٥
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ناتسدروک ییۆخەبرەس ۆب ێڵەب ،ناتسدروک و دروک یژب
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 وتەکانی ناوداران دەربارەی مندااڵن
 
 

 
 
 
 

 
 و ویسـتن خۆشه.. مااڵنن رووناکی چرای.. مانن و ژیان تۆی مندااڵن.. واڵتێکن و ل گه ر هه داهاتووی ی وه نه مندااڵن

 بـێ جیهـانێکی منـدااڵن، جیهـانی..  راسـتگۆییه و دڵپاکیی و جوانیی قۆناخی منداڵیی، تافی.. داڵنن ر به له م رده هه
 و شـیرین ونی خـه  له و هیوا  له و ز حه  له پڕ یی وشه نه وه جیهانێکی..  یه کینه و بوغز و رق بێ و درۆ بێ و فڕوفێل

 نـاودارانی کانی وته  له پکێک چه.. وتراون مندااڵن ی رباره ده  که ی وتانه و ق سته نه  قسه و ند په و ئه زۆرن..  وزه سه
 : کردوون گوڵبژێر بۆ جیهانم

  
 .  کانی خۆشه منداڵه  دڵی به  ی که سه و که ئه  ختیاره ند به چه :ر تۆماس فۆله *
 
 . ر منداڵ سه  ڵدان، کار ناکاته ی ستاییش و پیاهه هیچ شتێک هێنده :شکسپیر *
 
 .  منداڵمه  وێ که خۆشم ده  وه ر ئه به ڵکو له ، به یا ناشیرینه  جوانه  خۆشم ناوێ که  وه ر ئه به له :تاگوور *
 
 .  یه" مت داخه ده"ناوم   زانی که ساڵیم وام ده  هنی سیانز مه تا ته :یۆ نامات *
 
 .  و گریانه  نه خه رده ییشدا زه وره گه  ، له منداڵیدا شاییه  شادی له :ر ریخته *
 
 . م گوێ ناگرێتاڵ ڵێت، به منداڵ ده :جۆن مێرکس *
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تـافی منداڵییانـدا   ی دایـک و باوکیـان لـه و شـتانه ئـه  سانێکی بچووکن، رێیان پێ نادرێ که مندااڵن که :بڕنادشۆ *
 . ن مانیش بیان که ، ئه کردوویانه

 
 .  ی تر جوانتره وانه موو ئه هه  ، له دنیاوه  دێته  ر منداڵێک که هه :چارلیز دیکنیس *
 
 .  وه ژووره  ی لێ دێته و ئاینده  وه کرێته رگا ده ده  منداڵیدا، که  له  اتێکی شادییهس :گراهام گرین *
 
 . زانێت راست ده  کانی خۆی به زووه ئاره  میشه منداڵ هه :کارین هۆرێنی *
 
 .  کا، شایانی سزادان نییه و راستی نه  ڵه هه  ست به ی هه و منداڵه ئه :جان جاک رۆسۆ *
 
 . یان لێ بگرن خنه ره  ی که وه ، له  یه هه  وه هێنانه  نموونه  مندااڵن زیاتر پێویستییان به :یوسف بۆ بێرت *
 
ک  کـات، نـه ریان ده وه ختـه به  که  یه و شته ئه  مه ئه..  کانت بکه ئامۆژگاری باش فێری منداڵه :لودڤیچ ڤان بیتهۆڤن *

 .  زێڕه
 
وها بـۆ  چۆن بۆ تـۆ گـرنگن، ئـه  و کاتانه ، ئه خه کانتدا دوامه منداڵهڵ  گه ڕان و یاری له کاتی گه :جاکسۆن براون *
 . وانیش گرنگن ئه
 
 . ی یان که ده  ت که و قسانه ک له نه.. یت یان که ژیانتدا ده  ی له و کارانه موو ئه هه  ڕواننه کانت ده منداڵه :وین دایر *
 
 . کانیش ئۆپۆزسیۆنن و، منداڵه  له گه  که یاوه، پ ته حکوومه  که خێزانێکدا، ژنه  له :ر مارتین پێته *
 
سـنوورێکدا دایـک و باوکیـان   ، منـدااڵن لـه وه رزه وشتێکی بـه ره  ندێ جار به هه  ، که شتێکی ناشیرین نییه :کۆلێت *

 . رابگرن
 
وودێکی زۆرت ت سـ ویسـتییه و خۆشه پاداشتی ئه  خشیت، له ت ببه که منداڵه  ویستی به مێک خۆشه که :دیجۆن راسکن *
 . بێت ده
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ست  ده  وه کانمانه منداڵه  له  کی راستی ببین، پێویسته دا فێری ئاشتییه م جیهانه وێ له ر بمانه گه ئه :ماهاتما گاندی *
 . ین پێ بکه

 
و، هیچ   یه ش منداڵم هه بوو، ئێستا شه ی مندااڵن هه رباره ش تیۆرم ده پێش ژنهێنانمدا، شه  له :جان جاک رۆسۆ *

 .  تیۆرێکم نییه
 
 . ییدا باش نین زه به  مندااڵن له :تۆڵستۆی *
  
 . وێت که ومان ڵێ ده چی خۆمان خه که.. ین که کانمان ده بۆ منداڵه  لێ جار الی الیه گه :لیل جوبران جوبران خه *
 
  بێ ببیـت بـه نداڵ ، تۆ دهدوو م  ر بوون به گه اڵم ئه به..  یه بێ، تۆ کارێکت هه تۆ منداڵێکت هه :دایکێکی ماندوو *

 . ناوبژیوان
 
  ن ، بـه کـه ن ، دوایـش تاوانباریـان ده کـه سـت پـێ ده ویستیی دایـک و باوکیـان ده خۆشه  مندااڵن به :ئۆسکار وایڵد *
 . بوورن نیش لێیان ده گمه ده
 
 . نده هچ  رت به پیر ناڵێ که  س به که...  نده سه با وجود ئێستا منداڵ په :مر مێردی نه پیره *
 
ز و  گه ره  بیر له  ی که وه ن، بێ ئه گه کتری ده یه  مندااڵن به  موو شوێنێکی جیهاندا، که هه  له :هرۆ واهیر الل نه جه *
 ختییان  دبه اڵم به به..  وه بنه ش بن زوو ئاشت ده تۆڕه.. ن که یاری ده  وه ، پێ که وه نه نگی پێست و سامان بکه ره
 . بن کان ده وره فتار و خوی گه فێری ره.. بن ده  وره گه  که  دایه وه له
 
.. ژیـن دا ده ردوونـه م گه موومان لـه هـه  ئێمـه..  یـه مه نێوانمانـدا ئه  یی لـه ندی ریشه یوه گرنگترین په :دی نه جۆن که *

مووشـمان کـۆچی  هه.. و  وه ینـه که کانمان ده داهـاتووی منداڵـه  موومان بیر لـه هه.. مژین ڵده وا هه مان هه موومان هه هه
 . ین که دوایی ده

 
  بیـان گریتـه  وه ترسه  ک به بگرێت، نه  وه خۆته  کانت به منداڵه  وه رم و نییانییه رێز و نه  به  چاکتر وایه :س تێرنه *

 . خوت
 
 .  کانتدا داگیربکه ژیانی منداڵه  کی زۆر له پانتاییه :جاکسۆن براون *
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 .  بێت، زانا و رۆشنبیر به وێ منداڵی ژیر و زرنگت هه ته ر ده گه ئه :لبێرت هۆبارد ئه *
 
 . کات ست پێ ده دایکبوونی ده  ر له کردنی منداڵ، بیست ساڵ به رده روه په :سیمۆنز *
 
 . مر ئه  بێت به ده  وه یته ده اڵمی نه ر وه گه ئه..  یه وه فرمێسکی منداڵ پاڕانه :ر تۆماس فۆله *
 
  له  کدا بژین، که یه وه ته نه  کانم، له ر چوار منداڵه هه رۆژێک بێت   بینم، که ده  وه وه ون به خه :ر کینگ مارتن لۆسه *
 . نگێنن ڵیان بسه تییان هه سایه پێی که  ڵکو به به.. ڕوانن نگی پێستیان نه ره
   
  ، بـه مان نـادات کـه وه بـواری ئـه چاالکی،  له  دوای راستی و جوانیدا، جیهانێکه  وێڵ بوون به :نیشتاین لبێرت ئه ئه *

 .  وه منداڵی بمێنینه  درێژایی ژیانمان به
 
 .  وه خاته کێک دێت و دووریان ده یه  گرین، چونکه ده  زۆریش کاتێ که  وێت، به من مندااڵنم خۆشده :راڵف بۆس *
 
 تر  وره گه  سته جه  دڵ زۆر له  که ین ، که دی ده جوانی و شادی مندااڵندا به  خۆشیمان له :رسۆن مه رالف والدۆ ئه *
 . کات ده
 
یـان  و ده مان چیـرۆکیش خـه هـه  ر بـه مان خێزانـدان، هـه هه  چن و، له مندااڵن ده  موو پیاوان له هه :هێنری دیڤید *

 . ستن ڵده و هه خه  و له  وه باته
 
 . ن کانیان بکه نگره یری الیه منداڵ سهکو  وه  ن، که ده ده  وه وڵی ئه کان، هه رکرده موو سه هه :ر ئێریک هۆڤه *
 
 . زانن موو شتێک ده هه  واته کو مندااڵن وان، که ، پیاوان وه زانن که ده  وه مادام ئه :کۆکۆ تشانێل *
 
وان چـی بـزانن  دێـن، ئـه  وه مندااڵنـه  لـه.. خ پێـدان هـۆی بایـه   بنـه ده  ی کـه و زانیارییانـه ی ئه زۆربه :مارک توین *
  .یڵێن ده
 
 .  وه ویدا بمێنێته ر زه سه منداڵی له  ر به هه  ، که بووه دایک نه  له  وه مرۆڤ بۆ ئه :جان جاک رۆسۆ *
 
   کانت بێت، دواتریش له منداڵه  ت بێت، دوایی له که خێزانه  موو شتێک ئاگات له پێش هه :جاکسۆن براون *
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 . گیرفانت بێت
 
 .   ڕاندووه ویان تێ په نی ئه مه ته  میان هێناون، که رهه سانه به و که ، ئه ارهستی رێکی هه وه منداڵ بوونه :ر سپیتله *
 
 . جوانییە و راستی و خێر و پاکی و تاوانی بێ هێمای سەردەمێکدا، هەموو لە منداڵ :تۆڵستۆی* 
 
 . منداڵن قەرزاری دنیا سەرلەبەری :کورت ڤاڵد هایم* 
 
 . خۆیانن سەردەمی مندااڵنی.. نین ئێمە سەردەمی مندااڵنی مندااڵن، :کۆنفۆشیۆس* 
 
 . دەمێنێتەوە هونەرمەندی بە چۆن ئەوەیە کێشەکە.. هونەرمەندە منداڵێک هەموو :پاپلۆ بیکاسۆ* 
 
 .ژیاندا لە سامانن گرنگترین مندااڵن :دەاللی الما* 
 
 . بووم منداڵ رۆژانێک منیش :عەزیز نەسین* 
 
 . سااڵن شەش تا تایبەتیش بە.. دەبێت دروست منداڵیدا تەمەنی لە ێکتاک هەر کەسایەتی زۆری بەشی :فرۆید* 
 
 منـدااڵن بـۆ راشـکاوی بە زانیـاری، راپـۆرتە لە دوور گونجـاوی و شـیرین زمانێکی بە دەتوانین :مەکسیم گۆرگی* 

 . بدوێین
 
 . گرانترە منداڵ راهێنانی.. ئاژەڵەکاندا هەموو نێوان لە :ئەفالتوون* 
 
 . رووخاو پیاوانی تیمارکردنی لە ئاسانترە.. منداڵەکانماندا لە هێز تۆی چاندنی :سفریدریک دوگال *
 
 . نەبووە هیوا بێ مرۆڤ لە خوا.. پێیە پەیامەی ئەم دایکبوو لە منداڵێکی هەموو :تاگوور* 
 
 یهانەداج ئەم شوێنێکی لە بچووک جنۆکەیەکی.. نییە جنۆکە بە بڕوام من: بڵێت منداڵ جارێک هەر :جێمس باری* 

 . دەمرێت
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 یەکەمـین بەڵکـو نیـیە، زانکـۆ بـااڵی خوێنـدنی قۆنـاغی مرۆڤـدا، ژیـانی لە قۆنـا  گرنگتـرین :ماریا مەنتسۆۆری* 
 . سااڵنە شەش تەمەنی تا دایکبوونەوە لە کە ژیانە، قۆناغی

  
 مندااڵنە، وێخستنیپشتگ کردوویەتی کە تاوان نالەبارتری بەاڵم کردووە، زۆری هەڵەی مرۆڤ :گابريیال میسترال* 

 پەروەردەکردنـی تەنهـا بەاڵم زۆر، بەڵـێ دوابخرێـت، تـر کـاتێکی بـۆ شـت زۆر دەشێ ژیانە، کانیاوی پەراوێزکردنی
ـــدااڵن ـــت، من ـــاغی چـــونکە نەبێ ـــداڵی قۆن ـــاغەیە ئەو من ـــوو قۆن ـــانی لە خـــانەیەک هەم  لە هەریەکەش و، خانەک

 کارەکـان و، خۆمـان بکەویـنە ئەمـڕۆوە لە لەسـەرمان، پێویسـتە کەواتە.. دەکەن گەشـە لەشـی هەستەوەرییەکانیشی
 . بەیانی نەخەینە

 
 . بوونە گەورە کە بزانە ئەوە.. هەیە وەاڵمیان کە دەپرسن پرسیارانە ئەو منداڵەکانت کە کاتێ :جۆن بلۆمب* 
 
 . بننە زیاتر ئۆتۆمبیلەکەت پەنجەرەکانی ژمارەی لە منداڵەکانت، ژمارەی کە باوە، وا :ئیرما بۆمبیک* 
 
 باخچەی بۆ دەچم مندااڵندا لەگەڵ کە دەبینم گەورەتر خۆشییەکی بەاڵم... نواندنە لە حەزم من :نیکۆل کیدمان* 

    .ئاژەاڵن
 
 . شەوقەداتەوە رووناکیش و، دێت خۆشیش دەبێت، دایک لە منداڵێک کە :ڤیکتۆر هۆگۆ* 
 
 منـداڵەکانتان لە بیـر کەمی بە بەاڵم.. کۆکردنەوە پارە داوەتە بایەخێکتان هەموو ئێوە.. پیاوان ئەی :سوقرات* 

 . دەهێڵن بەجێ بۆ پارانەیان ئەو کە دەکەنەوە،
 
 دەکەن دیاری ئەوە ئەمانەن دەبن، فێری منداڵیدا زووی قۆناغی لە مندااڵن، کە نەریتانەی ئەو :لێدیا سیفۆرنی* 

 یـا خێـر دەبـن، تەمەڵ یـا دەبـن بەرهەمهێـنەر بەسەردەبەن، ژیان دەوڵەمەنی بە یا هەژاری بە مندااڵنە، ئەم ئایا
ــاترە شــەریان ــا..  زی ــداڵییەوە لە هەر دەب ــری من ــی فێ ــن، باشــیان نەریت ــۆ بکەی ــدەیەکی ئەوەی ب ــۆ باشــیان ئاین  ب

 . بکەین دەستەبەر
 
 . ناگەن تێ لێی مندااڵن کە ئەوەیە مندااڵندا، دەروونناسی زانیاری لە شت نالەبارترین :ئێگنس ئێشت* 
 
 . دەچێت تێ دۆێنێ بەقەی دوو.. ئەمڕۆدا لە منداڵ فێرکردنی و خۆشنوودکردن :گهاردن* 
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 خـۆی خـودی لە کە بووە ئەوەش فێری.. بێت رازی بژی کەشوهەوایەکدا لە منداڵ ئەگەرهات :دوروتی نوو نونتی* 
 .بێت رازی

 
 . وابن باوکیان و دایک ئەگەر.. بن دایک لە ژیری بە مندااڵن دەشێ :گۆتە* 
 
 .دەنووسین لەسەری بوێت چیمان سپی، کاغەزێکی لە بریتییە دەبێ، لەدایک کە منداڵ :ۆن لۆکج* 
 
 .بمێنێتەوە منداڵی بە هەر کە نەبووە، لەدایک ئەوە بۆ مرۆڤ :جان جاک رۆسۆ* 
 
 . شیرینە بەرەکەی بەاڵم.. تاڵە پەروەردە رەگی :ئەرستۆ *
 
 پەروەردەکردنـی بە ئەویـش بکـات، پـێ دەسـت دایکبوونی لە ەرب ساڵ بیست پێویستە منداڵ، پەروەردەی :سیمۆر* 

 . دایکی
 
 . پەروەردەیە گەالن پێویستی یەکەمین.. ژیان پارووی دوای لە :دانتۆن* 
 
 . جلەکەی و نان لە گرنگترە.. مرۆڤ بۆ فەوشتی پەروەردەی :سوکرات* 
 
 . شەبا پەروەردەیەکی.. خەڵکی بۆ مرۆڤ راسپاردەی باشترین :تشسترفێڵد* 
 
 . ناکات دروستی بەاڵم.. بەهرەیە پێشکەوتنی پەروەردە :ڤۆڵتێر* 
 
 . ناسڕێتەوە هەرگیز.. دەبین فێری دایکماندا باوەشی لە ئەوەی :المۆنیە* 
 
 . لێبووردنە.. پەروەردە ئەنجامی باشترین :هێلین کیلەر* 
 
 . روونید لە بە زیرەک.. بەردەستدا لە کوتاڵێکە منداڵەکەت :حەبووبە حەداد* 
 
 ئەوانــیش کە.. نــاهێننەوە خۆیــان بیــری بە بــاش.. ئەوەیە پەروەردەکــاران گەورەی هەڵەی :جۆۆاک دوال کرۆتیۆۆل* 

 . بوون بچووک
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 نایــان کە دڵنیـام چــونکە بناسـن، منــداڵەکانتان هەوڵبـدەن مامۆســتایان، و رابەر ئەی ئێـوە :جۆان جۆۆاک رۆسۆۆۆ* 
 . ناسن

 
 .دەسووڕێنەوە دەوریدا بە پەروەردەییەکان، دەزگا ەمووه کە خۆرەیە، ئەو منداڵ :جۆن دێوی* 
 
 .بکەوێت ئەو دوای زانیاری نەک بکەوێت، زانیاری دوای منداڵ دەمانەوێت، ئێمە ئەوەی :بڕنادشۆ*  
 

 ٢١١٢ی سێپتەمبەری ١٥: ڕێکەوتی  -ماڵپەڕی نووسەر  : سەرچاوە
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 ٠٢٠٠ - ٠٢٠٠ - ٠٢٠٢: بابەتەکانی ساڵی
   

 
 

  . دا تاراوگه  مندااڵنی کورد و زمانی کوردی له
  

 ئامرازی زمان.  تییه سایه که ی نامه ڵگه به و  یه وه ته نه ی پێناسه و  ناسنامه زمان.  یه وه ته نه ی که کۆڵه گرنگترین زمان
ــدی یوه په و یشــتن کگه یه له ــدانی وه پێکه و ن ــه گرێ ــه یه وه ته نه ر هــه کانی ڕۆڵ ــا . ک ــرین نزم ــامرازی گرنگت  پاراســتنی ئ
ــه وایه ته نه نگی رهــه فه ــی زمــان.  تیی ــه کلیل ــرات رگاکــانی ده ی وه کردن ــوور و می ــان و  وێــژه و کولت  تی شارســتانیه و ژی
 مـرۆڤ وتنی پێشـکه و کردن شـه گه شـانی  به شان.  کردنه شه گه و بنیاتنان و وتن پێشکه ئامرازی زمان  .تییه وایه ته نه

 زمـان گرنگی .درێ گرێده وه ڕابردوویه  به تێک میلله ر هه مڕۆی ئه  وه زمانیشه هۆی  به ر هه . کردندایه شه گه  له زمانیش
.  ییه وه ته نه ی که کۆڵه گرنگترین ستدانی ده له زمان   ستدانی ده له. نییه متر که نیشتمان گرنگی  له ک یه وه ته نه ر هه بۆ

 و  یــه هه الی ڕێــزی و خ بایــه و زانــێ ده زمــانی شــیرینترین به و وێ خۆشــده خــۆی ی کــه زمانــه ک یــه وه ته نه ر هــه  بۆیــه
ــه  کوردی،لقێکــه زمــانی. کا لێــده پارێزگــاریی ــه کــۆنترین ر گــه ئه .کان ئارییــه  زمانــه  ل  بێت، نــه اڵت ڕۆژهــه کانی زمان

 های سـاڵه ی وه ئـه.  نـده مه ڵه و ده و ن سـه هڕ خۆی ربه سـه زمـانێکی دنیـا، کانی دێرینـه  ره هـه  زمانـه  لـه  کێکه یه بێگومان
ــا و ســاڵه ــه ت ــه مڕۆش ئ ــه  ک ــورد ی ئێم ــانازی ک ــوه  ش ــه ده  پێ ــدوویی و خــۆڕاگریی ین، ک ــانی زین ــاکی زم ــه ڕه زگم  نی س

 و  وه توانـــه بـــۆ ن یـــده ده و دایـــان  کوردســـتان رانی داگیرکـــه  کـــه ی زۆره  وڵـــه هه موو هـــه و ئـــه ڕووی  لـــه ،کوردیمانـــه
 زمانێک چ  به کوێی؟ ڵکی خه تۆ پرسن، ده ر نابه په  له  که پرسیار مین دووه و مین که ،یه راندا نده هه  له. ردنیناوب له
  دوێی؟ ده
  

 رن، نابـه په جیهانـدا واڵتـانی  لـه لێ گـه له کوردسـتان، ی پارچـه چـوار ر هـه کـوردی نـدی وه ڕه زۆری کی یه ژماره مڕۆ ئه
 شـدا وه ئه ڵ گـه له اڵم بـه .. دوێـن ده ش واڵتانـه و ئه رمی فه زمانی به و واڵتانه و ئه واڵتییها  ته بوونه زۆریان شێکی به

 شار موو هه  له دوێن، ده کوردی  به ر هه کتریدا یه ڵ گه له و  وه ماڵه  له و  کردووه نه یاد  له کوردیمانیان زگماکی زمانی



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

16 
 

 ن هـه کـوردی ریی هونه و ڕۆشنبیری گروپی و  ڵه کۆمه و ڕێکخراو  ندین چه و کوردی کولتووری ی ڵه کۆمه واڵتێکیشدا و
 و خۆشـترین ی بۆنـه  بـه شارێکیشـدا و واڵت موو هـه  لـه.درێـن ده نجام ئـه کـوردی چـاالکی و سمینار و کۆڕ هاش جۆره و

 ڕکیێ ڵپـه هه و گـۆرانی و سـروود نگی ئاهـه  وه کوردییـه جلـی  بـه کوردمان وندی وه ڕه« ورۆز نه» کورد ژی جه دێرینترین
ـــه جه و ن که ســـازده شـــیاو و شـــن  قه ـــرۆزه  ژن ـــه  پی ـــه  ل ـــه ده کتری ی ـــه هاونه ســـۆزی و ن ک  و هاونیشـــتمانی و یی وه ت

 گــرن ڕاده رز بــه نفال ئــه و  بجــه ڵه هه ســاتی رگه مه یــادی ش ســااڵنه. بێــت ده هێزتر بــه و شــیرینتر ال لــه هاوزمانیشــیان
  .  وه گێڕنـه ده  واڵتانـه و ئـه ڵکی خـه بـۆ  یـه بێوێنه  تاوانـه دوو م ئـه باسی گێڕن، هد بۆ یان شایسته کۆڕی و سم و،ڕێوڕه

  کـه  دان بـاوڕه و لـه وان ئـه ن،چونکـه که بیرنه له دایکیان زمانی  ن،که ده ده  بێگانه مندااڵنی  به ڕێ واڵتان،  له ندێ هه
 ،ببێـت ش واڵتـه و ئـه زمـانی فێـری زووتـر و نیئاسـا  بـه تـوانێ ده بزانـێ، بـاش خـۆی سـەنی ڕه زمانی منداڵێک ر هه

 منداڵ مافی ی وتنامه ڕێکه  که ی مافانه و له  کێکه یه  مه ئه ش وه ئه ڕای ره سه .. وه بێته ده نزیک کولتووریان  له زووتریش
 کولتـوورێکی  بـه وونئاشـناب و زمـان سـێ یـا زمان دوو فێربوونی .. ریکردووه ده  وه کانه کگرتووه یه  وه ته نه ن الیه له  که

 . کات ده فراوانتر منداڵ ڕۆشنبیری و زانیاری و یشتن تێگه ئاسۆی ش، تازه
  

 پـۆلی  لـه)تیـدا ڕه بنه ی قوتابخانه قۆناخی  له  بیگانه مندااڵنی( دانمارک ـ رویج نه ـ سوید) ندناڤیا سکه واڵتانی  له
 بـۆ بخـوێنن، و فێربکـرێن دایـک زمـانی کـاتژمێر دوو تـا مێرێـککاتژ کدا یه فته هه  له  یه هه بۆیان( م نۆیه تا م که یه
 بـۆ دایـک زمـانی مامۆسـتای  کـه کـات ،داواده  وه یـه که قوتابخانه ڕێـی  بـه  کـه منداڵه بـاوکی یـا دایـک ش سته به مه م ئه

 ی داواکـه بێ، نداڵیشم ک یه نها ته ،یا بێ دێ دوورترین  له  منداڵه و ئه ر گه ئه ت نانه ته.. ن بکه دابین ی که منداڵه
 ش بێبـه  شانسـه و ل هه و له دا، واڵتانه و له کوردیشمان مندااڵنی ..نێرن ده بۆ دایکی زمانی مامۆستای و  وه نه تناکه ڕه

 تـا  ،کـه وه لێهاتووه و دڵسـۆز مامۆسـتای ڵێک کۆمـه هـۆی  بـه ..رگرتووه وه  مافه م له سوودیان باش کی یه ڕاده تا نین،
 و  وه خوێندنـه فێـری کوردیـان منداڵی زاران هه  به ، خشیوه به کوردی  زمانی ی پرۆسه  به وتنیان رکه سه شبا کی یه ڕاده

 کانی رییه روه سـه و مێـژوو و کوردسـتان جوگرافیـای و کولتـوور و ب ده ئـه ئاشـنای.. کردوون کوردی ڕێزمانی و نووسین
 سـۆزی و سـت هه  لـه گوزارشـت کـوردی تی پـه زمـانی  بـه تـوانن ده کوردمـان منـدااڵنی ی زۆربه.. کردوون مانیان که له گه

 کــدا یه قوتابخانه ر هـه  لــه ، یـه وه ئه رانــدا نده هه  لـه کـوردی زمــانی خوێنـدنی تــری گرنگـی ســوودێکی ..ن بکـه خۆیـان
 کوردســتان شــێکی به و شــارێک ڵکی خــه یان کــه ریه هه شــێ ده ن، گــه کده یه به کــورد منــدااڵنی ڵێ کۆمــه جارێــک ی فتــه هه

ــه هاونه ســتی بن،هه ــانی و یی وه ت ــاوکولتووی و هاوکوردســتانی هاوزم ــاوداب و هــاوخوێنی و ه ــه ه ــاو و ریتی ون ... ه
 م ئـه هـاوڕێتی و کـۆگردی..  بـووه هێزتر بـه و خۆشـتر هاوڕێتیـان و تی برایـه تـرش ی ،هێنـده بووه دروسـت هتد،الیان

 ئاشنا ببنه و بناسن کتری یه کانیشیان خێزانه  که ی وه ئه هۆی  ته بوونه و  کردووه ی نه شه ته  زیاتر فێرخوازنه  منداڵه
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 م که بێ و  کێشه و گرفت بێ دا تاراوگه  له کوردی زمانی خوێندنی شدا وه ئه ڵ گه له اڵم به..  وه نه بکه ر سه به کتری یه  و
 .  نییه وکوڕی

 
  لـه کوردمـان خێزانـی و باوکـان و دایـک  لـه نـدێک هه  کـه  یـه وه ،ئـه  وه ئێمه الی به  داخه جێی و  باسه شایانی ی وه ئه
  کـه ن ده ده کانیان منداڵـه هـانی ، وه منداڵییـه  لـه ر هـه .ن ناده کوردیمان زمانی گرنگی  به خ بایه و گوێ راندا، نده هه
ــه ــوردی  ب ــه ک ــیان دوێن، ن ــه خۆش ــه  ل ــه  وه ماڵ ــوردی  ب ــا ن، ناکه قســه ک ــه زۆر ی ــه  ب ــه می ک ــو  ب ــن، ده ردیک ــه دوێ   بۆی

ـــه ـــوردی   کانیان منداڵ ـــازانن، ک ـــا ن ـــه ی ـــه  ب ـــه زۆر کی کوردیی ـــڕ تی قه س ـــن ده بچڕبچ ـــت هه .دوێ ـــۆزی و س ـــورد س  و ک
 یـا ، سـویدیم یـا رویجیم، نـه: مـن ڵـی ده کوردی؟ تۆ پرسی ده لێشیان  که. نییانه ر هه یا کاڵه ریشیان روه کوردستانپه
 .. ین لێبکه ییان گله و  لۆمه  که قیشمان هه  ..باوکیاندایه و دایک اڵیئۆب  له ش گوناحه م ئه. دانمارکیم

  
  لـه دا«٢١١٢» سـاڵی  لـه.. وه ووتـه ده کـوردیم زمـانی ی وانـه رویج نـه  لـه النـد هۆرده پارێزگـای  لـه سـاڵێک نـد چه من

 شـاری ڵکی خـه  کـه امـێد برایـان و خوشـک کـوردی قوتـابی دوو ،نـاوی دا«بێـرگن»شـاری تیی ڕه بنه کی یه قوتابخانه
 بۆیـان قـنجم دیـاری دوو ..کردبـوون بـۆ ی کـوردی زمانی مامۆستای داوای دایکیان کوردستانن، اڵتی ڕۆژهه ی «سنه»

 (م چواره پۆلی  له  که کچه)هێنا، ی که قوتابییه ردوو هه  که قوتابخانه ری به ڕێوه به.. یان که قوتابخانه بۆ چووم و کڕی
  نگـه ڕه ، ه«شـوان زا ڕه» نـاوم مـن وتـم ..دانـێ کانم دیارییـه و گوشـی ستیانم ده.. بوو( م که یه یپۆل  له ش که کوڕه) و

 ،چاوم :گۆڕی م که پرسیاره. دا ده با ریان سه نها ته ؟ چییه ناوت تۆ: پرسی م که کوڕه  له و  کچکه  له جار  ده  له زیاتر
 ر هه .. بابه ..بڵێن ده ئاو، بڵێن ده .. وه دایه نه واڵمیان هیچ ؟ هچی  مه ئه پرسێم و پێشاندان نانم ئاو، رم، سه ستم، ده
 دایکیـان بۆ فۆنم له ته..وت خۆیان ناوی ر کسه یه ؟ چییه ناوتان پرسین لێم رویجی نه  به  که اڵم به ؟.دا ده با ریان سه
« ..بـدوێن کـوردی  بـه ناشـتوانن و ن تێناگـه هـیچ کـوردی شـم، که کوڕه  نه و م که کچه  نه ڵی به»: وتی دایکیان ..کرد

  لـه باوکیشیان و تۆ  وادیاره م؟ بکه کوردییان لفوبێی ئه فێری بتوانم چۆن من ..ڕێزم به خوشکی جا» :وت پێم منیش
 ئۆبـاڵی « که پێوت شم وه ئه »  وایه  ڕاسته ڵێ به» :وتی «دوێن؟ ده رویجی نه  به ر هه و ن ناکه قسه کوردی  به  وه ماڵه
 دایـک  لـه ران نـده هه  له  که ن هه کوردیشمان منداڵی لێ گه اڵم به. «.. باوکیاندایه و تۆ ستۆی ئه  له  منداڵه دوو و ئه

 نـاڵیم دوێن، ده کانیان منداڵه و خۆیان کوردی زمانی ربه هه  وه ماڵه  له وباوکیان دایک  چونکه ، بوونه وره گه و  بوونه
 زمـانی ی وانـه  لـه پێشـوازی  وه رۆشیشـه په  به شدا قوتابخانه  له دانامێنن، و اشنب زۆر اڵم به  پێرفێکته یان که کورییه
 . ن که ده کوردی
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 ڕاسـتیدا ،له  وه ڵێنـه ده کـوردی زمانی  که برا، و خۆشک  ندێک هه  یه وه ئه ، دا تاراوگه  له کوردی زمانی تری گرفتێکی
 و موونن ز ئــه بــێ نــین، منــداڵ فێرکردنــی تی چونییــه و  وه نــهوت  وانــه بــواری زای شــاره یــان نــین، یی پیشــه مامۆســتای

 ،مندااڵنـدا ینـی زه و هـۆش ئاسـتی جیـاوازی و منـداڵ روونناسـیی ده و فێرکردن و کردن رده روه په بواری  له دن ڵه نابه
 ئاسـانی  بـه بتـوانن  که  نییه شیان توانایه و ئه..   مه رده سه م ئه فێرکردنی کانی وتووه رکه سه ڕێبازه و شێواز  له کڵۆڵن

 ،فێرکــردن ئاســانکردنی بــۆ بتــوانن یــان ن، بــده گــرێ  وه منداڵنــه ی ژینگــه و ژیــان  بــه کان تــه بابه و فــۆرم یی ســاده و
 ی قوتابییانـه و ئـه  بۆیـه ..کاربهێنن بـه ستی وهه یی وێنه و  نموونه چ ڕاستی چ فێرکردن کانی ییه سته رجه به   سته ره که
 تــا ..لێبهێــنن وازی   وانشــه له تــۆرێن ده و بــن ده بێــزار کــوردی ی وانــه  لــه زوو  وه مامۆســتایانه م ئــه الی  هوننــ که ده  کــه

  که بکا  وه به ست هه خۆشبوێ، کانی قوتابییه بێ، خۆش قسه و ڕووخۆش بێت، هه تی سایه که بێ، لێهاتووتر مامۆستا
 ش گـه گـوڵ باخی»: ڵێ ده کورد کو وه ، بێ ده وتوو رکه سه زیاتر ..ستیاره هه و پێرۆز یامێکی په ری نه یه گه و ڵگر هه
. بێـت«سـاب قه بـۆ گۆشـت و وا نانـه بـۆ نـان»با ڵێن ده کو وه یان «  وه ڕێته گه ده ی که وانه باخه تی ئازایه بۆ جوان، و

 . بێ هه وتوودا رکه سه مامۆستای  له بێ ده  یه هه رج مه ڵێک کۆمه  چونکه
  

 و کانمان منداڵــه نگی تــه  بــه  کــه ی وانــه ئه موو هــه ی کوردمان،ئــه دڵســۆزی مامۆســتایانی و ڕێز بــه نیباوکــا و دایکــان
 شـیرینی زمـانی  بـه بتـوانن دا تاراوگـه  لـه کوردنمان مندااڵنی ی وه ئه بۆ.. دێن  وه مانه که له گه داهاتووی و نووس چاره

 نی سه ڕه ریتی نه و داب و ن  رهه فه و کوردستان جوگرافیای و دکور مێژووی  له مندااڵنمان ی وه ئه بۆ .. بدوێن کوردی
 کانی شـوێنه موو هـه و قامیشـلی و رکوک کـه و هاباد مـه و کر دیاربـه منـدااڵنی ی وه ئـه بـۆ ..بن نه د ڵه نابه مان که له گه

  وه کاڵه کوردستان و کورد ۆب ویستیان خۆشه و سۆز کانمان منداڵه ی وه ئه بۆ ..بن نه نامۆ کتری یه  به کوردستان، تری
. هتــد ...ی وه ئــه بــۆ ..ن بکــه  وه خۆیانــه تی کوردســتانیه و کوردبــوون  بــه شــانازی کانمان منداڵــه ی وه ئــه بــۆ ..بێت نــه

 کــوردی زمــانی  بــه ین، بکــه گۆشـیان کــوردی  بــه کوردســتانن، داهــاتووی ی وه نـه  کــه مڕۆمان ئــه  کانی کوردیلــه  پێویسـته
 فێــری ین، بکــه کانیان جوانــه ها بــه فێــری ..ین بکــه رییان روه کوردســتانپه و تی کوردایــه ،فێــری وێینبــد ڵیانــدا گه له
 . ممانه که یه نیشتمانی کوردستانیش و  کوردین ر هه بژین کوێدا  له که ین بکه یان وه ئه
  

 : یه هه م پێشنیارانه م ئه من ش سته به مه م ئه بۆ
  
 ڕاسـت کانیشـیان ڵه هه بـدوێن، تی پـه کی کوردییـه  بـه کانتاندا منداڵه ڵ گه له  وه ماڵه  له سااڵن ش شه نی مه ته تا -١

 . وه نه بکه
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 . ن لێبده بۆیان و بکڕن بۆ کوردیان لفوبێی ئه سیدی -٢
 
  تــازه ی وشــه  وه کترییــه یه  لــه  چونکــه ..بــبن نیان مــه هاوته کــوردی منــدااڵنی ڵی تێکــه بــا و ن کــه مه گیریان گۆشــه -٣
 .بێت ده دروست ال هاوزمانیشیان و یی وه ته هاونه سۆزی و بیستن ده
 
 بـۆ سـوودیان  بـه کـورتی چیرۆکـی ،  وه چێـژه و تـام  ،بـه ئاسـان و  سـاده کی یه شـێوه  به ، کوردی تی په زمانی  به -٤

 و ن بکـه رینیان ،ئافـه  هو بگێڕنـه چیرۆک مان هه خۆشیان کان منداڵه با زیاتر یا جارێ ن لێبکه داواشیان ،  وه بگێڕنه
 .ن بکه اڵتیان خه یان وه گێڕانه جوان پاداشتی  له
 
 . ن لێبده بۆیان مندااڵن بۆ کوردی گۆرانی و سروود سیدی -٥
 
 . ن بکه کان کوردییه  ئاسمانییه  ناڵه که  له مندااڵن کانی رنامه به ی ماوه یری سه  ڕۆژانه ی وه ئه بۆ ڕایانبهێنن -٦
 
 . ن بکه یان «قیب ڕه ی ئه»ییمان وه ته نه یمارش فێری -١
 
 مـۆمێکی و ن بـده رۆکیان بـه  لـه کوردسـتانیش بچـووکی کی ئااڵیـه و ن ربکـه به له کوردیـان جلی ورۆزدا نه ژنی جه  له -٨
 . داگیرسێنن ش ره و گه
 
ــری کان منداڵــه پراکتیکــی  بــه  پێوســته مامۆســتاکان، و بــاوک و دایــک -٩  و وت ڵســوکه هه روکــا موو هــه و زمــان فێ

 .وشک تیۆری ی شێوه  به ک نه ن، بکه باشیان کی خوویه
 
 .ن بکه کانیان ژماره فێری پراکتیکی  به و کوردی  به -١١
 
 ی وێنــه  نموونــه بــۆ ، وه بیڕازێننــه  جۆره مــه هه جــوانی ی وێنــه زۆرتــرین  بــه ن بکــه کانتان منداڵــه بــۆ لبوومێک ئــه -١١
 کـــانی جۆره ، میــوه کــانی جۆره گـــوڵ، ڵ، ئــاژه ، باڵنــده کــورد، کانی مره نـــه  رکرده ســه ی کوردســتان،وێنه کانی شــاره)

 . ن بکه کانتان منداڵه فێری کانیان ناوه کوردی  به( هتد ....، پیشه
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  ـ  ن هه ـ  پووله په: ) وانه له کرێن رده ده مندااڵن بۆ کوردی  به سوود به و نگین ڕه گۆڤارێکی ند چه کوردستاندا  له -١٢
 دابـین کانتان منداڵـه بـۆ  گۆڤارانـه و ئه کانی ژماره زۆرترین ن ڵبده و هه( هتد... ـ مندااڵن دنیای ـ ڤر که ـ گوڕگوڕ باوه
 . ن بکه
 
 و دایک بن، ده نووسین و  وه خوێندنه فێری تا مندااڵن، بۆ( ری شانۆگه ـ چیرۆک ـ  هۆنراوه) کوردی کتێبی کڕینی -١٣

 . وه بخوێننه بۆ یان کتێبانه و ئه بار و جار توانن ده نمامۆستاکا یا و باوک
 
 ڕا و تێبینی و رنج سه ڵێک کومه ش ئێوه  له  که ریه هه زانم ده دڵسۆز، رانی خوێنه و مامۆستاکان و باوکان و دایک -١٤
 ن الیـه  لـه کوردیمـان زمـانی فیربـوونی گرنگـی  چونکه  ، یه هه ال باته م ئه ی رباره ده سوودتان به و جوان پێشنیاری و

 . وه دوورینه ده  وه ئه بچێنین چیش.  وه دگرێته موومان هه دا تاراوگه  له  وه کانمانه منداله
 

 ٢١١١ی ئۆکتۆبەری ٢٥
 

 

 
 

 .کانی منداڵ مافه
 
 ر سه به ، وه تانهکوردس کانی رسته زپه گه ڕه  ره داگیرکه ن الیه  له ی بێوێنانه  تییه هامه نه و سات کاره موو هه و ئه هۆی  به
ــه گه ــه بێگوناهه  ل ــه مانیان ک ــک موو هێنان،ه ــه کوردێ ــداڵ  ل ــه ،که وه مانه وره گه و من ــوان  وتبووین ــی به نێ ــردن رداش  و م

 ژیان و مان شایانی و بین نه مرۆڤ کو روه هه کردووبوین، شیان بێبه ساکار و  ساده ژیانێکی مافی ترین ساده  له..ژیان
  بـه و ئاشـکرا به کوردستاندا، ڕۆژئاوی و اڵت ڕۆژهه و باکوور  له کوردستان، باشووری  له  بێجگه  مڕۆش ئه تا. بین نه
 کانی مافــه ڕێکخــراوی و مــرۆڤ کانی مافــه ڕێکخــراوی و کان کگرتووه یــه وه تــه نه و تی وڵــه نێوده ی ڵگــه کۆمه رچاوی بــه

 ، یـه هه ی درێژه کانیان مافه پێشێلکردنی و کورد دانی هسێدار  له و کوشتن و تۆقاندن و  وه وسانه چه و م سته مندااڵن،
 بــۆ خابین مـه.. کوردسـتان    کـاولکردنی و سـووتاندن و بۆمبابـاران و تۆپبــاران  لـه وامن رده بـه ئێسـتا تـا هـۆش بێ بـه
 موو هـه م هئـ ئاسـتی  لـه  کـه جیهـانی، و تی مرۆڤایـه ویژدانـی و مـرۆڤ کانی مافـه رێکخراوی و کان کگرتووه یه  وه ته نه

  کوردمان لی گه مڕۆش ئه تا ؟..الڵن و ڕ که و کوێر.. کرێن ده کورد  به ق رهه ده  که ی قیانه ناهه و  قانه زه  تاوانه
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 ..دات ده کان زلهێزه  واڵته ورکردنی مچه ده و ندی وه رژه به و دووڕوویی تی سیاسه باجی
 وا ڕه و زانن،مـا  ده ئـازادیخواز و دیمـۆکرات  و ر روه دادپـه به انخۆی  کوردستان،که کانی ره داگیرکه  واڵته مڕۆش ئه تا
 شـی به مڕۆش ئـه تـا وه داخه به..منداڵ کانی مافه مان، که رباسه سه تی بابه ر سه دێینه. پێون ده جیاواز ری پێوه دوو  به
 ؟..چـین کانیان مافـه نـازانن ، وه رکوتکردنه سـه و ختی ژیانسـه و ری وه کـوێره هـۆی  بـه کوردمـان، مندااڵنی زۆری  ره هه
 یـا چـین؟ منـداڵ کانی مافـه ی جاڕنامـه کانی نده به  که نازانن وانیش مامۆستاکانیش،ئه و دایکان و باوک زۆری ڵکو به
 جـدی و پێویسـت ئاوڕێکی کوردستان تی حکومه مڕۆش ئه تا. زانن نه گرنگیان و ند هه  به  یه وانه بشیانزانن،له ر گه ئه
 گرتووه نه رچاو به  له کوردستاندا و کورد داهاتووی  له کانمانیان کوردیله گرنگی ڕۆڵی ، وه ته داوه نه کانمان منداڵه  له
 دابـڕاون، خوێنـدن   لـه  کـه  یه هه زۆرمان منداڵێکی ، وه بوونییه نه و ستکورتی ده م که و گرانی هۆی  به ئێستاش تا.. 
 چـاری نـا  بـه کانـدا، بازاڕه و قام شـه  لـه  ئێـواره تـا ڕۆژ دا ناسـکه  نـه مه ته و لـه قوتابخانـه،  تـه نێراونه نه ر هـه یان
 منــداڵییان  تــافی  لــه ی ئۆخــه ..ن بکــه کانیانــدا خێزانه بژێــوی  لــه هاوکــاری تــا کــارکردنن، و فرۆشــتن شــت ریکی خـه
 ..چین کانیان مافه زانن ده  ونه زانن ده خۆشی تامی  نه ن، ناکه

  
 کی نگییه نه  به ژارانه، هه  خێزانه و منداڵ و له یان وه دانه ئاوڕنه و ت حکومه ی چوونه دوادانه به و  وه کردنه النه م ئه من
ــه ی وره گــه ــم ده کوردســتانی تی حکوم ــه ڕه و  قســه زۆر ..زان ــه تریشــمان ی خن ــاره  ل ــه کردنی نه ســته رجه به ی ب  کانی ماف

 اڵم بـه کـراون، راوێز پـه جـارێ  بـه کانمان منداڵـه ناشڵێین. ین که لێده نباسیا داهاتوودا  له ، یه هه  وه کانمانه منداڵه
  که ، ته حکومه رشانی سه پێویستی رکێکی ئه  چونکه.. دی بێنه  که هیوادارم ..دی ته هاتوونه نه کانیان مافه زۆری شی به

 و بکـات دابـین کانمان منداڵـه یسۆز و ست هه و وهۆشوگۆش بیر و ش له شونماکردنی نه و کردن شه گه کانی پێویستییه
  له رگرتن وه سوود و  وه قۆستنه بۆ و تواناکانیان و  هره به کردنی شه گه زیاتر بۆ خسێنێ بڕه بۆ باریان له کی یه مینه زه
 خت جـه رکـرا، ده «سویسـرا - جنێـ »شـاری  لـه  کـه ی یـه یاننامه به و لـه دا،١٩٢٤ سـاڵی  لـه. کانیـان زووه ئاره و ز حه
 ..کات ده منداڵ پاراستنی  به تی تایبه خێکی بایه و منداڵ کانی پێویستییه و ما  کردنی دابین ر سه له
  

 ی زۆربــه  کــه  وه کانــه کگرتووه یه  وه تــه نه ڕێکخــراوی ن الیــه  لــه ١٩٨٩ی ر مبــه نۆڤهی ٢١" لــه  کــه"٢٥ ٤٤" بڕیــاری پێی بــه
  بریتیـه  کـه رکـردووه، ده منـداڵ کانی مافه ی رباره ده دوورودێژی زۆر لیستێکی ، رچووه ده  خۆگرتووه له جیهانی واڵتانی

 و  مافانــه و ئـه جێکردنی جێبـه  لــه باسـیش..پێکهـاتوون ک یـه بڕگه نــد چه  لـه کـان مادده  لــه نـدێک هه ، مـادده" ٥٤"  لـه
ــتنی ــداڵ پاراس ــات ده من ــه..ک ــادده پێی ب ــه" ٤٩" ی م ــێ ی٢  ل ــه دا١٩٩١ ری مبه تهپس ــه و ئ ــد ی مافان ــه که اڵمن ــواری  وت  ب

 ڵێنی بـــه و، مـــۆرکرد یان یـــه"  وتننامـــه ڕێکه" نامـــه اڵڵه گه م ئـــه نـــدام، ئه واڵتـــی" ١٩١" م رجه ســـه .. وه جێکردنـــه جێبه
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ـــان نـــدبوونی پابه ـــه و پاراســـتن و ڕێزگـــرتن  بـــه نێشـــاندا، خۆی ـــداڵ کانی مافـــه جێکردنی جێب  واڵتـــی نها تـــه ..من
..  کردووه نـه مۆر منداڵیان کانی مافه ی جاڕنامه مڕۆش ئه تا  که بێت، نه«مریکا ئه کانی کگرتووه یه  واڵته»و«سۆمال»
 ..وێ ده زۆری ین بکـه منـداڵ کانی مافه ی جاڕنامه کانی بڕگه و  مادده موو هه قی ده  له باس وای ته و درێژی  به ر گه ئه

 موو هه قی تێکدا،ده رفه ده  له هیوادارم ین، که ده منداڵ کانی مافه  له شێک به باسی چڕی و کورتی  به زۆر دا لێره  بۆیه
 کانی مافـه  لـه نـدێک هه.  وه مـه باڵوبکه کـدا یه نامێلکه  لـه کـوردی  بـه منـداڵ کانی مافه ی که جاڕنامه کانی بڕگه و  مادده
 :منداڵ

  
 .بێت متر که ساڵ  ژده هه له  که  مرۆڤێکه ر هه منداڵ منداڵ، کانی مافه ی که جاڕنامه پێی  به :م که یه
  

 . یه هه پاکی ئاوی ی وه خواردنه و خواردن و ژیان مافی جیاوازی بێ به منداڵێک موو هه :م دووه
  

 تی، اڵیـه کۆمه بـاری نـدامی، ئه م کـه ئـایین، زمـان، ز، گـه ڕه پێست، نگی ڕه جیاوازی،  وه ته نه هۆی  به نابێت :م سێیه
 نێــوان  لــه جیــاوازی ، وه یاســاییه ری خێوکــه به یــا خێــزان، و دایــک و بــاوک سیاســی بیــروڕای هــۆی  بــه یــان ســامان،

 . بکرێ مندااڵندا
  

  کــه  یــه هه شــی وه ئه مــافی بکرێــت، نــاونووس و دابنرێــت بــۆ نــاوێکی بــێ ده بێــت، ده دایک لــه  رکــه هه منــداڵ :م چــواره
 . وبکرێتخێ به باوکیدا و دایک نازی ی سایه  له..ربگرێت وه"  نامه وه ته نه" ناسنامه

  
 خۆیـان  بـه ت تایبـه ی ڵـه کۆمه و  وه کۆببنـه  وه پێکـه ئاشـتی و ئـازادی  بـه  کـه ، یه هه یان وه ئه مافی مندااڵن :م پێنجه

 . بدرێت مندااڵنیش کتێبی چاپکردنی و مهێنان رهه به هانی و بێت تیاندا خزمه  له کان یاندنه ڕاگه پێویستیشه.بێت هه
  

ــه شه ــه گه و  رده روه پــه :م ش ــه منــداڵ، کردنی ش ــه شــی هاوبه  ب ــک ســتۆی ئه  ل ــان وبــاوک، دای  یاســایی ری خێوکــه به ی
 . بێت کییان ره سه خی بایه جێی یان که منداڵه ندی وه رژه به  پێویستیشه. دایه

  
  ێزراو په ناشبێ هۆش، و گیانی یاندنی زیانپێگه و  خراپه و توندوتیژی موو هه  له منداڵ پاراستنی :م وته حه

 .بکرێت وزیف ته سی که ندی وه رژه به بۆ یا بکرێت،
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 نـاوخۆیی یـا تی وڵـه نێوده ڕێسـای و یاسـا پێی دات،به ده رێتی نابه په مافی رگرتنی وه وڵی هه ی منداڵه و ئه :م شته هه

 ر هـه ڵ گـه له یـان بـاوکی و دایـک ڵ گـه له یـا بێـت نها تـه  بـه  منداڵـه و ئـه رگیـراوه، وه ر نابـه په  بـه یان کارپێکراو،
 . شیاوبدرێت   مرۆیی تی یارمه و بپارێزرێت  پێویسته خۆی، گرتبێتیه  که سێکدابێت که
  

ــه ــداڵێ :م نۆی ــه من ــدامی ئه م ک ــه ن ــان ش ل ــو وه ر هــه)هــۆش ی ــداڵێکی ک ــافی( ئاســایی من ــانی م ــه هه ژی   پێویستیشــه.ی
 خـۆی  بـه پشـت  کـه ڕابهێنرێـت. بکرێـت ری روه سـه و شـکۆداری و ڕێـز زامنـی و، خسـێنرێت بڕه بۆ باری له بارودۆخێکی

 . بێت ڵ کۆمه ڵی تێکه  یی وه کرده و ئاسانی  به بشتوانێت و، ستێت ببه
  
 بـۆ یـا پزیشک الی بۆ ببرێت بکات، پێویست و وت که خۆش نه ر گه بپارێزرێت،ئه منداڵ ندروستی ته  پێویسته :م یه ده
 .  یه هه پێویستی رمانی داوده و نکوتا و رکردن سه چاره مافی. خۆشخانه نه
  

  پێویسـته بـوو، پێویسـت ر گـه ئه. یـه هه تی اڵیـه کۆمه زامنـی مـافی  له رگرتنی سوودوه مافی منداڵێک موو هه :م یه یانزه
 . رچاوبگیرێت به له ی که ره خێوکه به یا ی که خێزانه ژیانی باری  بدرێتێت،پێوستیشه ی مووچه

  
 هۆشی و شی له ی وه ئه بۆ شیاودابێت ئاستێکی  له ژیانی رانی گوزه  که ، یه هه ی وه ئه مافی نداڵێکم موو هه :م یه دوانزه

 . ن بکه شه گه  وه تیشه اڵیه کومه و وی عنه مه ڕووی  له و روونی ده و
  

 و بــێ ییخــۆڕا  بــه خوێنــدن  پێویســته..یــه هه ی قوتابخانــه  چوونــه و خوێنــدنی مــافی منــداڵێک موو هــه :م یه ســیانزه
 دارایی سکورتی ده منداڵێکش ر هه ..خسێنن بڕه مندااڵن موو هه بۆ خوێندنیش بواری ..زۆربێت  به تیش ڕه بنه خوێندنی

 .  متربێت که قوتابخانه  له  وه خۆدزینه و وازهێنان ی دیارده بدرێت وڵیش هه..بدرێت تی یارمه  پاره  به  پێویسته بوو،
  

 منداڵ تی سایه که کردنی شه گه ی ئاراسته  به کراوبێت، ئاراسته منداڵ کردنی رده روه په و کردنفێر  پێویسته :م یه چوارده
  ئازادییـــه و مـــرۆڤ کانی مافـــه  لـــه ڕێزگـــرتن کردنی شـــه گه توانـــا، ڕی وپـــه ئه تـــا کانی قلییـــه عه توانـــا و  هره بـــه و

  بــه ســت هه دا ئــازاد ڵێکی کۆمــه نێــو  لــه  کــه ێــت،بکر ئاماده جۆرێــک  بــه منــداڵ بێــت ده ..بیروڕاکــان و کان تییــه ڕه بنه
  و زدا گه ڕه و رد هه نێوان  له کسانی یه و لێبووردن و ئاشتی و یشتن کگه یه له ستی هه  به ..بکات خۆی کانی رکه ئه
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 . رنبگ سروشتی ی ژینگه  له ڕێز  که فێربکرێن ها روه هه بکرێن،  رده روه په الندا گه موو هه نێوان  له هاوڕێتی
 

  واڵتـه و ئـه ی  که کییه ره سـه  وه تـه  نه  لـه تـر کانی وه تـه نه منـدااڵنی ن،نابێت وه تـه نه فره  کـه ی واڵتانـه و لـه :م یه پانزه
 یـا بگێـڕن، کانیان تییـه اڵیه کۆمه و ئـاینی  سـمه ڕێوڕه و ئایین هێڵن نه کولتوور،یان  له بکرێن ش بێبه و  وه جیابکرێنه

 . بدوێن خۆیان زمانی  به  که هێلن نه
  

 و ئـــه و یاڵ خـــه و ون وخـــه نین پێکـــه و کـــردن یـــاری و  وه وانـــه حه و پشـــوودان مـــافی منـــداڵێک موو هـــه :م یه شـــانزه
 ژیــانی  لــه شــداری به وه ئازادییــه ڕی وپــه ئه  بــه  یــه هه بــۆی ..گــونجێن ده نیــدا مه ته ڵ گــه له  کــه ، یــه هه ی چاالکییانــه
 . تبکا ری هونه و ڕۆشنبیری

  
 بـاری بـن یخنـه نه ۆر ز بـه ئابووریـدا وتی سـکه ده پێنـاوی  لـه و بپـارێزرێ  وه وسانه چه  له منداڵ  پێویسته :م یه ڤده حه

 و ندروسـتی ته  بـه زیـان یـاخۆ ڵبچنێت، هه ی که خوێندنه  به ن  ته یا بێت هه بۆ ترسیی مه  یه وانه له  ،که وه ئیشکردنه
 . نێت یه بگه تی اڵیه کومه وباری روون هد و هۆش و گیان کردنی شه گه
  

 ر هه یا کان، ره هۆشبه  مادده  به جێ نابه بازرگانیکردنی و کارهێنان به و مهێنان رهه به  له منداڵ پاراستنی :م یه ژده هه
 . بکات منداڵ  له کار  که ک یه مادده

  
 . دا بوره و له کارهێنانیان به یا سیکسی، کی ستدرێژییه ده موو هه  له منداڵ پاراستنی :م یه نۆزده

  
 یـا بێـت کان شـێوه له ک یه شێوه ر هه  به ، وه پێیانه بازرگانیکردن یا فرۆشتن یا ڕفاندن منداڵ کردنی غه ده قه :م بیسته

 . بێت ستێک به مه ر هه بۆ
  

 و نـامرۆیی قورسـی سـزای یـا ت،بکرێـ ق رهه ده جێی نابه فتاری ڕه یا بدرێت  نجه شکه ئه منداڵ نابێت :م که یه و بیست
 ر سـه له سـزابدرێت، ژیـانی درێژایـی  بـه نـدکردنی به  به یا بدرێت،  سێداره  له ناشبێ پێنرێت، بسه را سه به کارگرانی

 . یکات ده  که ی تاوانانه و ئه
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 . دا ئاژاوه و ڕ شه کاتی له منداڵ چاودێریی و پاراستن :م بیست و دووه
  

 و ئازار و فتاری دڕه به  و پشتگوێخستن کانی شێوه  له ک یه شێوه ر هه قوربانی  بێته ده  که ی منداڵه و ئه :م بیست و سێیه
 ی وه ئاســاییکردنه و  وه ییبوونــه که تونــدوتیژی،هانی و قــی دڵڕه کــانی جۆره  لــه تــر جــۆرێکی ر هــه یــان دان نجه شــکه ئه

  وه ڕێزیشـه و خۆشـی  بـه تـا و روونـی ده ی وه ئاسـاییبوونه و یندروسـت ته ی وه باشـبوونه بۆ بێت ده ر ڕێخۆشکه  که بدرێت
 . وه ببێته ی که ڵه ڵه کومه  به ڵ تێکه ش دووباره و، یان که نێوماڵه بۆ  وه ڕێته بگه

  
 و سـوکار که ن الیـه  لـه ن پێبـده خی بایـه و بوێـت خۆشـیان  کـه یـه هه وی ئـه مـافی منـداڵیک موو هـه :م بیست و چـواره

 . وه گرنه ده وان ئه جێی  که تر سانێکی که ،یان وه هی که خێزانه
  

 خـۆی بۆچـوونی ڕاو  لـه گوزارشـت  وه ئازادییـه ڕی وپـه ئه  به  که ، یه هه ی وه ئه مافی منداڵێک موو هه و :م بیست پێنجه
 درێـن ده تـردا رشوێنێکی هه  له یا  قوتابخانه  له یا  وه ماڵه  له  که ش بڕیارانه و له و بگرن کانیشی ڕایه ڕێزی و بکات

 . بڕیاردان  له بێت شێک  به و کرێت راوێزنه په منداڵ بێت ده ، یه هه  وه مه ئه  به ندیان یوه په و
  
  له کوردستاندا، ڕۆژئاوای و اڵت ڕۆژهه و باکوور  له ڕابردووشدا،  له و مڕۆ ئه  له کوردمان، مندااڵنی کانی مافه کێسی    

 هـیچ کـورد منـدااڵنی  بـه ر رانبـه به ق ناهه به تاوانی  له کوردستاندا، کانی ره داگیرکه  رسته زپه گه ڕه  ڕژێمه ی سایه ژێر
 تـا .. وه ڕژێمانـه و ئـه وێڵی ته  به زاری رمه شه شی ڕه نی وه قێزه کی یه ڵه په  بۆته  بۆیه. دیناکرێ به تێدا باشی خاڵێکی

  لــه زاریش هــه ســێ  لــه زیــاتر تورکیــادان، کانی ندیخانــه به  لــه کوردمــان منــداڵی زار هــه  پــانزه  ی نزیکــه مڕۆ ئــه
 ســاڵ  ژده هــه   لــه  کــه ســوریادان، کانی ندیخانــه به  لــه منــداڵ نجا پــه و د ســه له زیــاتریش و، ئێــران کانی ندیخانــه به
 و یی سـته جه وئـازاری  نجه شـکه ئه  ویژدانانـه  بێ بـه زۆر.. یه هه تێدا ساڵیشیان  یانزه ن مه ته منداڵی ڵکو به مترن، که
  کـه  یـه وه ئه نها تـه نـدکردنیان، به بـۆ بێ وه سـته ده به توانیـان کی یـه ڵگه به هـیچ  کـه ی وه ئـه بێ بـه درێنن، ده روونی ده

 ، وه ئێمـه الی بـه رانی نیگـه و داخ ی مایـه  بۆتـه ی وه ئـه ..کانیانن وتکراوه زه  مافه و ئازادی تینووی و کوردن مندااڵنی
 سـوریایان و ئێـران و تورکیـا ی رکۆنه سـه تونـدی  به مندااڵن، کانی مافه و مرۆڤ کانی مافه کانی ڕێکخراوه  که  یه هو ئه
  لـه نگیش بێـده ؟..کـرێن ده  ڕوژانـه  کـه کـورد مندااڵنی کانی مافه  له ی پێشێلکارییانه و تاوان و به ق رهه ده کردووه، نه

 . تاوانه ..م وسته تاوان ئاست
 

 ٢١١١کتۆبەری ی ئۆ١
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 .بی مندااڵن ده ئه

  
 دانانرێـت، ئاسـان بی ده ئـه رێکی هونـه  بـه منـدااڵنیش بی ده ئـه. تـر کانی ره هونـه  لـه ک ریه هه کو وه  رێکه هونه ب ده ئه

  ڕژێمــه ی ســایه  لــه کوردمــان، منــدااڵنی بی ده ئــه . یــه هه کی ره ســه مای بنــه و رج مــه ڵێک کۆمــه  بــه پێویســتیی  چونکــه
 و  رکوتکراوه سـه مان، کـه له گه تـری کانی رییـه هونه  بـواره موو هـه کو وه کوردستانمان، رانی داگیرکه کانی رسته زپه گه ڕه

.. ر بـه  وه بێتـه ی ناسـه هه  ریکـه خه کوردسـتاندا باشووری  له نها ته..  وه بۆته کردن جینۆساید و ناوبردن  له دووچاری
 سـوریا و ئێـران و تورکیـا  لـه چـی ڕوانی چـاوه بێ ،ده کردووه نـه خۆیـان منـداڵی افیتـ  له یان ئۆخه کوردمان مندااڵنی
ــت؟ ــه بکرێ ــا  ک ــه ت ــتیان ده مڕۆش ئ ــه س ــتن  ل ــرتن و کوش ــانه چه و گ ــه ی وه وس ــاڕه  ب ــه له گه وای ن ــوتاندن و مان ک  و س

 .  گرتووه ڵنه هه کوردستان وێرانکردنی
 

 کانی ترسـناکه  زیندانـه  لـه  وه سـاڵییه  ژده هـه نی مـه ته ژێـر  لـه کوردمـان یمنـداڵ( زار هـه  ڤده حه) له زیاتر مڕۆ ئه تا
 ڕاســتی به  کــه  نیــه نێک الیــه هــیچ و س کــه و درێــن ده ئــازار و  نجه شــکه ئه گونــا  بێ بــه ســوریادا و ئێــران و تورکیــا

  بـه سـوریا، و ئێـران و تورکیـا  لـه  کـه ریه هه. کـان زلهێزه  واڵتـه نـدی وه رژه به قوربانیی  ته بوونه لێبکات، داکۆکییان
 زمان  له دوورن و نامۆن زۆر  که ، پاندووه سه کوردمان مندااڵنی ر سه به کولتوورێکیان و ب ده ئه و زمان زۆر، و تۆبزی

  بـه و ێو کـه پێتنه و بێ نـه خواردنێـک  له زت حه  که  وایه  وه ئه ،وکو وه مانه که له گه کانی خواسته  له و ن  رهه فه  له و
 .. ن بده رخوادت ده زۆر
  

 یانییان به کوردستانیشدا،  له و عێراق کانی قوتابخانه موو هه  له عێراقدا، گۆڕی گۆڕبه دیکتاتۆری شی ڕه ردمی سه  له
 ز گــه ڕه  درۆشــمه م ئــه  بوایــه ده زۆر  بــه قوتابیانــدا، ڕیزبــوونی کــاتی  لــه کــرێ خوێنــدن  بــه ســت ده ی وه ئــه پــێش

 ــ   حریـة ــ  وحـد :  اهـدافنا»و»   خالـد   رسـاله ذات -  واحـد  عربیة  امة: شعارنا»: وه ته بوتایه یان رستیانه په
 و ئـه بـۆ وای.. دانـابوو دووانیـان یا سیخوڕێک کیشدا یه قوتابخانه ر هه  له ،« حسین  صدام:  قائدنا» و» اشتراکیة
  کـه خـۆم من..  وه نابینرانه و گرتن ده شیان، که خێزانه و خۆی.. وه ته وتایه نه ی پێنراوانه سه  دروشمه و ئه  که ی منداڵه
 ن الیـه  لـه دووجـار رکوک، کـه شـاری  لـه«کوردنشـین موو هـه» حیمـاوای ڕه کی ڕه گـه کی یـه قوتابخانه  لـه بووم ماموستا

  به» من  که ی وه ئه ر سه له یبوو،نووس رم سه له ڕاپۆرتیان  که ، وه ئاگادارکرامه  "موشر "وه ییه رده روه په رشتیاری رپه سه
 . «...  وه ناڵێمه کان قوتابییه  به ش وه ره سه ی دروشمانه و ئه و دوێم ده کانماندا قوتابییه ڵ گه له کوردی زمانی
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 بــاکووری کانی قوتابخانـه  لـه مڕۆش، ئـه تــا  وه تاتورکـه ئه کـاتی  لـه ر هـه تورکیادا، لــه عس، بـه ڕژێمـی پـێش اڵم بـه
 زۆر  بـه یانییانـدا، به ڕیزبـوونی کـاتی  له  ڕۆژانه یی، ئاماده پۆلی دووا تا  وه تییه ڕه بنه کی یه پۆلی  له ندا،کوردستا

 ، تورکـه دایکـم تـورکم، مـن»:  وه بڵێنه تورکی زمانی  به  رستییه زپه گه ڕه  دروشمه دوو م ئه قی ده کورد مندااڵنی بێ ده
« ...بـژی ...بـژی ...بـژی ت، مهووریه جه بژی تورکن، موو هه م بنیاده ، تورکه م باپیره ، تورکه نکم نه ، تورکه باوکم

 وێ یانـه ده کان، شـۆڤێنیزمه و مالیزم کـه  تۆرانییـه ڵێ بـه «تورکم بڵێ  که  یه سه که و ئه شاد» :ش دروشمه م ئه ڵ گه له
 و کـورد سـۆزی و سـت هه و، بشـۆرن ماغیـان ده و ن بکـه گـۆش کوردمـان منـدااڵنی  نانه بۆگه و رستی زپه گه ڕه  بیره م به

 قبـوڵی  نـه رگیز هـه  کـه ڕایـانبهێنن کولتوورێـک و بیر ر سه له وێ یانه ده زۆر  به..  وه نه کاڵبکه رییان روه په کوردستان
 و گـرن هد شـی که واده خانه و خـۆی ، وه ڵێتـه نه  دروشمه دوو و ئه کورد منداڵیکی ر هه. کرێ ده رس هه پێیان نه و ن که ده
 نووسـێکیان چاره و ش ڕه ڕۆژه چ  بـه  که نازانێت سیش که.. کرێن ده تاوانبار ت مهووریه جه  له ناپاکیکرن و تی دژایه  به
 ی سـایه  لـه کوردستانیشـدا ڕۆژئـاوای و اڵت ڕۆژهـه  لـه کوردمان مندااڵنی بارودۆخی و منداڵی وتافی ژیان خۆ..ن به ده

 کـوردی  لـه  ملێکردنه سـته و قی ناهـه م ئـه ..نـین باشـتر تورکیـا  لـه قیـدا فله ئه ڕژێمـی و دان سـێداره له کۆماری ڕژێمی
  بێت؟ ده ی درێژه ی تاکه بێتاوان

  
 و داستان و چیرۆک  له گی ڕه رچی گه ئه ، گرتووه پێی  تازه و یه تازه رێکی هونه کوردیدا، بی ده ئه  له مندااڵن بی ده ئه
  شـاعیره  لـه نـدێ هه وڵێ هـه بـۆ  وه ڕێتـه گه ده مندااڵنی بی ده ئه ستپێکرنی ده تای ره سه..  یه هه کاندا کوردییه  فسانه ئه

 دڵخـۆش کانمانیان منداڵـه ناسـکیش و ئاسـان شـیعری  به کان، وره گه بۆ شیعرنووسین پاڵ له  که کوردمان، ناودارکانی
 ڕاســتی ناوه  لــه اڵم بــه ..قــان  گــۆران، س، کــه بــێ فــای  پێنجــوێنی، مــوفتی ر، زێــوه مێــرد، پیره:  وانــه له .. کــردووه

  بـه ویسـتیان  ،کـه وه کایه  هاتنـه منـدااڵن بی ده ئه ی تازه ری نووسه کی یه وه نه فتاکاندا، حه تای ره سه  له و کان سته شه
ــێوه ــۆری و پســپۆری کی یه ش ــه و تی ــتی و یی رده روه پ ــه و زانس ــه پێی ب ــه ماکانی بن ــدااڵن، بی ده ئ ــه من ــه ی بناغ  بی ده ئ

 بدوڵاڵ عه لی عه لال ، فه ی کاکه:  وانه له  چاپکردووه منداڵن بۆ باشیان مێکی رهه به ند چه.. دابڕێژن کوردی مندااڵنی
 زیزی عـه ،(سـۆالڤ دایکـی)قـادر نـوری  بریه سـه مین، ئـه لی عـه زا جه مین، ئه لی عه یدوون ره فه ،(ونم شه.ع.ع)ونم شه
 . هتد ...حوسێن، هۆشیار ی،بۆتان بری سه ش، ڕه ال مه
  

 و خسـا ڕه کوردمـان منـدااڵنی بی ده ئه وتنی پێشکه و کردن شه گه بۆ فراوانتر و باشتر بوارێکی  وه ڕینیشه ڕاپه دوای  له
ــر ڕه و باشــتر می رهــه به دێــش تــا ــه ش پێشــکه نگینت ــدااڵنی  ب ــان من ــه ری نووســه و، کــرێن ده کوردم ــه کادیمیش ئ  دێن

 کوردسـتاندا داهـاتووی  لـه منـداڵنمان گرنگـی ڕۆڵـی رچاوگرتنی بـه له و خواسـت ئاسـتی  له هێشتا اڵم به ..  وه که بواره
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 و  رده روه پـه جـوانتر و ین پێبـده خیان بایـه ند چه .کوردستانن داهاتووی ی وه نه مڕۆمان ئه کانی کوردیله  چونکه ، نییه
 بی ده ئـه ی قۆناغـه م ئـه ری نووسـه  ڵه که  وه منه الی به.. بێت ده شتر وگه باشتر داهاتوومان و ئاکام ین، بکه ڕێنماییان
 کی یـه ڕاده تـا ت ڵمـه هه ، ه ــ ت ڵمه هه تیف له ـ مان که له گه ناسراوی و  وره گه ری نووسه و شاعیر کوردمان، مندااڵنی

 و  سـاده  زمانـه فێـری و  وه بێتـهب نزیـک کـورد منـدااڵنی کانی وزه سـه  ونه خه و یی وشه نه وه جیهانی  له توانیوێتی باش
 کانیشی چیرۆکه و شیعر و خۆی  بۆیه.. بۆیان بنووسێت کانی چیرۆکه و شیعر  وه وانه ئه زمانی  به و ببێت  یان که شیرینه
 و منـدااڵن ی ڕۆژانـه ژیانی  له کانی ته بابه ی  وه ئه ڕای ره سه ت ڵمه هه تیف له ..مان که له گه مندااڵنی الی ویستن خۆشه

  لـه و شـانازیمان  لـه پـڕ مێـژووی  لـه سـوود توانیوشـێتی ، ڵهێنجانـدووه هه کوردسـتان فسـووناوی ئه و جـوان سروشتی
 کانمان کوردییــه  فســانه ئه  لــه و کان تییــه مانییه قاره  داســتانه  و،لــه کانمان مره نــه  رکرده ســه قوربانیــدانی و بات خــه
 ئێســتا تــا کوردمــان، منــداڵنی بــۆ  چــاپکراوه می رهــه به زۆرتــرین نی هخــاو ئێســتا تــا ت ڵمــه هه تیف لــه. ربگرێــت وه
 ی وشـه  به کوردی، تی په و پاراو و شیرین زۆر زمانێکی به..  چاپکردووه مندااڵن بۆ چیرۆکی و شیعر کتێبی  (دوانزه)

 کـراون کانی شـیعره ریزۆ شـێکی به  بۆیـه ..ڕێژێ داده مندااڵن بۆ کانی نووسینه ، گرێوگۆڵ بێ ئاسانی ی ڕسته و ناسک
 ناسراوی رێکی نووسه و شاعیر ند چه ها روه هه ..کوردمان مندااڵنی زمانی ر سه وێردی  ته بوونه و گۆرانی و سروود  به

 مال کـه یی، کڵێسـه د مـه محه سـاڵ  کـۆیی، کـازم:  وانـه له نووسـن، ده مندااڵنـدا بی ده ئه کانی بواره له  که  یه هه ترمان
 نـدین چه رانـدا، نده هه  لـه و کوردستان باشووری  له مڕۆش ئه. هتد ...و چایچی سیمین قادر، عید هس نوری بورقای،
 و ســوود  بــه وه رییــه هونه و تی بابــه ڕووی  لــه  کــه کــرێن، رده ده منــدااڵن بــۆ کــوردی زمــانی  بــه نــ  نگاوڕه ڕه گۆڤــاری

ــه ــه له وتوون، رکه س ــه په:  وان ــه ، پوول ــاوه ن ، ه ــوڕ،  ب ــهکو گوڕگ ــه کۆمه»کان ردیل ــدااڵنی ی ڵ ــورد من ــه - ک ــه  ل  رویج ن
 ..هتد ...مندااڵن دنیای ڤر، که ،«کات ریده ده
  

  ببنـه و ن بـده نووسـین وڵی هـه خۆیـان  کـه خسـێین، بڕه بـۆ بواریـان و ین بـده کوردمـان منداڵنی هانی  ئێمه  پێویسته
.  یـه هه زۆریشـمان تی بلیمـه و توانـا  بـه و نـد مه هره به اڵنیمنـدا بێگومـان.. مندااڵن بی ده ئه رانی به ڕێوه به و ر نووسه

 ــ منـدااڵن ڕوشـنبیری ی خانه ڕۆڵی وه، بداته مان که له گه مندااڵنی  له زیاتر ئاوڕێکی کوردستان، تی حکومه  پێویسته
 تــا بـدات، منــدااڵن یب ده ئـه رانی نووســه تی یارمـه  پــاره  بـه..بکــات چـاالکتر الوان، و ڕۆشــنبیری تـی زاره وه  بــه ر سـه

ــوانن ــینه بت ــه چــا  کانیان نووس ــه  پێویستیشــه ..ن بک ــاڵێک موو ه ــه س ــار کانی گشــتییه  کتێبخان ــاروچکه و ش  و کان ش
 سـوود به ی جۆره مـه هه کتێبـی  به دا،  رده روه په تی زاره وه ڵ گه له هاوکاری  به کان تییه ڕه بنه  قوتابخانه کانی کتێبخانه

 ـ ری شانۆگه ـ چیرۆک ـ شیعر)  مندااڵن بی ده ئه بۆ ک پێشبڕکێیه ش سااڵنه. ن بکه ندیان مه وڵه ده نمندااڵ بۆ نگین ڕه و
  لـه  کـه ی رانه نووسـه و ئـه  بـه بـدرێت ڕێزلێنـان اڵتی خـه  پێویسـته.. بکـرێن اڵت خه کانیش براوه و سازبکرێت( ڕۆمان
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 زمـانی  لـه زا شـاره کی یـه لیژنه  پێویسـته..  کـردووه تیان خزمـه و  بووه هه رچاویان به ڕۆڵێکی مندااڵندا بی ده ئه بواری
 . کوردیمان زمانی ر سه بۆ  مندااڵن جۆری مه هه کتێبی گۆڕینی  بۆ دابنرێ بێگانه کانی زمانه و کوردی

 
 ٢١١١ی ئۆکتۆبەری ١٣

 
 

 
 

 .  وه نه بی مندااڵنی کورد بده ده ئه  ئاوڕێک له
  

 و، ن ده ده کانیان منداڵـه کردنی ئاراسـته و کردن رده روه پـه  بـه گرنـ  خێکی بایه دنیا، نیواڵتا و الن گه موو هه مڕۆ ئه
 . شن ئاینده موو هه.. و مڕۆ ئه  له شێک به مندااڵن  چونکه.. ن که ده یان ئاماده شیاوتر و شتر گه کی یه ئاینده بۆ
 
 و ژنـان  بنـه ده ن، گـه پێده و بن ده  وره گه ئێستان، ی نهشا چاوگه و پاک  کوردیله م ئه مڕۆمانن، ئه ی مندااڵنه م ئه ر هه

 و ر رابه  بنه ده ..ست ده گرنه ده شیرینمان کوردستانی کاروبارێکی موو هه وی جڵه.. هێنن پێکده خێزان و ماڵ و، پیاوان
 و مانتار ڕلـه په و ر رمانبـه فه و  رمانـده فه و ر بـه ڕێوه به و زیـر وه و  رکرده سـه  بنـه ده ..مان کـه له گه بـاڵیۆزی و ر نوێنه

 .ستۆیان ئه  وێته که ده کوردستانیان و کورد نووسی چاره و م خه. هتد ...و رپرس به و ر بڕیارده
 
  وایه رد به ر سه خشی نه کو وه منداڵیدا،  له فێربوون» :  که کردووبێت  راستییه و به ستیان هه باپیرانمان، باو ر گه ئه
 . وانه ئه ماندووبوونی و نج ڕه می رهه به و ر به ین، دکه  پێوه شانازییان مڕۆ ئه  که ش نیارییانهزا و زانست و ئه.. «
 

.. زۆرزانتــرن و چــاوکراوه و دانــا و ژیــر رترن، وه ختــه به و جیــاوازتر دوێنێمــان، منــدااڵنی  لــه مڕۆمان، ئــه منــدااڵنی
 و فراوانکـردن یاڵ خـه و کردن شـه گه تی بابـه زاران هـه  بـه ، ره مه سـه و یر سـه تی بابـه داهێنـانی و  تازه کنۆلۆژیای ته

 و نــ  نگاوڕه ره مای ســینه و فزیۆن لــه ته ی وه نــه مڕۆمان، ئــه منــدااڵنی..  وه مندااڵنــه تی خزمــه  خســتۆته وتنیان پێشــکه
 رنج سـه ی رازاوه رگ بـه نگی نگـاوڕه ره داری وێنـه ی جۆره مـه هه کتێبـی تان سـه  بـه.هتـد ...و ستێشـن ی پله و رنێت ئینته

ـــیان ـــه راکێش ـــت رده به  ل ـــه س ـــدین چه ، دای ـــاری ن ـــه گۆڤ ـــه قه ی مانگان ـــیان بابه و ن  ش ـــۆ تخۆش ـــت رده ده ب ـــه.. چێ   ل
 و زانست و  وه خوێندنه فێری و، ن که ده یان رده روه په پسپۆر، و زا شاره و دانا و زانا مامۆستایانی کانیشدا قوتابخانه
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  فێره پار  که جووچکه مساڵ، ئه ی که جووچکه»:  دایه خۆی شوێنی  له مان کوردییه  نده په و ئه. .ن که ده نوێیان زانیاری
 «کات ده جووک  جووکه

 
.. خسـێنین بڕه کـورد منـدااڵنی بۆ زیاتریش و زیاتر باری له رجی لومه هه و بوار ، وه توانامانه ڕی په و ئه  به  پێویسته

 تی، بلیمــه و دانــایی و زانســت و رۆشــنبیری مڕۆ، ئــه  چونکــه.. ین بکــه کیان چــهپڕ رۆشــنبیری و زنیــاری و زانســت  بــه
 و زانسـتی و سیاسـی نگی جـه  لـه گرنگیان رۆڵێکی هۆشیاری، و زانیاری و زانست.. جیهان ستراتیژی کی چه  ته بوونه
 و کردن رده روه په و فێربوون..  یه هه دۆڕاندندا و  وه بردنه و، دان س ده له و ستهێنان ده  به نگی جه  له و، تی اڵیه کۆمه

 و وتن پێشــکه و کردن شــه گه ژێرخــانی و  رمایه ســه  بنــه ده.. مڕۆدا ئــه  لــه منــدااڵنمان دروســتی و راســت کردنی ئاراســته
 .داهێنان و ری گه تازه

 
 جیهـانێکی..  زهبـوغ و  کینـه و رق بێ ، فڕوفێڵه بێ و راستگۆی جیهانی ، رده بێگه و پاک جیهانێکی مندااڵن، جیهانی

 ر شـه و رق و درۆ منـدااڵن.. وزه سـه هیوای و یی وشه نه وه ونی خه  له پڕ ، رێزه و ویستی خۆشه  له پر ساکاری و  ساده
 ئـاو  وره گه»: نی وته کورد.. بن ده فێریان  وه کانه وره گه  له بن، ده فێریان  که ی موارانه ناهه  شته و ئه موو هه..  نازانن

  ره جگـه و  وه بخواتـه ی مـه یـدا که منداڵه م رده بـه  لـه باوکێـک،  نموونـه بـۆ.. «خشـێنێ ده تـێ پێـی منـداڵ و، ڕێـژێ ده
 ی کـه منداڵه  بـه ، وه کـه روویه چ  به  باوکه م ئه بدا، ناشیرین جوێنی و بچێت کانیدا منداڵه و ماڵ گژی  به و، بکێشی

 ؟ خراپه ڕ شه ، ناشیرینه دان جوین خشن، زیانبه و خرا  کێشان ره جگه و  وه خواردنه ی مه ڵێت، ده
 
 کتری یـه و کسـانی یه و سـازان و ژیـان  وه پێکـه و رێزگـرتن و ویسـتی خۆشه مای بنـه ر سه  له کامان، منداڵه  پێویسته 

ـــووڵکردن ـــه و قب ـــک و بایی ت ـــه و خوش ـــتگۆیی و تی برای ـــی و راس ـــدان یارمه رووح ـــاری و تی ـــه و هاوک  و خوازی چاک
 ک نـه.. ین بکـه  ئاراسـته و  رده روه پـه. هتـد ...و تی مرۆڤایـه و یی زه بـه و ری روه نیشتمانپه و واناسی ره و یئاشتیخواز

 و کـرد ده وییان یڕه پـه عێراق و سوریا و ئێران و تورکیا کانی رژێمه  که ی، خشه زیانبه و ت قه سه  رده روه په و ئه کو وه
 مـافی و کولتـوور و  ناسـنامه  بـه نان نـه دان و، ری گه تایفه و زیاترزانین خۆبه و رستی ژادپه نه بیری  به  که.. ن که ده
 کانیان منداڵـه بـڕین، و کوشـتن و قی دڵڕه و ڕخوازی شه و تی دوژمنایه و  کینه و رق  به وان ئه تر، النی گه کسانی یه

 نجامی ئـه چـۆن  کـه بینـین ده.. ن کـه ده ن ۆگـهب و کرمـێ کانیان منداڵـه دڵی  نانه بۆگه  هزره و به.. ن که ده و  گۆشکردووه
 نگیــان ره دا واڵتانــه و ئــه کانی وه تــه نه ڵی کۆمــه  بــه و تــاک ژیــانی  لــه ، وتــه چه ئاراســته و  ته قه ســه  رده روه پــه و ئــه
  و ئه تاوانی.. وه نه یده ده  یه ته قه سه  ئارسته و  رده روه په و ئه باجی ش النه گه و ئه و کورد لی گه مڕۆ ئه..   وه ته داوه
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 .کردوون تاڵ لێ ژیانیان و خۆشی و ئارامی و، کتری یه ختی رسه سه دوژمنی  به  کردووه ی النه گه م ئه  یه رژیمانه
 
 و کـورد بـۆ شـیاوتر و شـتر گه کی داهاتوویه پێناوی  له و، واکانمان ره  مافه و ئازادی ستهێنای ده  به پێناوی  له با ده

 مــۆمێکی  ببینـه  ئێمـه  لــه  ریکـه هه.. کوردسـتانن داتـووی ی وه نــه  کـه مڕۆمان ئـه کانی کوردیلــه پێنـاوی  لـه.. کوردسـتان
 هیواکانمـان و خواسـت  کـه مانن ئـه  چونکـه..  وه ینـه بکه روونـاک کانمان منداڵه بۆ وتن رکه سه رێی و ش گه داگیرساوی

 و بێت هـه خۆیـان  بـه بڕوایـان  کـه ین، بکـه  رده روه پـه امانک منداڵـه دروسـتی و راسـتی و وای تـه  بـه بـێ ده.. دی دێننه
 .بن دا ئامانجانه و ئه دیی هێنانه و کانیان رکه ئه دی هێنانه ئاستی  له و رن ربه ده
 

ــین ــۆ نووس ــدااڵن، ب ــه من ــه  ب ــه لقه موو ه ــه ، وه کانیی ــتی و  ره هون ــه پێویس ــه  ب ــان و  هره ب ــه هه داهێن ــه..  ی  ریش نووس
 .تی رییه هونه توانای ئاستی ری پێوه شی که ره هونه ، نده رمه هونه

 
 رۆشــنبیرێکی: وانــه له.. تێــدابێ وتنی رکه ســه رجی مــه ڵێک کۆمــه  پێویســته منــدااڵن، توانــای  بــه و بــاش ری نووســه

 زمـانی نیرێزمـا زای شـاره تیـدا، مرۆڤیه و تی اڵیـه کۆمه  و  شـنه چه مه هه زانیـاری و زانسـتی بـواری  لـه بـێ ند مه وڵه ده
 گـۆڵ و گـرێ بـێ و سـاکار و  سـاده زمـانێکی  بـه منـدااڵن بـۆ کانی نووسـینه  کـه بێ هـه ی وه ئـه توانای بێت، ی که له گه

 مندااڵن ری نووسه..  یه هه خۆی گونجاوی زمانی و  زاراوه و  وشه منداڵی، قۆناخێکی ر هه  که بزانێ ش وه ئه ..داڕێژێ
 نـووس هۆنراوه ر گه ئه.. بێ نه د ڵه نابه مندااڵن زووی ئاره و ز حه و منداڵ روونناسی ده و  رده روه په بواری  له  پێویسته

 گیربـوون بـێ و گـرێ بـێ و تی پـه وانی ره زمانێکی  به و ناسک کی یه شێوه  به مندااڵن بۆ کانی هۆنراوه  پێویسته بێ،
  بــه.. ربگــرن وه لــێ چێژیــان منـدااڵن و بن نــه وازال و ن  لــه کــانی هۆنراوه روای سـه و کــێش.. وه بهۆنێتــه زمــان ر سـه له

 بـدات، نوێخـوازی و داهێنـان وڵی هـه بێـت ده منـدااڵن وتووی رکه سـه ری نووسه ..گۆرانی و سروود  به بکرێن ئاسانیش
 و  مه رده سـه م ئـه ڵ گـه له  پێویسـته ینووسـێت، ده ی خشـانانه په ری، شـانۆگه رێت، ئۆپه ڕومان، چیرۆک، ، هۆنراوه و ئه

 .بگونجێن مندااڵندا یاڵی خه و هزر و ئاست
 
 ڵێک کۆمـه بێت وه ئـه سـت به مه نها تـه  کـه ، نییـه وشـک و رووت زانسـتی و رێنمـای بێکی ده ئـه منـدااڵن، بی ده ئه مڕۆ ئه

 مندااڵنـه کردنـی ئامـاده و یی رده روه په و بنیاتنان بێکی ده ئه مڕۆ ئه بی ده ئه..  وه مندااڵنه مێشکی  ستینه بپه ئامۆژگاری
ــۆ ــانێکی و باشــتر کی داهاتووییــه ب ــه..خۆشــتر ژێ ــانج ڵێک کۆمــه پاڵیشــیدا  ل ــانجی..دی دێنــه تــر خواســتی و ئام  ئام
 و زمـان  نگی رهـه فه نـدبوونی مه وڵه ده و شارسـتانی مبوونی هـاوده و تی اڵیـه کۆمه و روونـی ده و رۆشـنبیری کردنی شه گه
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 بنووسـرێت، منـدااڵن بـۆ  کـه نووسـینێک ر هه. هتد... سۆزیان و ست هه و را  له گوزارشتکردن تونای و خۆبوون بڕوابه
 . وه بێته ده کاڵ زوو و نابێت چێژی جۆشێنێ، نه مندااڵن سۆزی و ست هه ر گه
 

 ماندان؟ مه رده سه م ئه کانی خواسته و پێویستی ئاستی  له کورد، مندااڵنی بی ده ئه ئایا
  

 گرنگــی رۆڵــی واوی تــه  بــه ، وه تــه داوه نه لــێ ئاوڕمــان پراکتیکــی و جــدی  بــه یــن، وه اوهدو  لــه زۆر خێر، نــه بێگومــان
 و کۆشـک بنیاتنـانی  به خ بایه ی هێنده .. گرتووه نه رچاو به  له ماندا که له گه نووسی چاره دیاریکردنی  له مندااڵنمان،

 ی وه نــه مڕۆی ئــه منــدااڵنی بنیاتنــانی و رێنمــایی و دنکر رده روه پــه  بــه خ بایــه متر کــه زۆر ..یــن ده ده  رازاوه الری تــه
 بــێ ، دراوه کــورد منــدااڵنی بی ده ئــه پێشخســتنی و کردن شــه گه بــۆ ئێســتا تــا ش واڵنــه هه و ئــه.. یــن ده ده داهاتوومــان

 منـدااڵنی بی ده ئـه راوردی بـه مـن.. ناشـکێنن کـورد مندااڵنی کانی زووه ئاره و ز حه توینێتی ..الوازن و م که و  رنامه به
 مرۆش ئـه تـا  چونکـه.. م ناکـه خۆیـان اڵتی سـه ده و ت وڵه ده ن خاوه ئازادبووی النی گه مندااڵنی بی ده ئه ڵ گه له کورد،
 و، خوێنڕێژن و مکار سته و رست زپه گه ره تێکی وڵه ده ند چه ی کۆڵۆنییه شیرینمان، و پیرۆز کوردستانی خاکی ی زۆربه
 کانی رژێمـه ی سـایه  لـه بێگومـان.. ن ده ده ناوبردنمان  له و قڕکردن وڵی هه و نانێن ییماندا وه هت نه ی ناسنامه  به دان
 و، کانمان منداڵـه ردنی گـه  تـه نراوه تیـ  ڵکو بـه منـدااڵن، بی ده ئـه نها تـه ک نـه دا، رسـتانه ژادپه نه  دڕنده واڵته م ئه
 .کورد ئازادیخوازی لی گه کانی رۆڵه م رجه سه
  

 ران داگیرکـه  له کوردستان دوابستی ی کاته و ئه تا ین، ناده کۆڵیش و  داوه نه کۆڵمان رگیز هه شدا، مه ئه ڵ گه له ماڵ به
 ختی رسـه سه گیانفیـدای و ین کـه ده بات خـه ک یه شـێوه موو هـه  بـه بێوچـان ..هێنین ده    ست ده به ئازادی و ین که ده رزگار

  .ین زهپیرۆ ئامانجه و هیوا و رێباز م ئه
 
( ١٩٩١) سـاڵی ی کـه ڕینه راپه دوای  لـه. کوردسـتاندا باشووری  له  کورده مندااڵنی بی ده ئه ، ستمانه به مه دا لێره ی وه ئه
 سـاڵ وت حـه وا  دا( ٢١١٣) ساڵی  له عس به اڵت سه ده  له عێراق رزگاربوونی ی پرۆسه دوای  له تیش تایبه  به ، وه که

 زۆر  بوایـه ده ..یـه هه خـۆی دیاریکراوی ی بوودجه و،  اڵتداره سه ده کوردستاندا ی شه به م ئه شێکی به  له کورد..  زیاتره
 هیوای ی گۆڕانکارییانه و ئه  چونکه ، بدایه کورد مندااڵنی کرنی رده روه په و منداڵن بی ده ئه و مندااڵنمان  به خیان بایه
 ین، بکه پێ ست ده  وه کانمانه منداڵه  له نوێ کی یه رده روه په شێوازی  له بێت ده دی، بێنه داهاتوودا  له  که خوازین ده بۆ
 کی یـه رده روه په  بـه منـدااڵن بێـت ده ڵکو بـه نـین، س به فێرکرن و خوێندن کانی پرۆگرامه و م سسته گۆڕینی نها ته  به
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 پێویستی ش، ستیاره هه و پیرۆز و پێویست  رکه ئه م ئه ..بکرین ئاماده و رابهێنرێن داهاتوو بۆ ، مییانه رده سه دروستی
  رده روه پـه بـواری پسپۆرانی و زا شاره ن الیه  له بێت ده  که ،  یه هه داڕێژراو ی تۆکمه یی رده روه په کی ڕێگایه خشه نه  به
  ئامـاده ک یـهال موو هـه هاوکـاری  بـه ، وه تـه حکومه و مامۆسـتایان و ران نووسـه و وانی زمانـه و منـدااڵن روونناسی ده و

 نـدی تمه تایبه پاراستنی ڵ گه له ربگرین، وه توو پێشکه النی گه زموونی ئه  له سوود  سته به مه م ئه بۆ کرێش ده.. بکرێت
 .مان که له گه کانی جوانه  ریته نه و داب و کولتوور

 
 منـدااڵن بـۆ نـ  نگاوره ره ی رهجۆ مـه هه ت بابـه ی کـوردی کتێبـی ڵێک کۆمـه رابـردوودا، سـاڵی وت حـه ی ماوه  له  راسته

 اڵم بــه.. چــن رده ده منــدااڵن بــۆ رزیــش وه و  مانگانــه باشــی ئاســت نگی شــه قه و نگــین ره گۆڤــارێکی نــد چه چــاپکراون،
 سـتی ده  بـه گرانییـان، نـرخ ر بـه له یا چاپکردنیان ی ژماره می که ر به له کرێن رده ده شی وانه ئه و، من که زۆر یان ژماره

 .ن گه ده کورد مندااڵنی می که شێکی به
 
  لـه..ولێر هـه و سـلێمانی و رکوک کـه شـاری گشتی ی کتێبخانه  له کرد، مندااڵنم شی به ردانی سه رابردوودا، مانگی  له
  لـه منـدااڵن شـی به تیش تایبـه  بـه.. رچاو به  هاتنه ناز بێ و ژاری هه  به زۆر مندااڵنم شی به دا، که کتێبخانه رسێ هه

  کتێبه ی ژماره ، لێناوه مندااڵنیان شی به ، که کتێبخانه سکی ته سووچێکی  که کوردستانیدا، رکوکی که شاری ی نهکتێبخا
 بـۆ راکێشـیش رنج سـه کی سـیمایه هیچ مترن، که ستمان ده کانی نجه په ی ژماره  له مندااڵن، بۆ  شه به م ئه کانی کوردییه
( د مـه محه کر به  شادیه)  خاتوو رکوک که شاری گشتی ی کتێبخانه ری به ڕێوه به. .وێت رچاوناکه به  وه شه به و به مندااڵن

 شـی به.  وه تـه دراوه نه یان کـه کتێبخانه  لـه ئـاوڕ پێویسـت کـو وه و، نـاکڕن بـۆ منـدااڵنیان کتێبـی  کـه بـوو  وه لـه یی گله
 گشـتی ی کتێبخانـه  له مندااڵن شی به تیش تایبه  به.. باشترن ک یه راده تا سلێمانی و لێر و هه ی کتێبخانه  له مندااڵن

 جـــوان زۆر اڵم بـــه ، مـــه که کانیان کتێبـــه ی ژمـــاره رچی گـــه ئه ، تیدایـــه تایبه ی وره گـــه هـــۆڵێکی  لـــه  کـــه ســـلێمانیدا،
 عید ســه گوڵســتان) خــاتوو  شــه به م ئــه رپرســی به خۆمانــدووکردنی و  نجــه په و ســت ده جێــی  کــه ، وه تــه رازاندوویانه

  لـه داواشـی ، نییـه واندا ئه تمووحاتی ئاستی  له یان که شه به هێشتا وت، ی وه ئه ڕێزیشیان به ، دیاره  پێوه ی(د مه محه
 منـدااڵن، ی جۆره مه هه کتێبی  به ، وه ره ده  له یا بن کوردستان  له کرد، کورد مندااڵنی مخۆرانی خه موو هه و ران نووسه

 .ن بکه یان که شه به  به ش پێشکه مندااڵن گۆڤاری و کتێب بێت، یبیان زمانێکی ر هه یا کوردی  به
 
 کانی قۆناخـه موو هـه بـۆ کـوردی، ی نگـه ڕه مه هه ت بابـه کتێبـی تان سـه  به رابردوودا، ساڵی وت حه ی ماوه  له  بوایه ده

 هـۆنراوه) منـدااڵمان ری نووسـه نگینـی ره م رهـه به و توانـا  به ڵێکی کۆمه دا رجه مه و ل هه م له ، بکردایه چا  منداڵی
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 پسپۆری  ته ببوونایه و  وتایه ڵبکه هه لێ مان(خشاننووس په ڕۆماننوس، شاۆنووس، و رێت ئۆپه چیرۆکنووس، نووس، 
.. بێت هـه منـدااڵن بـۆ نووسـین ی باره  له تواناشیان ر گه ئه ران، نووسه  له ندێکیش هه.. کورد مندااڵنی بی ده ئه بواری

.. خشێت نابه پێ ناوبانگیان و وتن رکه ده مندااڵن، بۆ نووسین بواری  گوایه ، بێت هه یان ڵه هه کی یه وه انهلێکد  نگه ره
 بــۆ کانی نووســینه هــۆی  بــه دانمــارکی، ی(کریســتیان رســن نده ئه هــانس) جێهــانی ری نووســه  ڵــه که  نموونــه بــۆ اڵم بــه

 بۆ  وه کانه فسانه ئه  له ئێستا  له ر به ساڵ( ١١٦)  که ی چیرۆکانه و ئه.. رکرد ده جیهاندا موو هه  له ناوبانگی مندااڵن
 و، جیهـان کانی زمانـه ی زۆربـه بـۆ گۆڕیویـانن کـارتون، فیلمـی و فـیلم  بـه کـراون زۆری  بـه ، گرتـوون ری وه مندااڵن
 .دانمارک بۆ و هانس بۆ شانازی و رێز ی مایه  به  بوونه

 
 وه، مـه که چڕده دا خاڵـه(  ده) م لـه کانم پێشـنیاره و را و نج ر سـه کـورد، مندااڵنی بی ده هئ  به ودان بره و  وه ئاوڕدانه بۆ

 :  ن بکه چاویان ره کان داره ندی یوه په نه الیه هیوادارم
 
  به پێویستی مندااڵن کتێبی  چونکه ..کانیان کتێبه چاپکردنی بۆ بدرێت، مندااڵن ری نووسه تی یارمه  پاره  به :م که یه
 نرخــێ بێــت ده..  وێــت ده ی پــاره ش مــه ئه ، یــه هه م کــه یه رگی بــه نگی شــه قه دیزایینــی و نــ  نگاوڕه ڕه تــابلۆی و ێنــهو

 .بن نه گران کانیش کتێبه فرۆشتنی
ــه  پێویســته :م دووه ــه ده ت حکوم ــه چــاپکردنی کی زگای ــۆ تی تایب ــانی گۆڤاره و کتێــب ب ــدااڵن ک ــت من  تــی زاره وه.. دابنێ

 .بخوات  زگایه ده م ئه زرندنی دامه می خه دستان،کور رۆشنبیری
  چونکــه.. کوردســتانه رۆشــنبیری تــی زاره وه  بــه ر ســه کــه منــدااڵن، رۆشــنبیری تی رایــه به ڕێوه به چــاالکردنی :م ســێیه

 .نین کوردستاندا مندااڵنی کانی پێویستییه ئاستی  له کانیان چاالکییه
  کـه ، ن ده نـه  گۆڤارانـه و کتێب و ئه چاپکردنی  به رێ مندااڵن، بی ده ئه  به ۆرپسپ بااڵی کی یه لیژنه دانانی :م چواره

  .خشن زیانبه کانیان بیرۆکه  و  تێدایه وانیان زمانه ی ڵه هه و کاڵوکرچن
 کــانی داگیرکراوه  شــوێنه و قین خانــه و رکوک کــه  بــه کوردســتان، پارێزگاکــانی رۆشــنبیری تی رایــه به ڕێوه به :م پێنجــه

 ر ســه به و، بکــرن منــدااڵن ی تــازه کتێبــی ســااڵنه و، دابنــێن منــدااڵن کتێبــی کڕینــی بــۆ ک یــه بودجه .. وه یشــمانهتر
 .ن بکه شیان دابه کاندا تییه ڕه بنه  قوتابخانه کانی کتێبخانه  و، کان شاروچکه و شار کانی گشتییه  کتێبخانه

 تی رایـه به ڕێوه به ن الیه  له ند مه هره به ری نووسه منداڵی ندین چه  سااڵنه خۆیان، مندااڵن نووسینی هاندانی :م شه شه
 .ن بکه ش پێشکه یان شایسته اڵتی خه ، وه کانه قوتابخانه چاالکی
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 منـدااڵن ری هونـه و ب ده ئـه بواری ندێکی رمه هونه و ر نووسه ند چه ، کوردستان رۆشنبیری تی زاره وه ، سااڵنه :م وته حه
 رادیۆکــانی و فزۆن لــه ته  لــه منــدااڵن ی مــاوه و  رنامــه به ری شــکه پێشکه و ر کــه ئاماده و منــدااڵن یشــانۆ ری رهێنــه ده و

 ش پێشـکه( د حمه ئه ئیبراهیم ی سااڵنه اڵتی خه) ئیستا تا بزانم، من.. خشن ببه پێ یان شایسته اڵتی خه کوردستان،
 بــدوڵاڵ عه لی عــه ـــ ونم شــه ع ع) مامۆســتا وانیش ئــه ، کــراوه کــورد منــدااڵنی بی ده ئــه بــواری ری نووســه ڵه که دوو  بــه
 . ین که ده  اڵته خه و ئه رشتی رپه سه ی لیژنه  له ستخۆشی ده..  ـه(ت ڵمه هه تیف له) و (ونم شه
 .بدرێت مندااڵن رێتی ئۆپه و ری شانۆگه و ڕۆمان نووسینی  به زیاتر خێکی بایه :م شته هه

 مایی سـینه ی تـازه فیلمی و کارتۆن ی تازه فیلمی ڵێک کۆمه  کوردستان، کانی فزیۆنه له ته کانی ناڵه که پێویسته :م نۆیه
 .ن بکه دۆبالجیان کوردی  به مندااڵن، بۆ خش سوودبه

. کوردستان رۆشنبیری تی زاره وه  به ر سه مندااڵن، بی ده ئه و وان زمانه زای شاره کی یه لیژنه ن الیه  له  پێویسته :م یه ده
 ڵێک کۆمـه  وه شـه وانه پێچه  به.. تر النی گه کانی زمانه بۆ بگۆڕن بۆمندااڵن، کوری چاپکراوی کتێبی ڵێک کۆمه سااڵنه
 .کوردی زمانی بۆ بگۆڕن  وه تره النی گه کانی زمانه  له مندااڵن کتێبی

 
 ٢١١١ی نۆڤەمبەری ٢١ 

 
 

  
 

 .جێ بکرێن کانمان جێبه کانی منداڵه مافه  پێویسته
  

 گــۆڵن، ن، پوولــه په کانمان، منداڵــه.. چاومــانن ی گلێنــه و  رگۆشــه جگه.. داڵنــن ر بــه له و ویســتن خۆشه مانکان منداڵــه
 دا سه و گۆرانی و ئاواز کام.. شادیمانن و خۆشی ی مایه وێنن، مڕه خه هیوان و ئومێد مان که له گه داهاتووی بۆ چران،

 و ڕکێ ڵپـه هه کـام یـان چێژن؟ بـه و خـۆش  هێنـده منـدااڵن یقـیز و زاق و گاڵوهۆڕ و نین پێکه ی تریقه کو وه ساز، و
 روونمـان ده و بـزوێنن ده سـتمان نه و سـت هه منـدااڵن گـۆزانی گـۆزان و والر نجـه له و  داره داره کـو وه خۆبـادان، و ما سـه

  نن؟شیری و خۆش مندااڵن نازی ی قه به گریان ستینه قه و نازونوز و وڕک کام ی ئه خرۆش؟ و جۆش  دێننه
  

 ین بکـه  نانـه وه ده و تڵ شـه م ئـه تی خزمـه زیـاتر تـا بن، ده وره گـه و ن که ده شـه گه و بـن ده شین  که ژیانن تۆی مندااڵن
 داهــاتووی ی وه نــه مڕۆمان ئــه کانی کوردیلــه. بێــت ده زۆرتــر و باشــتر سوودیشــیان و م رهــه به و ر بــه و ڕوێــن ده باشــتر
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  بنه ده..تی ردایه مه و تی کوردایه یدانی مه سواری شۆڕه و ژن شێره و پیاو ڵه که  بنه ده ی هسب  که مانن ئه ر هه..کوردستانن
 و هیـوا و ئامـانج مان ئـه بـازووی و ک چـه مه و کۆشـش  بـه..کوردسـتان  حوکمڕانانی و ست ده کاربه و ر ڕابه و  رکرده سه
 ژیـانێکی و شـتر گه کی داهاتوویـه مان ئـه تێکۆشـانی و جنـ ڕه ی سایه  له ر هه.. دی دێنه مڕۆمان ئه کانی خۆزگه و ون خه

ــۆ خۆشــتر و شــیاوتر ــورد ب ــه کوردســتان و ک ــه ر هــه..دی دێن ــه مانن ئ ــه ده  ک ــه کۆڵه  بن ــه و کوردســتان ی ک  رانی داکۆکیک
 نکوردسـتا تی وڵـه ده و خۆیی ربه سـه جـاڕی و ن کـه ڕزگارده ران داگیرکـه  لـه پیرۆزمـان خـاکی بسـتی دوا و، خت رسه سه
 . ن ده ده
  

 و گرنگتـر زێـڕیش و وت نـه سـامانی  لـه  مانن،کـه که له گه ی رمایه سـه و سـامان نرخترین به و گرنگترین کانمان منداڵه
 گۆڕانکاری نیازخوازی و خواز ئاواته ر گه ئه..بین شتر گه کی داهاتوویه و خۆشتر ژیانێکی هیوای  به ر گه ئه..نرخترن به
 و ڕاسـتی به  پێویسته..بین بارتر له و بااڵتر و تر شایسته تێکی شارستانییه و وتن پێشکه و کردن شه گه و نوێخوازی و

 می خـه  لـه  مڕۆوه ئـه  لـه ر هـه..ین بکـه مڕۆمان ئـه کانی شـه چاوگه  کوردیلـه ڕێنمـایی و کردن رده روه په  به ست ده دروستی
 ستنیشان ده مان ئاینده گوڕانی و ره به کانمان نگاوه هه و  خشه نه و  وه بچینه خۆماندا  به مڕۆوه ئه  له..بین داهاتووماندا

 تێـرو دابڕێـژین،  وه ره سه  له خوێندن و  رده روه په کانی قۆناخه کانی پرۆگرامه و و یڕه په  پێویسته..ین بکه جێ جێبه و
ــه ته ــه نگینتریــان ڕه و نتر مــه وڵه ده و لتر س ــه ک یــه ڕاده  بــه ین، بک ــههێنا ئاســتی  لــه  ک  هیواکانمــان و خواســت دی ن
 ئاوڕیـان زیـاتر تـا.کات پێـده سـت ده  وه مڕۆمانـه ئه کانی کوردیله کردنی رده روه په  له.. گۆڕانکاری و گۆڕان  واته که..بن

 و ل هـه و ین بکـه دابین بۆ کردنیان شه گه و شونما نه کانی هۆیه زیاتریش تا بین، مخۆریان خه زیاتر تا ، وه ینه لێبده
ــۆ وتنیان پێشــکه رجی مــه  گــوڵزاری بێگومــان.بــین ده مان کــه له گه ی ئاینــده شــبینی گه و دڵنیــاو زیــاتر..خســێنین بڕه ب

ــه جــوان و ش گوڵگــه ــه ی ســایه  ل ــێ تی خزم ــدووبوونی و روا پــه ب ــه دڵســۆزدا وانی باخچــه مان ــۆ..م رهــه به  دێت ــه ب  م ئ
 ڕاهێنـانی و یانـدن پێگه  به پێویستیمان ، یه هه وریا و ڕۆشنبیر  خێزانی و باوک و دایک  به پێویستیمان ش سته به مه

 سـانێکی که  بـه ش پیـرۆزه  رکـه ئه م ئـه  پێویسـته.. یـه هه منـدااڵن ی رده روه پـه بـواری زای شـاره و لێهـاتوو ماموستایانی
 ..بسپێرین مندااڵن رووناسانی ده و   رده روه په بواری زای شاره و پسپۆر

  
  لـه تیش تایبـه  به ر، رمانبه فه ڵێک کۆمه کوردستاندا، باشووری  له مامۆستایان ی ژماره می که هۆی ر به  له  وه داخه  به

 زۆر یان زۆربه  که مامۆستا،  به کردوویانن و  وه ته کردوونه بۆ کیان ییه فته هه ند چه خیڕای ڕاهێنانی خوولی ، ژناندا
  وانــه  و فێرکــردن ری هونــه و  شــێوه و ڕێبــاز و منــدااڵن رووناســیی ده و  رده روه پــه بــواری  لــه وارن کۆڵــه و دن ڵــه نابه
 فێرکـردن و  رده روه پـه  کـه  وه وانه ئه الی  به مامۆستا،  به  بوونه ت ئیسراحه و ڵی مه ته بۆ نها ته ندێکیان هه ، وه وتنه
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 ئاســتی  لــه  مامۆســتایانه م ئــه زایی شــاره  نــه و نزمــی ئاســت زیــانی بێگومــان.. کییــه مه ڕه هه و  ســاده و ئاســان کــارێکی
 قـی زه   بـه هاوپۆلیانـدا، هاوڕێیـانی ڵ گـه له راورد بـه  بـه ،  وه تـه داوه نگیـان ڕه مندااڵنـدا فێرکردنی و کردن رده روه په

 منـدااڵن ی ژینگـه مین کـه یه کـو وه تی، اڵیـه کۆمه ی پێکهاتـه ی بناغـه مین کـه یه کـو وه خێزان.  دیاره  پێوه نزمیان ئاست
 منـدااڵن داهـاتووی وتی ڵسـوکه هه و ژیـان و تی سایه که ر سه له و کردن رده روه په  له  یه هه ری کاریگه و گرن  ڕوڵێکی

 وگرژی تیژی و توند  به ،یان تێدایه بشێوێنیان و  ئاژاوه و ڕ شه و ناکۆکن و با ناته   وه ماڵه  له که ی خێزانانه و ئه..
 و، نـاگرن کانیان بۆچوونـه و بیـر و خواسـت  لـه گـوێ.. ن کـه ده کانیان منداڵـه ڵ گه له  هڵ مامه  وه قییه دڵڕه و لێدان و

 یـان.. ن کـه ده شـیان به بـێ یی ئاسـووده و یی زه بـه و ویسـتی خۆشه و سـۆز  لـه.ن کـه ده کانیان زووه ئاره و ز حه رکوتی سه
 یـا  نییـه توانایانـدا  لـه  کـه ن کـه ده کارێکیـان و رک ئـه ناچـاری یـان..ن کـه ده کانیانـدا کچه و کوڕ نێوان  له جیاوازی

 . نییه لێ زییان حه
  

 تــاکێکی و تی سـایه که بێـت، ده منــداڵ ی ئاینـده ژیـانی  لــه تیڤیان گـه نه کی رییـه کاریگه و  وه نگدانــه ڕه  مانـه ئه موو هـه
 و  توندڕه و ق ڕه له وکه ر جوێنده و یگێزڕان شه سانێکی که  بنه ده..بێت ده دروست لێ تییان اڵیه کۆمه نادروستی و ت قه سه

 ش قوتابخانـه. نابێـت ئاسـان زۆر یان وه ئاسـییکردنه و  وه ڕاسـتکردنه..ر زیانـده و ر رپێچیکه سـه و سوو قاوه چه و السار
 وونئاشـناب  و ڵبوون تێکـه وه، ماڵـه  لـه جیـاوازتر و رینتر بـه جیهـانێکی و، فراوانتـر کی یه ژینگه و م دووه ماڵی کو وه
ــه له ــه و مامۆســتایان ڵ گ ــدااڵنی ڵێک کۆم ــاواز من ــه له جی ــو وه..وت ڵســوکه هه و وشــت ڕه و خــو و  رورده پ ــد ڵبه مه ک  و ن
 و زوو ئـاره  بـه ودان بـره و کردن شـه گه بـۆ خسـاو ڕه  شـوێنێکی کـو وه ..فێرکـردن و کردن رده روه په بۆ کی ره سه یدانێکی مه
 و یـاری   لـه بوونیـان سـت مه بـۆ..کانیان هره بـه و توانا ربڕینی ده  بۆ..کانیان وزه سه ونه خه ی هێنانه بۆ..کانیان زه حه

 بـۆ خۆشکردن  مینه زه  له کیش ره سه ڕۆڵی. هتد..بۆ..کارکرن و یاری ڵ کۆمه  به و گرتن هاوڕێ بۆ..خۆشی و نین پێکه
 و پێشـــڕه و یی نموونـــه  بـــه مامۆســـتا نـــداڵم  چونکـــه. مامۆســـتاکان ســـتۆی ئه  وێتـــه که ده  ئامانجانـــه و ئـــه دیی هێنانـــه

 فتـار ڕه و،چـۆن کـات ده جێ جێبـه ی کـه پیرۆزه  یامـه په و رک ئـه چـۆن  که زانێت ده داناش و ت بلیمه مامۆستای.زانێت ده
 و انڕاهێنـ و کردن رورده پـه ڵکو بـه.. نییـه فێرکردن نها ته مامۆستا رکی ئه  که زانێ ده ش وه ئه کات ده مندااڵندا ڵ گه له

 سانسـۆر  پێویستیشـه. بێـت ده شـتر بـا مڕۆ ئـه  لـه ش ئاینده.. باشتر کی یه ئاینده و خۆشتر ژیانێکی بۆ کردنێتی ئاماده
ــه ــاوه ر ســه  بخرێت ــه به ی م ــدااڵن کانی رنام ــه من ــه که  ل ــه ته  ناڵ ــه و کان لفزیۆنیی ــیم و ئ ــۆ ی ســیدییانه و فل ــدااڵن ب  من
 ژێـر  لـه ، سـیدییانه و فلـیم و ئـه زۆری شـێکی به  چونکـه. فرۆشـرێن ده و کراون پیکۆ کاندا بازاڕه  له یا درێن پێشانده

  به ز حه مندااڵن  چونکه..خشن زیانبه ئامانجێکی و  بیرۆکه بیرو ڵگری مندااڵن،هه  به خشین به خۆشی و شادی ی رده په
  و بوون خۆبایی  له و تیژی و توند و ڕ شه  فێری  وه لێیانه.. وه نه که ده   فلیمانه و ئه کانی ره کته ئه و وان پاڵه السایی
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 ..بن ده پڕوپوچ بیری و ر ده توانابه  له یاڵی خه و کار و رکێشی سه
  

 م ئـه ، وه بکاتـه کوردمان مندااڵنی بۆ تت تایبه ئاسمانی ناڵێکی که کوردستان تی حکومه  که م که ده  وه ئه پێشنیاری من
 و رونناسـیی ده و کردن رده روه پـه بـواری  لـه زا، شـاره و پسـپۆر کی یـه لیژنه بردنی ێوهڕ بـه و چاودێری ژێر له ش ناڵه که
 »نــاوی    ناڵــه که م ئــه هیــوادارم..ی هاتــه مان ونــه خه و پێشــنیار م ئــه ر گــه ئه. ببرێت ڕێوه بــه منــدااڵن بــۆ رهێنــان ده

ــه ــت ی«کان کوردیل ــۆ..لێبنرێ ــه ئه خ ــت ر گ ــاره و نێ ــه زوو ئ ــاردان بێت، ه ــه و بڕی ــران زۆر جێکردن جێب ــه گ  داواش.  نیی
 و،  وه نـه بده کانمان منداڵـه لـه جـدی ئـاوڕێکی و، بگـرن رچاو بـه له ڕاسـتیانه و ئه  ین،که که ده کوردستان تی حکومه له

 و ش ڕه و ژار هــه  خێزانــه منــدااڵنی  لــه ئــاوڕ  وه شــه چاوه و بــه  هــه  پێویســته ڕوانــن، ده خۆیــان کانی منداڵــه  لــه چــۆن
 شـیان به و کـوردن ی ڕۆڵه وانیش ئه  ،چونکه نییه خێرپێکردن و ناوی تی منه ش مه ئه ، وه نه بده مان که له گه کانی وتهڕو
ــه..  یــه هه کوردســتاندا ســامانی بێــرو و خێــر  لــه ــه کێک ی :  یــه مه ئه منــدااڵن کانی مافــه ی وتنامــه ڕێکه کانی نــده به  ل
  واتــه که » نزمــه کانیان خێزانــه بژێــوی ئاسـتی  کــه بکــات  مندااڵنــه و ئــه یمـاد هاوکــاری ت حکومــه ر ســه له  پێویسـته»

  نـه گه ده تـا  وه بوونـه دایـک  لـه بکا دابین کانمان منداڵه کانی پێویستییه موو هه کوردستان، تی رحکومه سه له  پێویسته
 .بکرێن جێ وجێبه  سته رجه به انمانک شه چاوگه  منداڵه واکانی ڕه  مافه موو هه  پێویستیشه..سااڵن  ژده هه رووی سه
  

  کـه بکـات، نییانـه ده مه  ڕێکخـراوه و ئـه موو هه و کوردستان منداڵپارێزی هاوکاری و تی یارمه ت حکومه بێ ده ها روه هه
 الی  بـه  داخـه و رانی نیگـه جێـی ی وه ئـه. ن کـه ده جێکردنیان جێبـه چـاودێری و ن کـه ده منـدااڵن کانی مافـه  لـه داکۆکی
 ر گــه ئه یـا ؟  چییـه کانیان مافـه  کـه نـازانن کوردمـان منــدااڵنی زۆری  ره هـه شـی به ئێسـتاش تـا  کـه ، یـه وه ئه  وه ئێمـه
 و ڕێگـا چی بـه ؟ ن بکـه  وه نێکـه الیه چ  بـه و  کێـوه  بـه نـدی یوه په و ن بکـه چـی  کـه نـازانن بکرێن پێشێل کانیان مافه
 کاری و درێس ئه و ناو ، بوونه نه کوردستان منداڵپارێزی ئاشنای یان زۆربه ئێستاش تا ؟..ن بکه ندی یوه په  وه که هۆیه
ــه ــه ده مه  ڕێکخــراوه و ئ ــازانن ش نییان ــه ن ــۆکی  ک ــه له داک ــه ده کانیان ماف ــه..ن ک ــه رخه مته که م ئ  موومان هــه شــانی ش میی
 و ن هـه ناو  به زۆری  به  که ش ڕێکخراوانه و ئه و یاندن ڕاگه زگاکانی ده و  رده روه په رتی که تیش تابه  به ، وه گرێته ده

 .. نییه ناوکیان
  

  رتاوه سـه  لـه مـن رچی گـه ئه..  وه دڵمه  خسته سوێی زۆر رکوک که شاری  له منداڵن مافی پێشێلکردنی ڕاستی نێکی دیمه
ــوێم ــه گ ــه  ڕوداوه و ل ــه بوو، ن ــه ئه موو هــه اڵم ب ــه به یری ســه  کــه ی وان ــی زووم" ی رنام ــان" نئ ــێ ی ــه کردووب ــه دیمه و ئ  ن
  لـه «ئـین زووم»ی رنامـه به  لـه« ٢٣/٩/٢١١١»ڕابردوو  ی ممه شه پێنج ڕۆژی ی ئێواره  له بوو وه ئه.. بینیوه یان زێنه دڵته
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 ق دڵـڕه  باوکـه چۆن  ،که درا پێشان سااڵن  دوانزه ن مه ته مردووی دایک کوردی منداڵی کوڕێکی «ڤی تی کوردستان»
  به باوکی ناتوانم، وتبووی ش که منداڵه و بکات کار بچێ بێت ده  که کردبوو لێ داوای ی وه ئه ر سه له ی که هبێویژدان و

 شــی وه ئه ی شــه ڕه هه و وه ســتووبیه به ئاســایی ڵ ئــاژه  لــه خراپتــر ژوورێکــدا  لــه لێــدراو قوفــڵ ســتووری ئه زنجیرێکــی
 پۆلیسـیان و کردبـوو تێریـان و  چووبـوون وه هاوارییـه نگی ده  به اوسێکاندر  یکوژێت ده  ه و ڕێته بگه  ئێواره  که لێکردبوو
 ر هــه ک نــه  بدایــه ڕووی ڕۆژئــاوادا واڵتێکــی  لــه  نــه دیمه م ئــه ر گــه ئه..  وه کــرده ی کــه قوفڵه پــۆلیس  .کردبــۆوه ئاگــادار

 مانشــێتی  بــه بــوو ده کرد، لێــده یــانداکۆکی و اڵم وه  هاتنــه ده ری ســه له ن الیــه و ڕێکخــراو یــان ده  بــه ڵکو بــه پــۆلییس،
 وی ئه.ت حکومه منداڵی  به بوو ده شی که منداڵه و درا  سزاده یاسا پێی  به وهاش ئه باوکی ، گۆڤار و ڕۆژنامه ها نده چه
 .. مندااڵنه مافی قی زه پێشێلکردنێکی ڕوویدا رکوک که  له
  

 مـافی منـدڵ: ڵـێ ده  رچـووه ده ١٩٨٩ سـاڵی  لـه  کـه ، هـاتووه دامنداڵنـ کانی مافـه ی جاڕنامـه کانی نده به  له کو وه ر هه
 پـاکی ئـاوی ی  وه خواردنـه و خـواردن مـافی مـافی ، یـه هه ی قوتابخانـه  چوونـه ،مافی یـه هه ڕێزگرتنـی و ویستی خۆشه

  بـه بکـات، ئـیش  کـه کرێت لێنـه زۆری  کـه  یه هه ی وه ئه بپارێزرێ،مافی توندوتیژی  له  که  یه هه ی ه و ئه مافی ، یه هه
 ..بکات ئیش  که  نییه بۆی وه ساڵیه  پانزه نی مه ته خوار  له منداڵ یاساش پێی

  
 کوردسـتاندا باشـووری پارێزگاکـانی چـوار ر هـه  لـه کوردمـان منـداڵی زار هـه پێـنج و بیسـت ی نزیکه مڕۆ ئه  وه داخه به

ــه.. ن کــه کارده ــه مــی دووه شــی به  ل  باســکردنی   ڵ گــه له ین، کــه ده منــدااڵن کانی مافــه ی شــرۆڤه  زیــاتر ماندا، باســه م ئ
 . کوردستاندا تری کانی شه به  له کوردمان مندااڵنی کانی مافه کانی پێشێلکارییه

 
 ٢١١١ی سێپتەمبەری ٢٥
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 .کانی مندااڵن قی مافه پێشێلکردنێکی زه

 
 دروسـتی و راسـتی  بـه ی راده پێی بـه.. داهاتوومـان ی وه نـه  بنه ده  که.. مڕۆمانن ئه کانی جوانکیله و روحسووک  منداڵه

 ر ســه له رییان کاریگــه و  وه نگدانــه ره ڵ، کۆمــه کــو وه یــا تــاک کــو وه چ کردنیان، ئاراســته و رێنمــایی و کردن رده روه پــه
 رکێکی ئه مندااڵن دروستی نیکرد رورده په  واته که.. بێت ده مان که نیشتمانه و ل گه ژیانی کانی بواره م رجه سه و  ئاینده
 .ت حکومه و  قوتابخانه و خێزان تیش تایبه  به ،  کمانه الیه موو هه ستۆی ئه پێویستی و پیرۆز

 
 شـوێنێکی ر هـه  لـه.. ئـابووری و تی اڵیـه کۆمه باری و یی وه ته نه ئینتیمای و پێست و ز گه ره  له جیاوای بێ به مندااڵن

 و پشـوودان و  وه سـانه حه و  وه وانـه حه جێـی و پـاک ئاوی ی وه خواردنه و خواردن کردنیدابین و ژیان مافی دنیادابن،
 و رکردن ســه چاره و ندروســتی ته و خوێنــدن مــافی..  یــه هه شــیرینیان یاڵی خــه و خــۆش ونی خــه و نین پێکــه و یــاری

 منـدااڵن روونـی ده و یی سته جه ئازاری ،  وه که بیانوویه و ست به مه هیچ  به ناشبێت..  یه هه توندوتیژی  له پارستنیان
 .بکرێت ڵدا گه له فتاریان ره  نامرۆیانه کی یه شێوه  به و، بدرێت

 
 کردنی شـه گه  و شـونووما نه  لـه گرین نـه رێ و، شـێوێنین نه کانیان ساده و پاک  قنجه  دڵه و رد بێگه جیهانی  پێویسته

 شـادییان و خۆشـی و ژیـان کانی پێویسـتییه  پێویسـته ت حکومـه یـا بێـت  وه خێزانه ن الیه  له..  کانیان زووه ئاره و ز حه
 نووســێکی چاره و ر ده قــه و زا قــه ســتی ده  ینــه ده یان نــه و ین بکــه چاودێریــان وردی  بــه زۆر بێــت ده.. بکرێــت بــۆدابین
 .نادیار

 
 شـی باوه  بـه  که.. ن نازانه بێ و کز و رد زه ن  ره و الواز و شوڕووت ره  منداڵه و ئه..  ستمانه به مه دا لێره  ئێمه ی وه ئه
 و  شـار موو هه  له مڕۆش ئه.. یه هه جۆر جۆراو ی شێوه  به دنیادا واڵتانی موو هه  له سواڵکردن..ن وه کانه ره سواڵکه  ژنه

 زۆر کجار یـه رێکی سـواڵکه  ژنـه کوردسـتانیدا، رکوکی کـه شـاری  لـه تیش تابه  به کوردستاندا، باشووری کانی شاروچکه
 ی زۆربـه.   .بیت ده رێک سواڵکه ژنه ی وه پاڕانه و  وه پانکردنه ست ده رووی رووبه ڕۆی ده تر مه ت سه ر هه ، وه ته باڵوبوونه

  ژنـه م ئـه زۆری شـێکی به..  یـه هه کارکردنیان و ئیش توانای و ساغن ش له و ندین ناوه مام نێکی مه ته  له  ژنانه م ئه
  ره سـواڵکه  ژنـه م لـه نـدی هه  کـه  داخیشه به  ..عێراقن باشووری و ڕاست ناوه کانی شاره ڵکی خه و بن ره هع رانه سواڵکه

 ، پیشـه  بـه کـردووه سـواڵکردنیان ندێکیشـیان هه.. ن کـه ده ناشـیرینیش کـاری شێکیشـیان به و ن کـه ده دزیـش نامۆیانه
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 گــاڵوی ســتی به مه بــۆ تیرۆریســت، نی الیــه نــدێ هه  نییــه وریــشدو.. خــۆن ده و ون خــه ده کانــدا ئوتێله  لــه کانیــان مێرده
 .کانیان تاوانه الی سکه ده  به ن بیانکه و  وه بقۆزنه  رانه سواڵکه  ژنه م ئه مواری ناهه باری خۆیان

 
  کـه..  ن وه رانه سواڵکه  ژنه م ئه شی باوه  به  که ی مندااڵنه و له  زوڵمکردنه..  یه ئێمه رانیی نیگه و داخ جێی  که ی وه ئه

 و ئـه  ر سـه له کانـدا، نجاڵه جه  کییه ره سـه قامه شه ی سۆشه ر سه له چڵکنی و شوڕووتی ره  به.. ساوان و  کۆرپه  یان زۆربه
 رایــان ڵکی خــه یی زه بــه و ســۆز راکێشــانی بــۆ کانــدا، وته مزگه رگــای ده م رده بــه له یــا دا، قــه ته و ق ره و ســارد  رده عــه
 تــاو  لــه و گیانیــان ئــازاری تــاو  لــه ،  ختانــه دبه به و نــاز بــێ و تــاوان بــێ و تــان ره ده بــێ  منداڵــه و هئــ.. کێشــن ده

 و ڕ لـه ، وه کڕووزێنـه ده و گـرین ده و تن حـه ناڕه زۆر دا، تـۆزه و ڵکی خه نگی ده و ئۆتۆمبیل گوڕوهۆڕی  له و، برسێتیدا
 . دیاره  پێوه خۆشییان نه و ردی زه ن  ره و الوازن

 
 وانی نێوچه  به  زاریشه رمه شه و ن وه قێزه کی یه ڵه په..  مندااڵنه کانی مافه وای ناڕه و ق زه پێشێلکردنێکی  مه ئه بێگومان
 چی کـه.. بێـت گـازدا و وت نه کی ریایه ده ر سه له کوردستانێک و عێراق.. وه عێراقیشه تی حکومه و کوردستان تی حکومه
 .ر سواڵکه  له پڕن کانی شاره

 
.. کردنن درۆزنـه ریکی خـه ، ئێـواره تـا رۆژ  وه سـتانه ده کاربه رچاوی بـه  بـه جـوانیش و ناسـک منداڵی ڵێکی کۆمه و مه ئه

 و بوونی نـه ر بـه له ،  رانه سـواڵکه  منداڵـه م لـه نـدێ هه.. بـن ده پێکـردن تی سـووکایه و نـاخۆش ی قسه لی گه تووشی
 بـێ خۆشـی و ژیـان کانی تاییه ره سـه و  سـاده  مافـه موو هـه  لـه و  هێنـاوه  خانـهقوتاب  له وازیان ناچاری  به و ژاری هه
 .شن به
 

 سـتۆی ئه  لـه م کـه یه ی پلـه  بـه سـواڵکردنیش رپرسێتی به و ئۆباڵ ، ناشێرینه و ناشارستانی کی یه دیارده سواڵکردن،
ــه ت حکومــه ــه..  دای ــێ و کوردســتانن ی رۆڵــه وانیش ئ ــه شــیان به ێکســ رکه هه ک وه جیــاوازی ب ــری و ســامان  ل  خێروبێ

 بۆ دواداچوون  به جدی  به کان داره ندی یوه په  نه الیه و کوردستان مانی ڕله په و ت حکومه  پێویسته.. یه هه کوردستاندا
  و ژار هه  خێزانه بۆ ژیان بژێوی کردنی دابین به.  دابنین  یه کشه م ئه بۆ وا ره رێکی سه چاره ن، بکه  قه زه  دیارده م ئه
 ..رانیان گوزه و ژیان بۆ پێویست ی مانگانه ی وه بڕینه  به.. کان نه بووه نه
 
  و باس ر به  بخرێته تی اڵیه کۆمه کی یاسایه  پرۆژه( سواڵکردن بنبڕکردنی) بۆ کوردستانیشدا مانی رله په  له
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 کانی شـاره ڵکی خـه  کـه ش رنه سـواڵکه و ئه..  هپیش  بێته سواڵکردن  که ن ده نه ش وه ئه بواری.. بڕیاردان و  وه لێکۆڵێنه
 .هاتوون ی لێوه  که ی شوێنانه و ئه بۆ  وه نێرنه بیان ، نین کوردستان

 
.. ناکرێــت  یه کێشــه م ئــه رکردنی ســه چاره کان، ره ســواڵکه گرتنــی و ســواڵکردن کردنی غــه ده قه  بــه نها تــه وتمــان کـو وه
 بـێ و ژاران هـه بـۆ ژیان کانی پێویستییه دابینکردنی و ژاری هه هێشتنی نه  به.. سواڵکردن هۆی بنبڕکردنی  به ڵکو به
 ، چیـدان  لـه الر تـه و کۆشـک نگی شـه قه و جـوانی.. بێـت برسی  له ئاگای تێریش با ده.. کرێت رده سه چاره تانان ره ده
 ر سـه به و شـه بێـداری  بـه رما سـه  له و رما گه  له و برسێتی  به دا، الوه که  له بن هه تر سانێکی که پاڵیاندا  له ر گه ئه
ــه ــد چه..رن ب ــاره ن ــه ناپه و وا ن ــه له  نده س ــاره کانی قامه ش ــازه کاندا ش ــۆدێلی ترین ت ــل م ــی ئۆتۆمبی ــه و ببین ــه  ل  مان ه
 .ببینیت ناز بێ و تی په پێ و دڕاو جل منداالنی قامیشدا، شه
 

 .بکات سواڵکردن ری سه چاره کات زووترین  به کوردستان، تی حکومه  که هیوادارین
 

 ٢١١١ی نۆڤەمبەری ١
 

 

 

 
 .  کی گرنگی مندااڵنه یاری پێویستییه

  
  وه کانـه کگرتووه یه  وه تـه نه گشـتی ی ڵه کۆمه ڕێکخراوی ن الیه  له  که ، منداڵ کانی مافه ی جاڕنامه کردنی اڵڵه گه دوای
 م ئـه «می وتـه حه نـدی به» لـه..  وه جێکردنه جێبه و ندبوون پابه بواری  چووه دا،« ١٩٥٩ ری مبه نۆڤه ی٢١» ڕۆژی  له

 : نووسراوه دا یه جاڕنامه
 
  و ره به.. و بنوێنێت نوێ چاالکیی و چۆست و بکات یاری منداڵ ی وه ئه بۆ کار، بخرێته ک توانایه موو هه  پێویسته »

 .« ن کاربکه  سته به مه م ئه بۆ تیش حوکمه و  گهڵ کۆمه  پێویسته.. بکرێت  ئاراسته دیاریکراو یی رده روه په ئامانجێکی
 

  بۆ گرنگن، تۆ بۆ چۆن  کاتانه و ئه ، خه دوامه کاندا منداڵه ڵ گه له یاریکردن و ڕان گه کاتی»: ڵێ ده براون جاکسۆن



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

43 
 

 .«گرنگن وها ئه وانیش ئه
 

  بــه شــادی و دڵخۆشــی و وخۆشــنوودی رێــتگی رده لێوه ژیان چــه و تــام  کــه ، وه گرێتــه ده  چاالکییانــه و ئــه موو هــه یــاری،
 .خشن به ده ر یاریکه

 
 و خه و  وه خواردنه و خواردن و پـاک وای هه ڵمـژینی هه خی بایه و پێویستی  له.. مندااڵن بۆ یاری گرنگی و پێویستی

 نابێـت..لێبگیرێت ردنییاریک ڕێی منداڵ ر گه ئه.. مندااڵند ژیــانی  له شێکه به یاری ڵکو به..  نییه متر که رگ جلوبه و
 .ئاسایی و ندروست ته مرۆڤێکی  به
 

  وه ئـه کـو وه.. دابنیشـه ئـارامی  بـه و بزوێ مـه  هێنده ڵێیت ده منداڵێک  به  که»: ڵێت ده مندااڵن رونناسی ده کی زانایه
 ماسـی  کـه  حاڵـه مه ومـانبێگ« ..بـڕۆ بڵێیـت پێی و وی زه ر سه  یته بیخه و ربهێنیت ده ئاودا ناو  له ک ماسییه  که  وایه
 و دابنیشـێت  چرپـه بـێ و  چرکـه بـێ و بگرێـت ئۆقره شـوێنێکدا  لـه منداڵ  که  حاڵیشه مه.. و بڕوات وشکانیدا ر سه له
  خــواردووه نگی پــه شــیدا له  لــه ی یــه وزه  زیــاده و ئــه  کــه ، دایــه وه له منــداڵ ئــارامی و یی ئاســوده  چونکــه..  بزوێت نــه
 .کات ده روونی ده ی کێشه و گرژی   و تی حه ناڕه و نگی دڵته دووچاری یناگ ئه.. ریبڕێت ده
 

 بـۆ..  یـه هه تریشـدا کانی ره وه گیانـه ی زۆربـه  لـه ڵکو دا،بـه میزاد ئـاده  لـه نها تـه ک نـه.. سروشـتیه کی یه ریزه غه یاری
.. ن کــه یاریده  وه پێکــه چــۆن  کــه ..وونیم مــه  چکــه به یــا ورچ،  چکــه به دوو یــا گ، ســه  تووتکــه دوو  بڕواننــه:  نموونــه

 کلکـی  له و ش له و گوێ  له   قه ن، ئازاربده کتریش یه  که ی وه ئه بێ به پێنن، شه ڵده هه کتری یه و نێن ڕاوده کتری یه
 .کردوون نه یاری فێری سیش که ..گرن ده کتری یه
 

 لـه بـاس لی تێروتوسـه  بـه وادا نووسـینێکی  کورتـه  لـه نـاتوانین.. زۆرن زۆر منـدااڵن بـۆ یـاری کانی سووده و خ بایه
 :دێنین یاری کانی سووده  له ندێک هه رناوی سه  وه هێنانه  نموونه بۆ نها ته و کورتی  به زۆر.. ین بکه موویان هه
 

 ریکردنـدا،یا کـاتی  لـه و، ن که ده شـه گه زیـاتر ینیـان زه و هـۆش و بیر ساڵ  دوای  له ساڵ  وه یارییه ڕێیی  له مندااڵن
  بــه کانیان ماســولکه و شــوالر له.. کانیان یارییــه ر ســه نــه خه ده هۆشــیان و بیــر و ی ســته جه هێــزی و توانــا ڕی وپــه ئه

ـــێوه ـــت ته کی یه ش ـــکێن ده ندروس ـــۆی و، رس ـــزر ئاس ـــه  و ه ـــی یاڵیان، خ ـــه و تێبین ـــه رنجدانیان، س ـــا و  هره ب  و خولی
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 فراوانتـر و زیـاتر.. زاییان شـاره و گۆڕانکـاری و نـوێ زانیـاری و زانسـت رگرتنـی وه و داهێنـان توانای کانیان، زه حه
 .بن ده
 

 ی رستانه که و ت بابه و ئه. مندااڵن کردنی ڕێنمایی و فێرکردنی و کرن رده روه په بۆ  هۆیه ئاسانترین و باشترین یاری
 فێرکرنیـان بـۆ کتێب کارهێنانی به  له یانخ بایه و سوود اڵم به.. بن ش ساده و ساکار ر گه ئه ن، که پێده یاری مندااڵن
 اڵم به ن، بکه بیر له شێکیان به ک یه ماوه دوای بن، ده فێری  وه کتێبه هۆی  به ی وه ئه  یه وانه له.. رترن کاریگه و گرنگتر

 خـۆم مـن..  وه تـهبچێ بیریان لـه ئاسـانی  بـه م ناکه بڕوا بن، ده فێری  وه یارییه ڕێی  له  که ی زانیارییانه و زانست و ئه
 مێژووشدا و جوگرافیا و بیرکاری و کوردی کانی وانه  رکوکدا،له که شاری  له تی ڕه بنه ی قوتابخانه کی مامۆستایه کو وه
 بـۆ شـدا، مه رده سه م لـه.. منـدااڵن کردنی رده روه پـه و فێرکـردن کی هۆیـه کو وه ، بینی یاری  له باشم زۆر سوودێکی.. 

 یان مه ئه ، ڵدایه گه له یان ساده نووسینێ  به یا کتێب یاری، نوێی تی بابه و  سته ره که ندێ هه نانیکارهێ به تی چۆنییه
 ی ڕێنماییانـه و ئـه یا  کتێبه و ئه ،  وه که الیه له مندااڵن  چونکه»   پێکن ده  که چۆله دوو ردێک به به»  و  باشه شتێکی

.. ن کـه ده  تانـه بابه و بـه یـاری  وه تـره کی الیـه  لـه کاتیشـدا مان هـه  لـه ، وه خوێننـه ده نووسـراون کان یارییه ی رباره ده
 کو وه ، ربگرن وه مڕۆ ئه ی نوێیانه  سته ره که و ت بابه م له و ڕاستی م له سوود مامۆستاکان و باوکان و دایکان هیوادارم

 نیان مـه ته پێی به  پیویسته ..کانیان منداڵه دروستی و ڕاست ڕێنمایی و فێرکردنی و  رده روه په بۆ ئاسانکاری کی هۆیه
  نـه یانده ده اڵفانـدن خه بـۆ دایکـان  کـه ی نگینانـه ڕه  قه قشه شه و ئه.. ن بکه دابین بۆ یارییان کانی ته بابه و  سته ره که
 شــۆڕیان کانیانـدا النکــه  بـه  کــه ی مووروانـه و،  رتکــه زه و  تکـه په و  تکــه ته و نگوڵـه زه و ئــه یـا ســاواکانیان، سـتی ده
 یارییـان کانیان کۆرپـه تـا ن، کـه ده سـتیان ده  له ی جوانانه  بازنگه و ئه ن، که ده پێیان  له ی خڕخااڵنه و ئه ، وه نه که ده

..  وه خڕوهۆریشـیانه و  وه زرینگانـه هۆی بـه.. بن ده زا شاره نگیان ڕه و ن  ده  له ساواکانیان و سوودن به زۆر.. ن که پێبه
 .وێت که لێده ویان خه زوتر نمندااڵ

 
  لــه ک یــه  تــازه  ڕســته و  وشــه ڵێک کۆمــه ، وێت که پێشــده و کات ده شــه گه زمــانی منــداڵ ، وه یارییــه ڕێــی  لــه ها روه هــه
 . ن فێرده  وه کترییه یه
 
 ،ن بکه زاریان رمه هش و بدرێن روونی ده و یی سته جه سزای نابێت.. کرد یان ڵه هه یاریکردندا کاتی  له مندااڵن ر گه ئه
 .وه ینه بـکه ڕاسـت کانیان ڵه هه.. ڕاسـتی پیشاندانی ڵکو به
 



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

45 
 

 «  بگرن لێ خنیان ڕه  که ی وه له ، یه هه  وه هێنانه  نموونه  به پێویستیان زیاتر مندااڵن»: ڵی ده یوبێرت یوسف
 

 ڕێـی  لـه.. منـدااڵن رمکردنی شـه منـاکی، خـه گیری، گۆشـه نگی، دڵتـه بێـزاری،: رکردنی سه بۆچاره  هۆیه باشترین یاری
 و بنیاتنـــان بـــۆ  گرنگـــه کی ڕێیــه یـــاری .. وه بنـــه هێورده منـــدااڵن ڵچوونی هــه و یی تـــوڕه و گـــرژی و وڕک  وه یاریشــه

 و تی برایه ویستی، خۆشه و سۆز: فێری مندااڵن  وه یارییه ڕێی  له ..ندروست ته خۆی بڕوابه کی تیه سایه که سپاندنی چه
 ڕێزگـرتن و گوێدێری رزشی، وه ڕووحی کتری، یه قبووڵکردنی و لێبووردن بایی، ته و سازان و ژیان وه پێکه ی،هاوڕێت

 و وتن رکه ســه دان، کۆڵنــه و تێکۆشــان و وڵ هــه خــوڕاگرتن، و بــوێری و تی ئازایــه هاوکــاری، و تی یارمــه یاســا،  لــه
  له مندااڵن ڵێ به.. بن ده هتد ...و ندروست ته ملمالنێی و پێشبرکێ ئاشتی، و ئارامی دۆڕاندن، و شسکتی و  وه بردنه
  بــه و تاکێــک  بنــه ده یان کــه یه ر هــه داهاتووشــدا  لــه.. گــرن ورده نــد په و  وانــه و ســوود تان ســه  بــه  وه یارییــه ڕێــی

 . ر روه نیشتمانپه و ل گه و، خش سوودبه کی هاواڵتییه
 
 :نووسیوه شیعریان.. مندااڵن بۆ یاری خی یهبا ی رباره ده کوردمان، شاعیرانی  له لێک گه
  

 : ڵێت ده س بێکه فای 
 

 قێن شه و ک وشــه که و تۆپــێن
 جێن بـه و جوان زۆر کی یارییه

 خــوێن  به ن ده ئه تین و وژم ته
 نه پێکه ، ڕاکه یاریــــکه،

  نه داکــه بێـــــکاری جـــلی
 
 :ڵێت ده موکریانی ژار هه
 
 کــا ده ائـاز مــرۆ رزش وه

 کـــا ده ئــــاوا واڵت ئـــازا
 وانم پــاڵه رزش وه  له من

 کوردستانم ئازای ی ڕۆڵه
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 :ڵێت ده« قادر نوری  بریه سه» سۆالڤ دایکی 
 

  مــــناڵـــینه  خۆشـــه یــــــاری
 ژیـــــنه خۆشی و توانا و هێز
 
 :ڵێت ده یش شـوان  زا ره
 

  یــــارییه  له زم حـه زۆر
  وارییه کـــــورده ـیه  له
  بــــــارانه  به  بــووکه  له
 کـــــــوردانه ریتـــێکی نه
 رێ تـه مـه و رێ تـه هه  له
 رێ ده  رنــه وه  ورۆزه نــه
 ڕاونـــان  له و چــاوشارکێ  له

 شــوان و   ڕ مه و گورگ یاریی
   
  وه ڕێتـه گه الواندا،ده نێو  له تاوان ی وه باڵوبوونه کی هۆیه  که..  وه نه نه که ده  وه ئه ر سه له خت چه رونناس، ده زانایانی 
 و  کردووه نـه یارییان دڵیان کامی و س وه هه  به و  کردووه نه منداڵییان تافی له یان ئۆخه  که ..منداڵییان قۆناغی بۆ
 کان وره گـه  لـه  له ک یه وه ندنه سه تۆڵه کو وه.. ئاگر  به  یاریکردنه.. ن یکه ده مڕۆ ئه  که ی یارییانه و ئه.. رکوتکراون سه
 و تونــدوتیژی و بــر زه  بــه ڵکو بــه..  بردووه نــه ر ســه به ژیانیــان منــداڵ کــو وه.. کــردن نامرادیــان یاریکردنــدا  لــه  کــه

  رده هرو پـه و فتـار ڕه و ئـه ر هـه..  بوونـه ش بێبـه ویسـتیش خۆشه و سـۆز له.. و کـردوون ڵـدا گه له فتاریـان ڕه ڵدان تێهه
.. و نن یـه گه ده یان که نیشتمانه و  ڵگه کۆمه  به زۆر زیانێکی.. و  ته داوه نگی ڕه مڕۆیاندا ئه ژیانی  له  که ، یه  ته قه سه

 . نییه ئاسان کارێکی شیان وه ڕاستکردنه
 

 ئاسنی هێڵی  له  بووه ر انبهرم فه باوکی..  بووه نه یاری تێر منداڵیدا  له: «ر هیتله»  که وت رکه ده بۆ ی وه ئه ک زانایه
 بوو نــه س کــه..هێشــت جێده به وه ماڵــه  لــه نها تــه  بــه ریان هیتلــه..کــرد ده کــاری مااڵنــدا  لــه دایکیشــی.. ر فه نده مه شــه
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 نـوقمی دوایـش.. ڵمانیا ئـه سوپای ڕیزی  چووه.. جێهێشت  به ماڵی بوو    وره گه  که.. بکات ڵدا گه له یاریی و بیالوێنی
. ردا هیتلــه وشــتی ڕه  لــه و ژیــان  لــه بــوو ت ســیفه رزترین بــه  کــه ی، ییــه زه بێبه و قــی دڵڕه موو هــه و ئــه..بــوو ت سیاســه
 زاران هـه  بـه.. بـوو ق دڵڕه زۆر دایکانیش  به ر رانبه به ر هیتله.. منداڵێک کو وه راوێزکردنی په  له بوو  وه ندنه سه تۆڵه

..  الوانــدووه ی نــه پێویســت کــو وه و  هێناوه نــه ریا ســه به ســتی ده دایکــی دامنداڵیــ  لــه  چونکــه.. کــرد دایــک بــێ ســی که
 کاولکردنی و س که ملیۆنان  به کوشتنی هۆی  بووه و م دووه جیهانی نگی جه ڵگیرساندنی هه هۆی  بووه ر هیتله بوو وه ئه
 . وه داته ده  ڕه شه و هئ باجی جیهان مڕۆش ئه تا  که ..برسێتی و گرانی و قاتوقڕی و واڵت و شار ندین چه
 
 خێـزان  پێویسـته  بۆیـه کا پێده ست ده  وه ماڵه  له..قامگیر سه و ئارام و ر وه خته به وڵتێکی ده ی بناغه بڵێین، توانین ده
 جێبهێنن بـه کانیان منداڵـه  به ر رانبه به رشانیان سه رکی ئه  و، ن بکه  ڕاستییه م به درک( برا و خوشک باوک، دایک،)

 و یـاری سـتی مه خۆیـان.. چاودێرییانـدا ژێر لـه دڵیـان کـامی  بـه و ئـازادی  به با و، گرن نه کانیان منداڵه  له ێڕ.. 
 .  ن بکه رزش وه
 کانی کوردیلــه ی ســایه  لــه کوردســتان، و کــورد بــۆ بــین شــیاوتر و خۆشــتر و شــتر گه کی داهاتوویــه هیــوای  بــه ر گــه ئه
 کانمان منداڵـه دروسـت و ڕاسـت یکی شـێوه  بـه  پێویسـته..  وه سـێینه بحه کوردسـتانن داهـاتووی ی وه نـه  که مڕۆماندا، ئه
.  ین پێبکـه سـت ده  وه فێرکردنـه و  رده روه پـه تـی زاره وه  لـه گۆڕانکـاری و چاکسـازی  پێویسـته.. ین فێربکـه و  رده روه په

 ک یه شـێوه  بـه..  وه بچینه تیدا ڕه بنه ی بخانهقوتا و ساوایان ی باخچه کانی پرۆگرامه و  یڕه په  به شتێک، موو هه پێش
 م ئـه بـۆ  پێویسـته.. بگونجێـت ماندا که له گه مڕۆی ئه کانی پێویستییه و خواست ڵ گه له  که ، وه دابڕێژێنه کان پروگرامه

 ندی تمه تایبه ..نربگرێ وه فیرکردن و  رده روه په بواری  له توو پێشکه واڵتانی کانی وه تاقیکردنه  له سوود ش سته به مه
 . ین بکه چاو ڕه خۆشمان پێویستی و
 

  پێنن بسه مندااڵندا ر سه به یاری خۆیان خواستی ی گوێره  به و، زۆرداری  به مامۆستاکان، و باوکان و دایکان نابێت
 و خولیــا و ز حــه  پێویســته..  ن ده النــه و ن بکــه وی یڕه پــه منــدااڵن زان، ده ڕاســتی  بــه و وێت یانــه ده مان ئــه چــی و،

 .ن که نه رامۆش فه مندااڵن کانی زووه ئاره
  

 « زانێت ده ڕاست  به خۆی کانی زووه ئاره  میشه هه منداڵ» : ڵێت ده هۆرینی کارین
 

   پێویسته  ..ن بیکه با ن که چیده و، ین که نه چاودێریان و ین بکه مندااڵن  له پشت که  نییه  وه له ستم به مه دا لێره



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

48 
 

 ی یارییانـه و ئه ..نن یه گه ده تر سانێکی که یا خۆیان  به زیان  که ، وه ینه بخه دوور  ترسیدارانه مه  یارییه و له مندااڵن
ــه وه کاردانه  کــه ــان کی ی ــدااڵن ی ئاینــده ر ســه له خراپی ــت ده من ــانێکی.. و بێ ــه ش وره گــه زی ــه  ب  مان که نیشــتمانه و ل گ
 قانی، قۆچــه ، دارالســتیک وان، کــه و تیــر دار، قــه ره ته نگی تفــه و  مانچــه ده  هبــ یــاریکردن:  نموونــه بــۆ.. نن یــه گه ده

 شـتی ناشـبێت. هتـد... باغـه، شمشـیری و قۆ چـه  بـه  وه ڕووبوونه ڕووبه یاریکردنی با، کاره  به یاریکردن ئاگرواسکێ،
  وردانـه  شـته و ئـه یـا ن، بکه بریندار ێپ خۆیانی  باکه نه ، دابنرێن ساوادا منداڵی م رده به  له ورد ی سته ره که و تیژ

 رکێشـی وسه بـوون خۆبایی لـه و سوویی قاوه چه فێری منداڵ  که  دایه وه له  یارییانه و له ندێ هه ترسی مه  ..ن بده قووت
  بـه ایـ ، وه وانـه که تیـری یـا قۆچانی، رده بـه و الستیک رده به هۆی  به منـداڵ ندین چه ئێستا تا.. بن ده ڕانگێزی شه و

 . بوونـه یبـدار عه و  شـکاوه قاچیـان و سـت ده و ر سـه یـا ، داوه ست ده له چاویان ، وه نگه تفه و  مانچه ده ی قه ره ته هۆی
 و رچاوبگرن بـه  لـه یاریانـه و ئـه ترسیی مه مندااڵن مخۆرێکی خه و دڵسۆز موو هه و مامۆستاکان و باوک و دایک  بۆیه

  کـه دات، نـه منـدااڵن یـاری تی بابه کۆگاکانی  به ڕێ کوردستانیش تی حوکمه  پێویسته .. وه نه دووربخه لێ مندااڵنیان
 کوردمــان منـدااڵنی  وه ڕووه م له میدیاکانیش و  قوتابخانه  پێویسته بفرۆشن،  خشانه زیانبه  یارییه  ته بابه  جۆره و له

 .کاندا کوردییه  فزیۆنه له ته  له مندااڵن کانی رنامه به ی ماوه تیش تایبه  به..  وه نه هۆشیاربکه
 

 یاڵ خـه و زۆرزانتـر و توانـاتر  به و تر چاوکراوه و رتر وه خته به دوێنێمان مندااڵنی  له مڕۆمان، ئه مندااڵنی بێگومان
 کـورد جا ..ن ره مه سه و یر سه تی بابه ها جۆره و یستێشن پله و رنێت ئینته و  داته ی وه نه مڕۆ ئه مندااڵنی.. فراوانترن

  لـه بێت ده ئاخۆ.. «کا ده جووک  جووکه فێری پار ی که جوجگه مساڵ، ئه ی که جوجگه»: ڵـێ ده  که  چووه نه دا ڵه هه  به
 بێگومـان ؟.. وه کایـه  بێنـه منـدااڵن بـۆ تر ره مه سـه و یر سـه یـاریی تێکی بابـه چ ..مڕۆ ئـه  لـه وتووتر پێشـکه ینێی سبه

 . دبێت ی دریژه و ستی ناوه رگیز هه داهێنان و وتن پێشکه
 

  ین بده  گۆڵه خونچه و ئه رنجی سه  ر گه ئه:  نموونه بۆ ، وه کاته ده کان وره گه السایی کانیدا، یارییه  له جار زۆر منداڵ
 ،و پۆشێ هداید و،   وه یه که قنجه  النکه ناو  یخاته ده و کا ده ر به له رگی جلوبه و، کات ده یاری ی که شووشه  بووکه  به  که

 م ئـه موو هـه  منداڵـه م ئـه  نگـه ڕه کات، لێـده شاوشـادی دواتـر وێت، لێبکـه وی خـه تـا.. کات ده بۆ ی الیالیه تێر ئینجا
 .بینیبێت دایکی  له خۆی چـاوی  به ی شتانه

  
 . گرێت ڵده هه زیاتر لێکردنی قسه  چونکه ..ت بابه م ئه ر سه  وه ڕێمه گه ده  دووباره ترمدا نووسیێکی ند چه  له
   

 ٢١١١ی مای ٢١
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 .ن که  کانی مندااڵنی کورد ده پێشێلی مافه.. رانی کوردستان داگیرکه

  
ـــه ـــه پێی ب ـــه ی جاڕنام ـــداڵ کانی ماف ـــه.. من ـــه  ک ـــه نۆڤه ی٢١«  ل ـــه دا،« ١٩٨٩ ری مب ـــه  ل ـــراوی ن الی ـــه نه ڕێکخ   وه ت
: کـات  ده منـداڵ ی ڕاڤـه  جـۆره م بـه مـدا که یه ی مـادده  لـه ،  مـادده« ٥٤»   له  بریتییه  که.  رچووه ده  وه کانه کگرتووه یه
 و لــه  ڕێکخــراوه م ئــه نــدامی ئه تی وڵــه ده« ١٩١ تێکــڕاش»«  متربێت کــه ســاڵ  ژده هــه  لــه  کــه  مرۆڤێکــه ر هــه منــداڵ»

  بـه بن ئـه نـد پێبه و بگـرن منـداڵ کانی مافـه  لـه ڕێـز جیـاوازی بێ بـه  که ، بڕیاریانداوه و،  کردووه ئیمزایان دا ساڵه
 سـۆمال واڵتـی و مریکا ئـه  کانی کگرتووه یـه واڵتـه نها تـه..  یـه جاڕنامه و ئـه کانی بڕگـه و  مادده موو هه جێکردنی جێبه

 یان کـه جاڕنامه  کـه ش، تانـه وڵه ده و ئـه نێـوانی  لـه..  کردووه نـه یان که جاڕنامه ئیمزای مڕۆش ئه تا و  وه کرده تیان ڕه
 .تێدان سوریای و عێراق و ئێران و تورکیا تانی وڵه ده..  یاندووه ڕاگه خۆیان ندبوونی پێبه ڵێنی به و  ئیمزاکردووه

 
 جێکردنی جێبـه  بـه خۆیـان نـدبوونی پێبه کـردن، پراکتیزه و فتـار ڕه  به ، واڵتانه و ئه زۆری شێکی به  وه داخه  به اڵم به

 و قـی زه  بـه زۆر.. سـوریا و عێـراق و ئێـران و تورکیـا  لـه  کـه ریه هه شتی تایبه  به ، لماندووه سه نه منداڵ کانی مافه
 ی وانـه پێچه  بـه.. ن ده ئـه کانیان پێشـێلکارییه  بـه  درێـژه مڕۆش ئـه تـا و  کردووه مندااڵنیان کانی مافه پێشێلی ئاشکرا
 ن کـه ئه کوردمان مندااڵنی وای ناڕه کی هتیی دژایه.. ن که ئه فتار ڕه منداڵ کانی مافه ی که جاڕنامه کانی بڕگه و کان مادده
 تی اڵیـه کۆمه کسانیی یه  له دووریش.. کان تییه مرۆڤایه ها به و ڕێسا و یاسا موو هه  له و زیندوو وێژدانی  له دوور.. 
  بـه ، وه نگـه زه و بـر زه و قـی دڵڕه ڕی وپـه ئه  بـه .. وه ییـه وه ته نه ئینتیمـای هـۆی  به کردن نه جیاوازی و ری روه دادپه و

  لــه دوور مای بنــه بــێ و  ڵگــه به بــێ ســتراوی ڵبه هه تی توومــه  بــه ..ن کــه ئه دا کــورد منــدااڵنی ڵ گــه له فتــار ڕه وا نــاڕه
 و،  وه نابینرێنـــه تـــر جـــارێکی ئیتـــر و  یـــه گرتنه و ئـــه ر هـــه.. گـــرن یان ئـــه و ن کـــه ئه تباریان توومـــه  وه، ڕاســـتییه

  خانه گرتووه و زیندان  له مڕۆش ئه تا لێکردوون؟ چیتان و کوێن  له کانمان منداڵه رسنبپ  نییه بۆیان سوکاریشیان که
.. نـدکراون به کوردمـان بێتـاوانی منـدااڵنی زاران هـه  بـه دا سوریا و ئێران و تورکیا ی «کان باستیله» کانی ترسناکه

 زار هـه  پـانزه  لـه زیـاتر تورکیـادا، کانی خانـه گرتووه   لـه  مڕۆش ئـه تـا.. تێـدان سـااڵنیان  دوانزه ن مه ته منداڵی  که
 روونــی ده و یی ســته جه ئــازای و  نجه شــکه ئه پیســترین ش ڕۆژانــه..  وه ناپرســنه لێیــان و نــدکراون به کوردمــان منــداڵی

 نگیـری الیـه و تی کوردایـه تی توومه  به کوردمان منداڵی زار هه سێ  له زیاتر شدا سێداره ئێرانی کۆماری  له.. درێن ئه
.. و  یـه غه ده قه کردنیان ردانی سه.. گیراون. کوردستاندا اڵتی ڕۆژهه  له کوردمان لی گه ڕزگاریخوازی شۆڕشی  له کردن
 کـوردی منـداڵی یـان ده  بـه مڕۆ ئـه تـا ..بیـنن بییـان  کـه ن نـاده مندااڵن کانی مافه چاودێریکردنی کانی تیمه  به ڕێش
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 ژێر  له منداڵیشمان یان ده  به.. دان یان سێداره  له دا « الله» ئااڵی ژێر  له تاوان ێب به ساڵییان  ژده هه ژێر ن مه ته
 م لـه رسـێ هه  چونکـه ، نییـه پـاکتر ئێـران و تورکیـا  هی له قیش فله ئه سوریای پرۆفایلی. بوون هید شه دا نجه شکه ئه

 کوردمانیـان بێتـاوانی منـداڵی ت سـه پێـنج  هلـ زیـاتر ئێسـتا تـا سوریادا  له.. شۆڤێنین ڤایرۆسی تووشبووی  واڵتانه
  نـاوه  بـه تورکیـای  لـه  نموونـه بـۆ.. کراون نه دادگایی ئسێتا تا و، گیراون  زیاتره ساڵ سێ ندێکیان هه  که ، گرتووه

 ســزای ســاڵ وت حــه ی مــاوه بــۆ  وه تورکییــه کی دادگایــه ن الیــه  لــه کوردمــان منــداڵێکی دا،« ری روه دادپــه و ئــازادی»
 ئینگلیـزی ڤێـی پیتـی یـا وت حـه  ژمـاره کـو وه ڕاسـتی سـتی ده ی نجه په دوو ی وه ئه ر سه له نها ته دا، کردنیان ندانیزی

 بــژی کردبــوو هــاواری ی وه ئــه ر بــه له نها تــه کوردمــان تــری منــداڵێکی کوردســتاندا بــاکووری  لــه ر هــه. بــوو ڵبڕی هــه
 تورکیـادا  لـه  کـه ری، روه دادپـه و ئـازادی و ئـه  یـه مه ئه ڵێ بـه..   داوه کردنیـان زینـدانی حوکمی ساڵ  ده.. کوردستان

 تا( سوریا و ئێران و تورکیا) کوردستان کانی ره داگیرکه  واڵته کانی ندیخانه به.. کرێ  ئه وی یڕه په کورد  به ر رانبه به
 ئازاریـان و  نجه شـکه ئه  دڕندانـه و  یانـهی زه بێبه زۆر  ڕۆژانـه..  تێدایـه کوردیان بێتاوانی منداڵی زران هه  به مڕۆش ئه
 داکۆکییـان  کـه ن ده ئـه خش خۆبـه رانی پارێزه  به ڕێش  نه و، ن که ئه دادگاییان  نه ، و  وه پرسنه ئه لێیان  نه.. ن ده ئه

ــه ــش ن، لێبک ــه ڕێ ــه  ب ــاودێری کانی تیم ــی چ ــه کردن ــرۆڤ کانی ماف ــراوه و م ــه ده مه  ڕێکخ ــاده کان نیی ــه ن ن ــه  ک  نیردا س
 ش پێشـێلکارییانه و ئـه و، ن ئاشـکرابکه بێتاوانییـان تـا و، وێت بکـه  مندااڵنـه و بـه چاویان و ن بکه کانیان ندیخانه به

  بـه ئێسـتا تـا.. ن ده ئـه نجامی ئـه کوردمان مندااڵنی  به ق رهه ده ، رانه داگیرکه  واڵته و ئه کانی الده جه  که ڕوو، نه بخه
 و سـوپا و، تورکیـا پۆلیسـی و میـت و سـوپا کانی دڕنده  سووه قاوه چه ستی ده  به کوردمان، منداڵی یان ده  به بێتاوان

  عســییه به.. تیرۆرکــراون ، قی فلــه ئه ســوریای کانی رســته زپه گه ڕه  عســییه به و،  ســێداره ئێرانــی کۆمــاری پاســدارانی
  واتـه - قورئانـدا ی« االنفـال»تی ئایـه ژێـر  لـه کوردسـتاندا باشووری  له بن، ره عه کانی نازییه  که  کانیش، دامیه سه

 تـا چی کـه ..کرد کیمیاباران و چاڵ به زینده کوردمانیان منداڵی زاران هه  به - دا م ڵه قه  له کافر  به کوردیان ی ئێمه
 ی چـاره مـافی اواید کـورد ی ئێمـه ر گه ئه ن ده ئه  وه ئه توای فه کان، شۆڤێنییه  به ره عه کاتی مڕاسته ده و ئیمام مڕۆش ئه

 . کردووه وا ڕه و اڵڵ حه کوشتنمانییان دوو و سێ بێ به و ین ـ کافر ـ وه ئه ین بکه خۆنووسین
 
ــه تــا  وه داخیشــه به  کانی پێشــێلکارییه کردنــی چــاودێری کــانی ڕێکخراوه و، مــرۆڤ کانی مافــه کــانی ڕێکخراوه مڕۆش، ئ

  کـه ی ڕێکخراوانـه و ئـه یـا ن، کـه ئه منـدااڵن کانی مافه  له داکۆکی  هک ش ڕێکخراوانه و ئه موو هه و، مندااڵن کانی مافه
 و، هاتوون نــه  وه کــورده ملێکراوی ســته منــدااڵنی نــ  ده  بــه پێویســت کی یــه ڕاده  بــه جیــاوازین، و رســتی زپه گه ڕه دژی

 و کوشـتن کانی تاوانـه  لـه رتنڵگ هه ست ده بۆ کوردستان، کانی ره داگیرکه  واڵته ر سه  خستۆته نه وتۆیان ئه گوشارێکی
  ندیخانـه به  لـه ئازادکردنیـان داوای یـا.. کوردمان بێتاوانی مندااڵنی دانی سێداره  له و دان نجه شکه ئه و ئازا و گرتن
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  لــه گرتن ڕێزنــه و دان گوێنــه و پێشــێلکردن بـۆ دات ئــه  تانــه وڵه ده و ئــه هــانی زیـاتر  یــه نگییه بێده م ئــه ر هــه ..ن بکـه
 داوا  وه لێـره  ئێمه.. کوردمان مندااڵنی تیش تایبه به.. مندااڵن ی وه وسانه چه  به دان درێژه زیاتر و مندااڵن کانی مافه
 رکییان ئـه  کـه ین کـه ئه ش ڕێکخراوانـه و ئه موو هه  له و، کوردستان مناڵپارێزی و ڕۆشنبیران و  ران نووسه م رجه سه  له

 مڕۆمان ئه کانی کوردیله» مخۆرێکی خه و دڵسۆز موو هه ر هه  له داواش کوردمان، ااڵنیمند کانی مافه  له  کردنه داکۆکی
  له نین یه ڕابگه زایی ناڕه کامپێنێکی  وه پێکه با و بن نه ن  بێده چیتر.. ین که ئه« کوردستانن داهاتووی ی وه نه  که.. 
  ڕژێمــــه  لــــه داوا ، ســــوریاوه و ئێــــران و تورکیــــا ن، الیــــه  لــــه کوردمــــان منــــدااڵنی کانی مافــــه پێشــــێلکردنی دژی
 منداڵــه موو هــه کــات زووتــرین  بــه.. ین بکــه کوردســتان ی رانــه داگیرکه   واڵتــه و لــه  کــه ریه هه کانی رســته زپه گه ڕه
 م ئــه.. ڵبگرن هــه کانمان بێتاوانــه  منداڵــه دانی نجه شــکه ئه و گــرتن  لــه ســت ده.. و ن بکــه ئــازاد کانمان نــدکراوه به 

 لێبنێرین کۆپیی و داواکاری و تووڕیی و زایی ناڕه یاداشتێکی  به ین بیکه و، بنووسین ئینگلیزی زمانی  به شمان یهداوا
 چـاودێری  کـه ی نانه الیه و ئه موو هه و، مندااڵن کانی مافه ڕێکخراوی و، مرۆڤ کانی مافه ڕێکخراوی ، له  که ریه هه بۆ
 سـوریا و ئێـران و تورکیـا  لـه  کـه ریه هه کانی ته فاره سه  به لێبدرێت کۆپیشی. ن که ده مندااڵن کانی مافه  له داکۆکی و

 ر هــه یــا« ین کــه ئه کوردمــان منــدااڵنی ئــازادکردنی داوای» نــاوی ژێــر  لــه ش کامپینــه م ئــه.. دا وه ره ده واڵتــانی  لــه
 بۆچـوونی و ڕا ڕێزیش بـه ی ئێـوه وادرمهیـ.. زانن ئـه جـوانی  بـه مان کـه له گه دڵسـۆزی رانی نووسه  که.. تر رناوێکی سه

 و نووس چـاره  چونکـه.. ن بکـه پێشـنیاری زانن ئـه بـاش و جـوان  بـه  تـه بابه م به ت باره سه چیش.. و رببڕن ده خۆتان
 و ژیـان کردنـی دابـین و تکردن خزمه..  وه کانمانه کوردیله مڕۆی ئه نووسی چاره  به  نده به کوردستان، و کورد داهاتووی

 یا تاک کو وه چ  مووماندایه هه ستۆی ئه  له و  پیرۆزه و پێویست رکێکی ئه لێیان، داکۆکیکردن و مندااڵنمان کانی مافه
 و کــورد الوازیــی ســت هه و ســۆز و ترســنۆکی و زین بــه نگیش بێــده ..کانیش نییــه ده مه و حکــومی زگــا داموده و ڵ کۆمــه

 .نێت یه گه ده ریی روه کوردستانپه
 

 ٢١١١ی ی نۆڤەمبەر١١
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 . ترین تاوانه وره کارهێنانی مندااڵن بۆ کاری تیرۆریستی گه به

  
 دا، پاکسـتان واڵتی  له «الهوور» شاری  له دا،« ٢١١١ - ١ - ٢٥» وتی ڕێکه  له دا، ڕابردوو ی ممه شه دوو ڕۆژی  له
 ی وه بزووتنـه ن الیـه  لـه سـااڵن،  سـیانزه ن مـه ته منداڵێکی.  پاکستانه ڕۆشنبیریی ندی ڵبه مه گرنگترین  شاره م ئه  که

 ئـاپوڕای نـاو  لـه ، وه نییـه مه قه ته  بـه داڕێژراو پشتێنێکی  به تێنرابوو، ڵه ڵخه هه  وه تاڵیبانه کدارییی چه وی تووندڕه
 و تاوان بێ یس که  سیانزه کوشتنی هۆی  بووه ، وه قانده ته خۆی ، عاشوراوه ڕۆژی ی بۆنه  به دا، کان شیعه سمێکی ڕێوڕه

 و لــه خویــان رپرســێتی به  وه شــانازییه  بــه زۆر تاڵیبــان ی وه بزووتنــه چی کــه.. ســیش که دوو و نجا پــه برینــدارکردنی
 .یاند ڕاگه  خوێناوییه  ساته کاره

 
ــه ــه ی وه ئ ــره  ئێم ــتمانه به مه دا لێ ــه به و س ــه  وه المان ــاوانی ، گرنگ ــه ت ــه کارهێنانی ب ــه  مندااڵن ــاری  ل  و ســتیتیرۆری ک
ــه  م ئــه نــی وه قێزه و  کوشــنده کی تایــه په و  یــه ره وه گه تــاوانێکی خــوی ر هــه تیــرور ..دا ناشایســته تــری رکارێکی ه
 ن الیـــه  لـــه منـــدااڵن، خۆشـــبڕوای و ڕاســـتگۆیی و یی ســـاده و یی بێـــوه و دڵپـــاکی ی وه قوســـتنه اڵم بـــه.. یه مه رده ســـه

  ســته به مه و ئامــانج دیی هێنانــه پێنــاوی  لــه تیرۆریســتی، کــاری امــدانینج ئه بــۆ کارهێنانیان بــه بــۆ  وه تیرۆریســتانه
 و سـۆز و تی مرۆڤایـه و ها بـه و وشـت ڕه دا تیرۆریسـتان نگی رهـه فه  لـه ی کـه اڵم ،بـه تاوانه ترین   وره گه. کانیان گاڵوه

 و  کینـه و ڕق  بـه کانیشـیان منداڵه ، تاوانبارانـه  تیرۆریسـته م ئـه ؟ یـه هه و  بووه هـه بوونی ویژدان و ق هه و یی زه به
 بێگومان.. ن که ده  رده روه په و گۆش یی رده جه و دزی و تاوان و خوێنڕشتن و کردن زوڵم و بڕین کوشتن و دوژمنکاری

 و  هو وێتــه که ده لــێ تیڤی نێگــه کی رییــه کاریگه و  وه نگدانــه ڕه و  خشــه زیانبه و ت قه ســه و  ڵــه هه کی یــه رده روه په  مــه ئه
  .نێت یه گه ده تی مرۆڤایه می رجه سه  ئاینده  به زۆر زیانێکی

 
ــدااڵن، ناســکی گیــانی ــاکی ردیان، گــه بــێ هۆشــی و بیــر من ــێ ڕاســتگۆییان، و دڵپ .. شــوێنن مه تیان رائــه به و ی وه ب

 و ژیان وه پێکه و نکرد قبووڵ کتری یه و کسانی یه و کردن نه جیاوازی و هاوڕێتی و ویستی خۆشه  به مندااڵن  پێویسته
 و گـۆش... و خێرخـوازیی و  باشـه و یی زه بـه و سـۆز و ری روه دادپـه و ڕێزگـرتن و ئـازادی و ئاشتی و کردن هاوکاری

 . «وه دوورنه ده  وه ئه بچێنن چی»: نی وته کورد ن، بکه  ڕێنماییان و رده روه په
 

  ردێک گه ر گه ئه دا، نجام ئه دا عێراق  له نتریان وه ێزهق و وشتر دڕه به و تر نامرۆڤانه ش وه له تاوانی تیرۆریستان
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 م کـه منـداڵێکی نـد چه بوو وه ئـه. وشـتییان بێڕه نـاخی بـۆ  وه شـۆڕنابوونه  یـه ڕاده و ئـه تـا ، ببوایه ویژدانیان و ئابڕوو
 کاریان بـه خۆکـوژی و تیرۆریسـتی کـاری بـۆ دا، دیالـه ی ناوچـه  له تیش تایبه  به ، وه قۆزته شیان له و هۆش ندامی ئه

 یـا دێـت لـێ چیـان بـزانن خۆیـان  بـه ، قوسـتانانه نه  سـزمانه به   و تـاوان بـێ منداڵـه و ئـه  کـه ی وه ئه بێ به هێنان،
  له ێسالمی تی وڵه ده» ناوه  به  تیرۆریستانی گاڵوی و گریس نه رامی مه و ست به مه  له یا ، چییه خۆکوژی و  وه قینه ته

 ؟ تاوانێکه چ  مه ئه..  نییه چی و  چییه بزانن دا،« عێراق
 
  لـه و ڕفاند ساوایان و منداڵ ندین چه دا، عێراق  له  وه رده جه و مافیا گرووپێکی ند چه و تیرۆریستان ن الیه له ر هه
  لـه یاڵییـان خـه کی یـه پاره داوای  وه نامـه یـا فۆن لـه ته هـۆی  بـه ، وه شـاردنه یـان ده  بارمتـه کو وه دا کانییان شارگه حه

  پـاره و ئه کانیان خیزانه  که ی وه ئه ر به له ، ڕفێنراوانه  منداڵه و له ندێک هه ن، بکه ئازادیان تا کرد ده کانیان خێزانه
 و، کوشـت منـداڵێکیان ند چه کان ره ڕفێنه و تیڕۆریست کرا، نه یا په بۆشیان و بوو یان نه داواکربوو، لێیانیان ی زۆره
 . زانراوه نه تریان ندیکی هه نووسی چاره مڕۆش ئه تا
 
 تین وڵـه ده نێـو کی ڕێسـایه و یاسـا موو هـه دژی و منـدااڵن کانی مافـه دژی موویان هـه بـردن، نـاوم  که ی تاوانانه و ئه

  انهتاو ترین وره گه ،   ردانه نامه و ت غیره بێ ی پیشه کارانه جۆره و ئه ..رن ده به تی مرۆڤایه ویژدانی  له و سۆز  و،له
 چـاودیریی و پاراسـتن .. نییـه لێبووردنیـان رگیز هـه  کـه تـاوانێکن ..منـدااڵنن  کـه کـرێن ده مـرۆڤ تـاوانترین بـێ  له

 . دایه ت وڵه ده ستۆی ئه  له م که یه ی پله  به ڵکو ،به نییه دا خێزان ستۆی ئه  له نها ته   پێویسته رکێکی ئه مندااڵن
 
 و  رده روه پــه دروســتی،  بــه و ڕاســتی  بــه  پێویســته.. ندرووســتر ته ڵێکی کۆمــه و ترشــیاو کی یــه ئاینده دابینکردنــی بــۆ

 و کــورد موو هــه و منــدااڵن مخۆرێکی خــه موو هــه ســتوی ئه  لــه ئۆباڵیــان.. ین بکــه کانمان شــه چاوگه  مندااڵنــه ڕێنمــایی
 . دڵسۆزه رێکی روه کوردستانپه

 دا، رکوک که فزیۆنی له ته  له بووم« مندااڵن جیهانی» ی رنامه به ری که ئاماده ، کاته و ئه  که دا،« ١٩٨١» ساڵی  له
 ڵما گــه له بــوو، غــدایی به عســیی به بێکی ره عــه  کــه بــوو،« کــازم زا ڕه د مــه محه» رکوک کــه فزێۆنی لــه ته ری بــه ڕێوه به

 :وتی و یاندم ڕاگه پێی و دانیشت
  
 ێـور) لـه شـێک به ک خوله پێنج ی ماوه بۆ ت، که"  رنامه به ی وته" دوای دا  که رنامه به  له ک یه فته هه موو هه  پێویسته»
 لیبـرۆن» ت کـه رنامه به ری رهێنـه ده ش سـته به مه م ئـه بـۆ یت بـده پێشـان(  وه نگه جه  له نێک دیمه ند چه -  المعرکه من
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 وت پێیم دوو و سێ بێ به و ترس بێ به منیش» بکات  ئاماده بۆ کانت فلیمه پێشتر  که ، وه ئاگادارکردۆته م «سیمۆن
 و کـردن بۆردوومـان و کـاولکردن و سوتاندن و خوێن و بڕین و کوشتن و ڕ شه دا، م که رنامه به  له نیم  ئاماده «من: 

 کی یـه وه کاردانه  چونکـه نازانم، ڕاست  به  مه ئه من  ..م بده کوردمان مندااڵنی پێشانی سامناک شتی و تۆقین و ترس
.. ئاشـتیخواز  بـه ین یانکـه نه بـۆ ڕانگێز شـه  بـه ین بیانکـه بۆ کات، ده دروست دا مندااڵن روونی ده و بیر  له خرا  زۆر
 و  اڵمه وه م به فێۆن له ته ری به ڕێوه به «؟.. نییه باشتر بچێنین ئاشتی و بایی ته و ویتی خۆشه تۆی ر شه باتی  له ئایا
 مانـ  سـێ دوای« ..گـرین ڕاده مانـ  دوو ی مـاوه بـۆ ت کـه رنامه به»: وتـی ر کسه یه و کا یه به دا ی چاره م، ڵوێسته هه

  بـه» : وتـم ر کسـه یه منـیش.. م بکـه  م کـه رنامه به کردنی ئامـاده  بـه سـت ده  دووبـاره  کـه ، وه کـرده بۆم فۆنی له ته خۆی
 .« نێن دانه بۆ رجم مه..رجێک مه
 

 ٢١١١ی جانێوێری ٣١
  

 

 
 

  ٠٢٠٢  - ٠٢٠٠: بابەتەکانی ساڵی 
 

 

 
 

 رتووک دەکەین؟ چۆن منداڵەکانمان هۆگری خوێندنەوەی په
  

 لە.. سـەردەمەدا لەم مـرۆڤ ژیـانی پێویسـتییەکانی پێویسترین لە یەکێکە کەسێک، هەموو بۆ گرن  زۆر خوێندنەوە
 وەکـو.. ەوەخوێنـدن سـەر دێتە ریزبەندی کارکردن، و نووستن و خواردن و خواردنەوە و پاک هەوای هەڵمژینی دوای
 خوێنــدنەوەی بە پێویستیشــمان هەروەهــاش.. بــژین ئەوەی بــۆ هەیە ئــاوخوادنەوە و خــواردن بە پێویســتیمان چــۆن

 هـۆش دەوڵەمەنـدکردنی و گەشەکرن هۆی و، مێشکە خۆراکی خوێندنەوە چونکە هەیە، هەمەڕەنگە بابەت بەردەوامی
  هیچ چێژی و تام ناکەم بڕوا.. داهێنانمانە و ێشکەوتنپ و دانایی و زانایی و بلیمەتی و زیرەکی و زەین و گۆش و
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 .خوێندنەوە چێژی و خۆشی بگاتە خۆشییەک
 

 منـداڵییەوە لە هەر.. سەرکەوتووە و تەواو کەسایەتییەکی کردنی دروست سەرکییەکانی هەرە بنەما لە خوێندنەوە،
 هەمەرەنــگە بـابەت رۆژنـامەی و گۆڤـار و رتووک پــه خوێنـدنەوەی بە پێویسـتیمان سـەردەنێینەوە، کە رۆژەی ئەو تـا

 ئەوانەی و خوێنـدوومانەتەوە ئەوانەی دەکەیـن، بەوە هەسـت.. وەربگـرین زیـاتر و بخوێنینەوە زیاتریش تا.. هەیە
 . ئۆقیانووسێکدا لە دڵۆپێکن.. دەیانزانین و گرتوون وەرمان

 
.. هەمەرەنـگەیە گـوڵ پڕ گوڵزاری و چەباخ قەشەنگترین و جوانترین رتووکخانەش په.. هاوڕێیە باشترین رتووک په
 سـوود شـوێنی باشـترین رتووکخانە په.. میوەیە تامترین بە و خۆشترین بێستانی و باخ دەوڵەمەنترین رتووکخانە په

 . خۆرۆشنبیرکردنە و وەرگرتن
  

 بــارەی لە ..دەکــا فێرمــان لێــدان بەبــێ و هەڕەشــە و چاوســوورکردنەوە بەبــێ کە مامۆســتایە، باشــترین رتووک، پــه
 : ناودارانەوە گۆشەنیگای لە رتووکخانەوە، په و رتووک په بایەخی

 
 ".بژیم ناتوانم رتووک، په بێ بە من: "جیفەرسۆن تۆماس
 ".نییە کەم هیچت لە واتە هەبێ، رتووکخانەیەکت په و باخچەیەک ئەگەر: "سیکەرۆ مارکۆس
 ".پارە لە بێ پڕ جزدانەکەت کە ەوەیل باشترە رتووک، په لە بێ پڕ رتووکخانەکەت په: "الیلی دیگۆن
 ".دادەنێم نەزانی بە من نەخوێنێتەوە، رۆژنامەیەک رۆژانە ئەوەی: "گاندی
 ".کۆدەکەینەوە بەختیاری واتا کۆدەکەینەوە، رتووک په کە کاتێ: "ستاریت فنست

 ئەگەر بەاڵم رتـووە،گ تـازەم هـاوڕێیەکی واتە دەخـوێنمەوە، رتووکێک په جار یەکەمین بۆ کە: "گۆڵدسمیس ئۆلیڤەر
 ".دەکەوێتەوە هاوڕێیەکەم بە چاوم دووەم جاری بۆ واتە بخوێنمەوە، رتووک په هەمان تر جارێکی بۆ رێکەوت بە

 کەسـەیە ئەو هاوڕێشـم، باشـترین. دان رتووک په لە زانم، بیان حەزدەکەم من کە شتانەی ئەو" :لینکۆڵن ئەبراهام
 ". ێندۆتەوەخو نەم کە بکا، پێشکەش رتووکێکم په کە

 لە و، راوبـکەن چـاک بۆچوونی و بیر بردیش، و دەست بە راوچییەکی وەک بخوێننەوە، هەوڵدەن: "نیتشە فریدریک
 ". بکەونەوە دوور کۆنەکانیش و بۆگەن هزرە
 ".دەبێت زیاتر زانیاریش و زانست بێت، زۆرتر رتووک په تا: "هانسینس ئۆمەر
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 خوێنـدنەوەی چیـژی و بایەخ بەاڵم.. کردۆتەوە کەمتر رۆژنامای و گۆڤار و رتووک په رۆڵی لە ئینتەرنێت کە راستە
 . نابێتەوە کاڵ هەرگیز رۆژنامە و گۆڤار و رتووک په
 

 رۆشــنبیریی و زانیــاری و زانســت ئاســۆی و، دەکــا گەشــەتر ئارەزووەکانیــان و حەز خوێنــدنەوەوە، هــۆی بە منــدااڵن
 دەست پرسیارانەشیان ئەو وەاڵمی دەبێ، دەوڵەمەنتر زمانەوانیان و رستە و وشە فەرهەنگی دەبێ، فراونتر گشتییان
ـــدا کە کە دەکەوێ ـــێ لەالیان ـــن ب ـــدێ. وەاڵم ـــانەش لەو هەن ـــانی کە دەکەنەوە، گرێی ـــردوون رام ـــۆی بە هەر.. ک  ه

ــدنەوەوە، ــدااڵن خوێن ــا من ــردەبن، راســت و دروســت کەســایەتییەکی پێویســتییەکانی بنەم ــو فێ ــردن کۆشــش: وەک  و ک
 و یەکسـانی هیـواداری، و گەشـبینی یارمەتیـدان، و هاوکاری راستگۆیی، و راستی کۆڵنەدان، و خۆڕاگرتن تێکۆشان،
 هەســتی بەخۆبــوون، بــڕوا خۆشەویســتی، و دڵســۆزی نیشــتمانپەروەری، و گەل رەواناســی، و دادپەروەری ئــازادی،

 . هتد... زیندوویی، ویژدان و مرۆڤایەتی
 

ــگەیەوە، لەم ــڕۆ روان ــان و گەرەک لە و شــارۆچکە و شــار لە پێشــکەوتوودا، یواڵتــان لە ئەم ــوو لە و دێهاتەک  هەم
 رتووکخانەی پـه مندااڵنیشـدا، نووسـتنی ژوورێکی هەموو و ماڵێک هەموو لە بەڵکو خوێندندا، پۆلێکی و قوتابخانە

 و قۆنـاخ وهەمـو بـۆ هەمەڕەنگەیـان سـەرچاوەی و گۆڤـار و رتووک پـه هەزاران بە و، هەیە تیـدا بچووکیان و گەورە
 تـر شـوێنانی و گەڕەک و اتهـدێ کە هەیە، گەڕۆکیـان رتووکخانەی پـه چەندین ئەوەش سەرەڕای.. تێدایە تەمەنێک

 رۆژانە ئەوەی ئەمـڕۆ.. خوێنـدنەوە شـەیدایانی بەردەستی دەخەنە گۆڤار و رتووک په تازەترین.. و دەکەنەوە بەسەر
 رتووکخانەی پـه ماڵێکیش هەر.. دەدات بەفیڕۆ نرخانەشی بە ەرۆژ ئەو و، ئاگایە بێ و دابڕا کەسێکی نەخوێنێتەوە

 و دیکـۆر بـۆ تەنهـا رتووکخانەشـمان، په و رتووک پـه بـا.. نیـیە تێـدا چێشتخانەی کە وایە ئەوە وەک نەبێت، تێدا
 رتووکەکان پــــه ئەگەر شــــوورەییە نەبێــــت، گشــــتییەکانمان رتووکخانە پــــه و قوتابخانەکانمــــان و مــــاڵ رازانەوەی

 . نیشتووبێ لێ تۆزیان و ێتنەوەنەکراب
 
  ـ نەرویج لە( بێرگن) گشتی رتووکخانەی په لە خۆم پشووی و پەرژان کاتی زۆرترین هەبێت ماوەم کاتێک هەر من
 لەم کــــوردی گۆڤـــاری و رتووک پـــه باشـــی ژمـــارەیەکی. بەســــەردەبەم خوێنـــدنەوە بە - دەژیـــم لێـــی شـــارەی ئەو
 پـار سـاڵی. تێـدایە تازەشـیان رتووکی پـه.. منـدااڵنن بـۆ بەشـێکیان کە یە،هە کوردیدا بەشی لە رتووکخانەیەدا په

ــوەبەری لەگەڵ ــه بەڕێ ــەم رتووکخانەکەدا پ ــرد قس ــی و ک ــرد، ئەوەم گلەی ــاو لە کە ک ــارەی چ ــورد ژم ــەکانی و ک  بەش
 خانەیرتووک پـه بەڕیـوەبەری وەاڵمـی ؟ بـۆچی.. دەکـڕن کـوردی بەشـی بـۆ تازە رتووکی په کەمتر زۆر تر، زمانەکانی
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. دەکـڕین تـازە رتووکی پـه بەشـێک هەر رتووکەکانی پـه خوازیـارانی و خوێنەران بەپێی ئێمە وتی.. بوو ئەوە بێرگن
 ناکــات، رتووکخانەیە پــه ئەو هــاتووچۆی مــن قەی بە کەس وتــم وەکــو داخەوە بە.. راســتن قسەکەشــی راســتیدا لە

 و بخــوازێ رتووکێک پــه یــان بخــوێنێتەوە رتووک پــه کە ببیــنم، کوردمــان منــداڵێکی یــا کوردێــک، دەگــمەن بە مەگەر
 مەگەر دەکەون، بەرچاو ترم نەتەوەکانی پیاوانی و ژن و الو و منداڵ سەتان بە رۆژی کەچی.. ماڵەوە بۆ بیباتەوە
 بـۆ دەبـاتەوە خـوازراو رتووکێکی پـه چەنـد یەکە هەر دەهێڵن، بەجێشی کە ێڵن،هب بەجێی دەوام تەوابوونی لەکاتی
 . ماڵەوە

  
 پرسـیارن هەندێ ئەمانە.. دەبێت خوێندنەوە و رتووک په هۆگری منداڵ کەیەوە لە نەزانراوە، تەواوی بە ئیستا تا

 رتووک په لە حەزیان منداڵەکانیان کە بێت، ئاشکرا بۆیان و بزانن کە ئەوەی بۆ دەدەن، باوکان و دایکان یارمەتی
 : هەیە خوێندنەوە

 
  بکا؟ گۆڤار و رتووک په سەیری دەکا حەز ناڵەکەتم کە، دەکەی ئەوە تێبینی ئایە* 
  بگرێ؟ دەستەوە بە رتووک په بار و جار دەکات حەز بێ، تەنها بە منداڵەکەت کە *
  دەکا؟ وێنەکانی سەیری.. هەڵدەداتەوە الپەڕەکانی بێ، بەردەستدا لە رتووکی په کە* 
  دەیخوێنێتەوە؟ ییەبەردست لە رتووکەی په ئەو کە دەردەخا، خۆی وا جار، هەندێ* 
  بکا؟( وشە ریزبەندی)وشەسازی  یاری کە دەکا، بەوە حەز منداڵەکەت ئایە* 
  بدەێ؟ پێشانیانی ئەگەر دەدا، نووسراوانە رستە ئەو سەرنجی و بایەخ ئایا* 
  دەکاتەوە؟ دووبارەیان خۆیەوە لەبەر خوێندۆتەوە، بۆت چیرۆکانەی لەو کە رستانەی و وشە لەو هەندی* 
  ؟ دەپرسێ لێ وشەکانت انایم* 
  دەدا؟ سەرنجیان و، الیانەوە بە دەچێت بێ، بەردەستدا لە رتووکیان په گەورەتر، خوی لە برای و خوشک کە* 
 
  و، هەیە خوێندنەوە لە حەزی منداڵەکەت واتە ..بێ( بەڵێ) بە پرسیارانە ئەو وەاڵمەکانی زۆربەی ئەگەر 
 

ــۆزیتەوە حەزە ئەم پێویســتە ــیبەپ و، بق ــی ێ ــه تەمەن ــارە و رتووک پ ــانی گۆڤ ــۆ کوردییەک ــت ب ــەرەتاوە لە.. بکڕی  س
 ، و بکە ستایشی خوێندەوە، گۆڤارێکیشی و رتووک په هەر.. بکە دابین بۆ ئاسانی رەنگاوڕەنگی وێنەداری رتووکی په

 . دەکا دڵخۆشی.. بێ بەهاش هەرزان خەالتەکەت.. بکە پێشکەش خەاڵتێکی
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 رەچــاوی پێویســتە.. رتووک پــه هــاوڕێی بە کەن بیــان و، بــکەن خوێنــدنەوە هــۆگری منــداڵەکانتان، ئەوەی بــۆ جــا
 : وەک بکەن، پێویست رێنمایی و زانست کۆمەڵێک

 
 رۆژنــامە و گۆڤــار و رتووک پــه منداڵەکانتانــدا بەرچــاوی لە و نمــوونە ببــنە باوکــان، و دایکــان ئێــوەی پێویســتە* 

 . کەنب ئێوە لە چاو منداڵەکانشیتان تا بخوێننەوە،
 و چیــرۆک رتووکی پــه.. راکــێش ســەرنج و خــۆش هــونەری شــێوەیەکی بە و رەوانــی بە و مامناوەنــدی دەنگێکــی بە* 

 کۆمەڵێـک.. نووسـتن پـێش ئێـواران تـایبەتیش بە..بخـوێننەوە منـداڵەکانتان بـۆ سەرکیشی و سەرگوزشتە و هۆنراوە
 . بگەن تێ هۆنراوەکان و چیرۆک مەبەستی لە منداڵەکانت ئەوەی بۆ بوروژێنن پرسیاریش

 منـدااڵن گۆڤـاری و رتووک پـه بە و دابنـێن رتووکخانە پـه منـداڵەکانتان ژووری لە کرا ئەکەر ، ماڵەکانتاندا لە* 
 . ڕازێننەوە بیان
 و، بکـرێن دەوڵەمەنـد منـدااڵن هەمەرەنـگەی گۆڤاری و رتووک په بە قوتابخانەکان، رتووکخانەکانی په پێویستە* 
 . خوێننەوە بیان ماڵەوە لە و بیبەنەوە مندااڵن بە بدرێت رتووک په
 ، قوتابیـان کردنـی رێنمـایی و هانـدان لە هەبێـت کاریگەریان رۆڵێکی ، کوردیمان زمانی مامۆستایانی پێویستە* 
 . گۆڤار و رتووک په خویندنەوەی خوودانە بۆ
 ، نـازانن ماناکانیـان وشانەی ئەو انیهاوم چۆن کە بکەن مندااڵن فێری کوردیمان، زمانی مامۆستایانی پێویستە* 
 . دۆزنەوە بیان کوردی زمانی فەرهەنگەکانی لە
 . ێننهراب دەن  بێ خوێندنەوەی بە مندااڵن پێویستە* 
 هەر یــا رتووک پــه دەنــگەوە بە هاوڕێکانیانــدا لەبەردەم و، بهێــنن رایــان پێویســتە شــەرمنن، منــدااڵنەی ئەو* 

 .بشکێ شەرمیان تا.. بخوێننەوە بێت تر بابەتێکی
 لە هەیە خۆدەرخســتنیان حەزی منــدااڵن لە هەنــدێ. دەکــات وبلیمەتــر زیرەکتــر منــدااڵن، خوێنــدنەوە بێگومــان* 

  و نەخواتەوە پەن  دەیانەوێت ئەوەی با.. مەگرن لێ رێیان و، بکەن سەرکوتیان نابێ.. هاوڕێکانیاندا بەردەم
 . ببڕن دەری
 . رابهێنن ەوەخوێندن خێرایی لەسەر منداڵەکانتان* 
ــداڵەکانتان*  ــنن،هراب من ــاتی لە کە ێ ــدنەوەدا، ک ــدییەکانی رەچــاوی خوێن ــان خاڵبەن ــکەن رێزم ــۆ ب ــوونە ب  کە: نم

ــۆر گەیشــتنە ــی( ،)ب ــا بشــوو کەم ــەیەک ی ــدەن، هەناس ــایی خــاڵی لە ب ــدا کۆت ــاتر پشــوویەکی ،).( رستەش ــا زی  ی
 .بکەن لێ هەڵوەستەیەکی
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 و، بــکەن الوازیــان هــۆی چارەســەر پێویســتە.. بکــرێن پەراوێــز نابێــت ازن،الو خوێنــدنەوەدا لە منــدااڵنەی ئەو* 
 .بکەن دابین بۆ پێشکەوتنیان هۆیەکانی

ــکەن، ئەوەش رەچــاوی پێویســتە*  ــا رووی لە ب ــر و توان ــن و بی ــرە و زەی ــرەکییەوە، و بەه ــاوازی زی ــوان لە جی  نێ
 . هەیە مندااڵندا

 . بگەن تێ خوێننەو دەیان ەتانەیباب ئەو مەبەستی و مانا لە ێنن،هراب مندااڵن* 
.. شــارەکانتان گشــتی رتووکخانەی پــه لە منــدااڵن گۆڤــاری و رتووک پــه بەشــی بــۆ بەرن، منــدالەکانتان پێویســتە* 

 . بکەن دەوڵەمەندیان تازە گۆڤاری و رتووک په بە و بدەن پێ گرنگی زیاتر مندااڵن بەشی هیواداریشین
  

 شـادیە) خاتوو لە داوام کرد، خۆشەویستم کەرکوکی شاری گشتی رتووکخانەی هپ سەردانی ئێستا لە بەر مان  پێنج
 بەداخەوە.. بـدات پێشـان منـدااڵنم بەشـی کە کـرد کەرکـوک گشـتی رتووکخانەکەی پـه بەڕێوەبەری ی( محەمەد بەکر
 چەنـد ،بەرزدا رەفتێکـی سـەر لە تاریکـدا، بچـووکی هـۆڵێکی سـووچێکی لە.. بەشـە نـاو بە اهتەن مندااڵنیان بەشی

 بەشـی نـابوون لێ ناویان.. بوون کەمتر دەستم پەنجەکانی ژمارەی لە ژمارەیان کە دانرابوون، مندااڵن رتووکێکی په
 و نـیگەران ؟ بخـوێننەوە چـی بـێن.. بـکەن بەشـە لەم روو کوردمـان منداڵی چوار مانگێکدا لە ناکەم بڕوا.. مندااڵن
 لە ئاوڕ پێویست وەکو کە دەکرد ئەوەی گلەیی.. نەبوو رازی نیانمندااڵ بەشی لە.. ش شادیە خاتوو.. بووم دڵگران

 . نەکراون هاوکاری و نەدراوەتەوە رتووکخانەکەیان په
  

 بە پێشـکەش منـدااڵن، بـۆ کـوردی گۆڤـاری و رتووک پـه کۆمەڵێک کە دەکەم، کوردستان رۆشنبیری وەزارەتی لە داوا
 . بکەن کەرکوک شاری گشتی رتووکخانەی په
 

 و رتووکخانە پـه ئاشـنای ببـنە و خوێندنەوە بدەنە خوو ئەوەی بۆ منداڵەکانمان، باشی هاندەری ببینە کە رمهیوادا
 ". بەردە سەر نەخشی وەک منداڵی، بە فێربوون: "دەڵێن وەکو. رتووک په هەمیشەی هاوڕێی ببنە

 

 ٢١١٢ی فێبریوێری ٢١
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 .ر مندااڵن سه رنێت له ریی ئینته کاریگه  

  
 بـاش  رییـه کاریگه  لـه بـاس دا، شه به م له. کرد مندااڵن ر سه له فزیۆن له ته کانی رییه کاریگه  له باسمان مدا که یه شی هب  له
  لـــه مڕۆ ئـــه ژیانی لـــه کییان یـــه وه نگدانه ره چ  کـــه. ین کـــه ده منـــدااڵن ر ســـه  لـــه رنێت ئینتـــه کارهێنانی بـــه کانی خراپـــه و

 . بێت ده داهاتوویاندا
 
 ین بکه ز حه مااڵن، زگاکانی ده  ته بوونه کان، لیکترۆنییه ئه  جۆره مه هه  یارییه زگاکانی ده و رنێت ئینته و ر کۆمپیوته ۆمڕ ئه
 تر ره مه سـه و یر سـه کی زگایـه ده چ بێت ده داهاتوودا، سااڵنی  له ئاخۆ.. خێزان کانی پێویستییه  ته بوونه ین، که نه ز حه و

  لـه.. یرن سـه و ند سـه په و  تـازه  وه ئێمه الی به مڕۆ ئه ی زگایانه ده و شت و ئه و ستی ناوه داهێنان گومانبێ..  وه کایه  بێنه
  کی پێشـبڕکێیه لـه رۆژگـار  چونکـه.. نـابن رازی پێیـان  ئیمـه دوای ی وه نـه و، نامێنێـت باویـان و ئاسـایی  بنه ده ینێدا سبه

ــه ــه رۆژ و،  خێرادای ــانی هــا جۆره و ری گــه تازه و گۆڕانکــاری رۆژ دوای  ل ــازه داهێن ــه جــوانتر و یرتر ســه و تر ت  موو هــه  ل
 و رادێـت و ژێـت ده تێیـدا ی رۆژگـاره و ئـه پێ بـه مـرۆڤیش.. کـرێن ده دروسـت باشتر و جوانتر مۆدێلی.. بینین ده کاندا بواره
 م ئــه ر گــه ئه.. خــۆین مــرۆڤ بیــری و هــزر ی زاده ر هــه ش رییانــه گه تازه و گۆڕانکــاری و داهێنــان م ئــه.. گونجێنێــت ده خــۆی

 پـێش..  بوایـه نه تر تـازه و باشـاتر شـتی و زیـاتر پێویسـتی  به پێویستیمان ر گه ئه..  بوونایه نه ش ملمالنێیانه و کێبڕکێ
 ی پێچکـه ، هکـ زانـین ده ش راسـتییه م ئـه.. دا ده نه روویان ژیانماندا  له گۆڕانکاریش و ری گه تازه و داهێنان و وتین که ده نه
 .  وه خولێته ده  وه پێشه بۆ م رده هه.. و ستێ ناوه وتن پێشکه و ژیان ی وه وڕه ره
 
ــه ــه  ل ــه مڕۆدا، ئ ــه رنێت ئینت ــه ده  بۆت ــه کی زگای ــتییه و کی ره س ــه کی پێویس ــااڵن موو ه ــوێنی.. م ــه خــۆی ش ــاو  ل ــدا ن  خێزان

 لـێ وای.. ن بـه ده ر سـه به رنێت ئینتـه کارهێنانی بـه  بـه زۆر کی یـه ماوه  رۆژانه و  بوونه هۆگری منداڵ و  وره گه..  وه کردۆته
 ئاسـانیش و سـووک و بچـووک  هێنـده مـۆدێلی..  یـه هه خـۆی تیی تایبـه رنێتی ئینتـه و سـه که ر هـه ماڵێکدا ر هه  له  هاتووه

ــاو  خرێنــه ده  کــه دروســتکراون، ــۆ و  وه گیرفانــه ن ــڕۆین شــوێنێک ر هــه ب ــه له ب ــدا ڵ گ ــه هد خۆمان ــاتێکیش ر هــه.. و ین یب  ک
 . نوێ سازیی پیشه شۆڕشی کانی گرنگه  ره هه زگا ده  له  کێکه یه رنێت ئینته.. بهێنین کاری به توانین ده ،وێت بمانه

 
 و ر تۆمارکــه و کــامیرا و فزۆن لــه ته و ڤیــدیۆ و رادیــۆ زگاکــانی ده  لــه  کــه ی، تانه ســڵه خه و ســت به مه و رۆڵ و ئــه موو هــه
ــه ته ــۆن ل ــب و ف ــار و کتێ ــه و گۆڤ ــه و  رۆژنام ــدین چه  ل ــا ده ن ــامێر و زگ ــه و ئ ــه.. ن هــه تــردا کانی داهێنان  ر هــه رنێت ئینت
  بـه و کان داهێنانـه شای  به دا مه رده سه م له رنێت ئینته  که  یه وه ئه شایانی  بۆیه..  وه ته کۆکردوونه خۆیدا له  له موویانی هه
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  وه رنێته ئینته هۆی  به..  بزانین ژیانمانی کانی بواره وتنی پێشکه و گردن شه گه پێویستی گایز ده سوودترین به و گرنگترین
 کـورترین  لـه.. ین بـده نجام ئه وره گه رامێکی مه و نجام ئه توانین ده..  ماوه کورترین به و رک ئه مترین که  به و ئاسانی  به

  نامـه کات خێراترین  به توانین ده.. ین بکه  وه تره سانی که و سوکار که و اوڕیه  به ندی یوه په  وه نگه ره و ن  ده  به دا ماوه
 گونـدێک  بـه  کـردووه رینی بـه جیهـانی رنێت ئینتـه..  وه ربگرینـه وه کانیان اڵمه وه ش خێراییه و به ر هه و بنێرین کتری یه بۆ
  بـه و ئـازادی  به دا، نجاڵه جه  جیهانه م به توانین ده  ڤیزه رگرتنی وه بێ به و پاسپۆرت بێ به.. وێت بمانه کاتێک ر هه.. و

 رنێت ئینتـه مڕۆدا ئـه  لـه. بێت لێی زوومان ئاره  که ین بکه شوێنێک ر هه ردانی سه و، ین بکه ی په و شت گه خۆمان زووی ئاره
 بێ بـــه.. ژیـــان کـــانی بـــواره و ت بابـــه موو هـــه پســـپۆری مامۆســـتای  بـــه و، کان قۆناخـــه موو هـــه ی قوتابخانـــه  بـــه  بـــووه

 بێبنـی کی ریایـه ده رنێت ئینتـه.. خشـێت به ده پێمـانی و کـات فێرده زانیاریمـان و زانسـت  زۆر لێـدان زله و  وه چاوسوورکردنه
  لـه ئاسـانی  بـه  کـه..  رۆشـنبیرییه و زانیـاری و زانسـت رگرتنـی وه ی رچاوه سـه گرنگتـرین. . یـه نگه ره مه هه گشتیی زانیاری

 ن نگـه ڕه مه هه و  جۆره مه هه  هێنده و  زۆرن  هێنده رنێت ئینته کارهێنانی به باشی  به کانی سووده.. دان موومان هه ستی رده به
.. بکا ڵدا گه له ملمالنێی و بدا رنێت ئینته شانی  له خۆی  نییه تر کی زگایه ده هیچ دا مه رده سه م له  بۆیه.. ژماردن  نایه  که
 . رین ناوبه( رنێت ئینته می رده سه)  به  مه رده سه م ئه شێ ده ، که نبی نه ش ڵه هه  نگه ره
 

 خرۆشـان ی ربی عـه خوراوی ما  و  وساوه چه و  مدیده سته النی گه بوو،( یسبووک فه) تۆڕی بوو، رنێت ئینته ر هه بێگومان
 نـد چه تـوانی  کـه بـوو یسـبووک فه ر هـه..  وه ربگرنـه وه کانیـان وتکراوه زه  مافه و، ڕن راپه و کبگرن یه ی وه بۆئه.. جۆشان و

 .رووخێنێ بیان و بکا چ ملکه بی ره عه ملهوڕی و مکار سته دیکتاتۆرێکی
 
  بـه توانێـت ده وێ، بیـه سـێ که ر هـه ؟..  نییـه ترسـی مه  لـه دوور و  هێمنـه رنێت، ئینتـه رینی بـه و قووڵ ریای ده ئایا اڵم به

  بکات؟ دا ریایه ده م به ی په یی ئاسووده و ئاسانی
 

 دڵنیاییمـان جێـی و، کـا ده رانمان نیگـه و،  ترسـیداره مه ک یـه راده چ تـا دا، بنـه بێ ریا ده م به مندااڵن کردنی شت گه ئایا
  ؟.. نییه

 
 تیـ  ۆزهپ  رییه کاریگه ی رباره ده ن، هه جیاواز ی پراکتیکی ی وه تاقیکردنه و  وه تۆژینه و  وه لێکۆڵینه و رنج سه راو لێ گه 
 و باوکـــان و دایکـــان ی زۆربـــه هۆشـــی و بیـــر  کـــه..  وه مندااڵنـــه ن الیـــه له رنێت ئینتـــه کارهێنانی بـــه کانی تیڤییـــه نێگه و

 . کردوون رامان و دامان مندااڵنی مخۆرانی خه و کاران رده روه په
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  لـه  نییه ر به له روو  کی عبایه ده یا بێ، رووا سروشتی  به  نییه کێک رووه رنێت ئینته  که ، بڵێم  وه ئه پێشا  له م دکه زه حه
 چـۆنی خـۆی مـرۆڤ..  دروستکراوه و  داهێنراوه  وه مرۆڤه ن الیه له و  گیانه بێ کی زگایه ده رنێت ئینته.. زابێ تر کی عبایه ده

 پــێ ی  ســته هه و ئــه خــۆی مــڕۆڤ و  ســتیاره هه کی زگایــه ده رنێت ئینتــه.. کــا ده ڕێژی رنامــه به خراپــی، یــا باشــی  بــه بوێــت،
 پـێ زیـاتری  وه لـه..  دایـه وبیـر قڵ ئـه  لـه ی وه ئـه ر هـه.. دابڕێژێـت بـۆی یـا داڕشـتووبێ، بۆ کی یه رنامه به چ..  خشیوه به

 تی تـه چۆنیه  لـه و، ی کـه قڵه ئه ڕێژیی رنامـه به تی چۆنییـه  لـه رنێت ئینتـه کانی زیانـه و کان سـووده ی راده  واتـه  که  ..  نییه
 و وتن پێشـکه و گشـتی سـوودی بـۆ ن، الیـه و س کـه نـدێک هه  کـه..  دایـه ی دانراوانـه بـۆ   ڕێژییه رنامه به و ئه کارهێنانی به

 و نیـاز و مـادی و تی سـایه که سـوودی بـۆ ن، هـه تـریش نی الیـه و سـان که.. ڕێـژن ده دایـان تی مرۆڤایـه و مـرۆڤ تی خزمه
 سـتی ده  بـه ش وه ئـه مـرۆڤ دیسـان.. ڕێژن ده دایان مرۆڤ رکردنی ده ڕێ  له و، دنیان گه زیان و، خۆیان تیی تایبه رامی مه

 ی خشـته  لـه کامیـان  کـه بزانێـت و ئـه بێـت ده.. بێت تێک بابه  جۆره چ و، ڕ ماڵپه کام و  رنامه به کام ئاشنای  که تی خویه
 . خشن به ده پێ سوودی شیان کامانه.. نن یه گه ده پێ زیانی و ن به ده
 
 ئـازادی  بـه منـدااڵن.. گـرن رده وه لـێ سـوودی و چیـژ و خۆشـی و،  بوونـه رنێت ئینتـه هـۆگری کان وره گـه  له زیاتر ندااڵنم

 یری سـه.. بن فێـرده  لێوه خراپی و باش شتی.. و هێنن ده کار به رنێت ئینته کان وره گه ی ماوه  له زۆرتر کی ماویه بۆ  رۆژانه
.. بیـنن یـان ده  کـه ش شـتانه و ئـه.. ن نایکـه و کردوون نه دییان به خۆیاندا ی ڵگاکه کۆمه  له  که ، ن که ده یر سه و نامۆ شتی

 .. بێت ده داهاتووشیان فتاری ره و ژیان ر سه له.. و مڕۆ ئه ژیانی ر سه  له خراپیان و باش  ی وه نگدانه ره و ریی کاریگه
 
 ئاشـکرای شـوێنی و ڕ ماڵپـه زار هـه د سـه  لـه زیاتر ئێستا تا ران، وه لێکۆڵه و ن الیه ندێ هه دواداچوونی، به و  قسه پێ به
 .  ئاراوه  دێنه  تازه سبازی وه هه ناشیرینی ڕی ماڵپه د سه پێنج ش رۆژانه..  یه هه تاندن ڵه ڵخه هه و ناشیرین سبازیی وه هه
 
..  گرتـووه  وه رنێتـه ئینته کارهێنانی بـه  بـه وویـانخ کان وره گـه  لـه زیـاتر منـدااڵن  کـه  زانـراوه  وه ئـه ، ش وه تۆژینه  به ر هه
 . بێ نه ئاسان کردنیان کۆنترۆڵ  ریکه خه
 
  کـه ین بکـه لێ وایان چۆن ؟..کاربهێنن به رنێت ئینته دروستی و راستی  به کانمان، منداڵه ی وه ئه بۆ  باشه ین بکه چی ی ئه
 ک یه راده تا ش سته به مه م ئه دیی هێنانه بۆ ؟..ن البده خۆیان و رێزنبپا خۆیان ؟..کان ناشیرینه و وسبازی هه  ڕه ماڵپه  له

 و چــاودێری و رێنمــایی رکی ئــه  پێویســته کان خێزانــه ر ســه له..  دایــه خێــزان ســتی ده  لــه منــدااڵن کردنــی کــۆنترۆڵ کلیلــی
 . ستۆبگرن ئه  له کانیان منداڵه کردنی ئامۆژگاریی
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 و ئـه موو هه ریش، خوێنه ی ئێوه  له  که ریه هه  وه دڵنیاییشه  به کرد، رنێتمان ئینته هێنانیکار به کانی سووده باسی کورتی به
 کارهێنانی بـه خراپـی  بـه وتمـان کـو وه اڵم بـه.. چـین  کـه  بخشـێ ده پێمـان رنێت ئینتـه  کـه زانن ده  ندانه به زه و زۆر  سووده
 و مڕۆ ئــه تــا.. مرۆڤــدا ژیــانی  لــه بــوو شــت ترین وره گــه  وه کردنــه ئــاگر فێربــوونی.. نێت یــه گه ده پــێ زیانمــان رنێت ئینتــه

  به هاتو ر گه ئه ، ته نیعمه م ئه ر هه اڵم به..   وتنمانه پێشکه گرنگی زۆر کی هۆیه و وت سکه ده ترین وره گه ئاگر داهاتووش
 . کوژێت مان ده و سووتێنێ مان ده.. بهێنین کاری به خراپی

 
 کارهێنانی بـه نادروسـتی و خراپـی  بـه  لـه منـدااڵن خـووگرتنی کانی زیانـه و کان رییـه کاریگه  لـه نـدێک هه کورتی  به زۆر

  لــه رنێت ئینتـه کارهێنانی بــه تی چۆنیـه ســنووردارکردنی بـۆ ســوود به رێنمـایی نــدێ هه ڵ گـه له.. ین کــه ده بـاس رنێت ئینتـه
 . وه مندااڵنه ن الیه

  
 : ربگرن وه لێ سوودیان کاران رده هرو په و باوکان و دایکان هیوادارین

 
 کاسـانێکی  به ندی یوه په خوازراودا ناوێکی ژێر له.. و ن ناده رنێتدا ئینته  له خۆیان راستی ناوی ن هه س که زۆر مڕۆ ئه *

 . ناسێنن ده پێ وخۆیانیان ن که ده  وه تره
 
  لـه و  شـاراوه و تی تایبـه سـتێکی به مه بـۆ.. ن کـه نه  سانه که و ئه راستیی ناخی  له گوزارشت  خوزراوانه  ناوه م ئه  یه وانه له

 . کاربهێنن به  خوازراوانه  ناوه م ئه بردن خشته
 

 ناســراودا نه سـانێکی که ڵ گـه له باوکیــان و دایـک پرسـی بێ بــه نابێـت  کـه.. ین بــده منـدااڵن  بـه هۆشــیاری  پێویسـته  بۆیـه
 . ن کهب ئاشکرا بۆ خۆیانیان و ن بکه ندی یوه په
 
 و گرتـوو ق ده کی خوویـه  بێتـه ده.. درێـژ کی یـه ماوه بـۆ رنێت، ئینتـه کارهێنانی بـه  بـه منـدااڵن ی رۆژانه گرتنی خووپێوه *

 گیری گۆشـه و سسـتی و شقورسـی له تووشـی.. خوێندنـدا  لـه وتنیان دواکـه هـۆی  بێتـه ده ش مـه ئه.. بهێنن لێ وازی ناتوانن
  بـه  یـه وانه له  چونکـه.. الیـان بێـت  بڤـه و، ین بکـه  غـه ده قه لـێ رنێتان ئینته کارهێنانی به  که ، نییه راست ش وه ئه. بن ده

  له یا گشتی ی کتێبخانه و  خانه قاوه و  چایخانه کو وه تری شوێنێکی  له و  وه ره ده  بچنه ماڵ  له  وه دروستکراوه کی بیانوویه
 بــۆ اڵم بـه بهێـنن، کاری بــه  وه ماڵـه  لـه گرین نـه لــێ رێیـان  وایـه باشــتر  یـهبۆ.. بهێـنن کاری بـه بێــت تـردا شـوێنێکی ر هـه
ــۆ.. بــن چاودێریــدا ژێر لــه و ســنوردار کی یــه ماوه  و ســایت و ئــه ،.. وه نــه که نه خش زیانبــه و ناشــیرین ڕی ماڵپــه ی وه ئــه ب
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 ئاسـۆی و خشن به ده پێ سوودیان  که.. بگرن  تانه بهبا و له گوێ و،  وه بخوێننه  تانه بابه و ئه و،  وه نه رکه سه به  ڕانه ماڵپه
 . ن ده ده زاخاو نوێ خشی سوودبه تی بابه  به هزریان و بیر و، ن که ده فراوانتر گشتییان رۆشنبیری و زانیاری و زانست

 
 بتوانن تا.. بن نه د ڵه نابه رنێتدا ئینته کارهێنانی  به تی چۆنییه  له ، وره گه برای و خوشک یا باوک و دایک  پێویسته *

  بـه.. رن بـه پـێ یان پـه توانن نـه کانیان منداڵـه و دابنێن بۆ ریان فیلته یا ن بکه کان ناشیرینه  ڕه ماڵپه و سایت کۆنترۆڵی
 چـاودێری ژێر لـه  کـه بێـت دڵـدا  لـه شیان ترسه و ئه با.. زێنن ببه سوور هێڵی نابێت  که بڵێن کانیان منداڵه  به راشکاویش

 .  وه نه که یان ده  که ن که ده یان تانه بابه و ئه کۆنترۆڵی و، دان
 
.. ن بکـه پێویسـتیان ئامۆژگـاری و رێنمـایی.. ن بـده منـدااڵن کردنـی رۆشـنبیری وڵی هـه قوتابخانـه و خێـزان  پیویسته *

 منـدااڵن تـا.. و بن  یان متمانه و دڵنیایی جێی تا.. ن بکه رنێتیان ئینته کارهێنانی به دروستی و راستی و باشی  به فێری
 ر سـه به چـاودێربن خۆیـان کـردن چاودێری بێ به.. و ن بکه رنێت ئینته کارهێنانی به کانی زیانه و سوود  به ست هه خۆشیان
 . ن البده کان خشه به زیان و ناشیرین  شته یرکردنی سه  له و، سایت  له خۆیان خۆشیان..  وه خۆیانه

 
 یری سـه  کـه  نموونـه بـۆ.. بێـت ده منـدااڵن وشـتی ره ر سـه له خراپیـان ری کاریگـه ن هـه وێنشـ و ر ماڵپـه و سایت ندێ هه *

  وه نـه بکه کـان دزه و ر گزیکـه یان کان ره قومارکه السایی شی ده.. بینن ده دزی و گزی کارێکی یان ن، که ده( قومارکرن)یاری
ــری و، ــه فێ ــاره م ئ ــان  ک ــبن   خشــانه به زی ــه.. ب ــهخێ  پێویســته  بۆی ــه کان زان ــتییه م ئ ــه  راس ــرن وه ن هــه  ب ــه و، ربگ  هێڵن ن

 .  وه نه بکه  شوێنانه و ئه کانیان منداڵه
 
 مندااڵنــدا ژیــانی  لــه یان وه نگدانـه ره ســوویی قاوه چه و رکێشــی سه و تیــژی و تونـد و ڕ شــه درامــای و فــیلم یرکردنی سـه *
 و ڕانگێز شـه و سـوو قاوه چه میش ئـه.. و  وه نـه بکه  درامایانـه و فـیلم و هئـ کانی ره کتـه ئه و وان پاڵه السایی  نگه ره.. بێت ده

 . ن بکه  درامایانه  ڵقه ئه و فیلم  جۆره م ئه یری سه بهێڵین نابێت  بۆیه.. رچێت ده لێ توندوتیژی
 
  هره بـه  کـه ن بده یانهان و، ن بکه دابین کانیان منداڵه بۆ کردن رزش وه و کردن یاری کانی پێویستییه خێزان  پێویسته *
ــوڕوتین و ــانی و گ ــان تواناک ــه خۆی ــه  ل ــییه وه  چاالکیی ــه ده کانیاندا رزش ــه.. ن ربخ ــه به  چونک ــه ماوه ربردنی س ــه زۆر کی ی   ب

 و هـــاوڕێتی و خێزانـــی کانی ندییـــه یوه په.. بـــن ده گیر گۆشـــه و سســـت و وڕ و ســـڕ منـــدااڵن.. رنێت ئینتـــه کارهێنانی بـــه
 . بێت ده هێز بێ تییان اڵیه کۆمه
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 زییان گـه ره زووی ئـاره و ز حـه.. بێت ده مندااڵن وشتی ره ر سه له خراپیان ریی کاریگه کان، ناشیرینه  سبازییه وه هه  سایته *
 تا ین، بکه ئامۆژگارییان و چاودێری  پێویسته  بۆیه.. ببن  ڵه هه و ناشیرین کاری تووشی  یه وانه له.. خرووشێنن ده زووتر

 . ن ده ده پێشان خش به زیان و ن وه قێزه و ناشیرین فتاری ره  که ن، که نه  شوێنانه و ڕ ماڵپه و ئه یردان سه
 
 کی یـه ماوه بـۆ  رۆژانـه ین، ده نـه منـدااڵن  به رێ  که ، وه نه که ده ئاگادارمان.. ندروستی ته بواری زایانی شاره و پسپۆران *

ــه زۆر ــه رنێت ئینت ــه و، کاربهێنن ب ــهخو  ببێت ــان ق ده کی وی ــه ئه ..گرتووی ــو ر گ ــییه بێت ــانی مێزه و دانیشــتنیان کانی کورس  ک
 تیش تایبــه به.. نێنن یــه گه ده یان ســته چه به زیــان و ئــازار تــر ی هێنــده ن، بکــه تیان حــه ناڕه و بن نــه گۆنجــاو داتاکانیــان

 و تی قه ســه و ئیفلیجــی و گــۆجی تووشــی  کــه کرێــت، ده لــێ شــیان وه ئه ترســی مه.. ن کــه ده کووڕیــان و  ئێشــه پشــت تووشــی
 .ببن وی ڵه قه تووشی  وه جوواڵنیشه نه هۆی  به.. ببن ق ره وملیان شان و ببن کورتبینین و  رئێشه سه
 

ـــه ڵـــێن، ده  زایانه شـــاره م ئـــه ـــه منـــدااڵن زۆری کی یـــه ژماره ریتانیادا بـــه  ل  کارهێنانی بـــه زۆر ی مـــاوه و نـــاڕێکی هـــۆی  ب
 تریشـی واڵتـانی و،  بووندایـه زیـاد  له تووشبووانێش ی رێژه و،  بوونه بوون گۆج و شێواندن ش له تووشی.  وه رنێته ئینته

 . جیهانی کی یه کێشه  به ببێت  که ، یه هه شیان وه ئه ترسی مه..  وه گرتۆته
 

 و گونجـــا کانیشــیان مێـــزه و کورســی.. بکرێــت ســـنووردار منــدااڵن بـــۆ رنێت ئینتــه کارهێنانی بــه ی مـــاوه  پێویســته  بۆیــه
 ر هـه منـدااڵنی بـااڵی و ن مـه ته ڵ گـه له کـان مێزه و کورسـی بێـت ده خوێندگاکانـدا  لـه تیش تایبـه  به.. خشبن تبه ئیسراحه
 مان هـه ر هـه منـدااڵن و  وره گـه بـۆ و، کردوون نه  یان مه ئه چاوی ره خوێندنگاکان، ئێستا تا  وه داخه به.. بگونجێن پۆلێکدا
 . زنمێ و کورسی

 
 کانی خشــه به زیـان  شـوێنه و ســایت و ڕ ماڵپـه چـاودێری رنێت، ئینتــه رانی کارهێنـه به پاراسـتنی بــۆ تان وڵـه ده ی زۆربـه *

 سـایت موو هـه و ئه کۆنترۆڵی و سانسۆر بتوانن  که ، میشه سته ئه  وه ئه اڵم به.. نێن داده بۆ ریان فیلته و، ن که ده رنێت ئینته
 . ژماردن  نه نایه  که ن، بکه  زۆرانه  ژماره  ڕه ماڵپه و شوێن و
 

 ٢١١٢ی ئەپریلی ٢١
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 .ریی تەلەفزیۆن لەسەر مندااڵن کاریگه

  
 کە.. مـااڵن هەمـوو سـەرەکیی دەزگـایەکی بـۆتە تەلەفزیـۆن. بەریـنەدا جیهانە ئەم شوێنێکی هەموو لە ئەمڕۆدا، لە

 بـۆ منـدااڵنی و گەورەکـان سـەرنجی جـووڵە، و رەنـ  و نـ دە بە و، بوونە ئالوودەی خێزانەکان ئەندامانی تێکڕای
ــاوە خــۆی الی ــان زۆربەی. راکێش ــۆن داناک ــاکارترین بە تەلەفزی ــانی ش ــرۆڤ داهێن ــەردەمەدا لەم م ــن س  بە و، دەزان

 و، گشـتی روشـنبیری ئاسـۆی فراوانکردنـی و هەمەرەنـگە زانیاری و زانست وەرگرتنی و فێرکردن گرنگی زۆر هۆیەکی
ـــڕان ـــتانی لە دانەب ـــکەوتن لە و شارس ـــێن پێش ـــتەمە زۆر ئەوە.. دادەن ـــۆن کە ئەس ـــدا لە تەلەفزی ـــێ مااڵن ـــا نەب  ی

 لە ، میــوان هــۆڵی لە.. هەیە تەلەفزیــۆن دەزگــای پێــنج تــا ســێ هەبــوودا، و پــارەدار مــااڵنی لە.. دووربخــرێتەوە
 . خوێندنەوەدا و کتێبخانە ژووری لە چێشتخانەدا، لە نووستندا، ژوورەکانی

 
ــک چــیئەگەر ــا کۆمەڵێ ــانی و دەزگ ــر داهێن ــاتوونەتە ت ــایەوە ه ــێ و، ک ــدا لەگەڵ ملمالن  لەوانە.. دەکەن تەلەفزیۆن

ــت ــارییە و، ئینتەرنێ ــانن ی ــایبەتیش بە.. ئەلیکترۆنییەک ــت، ت ــکە کە ئینتەرنێ ــۆن پێشــی خەری ــت تەلەفزی .. بکەوێ
. خۆگرتــووە لە ژیــانی بوارەکــانی هەمــوو زانیــاری و زانســت بنــی بــێ فراوانــی ئاســۆ و بەریــن دنیــایەکی ئینتەرنێــت
ــی جیهــانی ــردووە مەزن ــدێک بە ک ــوانین بەئاســانی و گون ــدا دەت ــن پەی تێی ــێ لەچــی ئارەزووشــمان و، بکەی ــی ب  لێ
 خـۆی ریی کاریگـه و بـایەخ تەلەفزیـۆن هێشـتا ئەمەشـدا، لەگەڵ بەاڵم.. ببەخشـین پێـی بوێ چیشمان و، وەربگرین
 تــری هەمەجۆرەکـانی بـابەتە و هەواڵەکــان و بەرنامەکـان سـەیرکردنی بە زۆرمــان کـاتێکی رۆژانە. نەداوە لەدەسـت

 . دەبەین بەسەر تەلەفزیۆن
 

 و هەڵســـوکەوت و رەفتـــار و ژیـــان لەســـەر ؟ هەیە منـــدااڵن لەســـەر ریی کاریگـــه رادەیەک چ تـــا تەلەفزیـــۆن ئایـــا
 لە فیربـوونی ئاسـتی و، رەوشـت و خـوو و دەروونـی بـاری و تەندروستی و، زەین و بیر و گۆش و هۆش گەشەکردنی
 رەنگـــدانەوەیەکی چ ئەی دەبـــێ؟ بەکۆمەڵگـــاکەی بـــوونی تـــێکەڵ و خێـــزانەکەی لەگەڵ پەیوەنـــدی و، قوتابخـــانە

  ؟.. دەبێت مندااڵندا داهاتوی لە و ئەمڕۆ ژیانی لە نێگەتیڤی و پۆزەتی 
 
 نە و، یە دوێنـێ ئەمـڕۆ نە کە ،بنێـین راستییەدا بەم دان پێویستە. پرسیارانە ئەو وەاڵمی سەر بێنە ئەوەی پێش 

 و، دابنـێن مندااڵنـدا بەردەم لە بەربەسـت الیەکەوە هەمـوو لە ناشـکرێت.. دوێنێن مندااڵنی وەکو ئەمڕۆش مندااڵنی
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 نەسـتن و هەسـت خـاوەنی منـدااڵنیش.. بکەیـن بەشـیان بـێ ئەمڕۆ سەمەرەکانی و سەیر داهێنانە چێژی و خۆشی لە
ــارەزووی یە، - بــڤە - شــتە ئەم بــدەن ئەوە بە گــوێ کە ئەوەی بــێ ؟ نیــیە چــی و هەیە چــی بــزانن دەیانەوێــت  ئ

 چاودێریـان و رێنمـایی و، بکەیـن بەرەاڵیـان بەجـاری نیـیە ئەوە مەبەستیشـم. هەیە شتێکیان هەموو تاقیکردنەوەی
 . نادیار چارەنووسێکی و، قەدەر و قەزا دەستی دەینە بیان و نەکین

 
 خەریـکە چونکە.. بکەن چی نازانن و راماون. تەلەفزیۆن لە بێدادیانە و داد اوکانب و دایکان زۆری بەشێکی ئەمڕۆ

 لە زۆر مــاوەیەکی بــۆ رۆژانە منــداڵەکانیان کە هەیە، ئەوەیــان گلەیــی..  بــدەن لەدەســت منــداڵەکانیان کــۆنترۆڵی
 نـان بـۆ تەنانەت.. ەنیشنداد ئەلیکترۆنییەکاندا یارییە دەزگاکانی و ئینتەرنێت و کۆمپیوتەر یا تەلەفزیۆن بەردەم

 کزبـووە چاالکییان و چوست و وەرزش و کردن یاری خولیای.. دەستێنن هەڵیان زۆر بە نووستنیش و ئاوخواردنەوە و
 پەیوەنــدی و هــاوڕێتی پەیوەنــدی و، دواکەتــوون خوێندنیشــدا لە و نــاکەن جێبەجــێ قوتابخانەشــان ئەرکەکــانی و،

 . خۆیدایە لەجێی باوکان و دایکان یترس.. سڕبووە و سارد خێزانیشیان نێوان
 

 رادەیەکـی تـا.. مندااڵن پەروەرەدەی بواری شارەزایانی و پسپۆر و مندااڵن پزیشکانی و دەروونناسان و لێکۆڵەرەوان
ـــان زۆر ـــر و را لە هەمووی ـــدا و بی ـــارەی بۆچوونەکانیان ـــوودەکان دەرب ـــانی و س ـــەیرکردنی زیانەک ـــۆن س  و تەلەفزی

 پراکتیکـی، و مەیـدانی بە لێکـۆڵەرەوانە لەم هەنـدێ.. نـزیکن یەکەوە لە و هـاوڕان.. اڵنـدامندا لەسەر ریی کاریگه
 . دەدوێن ژمارە زمانی بە ..داون ئەنجام لێکۆڵینەوەکانیان و تۆژینەوە

 
 هەیە، مندااڵنـدا لەسـەر خراپـی و بـاش قـووڵی زۆر کـاریگەرییەکی تەلەفزیـۆن کە وایە پێیان زاناکان لە بەشێک

ــانییەوە ەتایســەر لە هەر ــا ژی ــتە ت ــاریگەرییەش ئەم.. هۆشــیار و هەســتیار مرۆڤێکــی دەبێ ــی ک ــانی بەپێ  قۆناغەک
 . جیاوازە تر منداڵێکی بۆ منداڵێکەوە لە منداڵی،

 
 بەردەم لە منـدااڵن رۆژانەی دانیشـتنی کە دەکەنەوە، ئەوە لەسـەر جەخـت. مەیدانییەکان لێکۆڵینەوە زۆری بەشێکی
 و سـارد خیزانییـان پەیوەنـدی و، دەکات الوازیان هەست و سۆزکزی دووچاری زۆر اوەیەکیم بۆ تەلەفزیۆندا شاشەی

 .دەبێت الواز هاوڕیتیشیان پەیوەندی و دەبن گۆشەگیر و، دەکا سڕ
 

  ئەندیانا هەرێمی لە( بروود) زانکۆی لە پەیوەندییەکان زانستی لە پسپۆر( سپارکس گلین) پرۆفیسۆر رووەوە لەم
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ــتدەڵ لەئەمریکــادا ــۆنەوە، ســەیرکرنی بە خەڵکــی خــووگرتنی: "ێ ــان تەلەفزی ــدییە بە زی ــان پەیوەن  کۆمەاڵیەتییەک
 تەلەفزیــۆن ســەیری هەمــوو و دادەنیشــن ژوورێکــدا لە کە.. نــاهێڵێتەوە تــازە گرتنــی هــاوڕێ بــۆ بــوار.. دەگەیەنــێ

 بە کە درێــژەی مــاوە ئەو جیــاتی لە.. نــاکەن یەکتــریش رووخســاری ســەیری تەنــانەت و، دەدوێــن کەم زۆر.. دەکەن
 و دابنیشن پێکەوە یا.. بکەن وەرزش یا بکەن پیاسە بەپێ و دەربچن ماڵ لە.. دەگرن شەوارە تەلەفزیۆنەوە دیاری
 پەیوەنـدیی الوازکردنـی بـۆ فـاکتەرن و، ژەهـراوین دراماییەکـان ئەڵـقە و فیلم لە گەلێ.. دابنێن داهاتوویان پالنی

 و دایـک بـۆ منـدااڵن رێـزی و گوێـدێری و هەسـت و سـۆز و، دەکەن دروسـت ریگۆشـەگی.. کۆمەاڵیەتییەکان و خێزانی
 ... " دەکەن الواز باوکیان

 
.. تەلەفزیۆنـدا بەردەم لە منـدااڵن دانیشـتنی زۆر .. کـردوون لـێ باسـی سـپارکس پرۆفیسۆر کە زیانانەی لەو بێجگە

 . دەگەیەنێت مندااڵن بە زیان ترەوە رووی لەگەلێ
  

 ئـازاری بە هەسـت دەبێـت، جـووڵە کەم و تەمەڵ و قەڵە دەبێـت، بینـین کـورت تووشی) یەوە یتەندوسست رووی لە
 جیکڵدانە و توڕە دەبێت، گۆشەگیری) تووشی یەوە دەروونی رووی لە.( .دەبێت سەرئێشە تووشی دەکات، ملی و پشت

 خۆپەرســت و نــدوتیژتو و تونــدڕەو دەبێــتەوە، کــاڵ کــۆمەاڵیەتی و هــاوڕێتی و خێزانــی پەیوەنــدی دەبێــت، تەنــ 
ــایی لە ،دەبێــت ــت، شــەراگێز و چەقاوەســوو و الســار و کەلەڕەق دەبێــت، ســەرکێش و خۆب ــازاری دەبێ ــانی ئ  هاوڕێک
 تووشی کە نییە دوور دەخرۆشێنن، جینسیان حەزی و چێژ ووترز) فیلمەکان دیمەنی رەوشتیشەوە رووی لە...( دەدات

 ...(. بووەشێتەوە لێ سەقەتیان رەفتاری و نەشیاو یپەیوەند و، ببن وەخت زوو کاڵی خۆشەویستییەکی
 

 مـاوەی مەرجـێ بە زیانەکـانی، لە زیـاترن مندااڵنەوە لەالیەن تەلەفزیۆن سەیرکردنی سوودەکانی راستیدا لە بەاڵم
 و پەروەردەیـی فـیلمە و بـابەت و بەرنـامە سـەیری ڕێنماییـدا و چـاودێری ژێـر لە و، نەبەزێـنن کراو دیاری سنووری
 کـــاتی لە کە.. دەرکەوتـــووە بـــۆ راســـتییەیان ئەو تــاقیکردنەوە بە منـــدااڵنیش، پزیشـــکانی. بـــکەن نەرەکــانبنیات

 بـکەن، تەلەفزیـۆن سـەیری منـدااڵن ساتەدا لەم ئەگەر لێیان، وەرگرتن خوێن وەکو نموونە بۆ مندااڵندا، پشکنینی
 . دەکەن ئازار و ئێش بە هەست کەمتر

 
ـــالمی) ەتیســـەرۆکای بە لێکـــۆڵەرەوان تیپێکـــی ـــا) هەرێمـــی لە( ئینێـــرک)مەڵبەنـــدی لە( گـــوردان ئ  لە( ڤیالدیلڤی

.. بـوون سـااڵن( ١٣ - ٦) نێـوان لە تەمەنیـان کە ئەنجامـدا، منـداڵ( ١٨١) لەسەر تاقیکردنەوەیەکیان.. ئەمریکادا
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.. دراورێپێــ لەکــاتی زیــاترە کــاتژمێرێکی.. دەکەن تەلەفزیــۆن ســەیری( کــاژمێر ســێ) مــاوەی بــۆ رۆژانە زۆربەیــان
 تەلەفزیۆن سەیرکردنی کە مندااڵن بۆ کردووە دیاری کاتژمێری دوو اهتەن. مندااڵن بۆ ئەمریکی پزیشکی پەیمانگای

 . بکەن
 
ــۆ ــردنەوەی کەم ب ــاوەی ک ــۆن ســەیرکردنی م ــدااڵنەوە الیەن لە تەلەفزی ــوادارم.. من ــان هی ــان و دایک ــوود باوک  لەم س

 : وەربگرن رێنماییانە
 
 . مندااڵن بۆ تەلەفزیۆن سەیرکردنی وەیەیما سنووردارکردنی *
 . هەڵبکرێت ناکات پێویست نەبێت، تەلەفزیۆن سەیرکردنی ئارەزووی کە *
 . دابنرێن مندااڵندا ژووری لە تەلەفزیۆن دەزگای نابێت *
 . خوێندندا رۆژانی ماوەی لە تەلەفزیۆن، سەیرکردنی کردنی سنووردیاری و کورتکردنەوە *
 خـوویەکی بە نەبێـت تەلەفزیـۆن سـەیرکردنی و نانخواردن ئەوەی بۆ.. دابنرێت چێشخانەدا لە تەلەفزیۆن نابێت *

 . گرتوو دەق
 پێیـانەوە منـدااڵن تـا بکـرێن، دابـین مااڵنـدا لە منـدااڵن بـۆ تـر ئـامێرێکی و کەرەسـتە و دەزگـا چەند پێویستە *

 . بکەونەوە دوور تەلەفزیۆن لە.. و بخافڵێن
 . نەگەیەنێت چاوەکانیان بە زیان تا.. بکەن تەلەفزیۆن سەیری دوورەوە لە ئەوەی بۆ مندااڵن فێرکردنی *
 ئەو ســەیری خۆشــیان ئــارەزووی بە.. و بــکەنەوە تەلەفزیـۆن خۆیــان ئــارەزووی بە بــدرێت منــدااڵن بە رێ نابێـت *

 . ناشێن ئەوان بۆ کە بکەن درامایانە و بەرنامە
 و بەرنـامە مەبەسـتەکانی و، بکەن تەلەفزیۆن سەیری پێکەوە و، نیشنداب منداڵەکانیاندا لەگەڵ باوک یا دایک *

 . بدەنەوە پرسیارەکانیان وەاڵمی و، شیبکەنەوە بۆ جوانی بە فیلمەکانیان
 . دانەنرێت ماڵدا لە زیاتر تەلەفزیۆن دەزگای یەک لە *
 و پســپۆر کەســانێکی ودێریچــا لەژێــر کوردییەکانمانــدا، تەلەفزیــۆنە لە منــدااڵن بەرنامەکــانی مــاوەی پێویســتە *

ــدا پەروەردەی شــارەزایانی ــن مندااڵن ــابەت ئەو.. ب ــانە و ب ــانەی و بەرنام ــن پێشــانیان فیلم ــی.. دەدرێ  و پەروەردەی
   .بن سوودبەخش

 تەلەفزیۆنیان سەیرکردنی ماوەی لە تا.. مندااڵن گۆڤاری و کتێب خوێندنەوەی بۆ بدەین مندااڵن هانی پێویستە *
 . بکەینەوە کەمتر
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ــدااڵن هــانی پێویســتە * ــدەین من ــدەنە خــوو کە ب ــا وێنەکێشــان، ب ــوونی ی ــامێرێکی فێرب ــک، ئ ــا موزی ــاوەی لە ت  م
 .بکەینەوە کەمتر تەلەفزیۆنیان سەیرکردنی

 . بکەونەوە دوور تەلەفزیۆن لە ماوەیەک بۆ تا.. چاالکی و چۆست و کردن وەرزش و یاری بۆ بدەین هانیان* 
 . تەلەفزیۆن سەیرکردنی ماوەی بۆ مەرجێک بە بکەین قوتابخانەیان، رکەکانیئە کردنی جێبەجێ پێویستە، *
.. نەکەن سـەرپێچی و، تەلەفزیـۆن سـەیرکرنی کـراوی دیـاری مـاوەی و، رێنماییەکـان بە پێبەندبوون مندااڵن کە *

 . ییەکانرێنما لە رێزگرتن زیاتر بۆ هاندەر دەبێتە ئەمەش بکەین، پێشکەش دیاریان و بکرێن خەاڵت پێویستە
 

 موبایـل و ئەلیکترۆنییەکان یارییە دەزگاکانی و ئینتەرنێت و کۆمپیوتەر و ڤیدیۆ و تەلەفزیۆن کە، باسیشە شایانی
ــادەمیزادن دەســتەمۆی و، دروســتکراون تەکنەلۆژیــای دەزگــایەکی هەریەکەیــان کە، نــین زیــاتر لەوە هتــد،... و .. ئ

ــــان ــــرۆڤ خــــودی دەســــتی لە کۆنترۆڵەکانی ــــدایە، م ــــا ســــوودەکانیان ەواتەک خوی ــــان ی  چــــۆنییەتی لە زیانەکانی
 . دایە بەکارهێنانیانیان

 
 ٢١١٢ی ئەپریلی ٦

 
 

 
 

 .ڵێن کانتان مه منداڵه  به  ی ناشیرین و ناشایسته وشه
  

ــه ــه و ناســک  رگۆشــه جگه.. کانمان شــه چاوگه  منداڵ ــه.. کانمان جوانکیل ــه ی وه ن ــوای و مڕۆ ئ ــتانی داهــاتووی هی  کوردس
  به خدانمان بایه  له.. کوردستان و کورد بۆ بارتر له ژیانێکی.. خۆشتر و شیاوتر و شتر گه کی داهاتوویه.. نشیرینمان
 گـۆڕانی.. دی دێنـه مڕۆمانـدا ئه کانی مندالـه دروسـتی و راسـت کردنی ئاراسـته و رێنمـایی و کردن رده روه په و گۆشکردن

  وه پێکـه و رێزگرتن.. و یی ئاسووده و ئاشتی و بایی ته و تی رایهب تۆی چاندنی و ری گه تازه و چاکسازی و تی ڕه بنه
 راست کردنێکی رده روه په  له... و تی اڵیه کۆمه ریی روه نادادپه و ڵی نده گه بنبڕکردنی.. و کردن قبووڵ کتری یه و ژیان

 . کا ده پێ ست ده  وه مندااڵنه رخی هاوچه دروستی و
 
 دایـک تیش تایبـه  بـه..  موومانـه هه سـتۆی ئه پیـرۆزی و پێویسـت رکێکی ئـه مندااڵن، دروستی و راست کردنی رده روه په
  که ناکرێ، ش راستییه م له نکووڵی..  یه هه منداڵدا کردنی رده روه په جوانی  به  له ری کاریگه و بااڵ رۆڵێکی و رک ئه
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 و ڵـدێنێ هه چـاو دایکیـدا پیـرۆزی ئـامێزی  لـه..  یـه هه دایکـی بۆ زیاتری کی ویستییه خۆشه و سۆز منداڵی  به منداڵ
 دایکی نگی ده و ن  ره سێکیش که موو هه  له ر به منداڵ..  وه یباته ده و خه و نێ که ده پێ و گرێ ده ئارام و  وه بێته ژیرده
  له کردندا هرد روه په  له دایک رۆڵی  بۆیه.. گرێ ده گوێ  له دایکی کانی قسه زۆریش  به.. ناسێ ده بانی میهره و شیرین
 . زانرێ ده منداڵ مامۆستای مین که یه  به دایک..  گرنگتره مامۆستا و باوک رۆڵی

 
  لـه ی وه نگدانـه ره.. و  ره کاریگـه و سـتیار هه زۆر و قـورس رکێکی ئـه دایـک رکی ئـه  که زانین ده  وه ئه ، وه پێودانگه م له

 ی گرنگـه  ته رپرسـییه به و رک ئـه م بـه سـت هه زیـاتر دایـک تـا. . یـه هه منداڵـدا داهـاتووی و مڕۆ ئه فتاری ره و ژیان
 دی ڵـه نابه و کردن نه ست هه  وه شه وانه پێچه  به.. دێ  وه یه که منداڵه داهاتووی ن  ته  به زیاتر.. بکات خۆی ستۆی ئه

 و تـاک داهـاتووی و مڕۆ ئـه  بـه زۆر زیانێکی یاندنی، گه پێ تی قه سه  به و منداڵ کردنی نه روه په باشی  به  له دایک
 بـواری زایانی شـاره نه و زموون ئـه بـێ و ئاگـا بێ دایکانی شدا، خوازراوه نه  نجامه ئه م له. نێت یه گه ده مان که له گه کۆی
 . وێت که رده به زیانیان شێری پشکی مندااڵن، روونناسی ده و کردن ده روه په
 
 " مێ ده ده یشتووتان گه پێ و شارستانی لێکی گه.. نێ بده وتووم رکه سه یرێک که رده روه په: "ڵێ ده کارێک رده روه په
 

 ی ئێـوه رۆڵـی  کـه بـزانن،  وه ئـه و بگرن رچاو به  له  وه ره سه ی راستییانه و ئه  که ین که ده لێ داواتان دڵسۆز، دایکانی
..   وه گڕێنـه ده ئێـوه بـۆ کان شـانازییه زۆری شێکی به.. کانتان منداڵه ر سه له  ره کاریگه و ستیار هه و گرن  ند چه دایک

 .  وه ره خێرده و خش سوودبه ندروستی ته کی یه وه نه یاندنی پێگه  له
 

 ت کــه منداڵه  بــه  ناشایســته و چــرووک و ســووک و ناشــیرین ی رســته و  وشــه.. ین کــه ده لــێ تکــات ویســت خۆشه دایکــی
 و  وشــه م ئــه و، ربگــری وه  رێنماییانــه م لــه ســوود هیــوادارم..  ده مــه پــێ جــوێنی بــێ  وه شــه گاڵته  بــه ر گــه ئه.. ڵێ مــه
 :ڕووشێنی نه ستی هه و ڵێی نه ت که منداڵه  به  خشانه به زیان  رسته و  واژه سته ده
 
 م ئـه ی وه کردنه دووباره جارێک ند چه(.. ی مژه گه) تۆ بڵێی پێی نابێ.. ت که منداڵه  له بوونت تووڕه کاتی  له :م که یه

  بـه سـت هه سـوکاردا، که و هاوڕێکـانی م رده بـه  لـه و،  یـه مژه گه راسـتی  بـه و ئـه  کـه کات ده بڕوا ت که منداڵه..  یه وشه
 . کات ده موکوڕی که
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 ناشـبێ.. ناشارسـتانییه و ناشـیرین شـتێکی - بێـت  وه تیشـه سوعبه  بـه ر گـه ئه -( سـووک ی قسه و جوێندان) :م دووه
 و ئـه منـداڵی  بـه رن، جوێنده ی سانه که و ئه زۆری  به.. بڵێن کتری یه  به ناشیرین قی زه ی قسه و جوێن باوک و دایک

 .  بووه  نانه وه قێزه  جوێنه و له گوێی  وه تره ڵکی خه و هاوڕێ  له یان پێداون،  وه ماڵه  له یان جوێنانه
 

 یـا یت، کـه نه کان وره گه ی قسه   به نابێت و( بیت تر وره گه خۆت  له گوێدێری بێ ده تۆ) ڵێ مه ت که منداڵه  به :م سێیه
  قســه  بــه.. و ببــات تر وره گــه خــۆی  لــه بــۆ کڕنــۆش  میشــه هه  کــه رابهێنرێــت وا منــداڵ ر گــه ئه.. یت بکــه رپێچی ســه
  و له  که ی سانه که و ئه بۆ ئاسان، نێچیرێکی  بێته ده  منداڵه و ئه.. بێت تاوان و  ڵه هه و رێزی بێ کردنیان نه
 .تێنن ڵه بخه ڵێ هه ئاسانی  به و رن به ی خشته  له وێ یانه ده ، و ترن وره گه
 

 و، بێ نـه خـۆی  بـه بـڕوای  کـه کـا ده ت کـه منداڵه  له وا  یه رسته م ئه(.. ڵی مه ته تۆ) ڵێ مه ت که منداڵه  به :م چواره
 . دات نه وڵ هه  ..و  وه ئومێدییه بێ شی باوه  بخاته خۆی

 
 یـا(  بوویتایـه گێک سـه  خۆزگـه) یـان(  بووایـه نه تـۆم بریـا) ڵی مـه ت کـه منداڵه  بـه بوونـدا تووڕه کـاتی  لـه :م ێنجهپ
 و و وشـه یـا( بووایـه کـوێر وجاخم ر هه  خۆزگه) یا(  بوویتایه کچێک  خۆزگه) بێت کوڕ ر گه ئه یا(  بمردیتایه  خۆزگه)

 تـا.. وه بێتـه ده خـۆی  لـه رقـی.. و  وه تـه که منداڵه دڵـی  خاتـه ده داخ  رستانه  جۆره م ئه..  تانه بابه م له تری ی رسته
 ناوبردنیان خۆله وڵی هه دا، ناخۆشانه و سووک  قسه  جۆره م ئه وتنی پێ نجامی ئه له مێردمنداڵ و منداڵ لێ گه ئیستا
 .  داوه
 

 تۆدا پێناوی  له خۆم ژیانی من) یا( کردووی نه بۆ مچی من)  ڵێ مه پێی و  که مه تدا که منداڵه ر سه  به ت منه :م شه شه
 م لـه ک یه قسـه ر هـه یـا( کردووین تاڵ لێ ژیانت تۆ) یا( بوو ده خۆشتر  ئێمه ژیانی  بوویتایه نه تۆ ر گه ئه) یا( دانا
  لـه  کـه یننـ سروشـتیش کـی رووه..  کردووه نـه بوونیـان دایـک  لـه داوای منـدااڵن خـۆ..  ناشایسـتانه و ق زه  قسه  جۆره

 موو هــه  لــه ش رکــه ئه م ئــه.. و  پیویســته رکێکی ئــه بــاوک و دایــک دانــی قوربــانی و خیۆکردن بــه.. بــبن شــین ویــدا زه
ــه تــا  کــه..  یــه هه کانــدا ره وه گیانه .. ســتن به ده خۆیــان  بــه پشــت و، خســێنن ڕه ده م خــه  لــه کانیــان بێچوه ی کاتــه و ئ
 و منـــداڵ م ئـــه خۆیـــان زووی ئـــاره  بـــه  چونکـــه..  ســـتۆیانه ئه پێویســـتی رکێکی هئـــ کردنیان رده روه پـــه و خێوکردن بـــه

  " ڕوات ده هاش وه و  هاتووه وا دنیا" : نیش وته کورد..  وه ژیانه  ته هێناوه یان بێچووانه
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 یـا( خێر نـه) یـا( نـا) ی وشـه زۆری  بـه پرسـێ، ده لێـت ت کـه منداڵه  کـه ی پرسـیارانه و ئـه اڵمی وه  له نابێ :حەوتەم
 کی یه شـێوه  بـه  بـده وڵ هـه ، و نێ دامه زان نه  به خۆت زانی نه کانیشت پرسیاره اڵمی وه ر گه ئه.. کاربهێنی به( نازانم)

 م ئـه....(.. مـن بۆچـوونی  به)  یا...(  ئاوهایه بزانم من)  بڵێ ت که منداڵه  به:  نموونه بو ی بکه پێ تی ناعه قه تر
  . وه یته بده اڵمی وه( نا خێر، نه ، نازانم)  به  که ی وه له باشتره  رستانه

 
 ردووکیان هـه  لـه  وه کسـانییه یه چـاوێکی  بـه(..  کـه مه تـدا که کچه و ت کـه کوڕه نێـوان  لـه ک جیاوازییـه) هیچ :م شته هه

  مان هه  به نیشیانکا پێویستییه کڕینی و دابینکردن  له.. و بێ ک یه و ک وه بۆیان ویستیشت خۆشه و سۆز و،  بڕوانه
 .  شێوه

 
 ی کـه درۆکردنه هـۆی  لـه.. بـێ درۆش شـی که قسه ر گـه ئه  (درۆزنـی تـۆ) یـا( ی کـه درۆده) ڵێ مه ت که منداڵه  به: م نۆیه

  ؟ چی ڵێی ده تۆ ی ئه وایه بزانم من بڵێ پێی  نموونه بۆ..  وه ره بکه راست بۆێ و گونجا کی یه شێوه  به و،  وه ره بکۆڵه
 یـا( گورگێـک و درۆزن شـوانێکی) چیرۆکـی  نموونـه بـۆ..  وه بگێڕیتـه بـۆ  درۆوه زیـانی ی باره  له چیرۆکێکی شتوانی ده 

 . بهێنیت رای راستگۆیی  به تا..  وه بگێڕیته بۆی و ستی ڵبه هه بۆ  وه رووه م له ئاسانی ی ساده چیرۆکێکی توانی ده خۆت
 
 یا(   که مه شێت خۆت) یا(  که رمه که خۆت) یا( نی الڵ) یا( نی ڕ که) یا( نی کوێر خۆ) ڵێ مه ت که منداڵه  به :م یه ده
 ..  جۆره م له کی یه رسته و  واژه سته ده ر هه یا(  که مه ناشیرین خۆت)
 

  وه سـووکه و ناشـیرین نـاوێکی  بـه س کـه  کـه مه قبـووڵیش و نێ مـه ت که منداڵه  له ناشیرین ی ناتوره و ناو :م یه یانزه
 م ئـه  چونکه(.. رپان سه. .. فاڵنه) یا( ل شه. .. فاڵنه) یا( شێت.. . فاڵنه) یا( ر که.. . فاڵنه):  نموونه بۆ رێ به وینا

  .مندااڵن بۆ ریقی ته و زاری رمه شه و روونی ده گرێی هۆی  بنه ده  ناوانه  جۆره
 

  یه شـه ڕه هه م ئـه جارێـک نـد چه ،(بتکوژێـت بـێ ده  وه بێتـه باوکـت)  یـا( تکـوژم ده) ڵێ مه ت که منداڵه  به :م یه دوانزه
 . گرێت رده وه درۆ  به ت که قسه.. و نایکوژی تۆ و  سواوه ت یه قسه م ئه زانێ ده..  وه بێته  دووباره

 
 یـا(  وه بیبـڕه...  سـه به) ڵێ مـه پێـی و، بڕه مـه پـێ ی که قسـه.. و  بگره ت که منداڵه ی قسه و راز  له گوێ :م یه سێنزه

 (.  داخه مت ده)
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 بـۆ  که مه ناچاری(.. بخۆ بۆ سوێندم) ڵێ مه.. و لێی  به مه گومان  به  هێنده و  بکه ت که منداڵه  به بڕوا :م یه چوارده
 . رێ به درۆ سوێندی بۆ نا په بهێنی لێ وازی ی وه ئه
 

 م ئـه(.. منـداڵ  فاڵنه قوربانی  به تبتکا خوا) یا( نابێ تیا منداڵشت  فاڵنه) و( خوێڕیت تۆ) ڵێ مه پێی :م یه پانزه
 . زانیت ده باشتریان و له  به و، یت به ده ناویان تۆ  که  وه ببێته  مندااڵنه و له ڕقی  که کات ده لێ وای  رستانه و  وشه
 
 و ســوود به مرۆڤێکـی  بێتـه ده و، گـا ده پـێ باشــی و دروسـتی و راسـتی  بـه ماڵێکـدا  لــه منـداڵ ڵێـین، ده کۆتاییـدا  لـه
 . بێت  که ماڵه گەی کۆڵه و دڵ دایکیش و بێت  که ماڵه مێچی باوک  که.. داهاتوو ی خشنده به
 

 ٢١١٢ی ئاگۆستی ٢٦
 

 

 
 

 .منداڵی شەرمن و گۆشەگیر
 
 
 
 
 
 

 و دڵپـــاک و روحســـووک منـــداڵە ئەم هەر.. داهـــاتووە پێشـــکەوتووی مرۆڤـــی بنیاتنـــانی خشـــتی یەکەمـــین منـــداڵ
 بە ئەگەر.. گەلەکەمـــان ســـەرکردەکانی و بەڕێـــوەبەر و رابەر دەبـــنە داهـــاتوودا لە کە.. ئەمڕۆمـــانن چاوگەشـــانەی

 بـۆ پێشـکەوتنیان پێداویسـتییەکانی ئەگەر.. بکەیـن ئاراسـتەیان و رێنمـایی و پەروەردە دروسـت و راسـت شێوەیەکی
 ئەگەر.. بڕەخسـێنن نئارەزووەکانیـا و حەز بـۆ ، و توانا و بەهرە گەشەکردنی بۆ لەبار زەمینەیەکی.. بکەین دابین

ــدەریان و پاڵپشــت ــین هان ــووری لە دوور ئەگەر.. ب ــر کولت ــدوتیژی و زەب ــی بە چاوســوورکردنەوە، و تون  بە و هێمن
 و رەفتــار زانســتی و پەروەردەیــی دروســتی و راســت شــێوەیەکی بە.. و بــدوێین لەگەڵیانــدا شــیرین و نەرم زمــانێکی
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 بە باوەڕیــان و متمــانە کە.. کـایەوە لێــدێتە دروســتیان و بەهێـز نەوەیەکــی بێگومــان.. بکەیـن لەگەڵــدا مامەڵەیـان
 و زرنـ  و هۆشـیار نەوەیەکـی دەبنە.. دەبن سەرکردایەتیدا و بەڕیوەبردن و بەرپرسێتی ئاستی لە و، دەبێت خۆیان

 . دەبێت بەخشینیان و وەرگرتن و، بەرهەمهێنان و داهێنان توانای کە.. پێشکەوتووخواز
 

 کردنــی دروسـت لە.. منــداڵی قۆنـاخی هەســتیاریی و گرنگـی بــارەی لە هـاواڕان هەمــوو روەردە،پە بـواری پسـپۆرانی
 . داهاتوودا مرۆڤی کەسایەتی

 
 و، نەدەیـنەوە لـێ ئاوڕیـان و، بکەین پەروەردە و گۆش منداڵەکانمان سەقەتی، و نادروستی و نابەڵەدی بە ئەگەر
ــنە بیــان ــارەوە چارەنووســێکی و قەدەر دەســتی دەی ــک داهــاتوویەکی و، خــرا  ئەنجــامێکی هەڵــبەت ..نادی  و، تاری

 و تـاک ژیـانی لەسەر خراپیشیان رەنگدانەوەیەکی.. کایەوە دێتە لێ بەدبەختیان و کەڵک بێ و سەقەت کەسایەتی
 چونکە.. دایە هەموومان ئەستۆی لە نەخوازراوەش خراپە ئاکامە ئەم گوناحی و ئۆباڵ.. دەبێت کوردیمان گۆمەڵگای

  و دڵسۆزی بۆ.. جوان و گەش گوڵ باخچەی شانازیی: )وتراویشە..( دەدوورینەوە ئەوە.. بچێنین چی: )یوتەن کورد
 ..( دەگەڕێتەوە باخچەوانەکەی ماندووبوونی

 
.. منــداڵەکانمان بــۆ راســتی و دروســتی و باشــی نمــوونەی نەبیــنە.. مامۆســتاکان و دایکــان و باوکــان ئــێمەی ئەگەر
 تـا منـدااڵن چـونکە.. بـبن پەروەردە دروسـتی و باشی بە کە بکەین منداڵەکانمان لە ئەوەش چاوەڕێی نابێ کەواتە

 تێ پێی بچووکیش..  و دەڕێژێ ئاو گەورە: " دەڵێ کورد وەکو.. دەکەنەوە گەورەکان السایی و چاولێکەرین رادەیەک
  .." دەنێ

 
 . گۆشەگیر و شەرمن منداڵی.. ئەمجارەمان بابەتی سەرباسی سەر دێینە

 
: دەکەن شـەرم راڤەی شـێوەیە بەم.. مـرۆڤ کردنـی شـەرم تـوێژێنەرانی و شـارەزایان قسەکانی بەپێی ؟..چییە مشەر

 لە نێگەتیڤـانە هەسـتێکی بـوونی دروسـت هـۆی دەبێتە کە کۆمەاڵیەتی، دوودڵیی و ترس و راڕایی لە جورێکە شەرم
 گۆشـەگیر و نابێ خەڵکی بە تێکەڵ و ێهەڵدەچن خۆی بە تەن  خۆی شەرمن کەسی.. پەشۆکاندا و دڵی دوو نێوان
 . دەبێ
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 کەسـێکدا کەسـایەتی بەسـەر کە دەزانن، دەروونی و کۆمەاڵیەتی نەخۆشییەکی بە شەرم شارەزایان، لە تر هەندێکی
 و مـامەڵە باشـی بە ناشـتوانێ.. دەبـێ داهێنـانی توانـای و هـۆش و بیـر لەسـەر خراپی کاریگەرییەکی و، دەبێ زاڵ

 . بکا دەژی لێی کۆمەڵگایەی ئەو لەگەڵ و خۆی لەگەڵ رەفتار
 

 لە سڵ تایبەتیش بە.. نابن کۆمەڵگا و خەڵکی بە تێکەڵ و پەراوێزدەکەن خۆیان بەجاری کە شەرمن، زۆر کەسانی
 . ناودەبرێن( گۆشەگیر) بە کەسانە ئەم.. دەکەنەوە نامۆ کەسانێکی

 
 جارێکیش بۆ ئەگەر مرۆڤێک، هەموو پێویستە کە ..دەزانن انیهجی هەستێکی بە شەرم توێژێنەران، تری کۆمەڵێکی

 . تەوە بکا تاقی هەڵوێستێکدا لە.. بێت
 

 ،ئەوەیە مەترسـیدارتر لەوەش.. دەبن مندااڵن تووشی کە شەرمانەن ئەو.. شەرم مەترسیدارترین و، شەرم زۆرترین
 . ننەدە پێ گوێی و نەزانن هەندی بە یا نەکەن، کێشەیە بەم هەست باوکان و دایکان کە
 

 .شەرمی مندااڵن

 
 لە زۆریـش بە دەکەن، شـەرم سروشتی بە یەکەمدا، ساڵی لە تایبەتیش بە گەشەکردندا، قۆناخەکانی لە مندااڵن  

ــانی ئاشــنای زیــاتریش تــا.. دەکەن شــەرم جیــاواز رێژەیەکــی بە.. دواتریشــدا ســاڵەکانی لە.. نــامۆ کەســانێکی  ژی
 . نامێنێت شەرمیان و دەکرێتەوە روویان و ەبنەوەد کەیی و دەگونجێن زیاتر.. ببن کۆمەاڵیەتی

 
 لە هەر تـر منـدااڵنی لە هەنـدێ کەچـی.. دەبن شەرم تووشی پتر و هەستیارن زۆر سروشتی بە مندااڵن لە هەندێ

 منـــداڵی.. بکەیـــن بەدی جیـــاوازییە ئەم ئاســـانی بە دەتـــوانین.. کـــۆمەاڵیەتین و کـــراوەن منداڵیـــدا، قۆنـــاخی
 سـەیر جموجـووڵی هەنـدێ و، دەکـا خـۆش خـۆی رووی و، دەکـا زەردەخەنە دەبینـێ نامۆ نێکیکەسا کە ،کۆمەاڵیەتی

 یـا ، نەناسراو میوانێکی کە شەرمن، منداڵی کەچی.. رابکێشێ خۆێدا الی بە کەسانە ئەو سەرنجی ئەوەی بۆ دەکا،
 خــۆی دەموچــاوی دایکیــدا، ســنگی ســەر لە و، دایکــی باوەشــی بــۆ رادەکــا و دەترســێ.. دەبینــێ نــامۆ کەســانێکی
 . بینێ نەیان یا نەیبینن کەسانە ئەو تا ،دەشارێتەوە
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 باشـی بە نـاتوانێ چـونکە.. کەسوکاریشـی بـۆ و خێـزانەکەی بـۆ و، خـۆی بـۆ کێشە دەبێتە شەرمن، منداڵی بێگومان
 بێـتب خەمـۆکی گۆشـەگیری تووشـی لەوانەشە.. ببێت کۆمەڵ و هاوڕێ بە تێکەڵ ئاسانی بە ناشتوانێ و، بکا رەفتار

 و کێشە ببێتە شەرم لەوانەشە.. ێتەوە قۆز بیان دەکرێ کە دەدا، لەدەست ژیانیشی دەرفەتەکانی و هەل لە گەلێ.. 
 سـیمایەکی کردن شەرم کە بزانین، ئەوەش دەبێ.. نەبێتەوە لێی کەسە ئەو ژیانی درێژایی بە و، دەروونی گرێیەکی

ــایەتییە ــێکی و، کەس ــتی خەوش ــیە رەوش ــە ئەگەر.. نی ــۆ پێویســت ریچارەس ــانی ب ــن هۆیەک ــابێتە.. بکەی ــکۆی ن  پاش
ــەی ــی و مــرۆڤ هەمیش ــدین.. دەبێــتەوە لێ ــداڵی کە منــداڵ چەن ــوون شــەرمن من  روویــان بەرەبەرە دوایــی بەاڵم.. ب
 . نەماوە شەرمیان و کراوەتەوە

 
 .نیشانەکانی شەرمی مندااڵن

 
 :اڵننمندا شەرمی نیشانەکانی لە هەندێ ئەمانە.. زۆرن شەرم نیشانەکانی

 
 .. و دەشەڵەژێ و دەکا شەرم دەبێتەوە مامۆستاکانی یان نامۆ، کەسانێکی رووبەڕووی کە شەرمن، منداڵی -١

 . هەڵدەگەڕێ سوور دەموچاوی
 لە.. بکـا بەخێرهاتنیـان بێت نەیا رووشی لە لەوانەیە.. ناکا تەوقە نەناسراودا میوانی و نامۆ کەسانی لەگەڵ -٢

 . دەرەوە نایەتە و ژوورێکەوە دەچێتە شەرما
 لەگەڵ تـایبەتیش بە.. ببەسـتێ تـردا کەسانی لەگەڵ پەیوەندی ئاسنی بە کە.. نییە ئازایەتییەی و توانا ئەو -٣

 . خۆیدا هاوتەمەنی مندااڵنی
 . ناکا دڵنیایی و ئارامی و ئاسوودەیی بە هەست.. دەترسێ و دوودڵە -٤
 مامۆستاکانیدا لەگەڵ یان نامۆدا کەسێکی لەگەڵ تایبەتیش بە دەکات یەکێکدا لەگەڵ قسە کە شەرمن، منداڵی -٥

 دەسـتەکانی و، دەکـا زیـاد دڵـی لێـدانی و، دەئـاڵی تێـک دەمـی یـا.. نـایەن بۆ قسەکانی باشی بە و دەکا شەرم.. 
 چــاوی نــابڕێتە چــاو قسەکردنیشــدا کــاتی لە.. دەدا قــووت خــۆی تفــی و، دەکــا ئــارەقیش جــار هەنــدێ.. دەلەرزن

 . بەرانبەرەکەی
 و تەریکـی بە حەزی.. تـردا منـدااڵنی لەگەڵ کـردن یـاری بـۆ دەرەوە نـاچێتە مـاڵ لە.. و ناکا  کۆگردی بە حەز -٦

 . گۆشەگیرییە
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 تـۆپێن، شـانۆ، سـروود، تیپـی) لە بەشداریش و نییە قوتابخانەکەی هەمەجورەکانی چاالکییە و وەرزش هۆگری -١
 بەشـداری توانـایەکییەوە و حەز هەمـوو بە و، دەکـا شـەرم و وەخـا بکـات بەشـداریش ئەگەر.. ناکـا( هتد... موزیک
 . ناکا

 پەنـایەکی و گۆشـە دەچێـتە یـا.. دەمێنێـتەوە پۆلـدا لە یا.. وانەکاندا نێوان پشووی کاتی لە قوتابخانەدا، لە -٨
 . نابێ قوتابییەکان بە تێکەڵ.. و قوتابخانەکەی

 دەترسـێ و دەکـا شـەرم.. بکـات کردنەوەکـان تـاقی نووسـین بە دەکـات حەز.. خوێندنـدا کردنەوەکانی تاقی لە ـ ٩
.. بـداتەوە پرسـیارەکانیان وەاڵمـی و، راوەسـتی یـا دابنیشـێ مامۆستکانیدا لەگەڵ رووبەڕوو و راستەوخۆ کە لەوەی،

 . نییە زاری کردنەوەکانی تاقی لە حەزی بۆیە
 دەگمەنـیش بە.. بپرسـێ مامۆسـتاکانی لە پۆلدا لە.. نایانزانێ ئەوانەی کە نییە، ئەدەبییەشی ئازایەتییە ئەو -١١

 هەڵـی تەخـتەڕەش سـەر بـۆ یـا.. بکـا لـێ پرسـیای مامۆسـتا ناکا حەزیش.. دەکا گفتوگۆکان و دیالۆک لە بەشداری
 . بگرێ رای پۆلەکەیدا قوتابییەکانی بەردەم لە یا.. بستێنێ

 ئەوەی بـۆ.. دەگـرێ گوێیەکـانی یـا.. رێدەگـ خـۆی چـاوی دەسـتی هەردوو بە.. دێ نامۆیان میوانی کە جار زۆر -١١
 . دەگرن لێ رەخنەی و دەدەن سەرنجی کە دەکا هەست وا چونکە.. نەبێ دەنگیان لە گوێی و بێنی نەیان

" بەڵـێ" بە تەنهـا جـار زۆر.. دەداتەوە وەاڵمـی نـزم دەنگێکـی بە و کـورتی بە.. بکا لێ پرسیارێکی یەکێک کە -١٢
 . بێ شەرمەزار و بداتەوە وەاڵم بەهەڵە کە دەترسێ، لەوە.. دەداتەوە وەاڵم" نا" یان
 تـازەکەی جـلە کە دەکا واهەست.. دەکا شەرم.. ببڕێ قژی بتاشێ، سەری یا.. بکا لەبەر تازە جلوبەرگێکی کە -١٣
 . دەکەن پێ گاڵتەی و دەدەن سەرنجی خەڵکی.. و نەکراوە تەراش جوان یا نایە، لێ
 چەپڵەلێــدان، هەڵپەڕکــێ، و شــایی) وەکــو ناکــا کۆمەاڵیەتییەکــان ۆشــییەخ و چــاالکی زۆربەی لە بەشــداری -١٤

 . ...(و، رەزم و بەزم گەڕان، و ن سەیرا و گۆرانی، و سروود بوون، دایک لە جەژنی ئاهەنگی
 بۆ دەدەن، رووی لە( شوورەییە) وشەی زۆر کە باوکییەوە، و دایک الیەن لە پەروەردەکردنی، هەڵە بە شێوازی -١٥

 کە دەکەن سەرزەنشتی یەکسەر.. دەکەن یاری یا قسە پێکەوە کە ببینن، کوڕێکدا لەگەڵ کیژۆڵەیەک ەگەرئ نموونە
 . بکا یاری کچاندا لەگەڵ دەبێ.. و بکاتەوە دووبارەی نابێ و( شوورەییە) ئەمە

 ێـــنەیو ئەگەر: نمــوونە بــۆ.. بناســین شــەرمن منـــداڵی.. دەیانکێشــێ کە وێنــانەی ئەو میــانەی لە دەتــوانین -١٦ 
 بـۆ پەنـجەرە و دەرگا.. دەیکێشێ بچووکی بە وێنەکێشانەکەیدا دەفتەری الپەڕەی گۆشەیەکی لە.. بکێشێ خانوویەک
 شـەرمن منـداڵێکی هەمـوو نیشـانەیەش ئەم.. دەهێنـێ کـار بە کەم رەنگـی یا ناکا، رەنگاوڕەنگیشی.. ناکا خانووەکە
 .باشە وێنەکێشێکی و شەرمنە واهەیە منداڵی.. ناگرێتەوە
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 . دەکەنێ پێ کەم زۆر.. و دەکا زەدەخەنە.. بکا خۆشیش لە گوزارشت کە -١١
 

 .هۆیەکانی شەرمی مندااڵن

 
 :دەکەین مندااڵن شەرمی هۆیەکانی گرنگترین لە باس خوارەوەدا، الی خااڵنەی لەم چڕی، بە و کورتی بە زۆر

 
.. شـــەرمنە دەبێـــت لەدایــک هەر داڵمنـــ منــدااڵن، شـــەرمی ســەرەکییەکانی هـــۆیە لە یەکــێکە زکمـــاکی، شــەرمی -١

 بـۆ دەگوازرێتەوە خەسڵەتەشیان ئەم.. شەرمنن هەردووکیان یا باوکی یا دایکی کە ئەوەی بۆ دەگەڕێتەوە هۆیەکەشی
 راســتییە ئەم بەراوردکــردنەوە و بەڵــگە بە و زانســتی شــێوەیەکی بە دەروونناســییەکانیش پزیشــکە.. منــداڵەکانیان

 . دەسەلمێنن
 
 هەبووەکـان، منـدااڵنی وەکـو.. دەبـنەوە نەبـوونی رووبەڕووی خێـزانییەوە، دەرامەتی کەم هۆی بە نەیمندااڵ ئەو -٢

 ئەوانــیش وەکــو.. نەکــراوە دابــین بــۆ پێداویســتییەکانیان ئەوان وەکــو.. و نــاژین نــازدار و تەســەل و تێــر و پۆشــتە
 نووسـتن جێـی و خۆراک و جلوبەرگ رووی لە.. دەکەن مندااڵنە بەو بەراورد خۆیان کە.. نین بەختەوەر.. و دڵخۆش

 .. خەرجکردنیان و خەرجی و، پزیشکی چارەسەری و
 

 نێــزگ لێیــان کە دەکەن شــەرم.. کەمتــرن هاوڕێیانەیــان لەو کە دەکەن بەوە هەســت و، دەســووتێ خۆیــان بە دڵیــان
 . ببن تێکەڵیان و ببنەوە

 
 لە ئەوتـۆ رێزێکـی کە منداڵەکانیانـدا روەردەکردنـیپە لە نادروسـتییان شـێوازی و، باوکان و دایکان نابەڵەدیی -٣

ـــایەتی ـــداڵەکانیان کەس ـــاگرن من ـــانەوێ.. ن ـــدوتیژی بە دەی ـــوورکردنەوە بە و، تون ـــوو چاوس ـــتێک هەم ـــەر ش  بەس
 بە.. ژیـاون تیـا ئەوان کە نیـیە سـەردەمە ئەو ئەمـڕۆ سـەردەمی کە نـاکەنەوە لەوە بیـر.. بسەپێنن ندا منداڵەکانیا

 منـدااڵن لە کـار ناشایسـتانە قسـە ئەم بێگومان.. دەکەن رووشکێنیان لۆمە و رەخنە و ناشیرین و رەق و زەق قسەی
 . بوترێ پێیان هاوڕێکانیاندا بەردەم لە ئەگەر تایبەتیش بە.. دەکەن

 
  هاوڕێی تووشی ئەوەی ترسی لە باوکیانەوە، و دایک الیەن لە مندااڵن پێویستی لە پتر چاودێری و پاراستن -٤
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 چاودێری کە راستە.. فێرنەبن قێزەوەن و ناشیرین خووی و، نەبێ چرووک و سوک قسەی لە گوێیان و، بننە خرا 
 شــەرم.. و نەبــێ خۆیــان بە باوەڕیــان کە دەکــا منــدااڵن لە وا.. زیــادەڕۆیی بەاڵم.. پێویســتە منــدااڵن ئاگــاداریی و

 تەنهـا ئەوان بـۆ دڵنیـاییش شـوێنی.. وانـندەڕ تـر منـداڵنی لە دوودڵیـیەوە و گومان بە و، دەبن گۆشەگیر و دەکەن
 . باوکیانە و دایک پەنای و ماڵەوە

 
 شتێکی هەموو نموونە بۆ.. باوکییەوە و دایک الیەن لە پێویست لە زیاد نازپێدانی و، منداڵ بەخێوکردنی بەناز -٥

 بکـاتەوە تـاقی خۆی یا کا، بیان دەتوانێ کە بکا کارانە ئەو و، بکا ماندوو خۆی نایەڵن.. (بڤەیە) بە دەکەن لێ
 بە پشـت کە دەکـا منـداڵ لە وا پێـدانە، نـاز زیـاد ئەم.. دەکەن دابـین بـۆ داخوزییەکانیشـی هەمـوو.. کردنیاندا لە

 خـۆی لە شـەرم و رادەمێنێ بەردەمیاندا لە.. دێ دەست لە کاریان زۆر دەبینێ هاوڕێکانی کە کاتێ.. نەبەستێ خۆی
 . دەکا سەیریان اهتەن ،و ەوستانەدەست ئەم کە دەبێتەوە تەری  و دەکا

 
 هەڵەکانیـان لە چاوپۆشـی دەوێ، خـۆش زۆر خۆیـان منـداڵەکانی باوکـانە و دایـک ئەم گـوایە کەشـەوە، الیەکی لە

  شەرمنانە منداڵە ئەو زیانی بە هەڵوێستانە ئەم هەموو.. نادەن سزاشیان ..و ناکەن سەرزەنشتیان.. دەکەن
 . دەشکێنەوە

 
 و دەکـا شـەرم.. نەکەن بـۆێ و بکـا شـتێ داوی تـردا، شـوێنێکی لە ئەگەر.. خێـوکراو بە بەناز یمنداڵێک نموونە بۆ

 . راناگرن نازی باوکی و دایکی وکو کەسێکیش هەموو.. و نییە خۆیان ماڵێ شوێنێ هەموو چونکە.. دەبێتەوە تەری 
 
.. پێـنجەمەوەیە خـاڵی چەوانەیپـێ بە ئەمەیان کە نەپرسینەوەی، لێ و منداڵ خستنی پشتگوێ و نەدان بایەخ -٦

.. نیـیە رێزگرتن شایانی و نادا پێ بایەخی کەسیش و، ناوێ خۆشی کەس و کەسە بێ دەکا، هەست وا منداڵە ئەم
 تێکەڵی کە دەکا شەرم و دەبێ گۆشەگیر.. و نەبێ خۆی بە متمانەی و بڕوا دەکا، منداڵ لە وا کردنەش هەست ئەم

 . ببێ تر مندااڵنی
 
 بە قسەکانی و بکا قسەیەک کە. منداڵ شەرمەزارکردنی و کردنەوە تەری  و گرتن لێ توانج و ردنک پێ گاڵتە -١

 بـۆ.. دەکەنـن پـێ پێـی و دەکەن پـێ گاڵتەشـی و، دەبـڕن پـێ قسـەکەی و دەبـن تـوڕە لێـی.. نەبـێ گەورەکـان دڵی
 : دەڵێن پێی نموونە
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 ...( خە،دا دەمت یا. مەکە چەنەبازی مەکە، لەوچ لەوچە مەکە، فڵتەفڵت) 
 

 .. هەیە مندااڵنەی زمانێکی و، منداڵە کە لەبەرچاوبگرن، ئەوە ئەوەی بەبێ
 

 " داخەیە دەمت ناوم کە دەزانی وام ساڵیم سیانزە تەمەنی تا: " دەڵێ بۆس راڵف
 
 .. (جیابوونەتەوە یەکتری لە یا مردوون،) بەشن بێ باوکیان و دایک خۆشەویستی و سۆز لە مندااڵنەی ئەو -٨

 . گۆشەگیرن و شەرمن زۆری بە.. هەناسەساردن و مەلوول و مات و ەکزۆڵ
 
 برایەکـدا چەنـد نێـوان لە خوشـکێک یا.. خوشکێکدا چەند نێوان لە کوڕێک یا.. تاقانە منداڵی بە نازدان زیاد -٩

 . دەکات خۆپەرست و گۆشەگیر و شەرمن منداڵ.. خۆشەویستی و نازپێدان لە زیادەڕۆیی.. 
 
 ئـازایەتی و، نەبـێ خـۆی بە متمـانەی کە دەکـا منداڵ لە وا.. دڵنییای و ئاسوودەیی بە منداڵ نینەکرد هەست -١١

 . نەبێ سەرکێشی کاری ئەنجامدانی
 
 سسـتەمی پەیڕەویـی کوردسـتاندا، قوتابخانەکانی زۆربەی لە ئەمڕۆش تا.. فێرکردن سستەمی سەقەتی رێبازی -١١

 تەنها دەکەن مندااڵن لە وا.. فێردەکەن مندااڵن فێرکردن تووتی و کردن تەڵقین بە.. دەکەن ئێستا پێش ساڵ سەد
 و سستەم ئەم.. نەجووڵێنەوە و دابنیشن رێک.. بکەنەوە دووبارە مامۆستاکانیان قسەکانی و، وەربگرن و بگرن گوێ

 تەوەرەی اننمامۆسـتاک هەر وانەکـان، درێژایـی بە.. دەکـاتەوە کەم منـدااڵن تواناکـانی و رۆڵ لە زۆر  کۆنە، رێبازە
 بێـزار و وەرسـت منـدااڵن.. ناهێڵنەوە دیالۆگ و وەاڵم و پرسیار و دەمەتەقێ و گفتوگۆ بۆ بوارێک هیچ.. و سەرکین

 بۆچوونەکـانی و توانـا لە گوزارشـت وەاڵمـدانەوە و پرسـیارکردن و گفتوگۆ رێی لە کە نامێنێتەوە بۆ بواریان.. دەبن
 لە تـاکیش جیـاوازی رەچـاوکردنی بە گـوێ مامۆسـتاکان زۆربەی.. ننبشـکێ خۆیـان شـەرمی و تـرس.. و بکەن خویان
.. دەڕوانـن منـدااڵن توانـای ئاسـتی لە یەک وەک.. نادەن جەستەییەوە کەمئەندامیی و هۆش و زەین و زیرەکی رووی

 . نادەن یارمەتی بە پێویست منداڵی بە ئەوتۆ یارمەتییەکی داخەوە بە
 
  زۆر یا.. باوکییەوە و دایک الیەن لە منداڵدا، لەگەڵ مامناوەندی وویگرت دەق دروستی نەکردنی مامەڵە -١٢
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ــیان ــن دەوریــا بە زۆر و دەوێ خۆش ــازی پێویســت لە زیــاد ،و دێ ــن پــێ ن  دەبــن رووخــۆش و نەرم زۆر.. و دەبەخش
 بە و تونـدوتیژی بە زۆر پـێچەوانەوە، بە هەیە واش جـاری کەچی.. دەبن ساقەی بە جار سەد رۆژی.. و لەگەڵیدا

 ئەم.. دەخەن پشتگوێی جارێ بە یا.. گرژدەکەن لێی روویان و دەکەن لەگەڵدا مامەڵەی و رەفتار زەقی بە و رەقی 
 . دەکا شەرم و باوەڕی بێ و دڵەڕاوکی و شۆک تووشی منداڵ.. ناگیرە مامەڵەکردنە شیوازە

 
 :نموونە بۆ.. مندااڵن بە نەگونجاو زەقی دەستەواژەی هەندێ روودانی لە -١٣
 
 تەری  و دەکەن شەرم روودەدرێ لە قسانەیان جۆرە ئەم کە مندااڵنەی ئەو ...( شوو، بە دەتدەم دەهێنم، بۆ ژنت)

 . ێڵنهب بەجێ جێیە ئەو لەوانەیە دەبنەوە،
 
 کردنی هەست یا قەڵەوی، و الوازی کورتەبااڵیی، نابینایی، الڵی، کەڕی، گۆجی، و شەل: )وەکو کەمئەندامی، -١٤

 هتد... پێستە، رەش رەنگە، گەنم یا وان، لێوەکانی یا گوێی یا چاوی یا ناشیرینە، لووتی نییە، نجوا کە بەوەی
 شـەرم بـۆیە.. دەزانـێ کەمتـر  بە هاوڕێکـانی لە خـۆێ و ناتەوە کە.. دەکەن دروست ال ئەوەی هەستانە ئەو هەموو)

 لێــی ســووکەوە بە کە دەکــا، شــەرم و دەترســێ لەوە.. نــابێ منــدااڵن بە تــێکەڵ هێنــدەش.. دەبــێ گۆشــەگیر و دەکــا
 فــاڵنە درێـژ، فـاڵنە شـەل، فـاڵنە کـوێر، فـاڵنە: )نمـوونە بـۆ.. بەرن نـاوی کەمئەنـدامییەکەیەوە نـاوی بە و بـڕوانن
 ( هتد... قەڵەو، فاڵنە رەش، فاڵنە لووتە،

 
ــاکۆکی -١٥ ــەڕی و ن ــوان ش ــک نێ ــاوک و دای ــاژاوەی و، ب ــی ئ ــداڵێک.. خێزان ــایەی لە من ــی س ــاینا خێزانێک  وادا تەب

 تـرس و شـەرم دووچـاری.. و ناکـا بەخـتەوەری بە و شـادی و ئارامی بە و ئاسوودە ژینگەیەکی بە هەست.. گەورەبێ
 . دەبێت داهاتووشیدا و ئەمڕۆ ژیانی لە خراپی رەنگدانەوەیەکی و کاریگەری.. و دەبێ

 
 شـەرم تووشی منداڵ ..گەورەکانەوە و  مامۆستاکان لەالیەن منداڵ، خستنەسەر تیشک و چاودێری لە زیادەڕۆیی -١٦
 . دەکا ئازادی نا و ئارامی نا و ترس و
 
 ئێشـە، سـەر: وەکـو.. دەکـا فسـیۆلۆژی کێشـەی و، دەروونی پاڵەپەستۆی و تەنگەژە تووشی منداڵ کردن، شەرم -١١
 . خواردن کەم بێزاری، دڵەخورپێ، نەرمەکۆکە، سواری، هەناسە ئێشە، سک
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 و نائـارامی و تـرس شـوێنی ئەو بۆ چونکە قوتابخانەیە، لە رقی شەرمکردنەوە، هۆی ەب هەر شەرمن، منداڵی -١٨
 . شەرمەزارییە

 
 و پشـکەوتووتر و زیرەکتر لەو مندااڵنی بە مامۆستاکانییەوە، و باوکی و دایک الیەن لە منداڵ، بەراوردکردنی -١٩

 . دەکا مندااڵنە لەو خۆبەکەمترزانین و رمشە تووشی و، منداڵ دەروونی سەر دەکاتە کار.. و هەڵەیە بەختەوەرتر
 
 بە لێـی تووڕەبـوون زۆر و، کـردنەوە تەریـ  زۆر و، لـۆمەکردن زۆر و، لێپێچیـنەوە زۆر و، گرتن لێ رەخنە زۆر -٢١

 ناتوانێــت کە دەبـێ دروســت ال هەسـتەی ئەو.. و دەبــێ شـەرم تووشــی منـداڵ.. هاوڕێکانیــدا بەردەمـی لە تـایبەتیش
 پێی یا بگرن، لێ رەخنەی و بکا هەڵە کارێکی کە دوودڵە، و دەکا شەرم لەوە هەمیشە.. بکا باش و راست کارێکی

 . بکەن شەرمەزاری و بدەن لێ توانجی و بکەنن پێ
 
  و، نەسراو و نامۆ منداڵی کۆمەڵێک بە تێکەڵ.. و دەگۆڕێ بوونیان نیشتەجێ شوێنی زۆر کە مندااڵنەی، ئەو -٢١

 . نەمێنێ و بێ کاتی شەرمێکی ئەمەیان رەنگە.. دەترسن و دەکەن شەرم.. دەبنەوە تازە مامۆستایانی رووبەڕووی
 

 .چارەسەرکردنی شەرمی مندااڵن

 
 کـۆمەاڵیەتی و ئاسایی مندالێکی بە بکەن گۆشەگیر و شەرمن منداڵی ئەوەی بۆ.. چین پێویستییانە و چارەسەر ئەو
 : دەکەین شەرمن مندااڵنی ردنیچارەسەرک چۆنییەتی باسی خااڵنەدا لەم کورتی بە زۆر.. 
 
 کەســانی لەگەڵ تێکەڵبــوونە شــەرمی.. بــووە منــداڵەکەتان توشــی کە بــزانن کــردنە شــەرم ئەو جــۆری پێویســتە -١

ــامۆدا ــەرمی ،ن ــداری ش ــردنە بەش ــانی لە ک ــۆل چاالکییەک ــدا، و پ ــەرمی قوتابخانەکەیەی ــی ش ــداربوونە ترس  لە بەش
 تەلەفـۆن، بە هەڵەکـردنە بە قسـە ترسی شەرمی تازەیە، جلوبەرگی نیپۆشی شەرمی کۆمەاڵیەتییەکاندا، چاالکییە
 . هتد... خۆبەکەمزانینە، شەرمی پۆلدا، لە خوێندنەوەیە شەرمی

 
 خەڵکـیش الی ی،(شـەرمن) تـۆ بڵـێن شـەرمن منـداڵی بە مامۆسـتاکان، و بـاوک و دایـک نابێـت کلۆجێـک هیچ بە -٢

 . مەکەن شەرمکردنی باسی
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 السـار، گەمـژە، شەرمنۆک،: )وشانە جۆرە ئەم پاڵی خستنە.. دەکەن ئەوە لەسەر جەخت ان،تۆژێنەر تۆژینەوەکانی
 لەسـەر خراپیـان کـاردانەوەیەکی( هتـد... خـوێڕی، گەلحـۆ، دەمـردوو، تەمەڵ، کەڵک، بێ ترسنۆک، دەسەاڵت، بێ

 . دەبێت گۆشەگیرتر و شەرمنتر و، دەبێت شەرمن منداڵی دەروونی و هەست
 
  رەوشت و خووجوانی و، کۆمەاڵیەتی باشی نموونەی و پێشەن  ببنە مامۆستایان، و باوکان و ندایکا پێویستە -٣

 رووەشـەوە لەم.. فێـردەبن و وەردەگـرن شـت گەلێ ئەمانەوە لە الساییکەرەوەن، و چاولێکەر مندااڵن چونکە.. بەرزی
 رەوشــــتە جــــۆرە ئەو ســــتەیبەرجە و پەیــــڕەوی کە دەکەن، باوکــــان و دایکــــان ئامۆژگــــاریی پەروەدە، پســــپۆرانی

 بــۆ.. دەبەن تێکەڵبــوون و نەکــردن وشــەرم کــۆمەاڵیەتی کــرانەوەی بەرەو منــداڵەکانیان کە.. بــکەن کۆمەاڵیەتییــانە
 یـا( بـاش رۆژتـان) لە پێشکەربن دەست دەگەن، کەسانێک بە کە بکەن، لێ چاوتان و فێربن ئێوەوە لە با: نموونە

 لە پێشـوازی شـیرینەوە و نەرم زمانێکی بە خۆشەوە، و گەش روویەکی بە کە ێنرێنهراب وا( .. باش کاتەتان ئەم)
 هێمنـی بە و، نەبـڕن بەکەس قسە.. و بکەن گفتوگۆ لە بەشداری.. بکەن بەخێرهاتنیان گەرمی بە و بکەن میوانان

 داریبەشــ گیــانی.. باشــانە هەنگــاوانە جــۆرە ئەم.. بــکەن خۆیــان بۆچوونەکــانی لە و را لە داکــۆکی دروســتی، بە و
 . دەڕوێنێ گۆشەگیردا و شەرمن مندااڵنی وهەستی بیر لە کۆمەاڵیەتی، تێکەڵبوونی و نێزگبوونەوە لەیەک و کردن

 
 ،نەزانێ بەکەم خۆی و بڕوانێ خۆی لە باشی بە ئەوەی بۆ بدەن، منداڵەکەیان یارمەتیی باوک و دایک پێویست -٤ 

 کۆمەاڵیەتییەکانیـدا هەوڵە لە کە دەترسـێ لەوە ..نیـیە خـۆی تـوانی بە بـاوەڕی و متمـانە شەرمن، منداڵی چونکە
 . بکەنەوە رەتی و ێنێهب شکستی

  
 دوو یا جارێ ێنانیهشکست کە بکەن، ئەوە لەسەر جەخت کە ئەوەیە رووەوە، لەم مامۆستاکان و باوک و دایک رۆڵی
 سـەرکەوتن، و تێکۆشـان بە ندرێـژەدا و بەخۆبـوون بـاوەڕ بـۆ رێـگەیەکە بەڵکـو.. نییە جیهان و ژیان کۆتایی جار،

 نمـوونەی دەتـوانن.. بکـاتەوە راسـتیان و، وەربگـڕی پەند و وانە خۆی شکستییەکانی لە و هەڵە لە مرۆڤ پێویستە
 لە و، نەبــوونە هیــوا بــێ هەردەم کە.. بگێــڕنەوە بــۆ انیــانهجی کەڵەنــاودارنی و گەورە چەنــدین میــژووی زینــدووی

 و کەوتن چەندین دوای لە.. و شکستی چەندین دوای کۆڵنەداندا، و پۆاڵیین ئیرادەیەکی و بەهێز بڕوایەکی سایەی
 . ێننهب بەدەست سەرکەوتن توانیویانە.. هەڵسانەوە

 
  لێ رەخنەی و، ببن توڕە و گرژ منداڵەکەیان لە تردا، خەڵکی و هاوڕێکانی بەردەم لە باوک، و دایک نابێ -٥
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ــۆمەی و سەرزەنشــت و بگــرن ــکەن ل ــێن پــێ رەقــی و زەق قســەی و، ب ــدەن هەســتی و بڵ ــو.. ئازارب ــرێ بەڵک  بە دەک
 داوای و بێــتەوە پەشــیمان لێیــان و، بکــا هەڵەکــانی بە هەســت کەخــۆی بــکەن لــێ وای دروســت و راســت شــێوەیەکی
 . بکاتەوە راستیان و، بکا لێبووردن

 
  مخەنە فشاریش.. ێتبگۆڕ باشیدا الی بە باشتر جار دوای لە جار ئەوەی بۆ بدەن، منداڵەکەتان یارمەتیی -٦

 نەدانـی ئەنجـام و تـوانین نە و، نیـیە کـارە لەو حەزی یـا نییە، ئەودا توانای لە کە بکا، کارێک ئەوەی بۆ سەری
 .بوونەوەی تەری  و شەرمەزاری هۆی ببێتە کارە، ئەو

  
ــدا ــکەن، پــێ دەســت هەنگــاوانەش بەو لەگەڵی ــر کە ب ــان کەمت ــانی و رام ــۆ.. دەکەن دام ــدەن هــانی: نمــوونە ب  بە ب
 و، بکــا شــەرم یەکەمــدا جــاری لە ئەگەر.. بکــا میوانــان بەخێرهــاتنی و پێشــوازی رووخۆشــییەوە بە و زەدەخەنە
.. سـێیەم جـاری و دووەم جـاری بـۆ بابمێنێت.. مەکەن لێ زۆری نەبێ، لەگەڵیاندا دانیشتنی و، قسەکردن ئارەزووی

 و رادێ کۆمەاڵیەتیـدا بـاری لەگەڵ و، دەبێـت تێکەڵ و، دەکرێتەوە رووی و دەشکێ شەرمی هێدی هێدی شێوەیە بەم
 . دەبێتەوە ئاسایی

 
 ئارەزووەکـانی.. بکـا ئارەزووەکـانی بە و حەز بە و توانا و بەهرە بە گەشە ئەوەی بۆ بدەن، هان منداڵەکەتان -١

 زاڵ یدادەسـەاڵت بـێ و خـۆبەکەمزانین هەسـتی بەسـەر کە ، بـدەن ئەوەی یـارمەتیی.. سەریدا بە مەسەپێنن خۆتان
 . بێت
 
 رەنگــی و جــۆر بــا.. هەڵبژێــرێ خــۆی هاوڕێکــانی ئــازادی و سەربەســتی بە بــا بــکەن، سەرپشــک منــداڵەکەتان -٨

 نـاڵێم ئەوش.. لەبەربکـا ئەوە و بـوێ ئەوەی دەبـێ دڵە بە چیتـان ئێـوە نەک.. بـن خۆی دڵی بە جلوبەرگەکانیشی
 . نەکەن باس بۆی خۆتان کردنەوەکانی تاقی و را و شارەزایی نابێ

 
.. ببەسـتێ تـردا منـدااڵنی لەگەڵ پەیوەندی کە بدەن هانی.. ێننهراب بەخشین و وەرگرتن لەسەر منداڵەکەتان -٩ 

 بە مێروولەی و هەن  کارکردنی پێکەوە و ژیان کۆمەڵ بە.. هەبێ هاوکاری و یارمەتیدان رووحی و بێ کۆمەاڵیەتی
ــۆ نمــوونە ــنەوەهب ب ــدەن هــانی.. ێن ــ گەشــبین هەردەم ب ــێ رەشــبین و ێب ــوو.. نەب ــانە، جــۆرە ئەم هەم ــنە بیرۆک  دەب

 . باوەڕبەخۆبوونی و متمانە هۆی دەبنە و، هاندەرەی
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 و بــکەن لــێ دەستخۆشــیی و ئــافەرین و ســتایش.. هێنــا دەســت بە باشــی ســەرکەوتنێکی و کــار منــداڵەکەتان کە -١١
 لە منـداڵ چـونکە.. بـێ کاتـدا هەمان لە خەاڵتەکەتان بەاڵم.. بکەن خەاڵتی.. و دەربڕن بۆ خۆتانی پێخۆشحاڵیی

 . بکات چاوڕێ ماوەیەک بۆ ناتوانێت و، نییە ئارامی و ناگا تێ کات
 
 نــامۆ کەسـانی تـا.. ببـێ نـامۆ کەسـانێکی تێکەڵـی بــا.. نەبـێ شـەرم بە بـاوەڕی کە بـدەن، هـان منـداڵەکەتان -١١

 . نامێنێت شەرمی و دەشکێ ترسی بدوێنێ و بناسێ
 
.. و دەکـرد شـەرمی منـداڵی بە چـون کە.. بکا باس منداڵەکەی بۆ خۆی ژیانی سەرگوزشتەی وک،با یا دایک با -١٢

 وەرزشـی چـاالکییە لە کردنیشی بەشداری هۆی بە.. کۆمەاڵیەتی و ئاسایی کەسێکی بە بووە و، شکاوە شەرمی دواتر
  و کرانەوە سایەی لە سوودی و دەسکەوت چەندین.. دەرەوەدا لە و قوتابخانەکەیان کۆمەاڵیەتییەکانی و هونەری و

 . هێناون دەست بە شکاندنەکەیدا شەرم
 
 شــەرمنەکەتان، منــداڵە بـا.. بــکەن سـاز( خــانەخوێ و میــوان) شـانۆگەریی منداڵەکەتانــدا، لەگەڵ مـاڵەوە لە -١٣
 کە ئەوەبـێ، فێـری و بشـکێ شەرمی با.. هەبێ میوانتان رۆڵی باوکیشی و دایک ئێوەی.. وەربگرێ ماڵ خاوەن ڕۆڵی

ــــی بە و زەردەخەنە بە ــــەوە و گەش روویەک ــــوازی.. خۆش ــــاتنی و پێش ــــان بەخێره ــــا میوانەک ــــان ئەگەر.. بک  هەم
 ئەمە.. بنوێنێــت میوانێــک رۆڵــی منــداڵەکەتان جارەیــان ئەم بـا.. بگــۆڕن رۆڵەکــان.. کــردەوە دووبــارە شـانۆگەریتان

 . منداڵەکەتان گۆشەگیریی و ترس و شەرم چارەسەرکردنی و کرانەوە بۆ ئاسانە و باش زۆر رێگایەکی
 
 لە گوزارشـت راشـکاوی بە شـەرم و تـرس بەبـێ کە هەبێ، ئەدەبییەی ئازاییەتە ئەو بدەن، منداڵەکەتان هانی -١٤

 خـۆی دەسـتی لە هەالنەش ئەو.. و بسـەلمێنیێ خۆشـی توانـای بکـا، خـۆی بۆچوونەکانی و را لە و، نەست و هەست
 گـوێی.. مامۆسـتاکانی و بـاوکی و دایـک کە دڵنیـابێ لەوەش.. دەرەخسێن یا رەخساون بۆی پشکەوتنی بۆ کە نەدات

 . دەگرن بۆچوونەکانی و را لە رێز و دەگرن ڵێ
 
 بەراورد بەختەوەرتر و تواناتر بە و زیرەکتر و باشتر لەو مندااڵنی لەگەڵ خرا  شێوەیەکی بە منداڵەکەتان، -١٥

 : کە مەدەن رووی لە نموونە بۆ.. مەکەن
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 ی گەشـبین لە چـاو تۆش بەرزترن، تو نمرەکانی لە شڤان نمرەکانی زیرەکترە، تۆ لە جوان باشترە، تۆ ەل دیالن)
 کەمتــوانیی کردنــی هەســت و خــۆبەکەمزانی و شــەرمکردن هــۆی دەبــنە بەراوردکردنــانە ئەم( هتــد... بــکە، خوشــکت

 . منداڵەکەتان
 
 بـۆ رێخۆشـکەرن.. بەسوودن و گرن  زۆر.. کەتانمنداڵە کەسایەتیی لە رێزگرتن و سۆزبەخشین و خۆشەویستی -١٦

  .دەکەنەوە کورتر و ئاسانتر چارەسەرکردنیشیان رێگاکانی.. و منداڵەکەتان گۆشەگیریی و شەرم هۆکارەکانی زانینی
 
ــانی بــێ و بەهێــز الیەنە بــاوک، و دایــک پێویســتە -١١  خــاڵە هانــدەری و پاڵپشــت.. بــزانن منــداڵەکەیان هێزەک

 خــاڵە بــۆ دروســتیش و پێویســت چارەســەری.. بکــا پــێ گەشــیان زیــاتریش و لێیــان بــێ بەردەوام و بــن بەهێزەکــانی
 . بدۆزنەوە الوازەکانی

 
 و وەرزشی چاالکییە لە قوتابخانەکەشیدا دەرەوەی لە و، قوتابخانەکەی لە ئەوەی بۆ بدەن، هان مندالەکەتان -١٨

ـــی و هـــونەری ـــدا و ئەدەب ـــکەن اشو.. بکـــات بەشـــداری کۆمەاڵیەتییەکان ـــانی چـــاالکییە لە کە ب  دووری تەنیاییەک
 و ڤیــدیۆ بە درێــژ مــاوەیەکی بــۆ کــردن یــاری تەلەفزیۆنــدا، بەردەم لە زۆر مــاوەیەکی بــۆ دانیشــت وەکــو، بــخەنەوە
 کـۆمەاڵیەتی تـرێ چـاالکییەکی هەر یـا گـۆرانی یـا هەڵپەڕکـێ فێـری ماڵەوە لە کرا ئەگەر.. پلەیستێشن و ئەتاری
 . کۆمەڵ بە کاری ئەنجامدانی و هاوکاری و، شکاندن شەرم و رووکرانەوە مەبەستی بە.. بکەن

 
ــدە -١٩ ــارێزی لە هێن ــداڵەکەتان پ ــن من ــادەڕۆیی و، مەب ــدا لە زی ــوو و مەکەن وریابوونی ــان هەم  ئەوەوە بە کاتێکت

 و نـایەت دڵمـان لە مەڵـێن.. مەزانن زیاتری بە و جیاوازتر بە خەڵکی مندااڵنی لە کە بن وریاش.. مەبەن بەسەر
 .. دەبەستێ ئێوە بە پشت پێداویستییەکانیدا هەموو کردنی دابین لە ئەگینا.. بکات هیچ نابێ و تاقانەیە

 
 خۆی خۆی و لەبەربکا جلوبەرگەکانی خۆی نموونە بۆ.. بیکا با دەکرێ بۆێ کارانەی ئەو کە ێننهب رای وا پێویستە

 .. هەڵواسێ جلەکانی خۆێ و بڕازێنێتەوە
 

  رەنگی خۆشی با.. بکڕێ ترێ یا پەتاتە کیلۆیەک ماڵتان نێزگ فرۆشگاکەی لە بچێ با بدەنێ پارەی
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 لە دەبــێ سەربەســت.. و دەبەخشــن پــێ خــۆێ توانــای بە بــڕوای بچووکــانە، کــارە ئەم.. هەڵبژێــرێ جلوبەرگەکــانی
 . خۆیدا کەسایەتی بنیاتنانی

 
ــتە -٢١ ــاوی بە پێویس ــانییەوە، چ ــامەڵە یەکس ــان لەگەڵ م ــدا و کچەکەت ــکەن کوڕەکەتان ــاوازی.. و ب  لە مەکەن جی

 هەر یا.. کچەکەتان ئارەزووەکانی و خواست رێی لە بەربەست و کۆسپ بە مەکەن ش،(شوورەیی) وشەی.. نێوانیاندا
 . یە( بڤە) بە و نابێ بە بکەن لێ شتێکی هەموو مێینەیە، کە ئەوەی لەبەر

 
 رووشـکێنی کە ئەوتـۆ شـێوەیەکی بە.. بـکەنەوە ئاگادار نیهەڵەکا لە منداڵەکەتان پەنهانی، بە و تەنیای بە -٢١

 . مەدەن دەروونی و هەست ئازاری و، مەکەن
 
 کــاریگەرییەکی.. منداڵەکەیانــدا بەردەم لە هاواریــان و مشــومڕ و، بــاوک و دایــک نێــوان کێشــەکانی و نــاکۆکی -٢٢

 . دەدەنەوە رەن  پیخرا بە داهاتوویدا ژیانی لە و دەبێت منداڵەکەیان دەروونی لەسەر خراپی
 دیارییــان و بکــات هاوڕێکانیــدا ی(دایکبــوون لە جەژنــی ئــاهەنگی) لە بەشــداری کە بــدەن منــداڵەکەتان هــانی -٢٣

 هاوڕێکـانی بـانگی و سازبکات ئاهەن .. خۆیدا دایکبوونی لە ساڵڕۆژی جەژنی یادی لە سااڵنەش.. بکات پێشکەش
 .. بکات

 
ـــداری ـــی بەش ـــانەدا لەم کردن ـــوودنب زۆر بۆن ـــنە و، ەس ـــۆی دەب ـــرس ه ـــرانەوە و رەوانەوە ت ـــارێژکردنی ک ـــەرم س  ش

 .تر مندااڵنی بە بوونی تێکەڵ. و وگۆشەگیریی
 
 وەخت پێش کە ئەوەی بەبێ بەرن، خۆیاندا لەگەڵ منداڵەکەشیان پێویستە دەچن، میوانی بۆ باوک و دایک کە -٢٤

 ،مەبە هیچ بۆ دەست هەڵمەستە، و دابنیشە وێنێکش لە) وەکو.. دابنێن بۆ مەرجی کۆمەڵێک و، بکەن لێ هەڕەشەی
 بــکەن، ئــامۆژگرییەکی چەنــد زەردەخەنەوە بە بــاوکی و دایــک بــا.. هەڕەشــانە ئەم جیــاتیی لە( ...نەکەیــت، قســە

 ئاشنا و خزم بە تێکەڵ و، دەشکێنێ منداڵ شەرمی سەردانانە ئەم.. بکەنەوە روون بۆ سەردانەکەیان لە مەبەستیان
 . دەبێت منداڵەکانیان تێکەڵی و، دەبێت باوکی و یکدا هاوڕێکانی و
 
  نەرم و تەبایی و ئاشتی و خۆشی و خۆشەویستی و سۆز لە پڕ زەمینەیەکی منداڵ، ماڵەوەی ژینگەی پێویستە -٢٥
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 گەورە وەهـادا مـاڵێکی لە شـەرمن منداڵی.. خێزانەکەیدا ئەندامانی نێوان لە بێ لێبووردەیی و رێزگرتن و نیانی و
 . دەکا خێزانەکەیانەوە بە شانازی و، دەکا ئاسوودەیی و دڵنیای بە هەست ..ببێ
 
 بـۆ بکـات، پێشـکەش وتەیەک بۆنەیەکـدا لە یـا قوتابخانەکەیـدا، ئـاهەنگێکی لە بـدەن، منـداڵەکەتان هانی -٢٦

 یـادی لە ا،مندااڵنـد جیهـانی رۆژی لە نەورۆزەوە، جەژنـی بۆنەی بە مامۆستادا، رۆژی لە دایکدا، رۆژی لە: نموونە
  ..بێت تردا بۆنەیەکی هەر لە یا دا، مەهاباد لە کوردستان کۆماری دامەزراندنی ساڵرۆژی

  .بکەن پێشکەش دیارییەکشی.. و بکەن لێ ئافەرینی و دەستخۆشی
 
 ببـڕێتە چـاوی و، نەکـات شـەرم و بێت ئاسایی یەکێکدا، لەگەڵ قسەکردن کاتی لە بدەن، منداڵەکەتان هانی -٢١

 . نامێنێ شەرمی و ترس و دەکرێتەوە رووی شێوەیە ەمب.. چاوی
 
 بزانە و، گەڕێ لێی.. نێوانیانەوە دەکەوێتە گرژی براکەیدا، و خوشک لەگەڵ شەرمنەکەتان، منداڵە کە کاتێ -٢٨

 . دەکا چارەسەری چۆن و، دەکا چی خۆی
 
 لەگەڵ بەردەوامیـان گـۆڕینەوەیرا و بـاش پەیوەنـدییەکی گۆشـەگیر، و شـەرمن منـداڵی باوکی و دایک پێویستە -٢٩

 هاوکـاری بە و پـێکەوە تـا.. هەبێـت پۆلەکەیدا رابەری مامۆستای و قوتابخانەکەی لەگەڵ و دەروونی پسپۆری گەڵ
 . دابنێن بۆ پێویستی چارەسەری.. و بزانن منداڵەکەیان کردنی شەرم هۆکارەکانی لە
 
 هەردووکیـان و، نـین کەمتر منداڵ باوکی و دایک و ڵەوەما رۆڵی لە.. مامۆستاکان و قوتابخانە رۆڵی بێگومان -٣١

 بە و، گەورەوە دڵێکی بە قوتابییەکاندا، نێوان لە کردن جیاوازی بەبێ مامۆستاکان پێویستە.. یەکترین تەواکەری
 باوکانەوە و دایک سۆزێکی و خۆشەویستی بە.. ئەستۆیاندایە لە پیرۆزەی و گرن  ئەرکە و پەیام بەو کردن هەست
ـــا ـــنن، نبی ـــانێکی بە و ناســـک زەردەخەنەی بە الوێ ـــیرین زم ـــی بە و ش ـــەوە، و گەش روویەک ـــامەڵە خۆش  لەگەڵ م

 ئامانەتن مندااڵنە ئەم.. بزانن خۆیانیان بچووکی برا و خوشک بە یا خۆیان، منداڵی بە.. بکەن قوتابییەکانیاندا
 .مامۆستاکاندا بەردەست لە
 

  چاالکییەکی چەند.. بێت جەژن رۆژێکی وەکو.. خوێندن کردنی ێپ دەست یەکەمی رۆژی ساڵێک هەموو پێویستە
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 هاتنیانە رۆژی یەکەمین کە یەکەمینیش، پۆلی تازەکانی منداڵە.. بکرێن پشکەش خۆش کۆمەالیەتیی هەمەڕەنگەی
 قوتـابییە ئەوەی تـا.. بـدەن پـێ شیرینیشیان.. بدەن لێ بۆ وچەپڵەیان بناسێنن خۆیان یەک یەک.. قوتابخانە بۆ
 . نەزانن بێزاری و ترس بەشوێنی قوتابخانە تازانە، 

 
 ببـنەوە نێـزگ لێیـان زیاتر پێویستە بەڵکو.. بکەن پەراوێزیان و بخەن پشتگوێ شەرمن مندااڵنی مامۆستاکان نابێ

 چـاالکییە لە بەشـداری.. و نەمێنـێ شـەرمیان و تـرس کە لێـبکەن وایان.. بدەن یارمەتیان و بدەن هانیان زیاتر و
 هەستەیان ئەو تا.. هەبێت رۆڵیان.. و بکەن قوتابخانەکەیان و پۆلەکەیان وگرووپەکانی تیپ لە و رەکانهەمەجۆ

 گرووپەکـان و لەتیـپ و نامێنێ گۆشەگیرییان.. دەدەن پێ بایەخیان و دەوێ خۆشیان مامۆستاکان کە بێت دروست ال
 هـاوڕێتی پەیوەندی دەبێت، الدروست وەیانخۆبردنەپێشە و خۆدەرخستن حەزی و ئازایەتی پۆلەکەشیاندا، ناو لە و

 .دەنێن بنیات کۆمەاڵیەتی ژیانی بناغەی.. و دەکەن دروست
 

 منـداڵێکی هەمـوو نیـیە مەرج.. چارەسـەرن تەنهـا.. سەرەوە هەنگاوانەی ئەو کە ، بکەین ئەوەش ئاماژەی پێویستە
ــەرمن، ــەرانە ئەو هەمــوو بە پێویســتی ش ــداڵێک هەر چــونکە.. هەبێــت چارەس .. هەیە خــۆی مەنــدیی تــایبەتی من
 لە منـــداڵێک لەوانەیە نمـــوونە بـــۆ.. هەبێـــت جیـــاوازی تـــر منـــداڵێکی بـــۆ منـــداڵێکەوە لە کـــردن شـــەرم لەوانەیە

 بەاڵم.. هەڵپەڕێ بکا شەرم.. نەکا شەرم و بێ ئاسایی گفتوگۆدا لە و قسەکردن لە بەاڵم.. بکا شەرم خوێندنەوەدا
 . نەکا شەرم دا یاری لە
 

 :ی شەرمی مندااڵنباشییەکان

 
 :هەیە باشیشی و بەسوود الیەنی هەندێ.. مندااڵن شەرمی نێگەتیڤەکانی الیەنە سەرەڕای

  
 سەرنج وردی بە و باشە گوێگرێکی.. پۆلدا لە وانەکانەکان وتنەوەی کاتی لە قوتابخانەدا، لە شەرمن، منداڵی -١

 . مامۆستاکەیەتی الی بیری و هۆش و دەدا
 . دەبێ ئاریشە و گرفت و کێشە تووشی کەمی بە زۆر شەرمن، منداڵی -٢
 . ئاسانترە گەڵیدا لە مامەڵەکردن چونکە.. خۆشەویستە گەورەکان الی لە شەرمن، منداڵی -٣
 . نییە شەڕانی و وەیە بێ چونکە.. خۆشەویستە هاوڕێکانیشی لەالی شەرمن، منداڵی -٤
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 و دایکان نێوان لە قوتابخانەدا، و ماڵ نێوان لە کردن ریهاوکا کە.. بکەمەوە دووپات ئەوە دەمەوێ کۆتاییدا، لە
 نەخشـەڕێگایەکی و دابنـێن یەکگرتـوو پالنێکـی پـێکەوە ئەوەی بـۆ.. پێویسـتە و گـرنگە زۆر مامۆسـتاکاندا و باوکان
 . مندالەکانیان گۆشەگیریی و شەرم چارەسەرکردنی بۆ.. هەبێ کارکردنیان باشی

  
 ٢١١٢ی نۆڤەمبەری ٥

 
  
 

 
 .ریی مۆندااڵنرۆشنبی

 
 
 
 
 
 

 .ئەوروپادا زمانەکانی لە ه(کولتوور) وشەی هاومانای کوردیماندا، شیرینی زمانی لە( رۆشنبیری) وشەی
 

 ". دانەمان و، زۆرزانی و، بلیمەتی و، زیرەکی و، زەینتیژی لە بریتییە رۆشنبیری،: "دەڵێن زمان بواری شارەزایانی
  

 لە و، کەلەپـوور لە و، هـونەر لە و، زانیـاری و زانسـت لە گشـتی شـارەزایی لە بـریتییە رۆشنبیری زاراوەش، وەکو
 . سەردەم گۆڕانکارییەکانی لە و چاکسازی لە و، کۆمەاڵیەتییەکان چاالکییە لە و، ژیان باوی شێوازی

  
 یلێکـدانەبڕاوەکان هەمیشـەییە چـاالکییە و کۆشـس بەرهەمـی بەڵکـو نییە، ساڵ دوو و ساڵێک بەرهەمی رۆشنبیری،

ــرۆڤە، ــۆ نەوە دوای لە نەوە.. مێــژوو قۆناغەکــانی درێژایــی بە کە م  نەوەیەکــیش هەر.. گواســتۆتەوە یەکتریــان ب
 بـابەتی کۆمەڵێـک و، البـردووە خۆیـان پێش نەوەی رۆشنبیریی لە شتیان کۆمەڵێک و کردووە دەستکاریان کومەڵێک

 . لەبەرکردووە نوێیان بەرگێکی.. و سەری خستۆتە تریان پێویستی و پەسەند تازەی



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

92 
 

 و، دەبـێ بەرزتـر قەاڵکە بکرێ زیاد بۆ بەردێکی هەر کە دەچێت، بەرز قەاڵیەکی بنیاتنی لە رۆشنبیری بنیاتنانی
 چین بە رۆشنبیری، قەاڵی شێوەیەش بەم هەر.. هەیە قەاڵکەدا لە گرنگیان شوێنێکی بەردانە، لەو بەردێکیش هەر

.. دەبێـتەوە بەرزتـر و بەرزتـر سـەر بخەیـنە زیـاتری زانیـاریی و سـتزان تـا بۆتەوە، بەرز رۆشنبیری، چینی لەسەر
 لە و، هـــونەر لە و، زانیـــاری و زانســـت لە بنیـــاتنراوە قەاڵیەکـــی نیـــیە، بەردیـــن قەاڵیەکـــی رۆشـــنبیری، قەاڵی

 . رۆشنبیرانە ئەندێشەی و بیر زادەی کە گشتی، رۆشنبییریی
  

 درێـژەدەری سبەینێشـمان.. چنـراوە دوێنێمـان پەرگەمـای ەسـەرل ئەمڕۆمـان کە دەگـرین، راستییە لەو رێز هەردەمیش
 مـرۆڤ چـونکە.. دەبێـت ئەمڕۆمـان وەکـو سبەینێشـمان نە.. و دوێنێمـانە وەکـو ئەمڕۆمان نە بەاڵم.. دەبێت ئەمڕۆمان
 ژیـــان نەبــوایە وا گەر.. مــۆدێرتر و تــازەتر و باشــتر و زیــاتر وەدەســتهێنانی و بەرهەم بڕیــوەتە چــاوی هەردەم
 . کۆتاییە و مردن وەستانیش و چەقین.. کایەوە دەهاتنە نە داهێنان و گۆڕانکاری و یدەچەق

  
 ،ئـاودا ناو لە و زەوی لەسەر بوونیانەوە لە ئاژەڵەکان.. جیاکردۆتەوە تر ئاژەڵەکانی لە مرۆڤی رۆشنبیرییە، هەر
 بە مـرۆڤ بەاڵم.. بـن باسـکردن یەنیشا کە نەداوە، روویان گوزەرانیاندا و ژیان لە ئەوتۆ گۆڕانکارییەکی ئەمڕۆ تا

 و، ژیــانی باشــکردنی بــۆ.. هەمیشــەییدایە داهێنــانی و پێشــکەوتن شۆڕشــێکی لە کۆششــی و هەوڵ بە و بیرکــردنەوە
ــوزەرانی، خۆشــترکردنی ــۆ گ ــازی و شــیواز لە ئاســانکاری و چاکســازی و گۆڕانکــاری ب ــدا رێب ــۆیە.. ژیانی ــرۆڤ ب  بە م

 . ناودەبرێت( رۆشنبیر گیانەوەرێکی)
 

 ئەم. تــــر کــــۆمەڵگەیەکی رۆشــــنبیریی لەگەڵ جیـــاوازە و، خــــۆیەتی رۆشــــنبیریی خــــاوەنی کـــۆمەڵگەیەکیش، هەر
 و زیادی بۆ بەڵکو ناگەڕێتەوە، کۆمەڵگەکە مرۆڤەکانی نێوان رەچەڵەکی و توخم نێوان لە جیاوازی بۆ جیاوازییەش

 کۆمەڵگەیەکـدا هەر لە رۆشـنبیری واسـتنەوەیگ و شـێواز بۆ.. دەگەڕێتەوە رۆشنبیری چۆنییەتی لە و چەند لە کەمی
ـــۆ ـــتەوە خـــۆی دوای نەوەی ب ـــەرەڕای بەاڵم.. دەگەڕێ ـــانەش، ئەم س ـــڕۆدا لە جیاوازیی ـــانگیری هـــۆی بە ئەم  و، جیه

.. هەن گەالنــدا نێــو لە رۆشــنبیری یەکچـوونی لە و هــاوبەش خــاڵی کۆمەڵێـک.. بــوونە نزیــک یەک لە و پەیوەنـدی
 . دەبنەوە کەمتر دێت تا جیاوازییەکانیش

 
 مـرۆڤ شـارەزایی و، هەمەچەشـنە زانیـاریی و زانست وەدەستهێنانی لە و، فێربوون لە بریتییە گشتی، بە رۆشنبیری

  وەرگرتن لە مرۆڤ، ئایدۆلۆژیی و ئاراستە لە و، نەست و هەست لە ، و باوەڕ و بیر لە و، ژیان شێوەی بارەی لە
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 . بەخشین لە و
  

 و زانیــاری و زانســت بــواری شــارەزای واتــا. بااڵدەســتە و توانــا بە و شــارەزا رێکیرۆشــنبی کەس فــاڵنە: دەڵێــین کە
 دەتوانێـت.. هەیە داهێنـان و پێشکەوتن و تازەگەری و گۆڕان لە ئاگای.. ژیانە تری الیەنەکانی و هونەر و ئەدەب

 رادەیەکـیش تـا و، تبکـا بارودۆخەکان تاوتۆیی و، بکات خۆی بۆچوونەکانی و را لە گوزارشت دروستی و جوانی بە
ــای ــوون توان ــبینی و بۆچ ــی پێش ــۆڕان لە کردن ــانی و گ ــاتوودا رووداوەک ــت داه ــانە.. هەبێ ــک و ئەم ــوەری کۆمەڵێ  پێ

 . کەسێکدا هەر ڕۆشنبیریی بە دانان بۆ هەن، تر رۆشنبیریی
  

 کـاری ەلی،تەسـ و قـووڵی بە شـیکردنەوەی، و باسـکردن.. بەربـاڵوە و فـراوان بـابەتێکی گشـتی، رۆشنبیری بابەتی
 . بوارەیە ئەم پسپۆرانی و تۆژێنەر و شارەزا

 
 چـڕی و کـورتی بە کە.. منـدااڵن رۆشـنبیریی باسـی سـەر بـێمە ویسـتم.. سەرەوە پێشەکییەی کورتە ئەم رێی لە من

 . دەخەمەڕوو بارەیەوە لەم خۆم سەرنجی
 

 ...(ئایـندەشن هەمـوو.. و ئەمـڕۆ لە بەشێکن منـدااڵن) کە، روانگەیەوە لەم
  

 زۆربەی.. منداڵـدا کەسـایەتی دروستکردنی لە قۆناغە، هەستیارترین و، ناسکترین و، گرنگترین منداڵی، قۆناغی
 منـداڵ، ژیـانی تەمەنی یەکەمی ساڵی پێنج کە دەکەنەوە، ئەوە لەسەر جەخت مندااڵن، دەروونناسانی و تۆژێنەران

 پێشـبینی و، دەردەکەون منداڵ کەسایەتی سیماکانی داقۆناغە لەم هەر.. منداڵییە قۆناغی گرنگترین و پیترین بە
 . لێدەکرێت داهاتووی کەسایەتییەکی چۆن

  
 سـنوورەی ئەم بەڵکـو.. زانیـاری و زانسـت فێرکردنـی تەنهـا لە نییە، بریتی پەروەردە ئەمڕۆدا لە باسیشە، شایانی

 ئامانجە ئەو ئەوەی بۆ.. هەیە منداڵەوە ژیانی بە پەیوەندیان کە دەگرێتەوە، الیەنانە ئەو هەموو و، تێپەڕاندووە
 دامودەزگـا هەمـوو کە خـۆرەیە، ئەو منـداڵ: "دەڵـێ دێوی جۆن رووەوە، لەم.. خوازیارێتی پەروەردە کە بێتەدی بەرز

 لە بەر سـاڵ بیسـت منـداڵ، پەروەردەکردنی: "دەڵێ سیمۆنز هەروەها ،.."دەسووڕێنەوە دەوریدا بە پەروەردەییەکان،
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 منـداڵ ئەوان کە کـاتێ منـداڵە، بـاوکی و دایک پەروەردەکردنی لە سیمۆنز، مەبەستی.. "پێدەکات دەست دایکبوونی
  .بکەن پەروەردە منداڵەکانیان کە ئەوانە نۆرەی ئێستاش کران، پەروەردە و بوون

 
  تا. .نەدراوەتەوە مندااڵن لە تەواو ئاوڕێکی پێویست وەکو منداڵی، قۆناغی گرنگییەی ئەو رادەی بە بەداخەوە،
 گەشەکردن پێداویستییەکانی و بێبەشن مافەکانیان لە مندااڵن زۆری بەشێکی جیهاندا، واڵتانی زۆربەی لە ئەمڕۆش

 . دەژین هەناسەساردی و کوێرەوەری و هەژاری بە.. نەکردوون دابین بۆ ئاساییان ژیانێکی و پێشکەوتن و
 

 هەیە، خــۆی تایبەتمەنــدی منــدااڵن رۆشــنبیریی اڵمبە.. گشــتی رۆشــنبیری لە گــرنگە بەشــێکی منــدااڵن، رۆشــنبیریی
ــر و جەســتەیی رووی لە منــدااڵن چــونکە ــا هۆشــەوە، و بی  خــاوەنی منــدااڵن.. هەیە دیاریکراویــان ئاســتێکی و توان

 سـۆزیان و هەست دەربڕینی و گوزارشتکردن لە هەیە خۆیان تایبەتیی شێوازێکی.. خۆیانن ساکاری زمانی فەرهەنگی
 خۆیـانن، تـایبەتیی جیهـانی خاوەنی ئەوان کورتی بە.. پێداویستیەکانیان وەدەستهێنانی بۆ هەیە خۆیان رێگای.. 
 . هەیە جیاوازی گەورەکاندا جیهانی لەگەڵ کە
 

ــدااڵن، رۆشــنبیریی ــریتییە من ــک لە کە شــتانەی لەو تــێکەڵەیەک لە ب ــاوک و دای ــانەوە، لە و ب ــا خێزانەکانی  لە ی
 لەو لێــدەکەن، چــاوی و دەگــا پێیــان نەریــتەی و داب لەو دەگــرن، وەری انەوەقوتابخانەکانیــ و ســاوایان بــاخچەی
 و ســەرنج لە هەیە، پێــی باوەڕیــان کە شــتانەی لەو هــونەر، کــارتێکردنی لە دەگــرن، وەری زانیارییــانەی و زانســت

 . خۆێان ژیانی تاقیکردنەوەکانی لە و، تێڕوانین
  

 ئەندێشــەی و بیــر پێشخســتنی و گەشــەکردن بــۆ پەروەردەیــیە، کــۆڵەکەی و شــیواز گرنگتــرین منــدااڵن، رۆشــنبیریی
 . دەروونیان ناخی تواناکانی ورووژاندنی بۆ مندااڵن،

  
 منداڵێکی رۆشنبیریی ئاستی بێگومان و، لێدەبێتەوە لقی مندااڵن، رۆشنبیریی منداڵی، تەمەنی قۆناغەکانی بەپێی
 لە جیاوازییـان چونکە.. نییە سااڵن دە و نۆ تەمەن کیمنداڵێ رۆشنبیریی ئاستی وەکو سااڵن، شەش و پێنج تەمەن
 بەخشـیندا و وەرگـرتن و فێربـوون توانـای لە جیاوازیـان.. هەیە زماندا لە و، ئەندێشە بیر لە و جەستە و تەمەن
ـــان.. هەیە ـــڕین لە جیاوازی ـــتکردندا و دەرب ـــتی کەواتە.. هەیە گوزارش ـــیان ئاس ـــادا لەگەڵ رۆشنبیریش  تەمەنەکانی

  .دەگونجێت
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ــڕۆ ــکەوتووەکان گەلە ئەم ــەکردووەکان، و پێش ــایەخێکی تازەگەش ــنبیریی بە زۆر ب ــدااڵن رۆش ــونکە دەدەن، من  لەو چ
 ســـایەی لە شـــیاوتر، داهـــاتوویەکی دەســـتەبەرکردنی و، خواســـتەکانیان و ئامـــانج و هیـــوا کە دڵنیـــان، راســـتییە

  .دەهاتوو بەڕێوەبەری دەبنە ئەمڕۆن مندااڵنی.. دی دێنە ئەمڕۆدا مندااڵنی دروستی رۆشنبیریکردنی و پەروەردەکردن
 دروسـت شـێوەیەکی بە بتوانن ئەوەی بۆ بەرپرسێتیان، گیانی بەهێزکردنی بۆ مندااڵن، ئینتیمای دەستەبەرکردنی بۆ
ـــاش و ـــۆ دەربەرن، و هەڵـــبکەن جەنجـــاڵەدا، ســـەردەمە ئەم لەگەڵ ب ـــۆ ئەوەی ب ـــدەیەکی ب  باشـــتر و گەشـــتر ئاین

 دابــین بــۆ ئارەزووەکانیــان و بەهــرە و توانــا پێشــکەوتنی و گەشــەکردن پێداویســتییەکانی ەپێویســت.. ئامــادەبکرێن
 ،و بــین وهانــدەریان پاڵپشــت هەمیشــە.. بـڕوانین چاالکییەکانیــان و هەوڵ لە رێــزەوە لە پــڕ چــاوێکی بە.. بکەیـن

 . ببەخشین پێ خۆمانیان خۆشەویستیی
  

 لە ئەمـڕۆ منـدااڵنی.. نـین رابـردوو بیسـتەمی سـەدەی منـدااڵنی ئەمـڕۆ، مندااڵنی کە لەبەرچاوبگرین، ئەوەش دەبێ
 کتێبـــی و میـــدیا زۆربـــوونی هـــۆی بە.. تـــازەوە تەکنۆلۆژیـــای ســـەمەرەی و ســـەیر داهێنـــانی و پێشـــکەوتن ســـایەی

 ئەندێشــەیان و بیــر ئاسـۆی.. بــوونە چـاوکراوەتر زۆرزانتــر، رۆشــنبیرتر،.. ئینتەرنێـتەوە هــۆی بە.. رەنگـاوڕەنگەوە
 خەون.. بـوونە زیاتر پێداویستییەکانیان.. بووە دەوڵەمەنتر زمانیان و وشە فەرهەنگی.. بووە فراوانتر و ررووناکت

ــان و ــوونە گەورەتــر هیواکانی ــۆیە.. ب ــاز لە و شــێواز لە گۆڕانکــاری پێویســتە ب ــانی لە و رێب  و پەروەردەکــردن هۆک
 گوزارشـت باشـتر و، وەردەگـرن زیـاتر زانستی و ریزانیا رۆشنبیرتربن، تا مندااڵن.. بکرێن مندااڵن رۆشنبیریکردنی

 . دەبەخشن پێ زیاتریشمان و، دەکەن خۆیان ناخی لە و هزر لە
 

 هەمـوو ئەسـتۆی لە و، گشـتییە ئەرکێکـی منـدااڵن، رۆشنبیریکردنی و هاندان و بایەخدان و چاودێریکردن ئەگەرچی
 ،و پەروەردەکردن لە کاریگەرییان زیاتر و، بەرپرسن الیەنی گەورەترین کە هەن چوارالیەن بەاڵم.. الیەنەکاندایە

 ژیـــنگەی راگەیانـــدن، و میـــدیا ،قوتابخـــانە خێـــزان،: الیەنەش چـــوار ئەم.. هەیە مندااڵنـــدا رۆشـــنبیریکردنی لە
 لەم هەریەکەش بــۆیە.. بەســەردەبەن الیەنــانە ئەم ســایەی لە منــداڵییان قۆنــاغی منــدااڵن، چــونکە.. کــۆمەاڵیەتی

 لە راسـتەوخۆیان رەنگـدانەوەی.. و دیـارە مندااڵنـدا رۆشـنبیریکردنی و پەروەردەکـردن لە پەنجەیـان شوێن الیەنانە
 . هەیە مندااڵندا داهاتووی لە و، ئەمڕۆ ژیانی ڕێڕەوی لە و، بۆچوون بیرو لە و، هەڵسوکەوت و رەفتار و رەوشت

 
 بتــوانن تــا دەدەن، باوکــان و دایکــان یرۆشــنبیریکردن بە بــایەخ زۆر بــوون، منــداڵ لە بەر پێشــکەوتووەکان، واڵتە

  هەبێت، زرنگت و ژیر منداڵی دەتەوێ ئەگەر: "دەڵێ هۆبارد ئەلبێرت.. پێبگەیەنن تەندروست و رۆشنبیر منداڵی
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 " ..رۆشنبیربە و زانا
 

 :گرنگترین کۆڵەکەکانی رۆشنبیریی مندااڵن

  
 مندااڵن رۆشنبیریی کۆڵەکەی گرنگترین و کەمینیە بە خێزان،.. کۆمەڵە پێکهێنانی بناغەی خێزان خێزان، :یەکەم

 پەروەردەکردن دروستی بە و، گۆشکردن ئەویش ئەستۆدایە، لە گرنگی و گەورە بەرپرسیارێتییەکی خێزان.. دادەنرێ
 تواناکــانی و بەهــرە گەشــەکردنی بە بــایەخ کە ئەرکیــانە.. منــدااڵنە راســتی ئاراســتەکردنی و، رێنمــاییکردن و،

 فێـری خێزانەکانیـانەوە لە زۆری بە منـداااڵن.. زانیـاری و زانسـت وەرگرتنـی بـۆ بکەن فێریان ەن،بد منداڵەکانیان
ــوو ــتی و خ ــاش رەوش ــن بەرز و ب ــۆیە.. دەب ــێ ب ــان دەب ــان، و دایک ــبن باوک ــەن  بە ب ــوونەی بە و پێش ــاش نم ــۆ ب  ب

 . منداڵەکانیان
  

 دوای لە کە.. سـەردەمە ئەم مرۆڤـی تییەکانیپێویسـ هەرە لە یەکێـک، بە بـووە خوێندنەوە کتێبخانە، کتێب :دووەم
 پێویسـتە.. خوێنـدنەوە سـەر دێـتە ریزبەنـدی کردن، یاری و نووستن و خواردنە و خواردن و پاک هەوای هەڵمژینی

 بە خـوو و رابـێن تـا.. بـدەین هـان هەمەجـۆرە گۆڤـاری و کتێـب خوێندنەوەی بۆ منداڵەکانمان منداڵییەوە، لە هەر
ــدووەوە ــدنەوە ونکەچــ.. بگــرن خوێن ــرین خوێن ــوون هــۆی گرنگت ــرتنە، و فێرب ــێکە وەرگ ــانی کــۆڵەکە لە یەک  گرنگەک
 ،گەڕەکێکـدا هەر لە گوندێکدا، و شارۆچکە و شار هەر لە پێشکەوتووەکاندا، واڵتە لە ئەمڕۆ.. مندااڵن رۆشنبیریی

 نووسـتنی ژووری لە ەڵکـوب.. منـدااڵن بـۆ هەمەڕەنـگە گۆڤـاری و کتێب لە پڕن و، هەیە کتێبخانە ماڵێکدا، هەر لە
ــنج کتێبخــانەی منداڵەکانیشــیاندا ــان ئەو و، هەیە ق ــدایە کتێبانەی ــۆ کە تێ ــانی ب ــداڵی قۆناغەک ــێن من  لەم.. دەش

 دە) بە بــووە تەمەنــی تــازە ە،( مــریەم)نــاوی کە هەیە کچێکــی نەرویــجە، واڵتــی لە کە کچــم، ی(چنــوور) رۆژانەدا
 پێـی پزیشکەکە خۆی، تایبەتی مندااڵنی پزیشکی بۆالی بردبووی ی،ئاسای تەندروستیی کونترۆڵکردنی بۆ.. (مان 

 بدە پێشان وێنەکانی.. بکڕیت بۆ تری گیانەوەری و ئاژەڵ وێنەداری کتێبی کۆمەڵێک ئەمڕۆوە، لە پێویستە وتبوو،
 تــا ..بــکەرەوە دووبــارە بــۆی رۆژانە.. بــکەوە بــۆ ئــاژەاڵنەی ئەو دەنگــی الســایی و، بڵــێ پــێ ئاژەڵەکــانی نــاوی و،

 . فێردەبێ ناویان و دەیناسێ
 

 رۆڵێکی میدیاکان مندااڵن، سینەمای و تەلەفزیۆن وەکو( بینراو میدیای) تایبەتش بە راگەیاندن، و میدیا :سێیەم
  پێشکەشیان فیلمانەی و بەرنامە ئەو مەرجێک بە مندااڵندا، رۆشنبیریی دەوڵەمەندکردنی لە هەیە گرنگیان
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  رۆشنبیری و پەروەردە بۆاری پسپۆری و شارەزا کەسانێکی بەڕێوەبردنی و چاودێریی ێرلەژ و، سوودبەخشبن ،دەکرێن
 . بن مندااڵندا ئەدەبی و
 
 دەکەم، کوردسـتان باشـووری حکـوومەتی پەروەردەی وەزارەتـی و، رۆشنبیری وەزارەتی هەردوو لە داوە کۆتاییدا، لە
 کتێبخانەکــانی و، گشــتییەکان کتێبخــانە پێویســتە ە،بــدەنەو کوردســتان منــدااڵنی رۆشــنبیریی لە جــدی ئــاوڕێکی کە

 لە منـدااڵن بەرنامەکـانی مـاوەی بـکەن، دەوڵەمنـد منـدااڵن ی هەمەچەشـنە گۆڤـاری بە و کتێـب بە قوتابخانەکان،
ــۆاری شــارەزای کەســانی بە کوردســتاندا، تەلەفزیۆنەکــانی  ئەمەش.. بســپێرن منــدااڵن دەروونناســی و رۆشــنبیریی ب

 . نیشتمانییە پێویستی ئەرکێکی
 

 ٢١١٣ی جوونی ١
 

  
 
 

 .نووسەری سەرکەوتووی ئەدەبی مندااڵن
  
 
 
 
 
 

 و چـارەنووس.. واڵتـێکن و گەل هەر سەرمایەی و سامان بەنرخترین و گرنگترین.. دواڕۆژن هیوای ئەمڕۆ، مندااڵنی
 منــداڵە دروســتی و راســت ئاراســتەکردنی و پەروەردەکــردن و گۆشــکردن رادەی بە بەنــدە گەلێــک، هەر داهــاتووی

 . ئەمڕۆیانەوە چاوگەشەکانی
  

 پسـپۆرانی و دەروونناسـان و ئەدیبـان و نووسـەران لە زۆری ژمـارەیەکی منـدااڵن، ئەدەبـی و رۆشـنبیری ئەمڕۆدا، لە
  خۆیانەوە بە جیهانیان دامودەزگای و دامەزراوە گەلێ و میدیاکان و رەخنەگران و توێژێنەران و پەروەردە بواری
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 . ردوونک سەرقاڵ
 

 بەڵکـو.. بگـۆڕن جیهـان چێـژی و تـام دەتوانن ، مندااڵن نووسەرانی: "دەڵێ( ڤیداڵ فەرەنسیس) فەرەنسی نووسەری
 ..".بگۆڕن خۆشی جیهان دەتوانن

 
 کۆڵەکەیە گرنگترین و، ئەدەب لە بەشێکە مندااڵن، ئەدەبی.. ئەدەبە و هۆنەر شتێ هەموو لە بەر مندااڵن، ئەدەبی

 . مندااڵن رۆشنبیریی رووباری زێیەکانی لە زێیە بەخوڕترین و پڕلەئاوترین.. مندااڵن ۆشنبیرییر کۆڵەکەکانی لە
 خـۆی تـایبەتیی رێبـازی و بنەمـا و دەسـتوور کە هـونەری، گوزارشتکردنی شێوازەکانی لە شێوازێکە مندااڵن، ئەدەبی
 لە و، منــدااڵن دروســتی کەســایەتی بنیاتنــانی لە هەیە بەهێــزی و گرنــ  کــاریگەرییەکی منــدااڵن ئەدەبــی.. هەیە

 سەرەڕای مندااڵن، ئەدەبی چونکە.. هەمەچەشنەکانیان ئارەزووە و حەز و توانا و بەهرە گەشەکردنی لە و وروژاندن
 و، دروســتی دەروون و، بەرزی رەوشــت و، پەروەردەیــی و، زانیــاری ئامــانجی چەنــدین ئەدەبیــیەکەی، چێــژە و تــام

 . دەهێنێتەدی تیکۆمەاڵیە و، پەروەری نیشتمان
  

 داهێنـان بـۆ هۆیەکیشە بەڵکو مندااڵن، خۆشنوودیی و شادی بۆ نییە هۆیەک تەنها مندااڵن ئەدەبی سەردەمەدا، لەم
 زانیـاریی و زانسـت وەرگرتنـی بـۆ و، منـدااڵن زمانی فەرهەنگی دەوڵەمەندکردنی بۆ و، رۆشنبیری گەشەکردنی بۆ و

 . نوێ هەمەڕەنگەی
  

 ئاسـۆیەکی گزنگدانی مژدەبەخشی بە بووە.. نەتەوەیی و نیشتمانی پێویستییەکی بۆتە مندااڵن یئەدەب ئەمڕۆدا، لە
 . شیاوتر و گەشتر ئایندەیەکی و، رووناکتر

 
 بەڵکـو.. نیـیە پەخشـان و رۆمـان و شـانۆ و گۆرانی و الیالیە و سروود و هۆنراوە و چیرۆک تەنها مندااڵن، ئەدەبی
 جیهـانی لە بەمەرجێـک بیسـتن، دەیـان بیـنن، دەیان خۆێننەوە، دەیان مندااڵن کە ،دەگرێتەوە بابەتانە ئەو هەموو
 . نەبن بەدەر و دوور و نامۆ منداڵییانەوە، سنوورداری و پاک

  
 ــ هۆنراوە یا پەخشان ـ ئەدەبەیە جۆرە ئەو ، مندااڵن ئەدەبی: "دەڵێ( گۆڵدبرگ لینە) مندااڵن ئەدەبی رەخنەگری

ــاوەڕۆک لە کە ــێواز و ن ــا لەگەڵ دا،ش ــتکردنی و درک و توان ــدااڵنی هەس ــا من ــی ت ــی تەمەن ــیانگزە نزیک ــااڵندا س  س
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ـــت ـــێوازی.. بگونجێ ـــێ ئەدەبەش ئەم ش ـــان دەب ـــت، روون و ئاس ـــی لە بێ ـــڕ و گران ـــت لە پ ـــت، گرف ـــی دووربێ  بەپێ
 "...نەبێت دوور مندااڵن وەرگرتنی تێگەیشتن توانای لە و، بێت گەشەکردنیان

 شـیری وەکـو مندااڵن، بۆ ئەدەب: "دەڵێ( بوسیـلیک ران) بولـگاری شاعیری مندااڵنیشەوە، ئەدەبی بایەخی بارەی لە
 "... هەبن پێویستە کە وایە، پاک هەوای و دایک

  
 وەکو مندااڵن، ئەدەبی: "دەڵێ( ئەلئەسەد ناسرەدین) دکتۆر ، مندااڵنەوە ئەدەبی گرنگیی و پێویستی بارەی لە هەر

ــۆ ڤیتامینەکــانە  جــۆرێکیش هەر هەیە، جیاوازەکــانی جــۆرە بە پێویســتیان ئەندێشــە، و هــۆش کە ،هــۆش و بیــر ب
 ..."دەکات مەست ئەندێشە و هۆش و بیر الیەنێکی

  
 داهـاتوودا و ئەمـڕۆ ژیانی لە جیاوازی بایەخێکی و، گرن  کاریگەرییەکی مندااڵن، ئەدەبی: "دەڵێ ش(مورایە دۆن(

 "...هەیە
 

 بـووە نەنووسـراو ئەدەبێکـی ئەگەرچی - زەویدا لەسەر مرۆڤ بوونی مێژووی بۆ ەوەدەگەڕێت مندااڵن، ئەدەبی مێژووی
ـــی بەاڵم - ـــدااڵن، ئەدەب ـــێوە بەم من ـــەردەمییە ش ـــۆرم لەم و، س ـــازەیەیەدا، بەرگە و ف ـــتەوە ت ـــو دەگەڕێ  ســـەدەی ب

 . دەکەمەوە بەسەر مندااڵن ئەدەبی مێژووی داهاتوومدا، نووسینی لە.. حەڤدەیەمین
 

 و، بیـانزانێ منـدااڵن ئەدەبـی سـەرکەوتووی نووسـەری پێویسـتە کە بنەڕەتییـانەی، مەرجە ئەو و نەبنچی گرنگترین
 ریزبەنـدمان خوارەوەدا، خااڵنەی لەم کورتی بە بگرێت، بەرچاویان لە مندااڵن بۆ بابەتێکدا هەر نووسینی لەکاتی
 : کردوون

  
 و، دەنووســـێت منـــدااڵن بـــۆ کە بزانێـــت ئەوە دەبـــێ ، شـــتێک هەمـــوو لە بەر منـــدااڵن، ئەدەبـــی نووســـەری :یەکەم

 تایبەتمەنـدییەکانی لە و، گەورەبـوون قۆناغەکـانی خەسـڵەتەکانی لە دەبێت.. دەکات ئەوان ئاراستەی پەیامەکەی
 . النەدات مندااڵن جیهانی

  
.. بــدات منــدااڵن ســایکۆلۆژیای پەروەردەی الیەنــی بە زۆر بــایەخێکی پێویســتە منــدااڵن، ئەدەبــی نووســەری :دووەم
  هەبێت، نوێدا پەروەردەی لە باشی شارەزاییەکی و، بێت پەروەردەکار مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە بەڵکو
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 : دەڵێن وەکو.. مندااڵنە دروستی پەروەردەکردنی مندااڵن، ئەدەبی ئامانجی گرنگترین چونکە
  
 ..".خۆشەویسترە پەروەردەکردنیان بەاڵم.. خۆشەویستن مندااڵن" 
  

 و مندااڵن گەشەکردنی و گەورەبوون قۆناغەکانی لە باشی شارەزاییەکی پێویستە مندااڵن، ئەدەبی نووسەری :یەمسێ
 چ منــداڵی، قۆنــاغێکی هەر بــۆ کە دەبەخشــێت، پــێ ئەوەی توانــای شارەزاییەشــی ئەم.. هەبێــت نیشــانەکانیان لە

 زمـانێکی و رستە و وشە جۆرە چ دابڕێژێت، بابەتەکانی شێوازێک چ بە بابەتەکانی، هەوێنی بە بکات بیرۆکەیەک
ــاکار ــاو و س ــت گونج ــونکە.. هەڵبژێرێ ــان لە قۆناغێــک هەر چ ــاوازن قۆناغەک ــدی و، جی  و پێویســتی و تایبەتمەن

 توانــای و، بیرکــردنەوە ئاســۆی رووبەری و، ئەندێشــە و هــ ش و بیــر بڕکردنــی رادەی.. هەیە خۆیــان پێداویســتیی
 . هەیە خۆیان رۆشنبیریی

  
 ئەدەبـی بـاڵی هەردوو بڵێـین یـا منـدااڵنن، ئەدەبـی چمکـی دوو دەروونی، پەروەردەی کاری و هونەری کاری :ەمچوار

 ،مندااڵن ئەدەبی نووسەری پێویستە بۆیە.. بفڕێت ناتوانێت و دەکەوێ بدات، دەست لە باڵێکیان ئەگەر.. مندااڵنن
 قوربانی بە نەیکات و، نەکات فەرامۆش یەنێکیانال هیچ.. بکات دروست فۆرمدا و ناوەڕۆک نێوان لە هاوسەنگییەک

 . تریان الیەنەکەی
  

 ،و دەربخات نووسینەکانیدا لە خۆی فەنتازی و بااڵدەستی و، راداو خۆی نابێت مندااڵن، ئەدەبی نووسەری :پێنجەم
 کە ،بکــاتەوە لەوە بیــر پێویســتە بەڵکــو بنووســێت، خــۆی میزاجــی بە و هەوەس بە و، دەوێــت چــۆنی و دەوێــت چــی

 . وەردەگرن بابەتێک جۆرە چ لە چێژ و تام و، چین تامەزرۆی و خولیا و، پێخۆشە چیان و، دەوێت چییان مندااڵن
  

 و ناسـک و، پەتـی زمـانێکی بە و، ئاسان شێوازێکی بە نووسینەکانی، پێویستە مندااڵن، ئەدەبی نووسەری :شەشەم
 فەرهەنگـی لە و، پاراوبن و تەڕ کورت رستەکانی و، کاربنسا و سادە وشەکانی. دابڕێژێت رەوان و روون و، شیرین
 و پێچ و کوێرە گرێ و، نەبن وشک و، بن گۆڵ و گرێ بێ نووسینەکانی بیرۆکەی.. بگرێت وەریان مندااڵنەوە زمانی

 لە نووسینەکانی.. بن مندااڵندا توانای و ئەندێشە و بیر و گۆش و هۆش ئاستی لە پێویستە.. نەبن تێدا پەنایان
 سەوز خەونی و هیوا و خولیا لە پڕ وەنەوشەیی جیهانی کە.. نەبن دوور مندااڵنەوە ساکاری و سادە و پاک یهانیج
 و، بـدەن هۆشـیان و بیـر زاخـاوی و، قنجەکانیانەوە دڵە بخەنە خۆشەویستی و سۆز کە بابەتانەبن لەو شیرینە، و
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 منـدااڵن ،وانەبـن نووسـینەکانی ئەگەر.. یـانەوەدڵ بـخەنە گەشـتر و باشـتر ئاینـدەیەکی ،و خۆشـتر ژیـانێکی هیوای
  نووسینەکانیدا لە بیەوێت ئەگەر مندااڵن، ئەدەبی نووسەری بۆیە.. نازانن خۆیان ئەدەبی بە و دەبن لووتەال لێیان

 . لەبەرچاوبگرێت راستییانە ئەو پێویستە.. سەرکەوتووبێت
  

 تەمەنەوە، رووی لە چ بکـات، منـدااڵن نێوان زییەکانیجیاوا رەچاوی پێویستە مندااڵن، ئەدەبی نووسەری :حەوتەم
 وەرگرتنـی توانـای و رۆشـنبیری ئاسـتی: نمـوونە بـۆ. ژیـنگەوە و شوێن رووی لە وەرگرتنەوە، و رۆشنبیری ئاستی لە

 ،سااڵندا دوانگزە و، یانگزە تەمەن مندااڵنی رۆشنبیریی ئاستی و توانا لەگەڵ سااڵن، نۆ و حەوت تەمەن مندااڵنی
 و کشـتوکاڵی ژینگە گوندنشینی مندااڵنی رۆشنبیریی و زانین ئاستی هەروەهاش.. هەیە جیاوازیان و نین یەک ووەک

 و ژینگەباڵو شارستانیی پێشکەوتووی شارنشینی مندااڵنی رۆشنبیریی ئاستی ناگاتە سنووردار، و تەسک کۆمەاڵیەتی
 . بەختەوەرتر

  
 باشـی شـارەزایەکی منـدااڵن، ئەدەبـی نووسـەری پێویسـتە ئەدەبـی، باشـی توانای و بەهرە بوونی سەرەڕای :هەشتەم

 و خەون و هیـوا منـدااڵن، نووسـەری دەبـێ.. چـین هۆگری مندااڵن کە بزانێت ئەوە.. بێت مندااڵن دەروونزانی بواری
 . نووسینەکانی بابەتی بۆ ئیلهام بە ببن و، بقۆزێتەوە مندااڵن ئارەزووەکانی و خەیاڵ

  
 مـوزیکن کەرەسـتەی دەنگەکان وێنەن، کەرستەی رەنگەکان پەیکەرن، کەرستەی برونز و بەرد چۆن وەکو هەر :نۆیەم

 کەرەستەیەکی زمان بەاڵم.. نووسینە و گەیاندن و گوزارشتکردن و دەربڕین کەرەستەی گرنگترین زمان هەروەهاش.. 
 و پێشـــکەوتن لەگەڵ رۆڤە،مــ خــودی داهێنـــانی لە زمــان.. بکرێــت دەســـتکاری نەتوانرێــت کە نیــیە مــردوو و رەق

 پێویسـتە.. دەبـن لەدایـک تـازە وشـەی و، دەکەوێـت پـێش و دەکـات گەشـە زمـانیش.. نوێـدا داهێنـانی و گەشەکردن
 و زمان تایبەتیش بە.. بێت گەلەکەی زمانی رێزمانی و زمان شارەزای باش رادەیەکی تا مندااڵن، ئەدەبی نووسەری

 توانـای و شـارەزایی هـۆی بە چـونکە.. بێـت زمـانەکەی جوانسـازییەکانی و وشەسـازی شـارەزای.. منـدااڵن فەرهەنگی
 نووســینەکەی رازاوەدا، فـۆرمێکی لە و شــێوە جـوانترین بە دەتوانێـت منــدااڵن، ئەدەبـی نووســەری پـاراوییەوە، زمـان

 . رێتدەم و دەکات الواز و پێز بێ نووسین خراپدا، فۆرمێکی لە باش، ناوەڕۆکێکی.. بکات مندااڵن بە پێشکەش
  

 زمــان هــۆی بە منــدااڵن. دەبێــت ودەوڵەمەنتــر رەنگینتــر منــدااڵن زمــانی فەرهەنگــی مندااڵنیشــەوە، ئەدەبــی رێــی لە
  خۆیان خۆشەویستیی و خۆشی و سۆز لە و، ئەندشە و هزر و بیر لە گوزارشت جوانتر و باشتر دەتوانن پاراویشەوە،



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

102 
 

 . بکەن
  

ــانی بەپێــی :دەیەم ــابەتی رازانەوەی و، داڕشــتن وانیجــ بە جوانســازی، پێوەرەک ــن هــۆنراوە - نووســینەکان ب ــا ب  ی
ـــرۆک ـــانۆ و چی ـــان - پەخشـــان و ش ـــەر کاریگەریی ـــوون لەس ـــدنی و هۆگرب ـــدنەوە حەزی وروژان ـــوێگرتن و خوێن  و گ

 قوربــانی بە بکــات نــاوەڕۆک منــدااڵن ئەدەبــێ نووســەری کە، ناگەیەنێــت ئەوە ئەمەش.. هەیە منــدااڵن ســەیرکردنی
 تـا: "دەڵـێ شـاعێرێک.. بکـات دروسـت نێوانیـادا لە هاوسەنگییەک پێویستە.. جوانسازی و داڕشتن نیکیتەک و فۆرم

 ."..بکات دروست جوان شتی خەمەکان لە دەتوانێت ئەدەب چۆن نازانم، ئەمڕۆش
 

 کەچـی نووسـراون و وتـراون ئێسـتا لە بەر سـاڵ چەندین کە هەن، هۆنراوە و چیرۆک هەندێ نهێنییەشە، ئەم هەر
 دووبارەکردنەوەیـان ولە خوێنـدنەوە لە و گـوێگرتن لە منـدااڵن و نەداون دەسـت لە خویـان وچێـژی تام ئەمڕۆش ات

 .بێزارنابن
  

ــانزەیەم ــی نووســەری :ی ــدااڵن، ئەدەب ــێ من ــت ئەوە دەب ــدااڵنی کە بزانێ ــڕۆ من ــدااڵنی ئەم ــین پێــرێ و دوێنــی من .. ن
 سـەردەمی سەمەرن، و سەیر شتی داهێنانی سەردەمی مندااڵنی. .چاوکراوەترن و بلیمەتر و زۆرزانتر ئەمڕۆ مندااڵنی

.. نـین ئـێمە چـاخی منـدااڵنی منـدااڵنمان،: "دەڵێ( کۆنفۆشیۆس) وەکو.. نوێن پەروەردەی گۆشکردووی و، ئینتەرنێت
 و گۆڕانکــاری لە.. و شــکاندووە کــۆنی ریچــکەی و نەچەقیــوە منــدااڵنیش ئەدەبــی" .. ..خۆیــانن چــاخی منــدااڵنی

 بکـاتەوە، کـۆن شـێوازی السـایی نابێـت منـدااڵنیش، ئەدەبـی ئەمـڕۆی نووسـەری بۆیە.. پێشکەوتندایە و رخیهاوچە
 بابەتەکـانی بیـرۆکەی وشـکدا ئامۆژگـاریی و کـردن پـێ فەرمـان شـێوەی لە کە بەسـەرچوو، ئاسـایی تەڵقـین رێبازی

 ئاسـتی لە نووسـینەکانی و، ربکـاتەوەبی سـەردەمییانە پێویسـتە.. دەکێش دەوریاندا بە درکەزێی شوورەی.. دادەڕشت
 . بن سەردەمەدا ئەم مندااڵنی پێویستییەکانی، و رۆشنبیری و خواست

  
 و تـرس لە و زەنـ  و زەبـر و تونـدوتیژی لە شەڕخوازی، و شەڕانگێزی لە دووربن، نووسینەکانی پێویستە، ئەمەو

 رق لە لەخشتەبردن، و دەلەسە و درۆ لە زی،تەڵەکەبا و فروفێڵ لە نائومێدی، و هیوابڕان و رەشبینی لە تۆقین،
 و بەزەیـی بـێ و ئـازاردان و زۆرداری و ستەمکردن لە تۆڵەسەندنەوە، و دوژمنایەتی و دژایەتی لە بوغز، و کینە و

 خەســـڵتە ئەم پـــێچەوانەی بە بەڵکـــو. هتـــد... و، بەدڕەوشـــتی و رێـــزی بـــێ و چەقاوەســـوویی لە چەوســـاندنەوە،
 کــاری و بــاش رەفتــاری بە و، جوانەکــان بەهــا و پرانســیپ بە منــدااڵن، ئەدەبــی وســەرینو پێویســتە.. نێگەتیڤــانە
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 و تێکۆشــان و هیواخــوازی و ژیــری بە و گەشــبینی و بــاوەڕبەخۆبوون بە و، راســتگۆیی و پــاکی بە و، خێرخــوازی
 خۆنەپەرسـتی دڵسـۆزی بە و، یەکسانی و هاوڕێتی و دوستی مرۆڤ و پەروەری نیشتمان و ئازادیخوازی و، کۆڵنەدان

 لە شـیرینی و نەرم بەزمـانێکی.. بکـات پەروەرە و گـۆش ئەمڕۆمـان منـدااڵنی نووسینەکانییەوە، رێی لە. هتد... و،
 و دروســت و بـاش کۆمەڵگـایەی و، خێـرەوەدەر سـەرکەوتووی تـاکی ببـنە تـا.. بـدوێت لەگەڵیانـدا شـیرنتر، گەزۆش

 . بێت پیرۆزەدا ئامانجە ئەم هێنانەدیی پێناوی لە اڵنمندا ئەدەبی پێویستە.. کایەوە بێتە لێ بەختەوەریان
  
 راشـکاوی بە راپورتەزانیـاری، شـێوازی لە دوور.. گونجاوی و شیرین زمانێکی بە دەتوانین: "دەڵێ( گۆرگی مەکسیم)
 ..".بدوێین مندااڵن بۆ
  

 لە رێزگـرتن و، نیشـتمان بـۆ ئێنتیمـابوون و دڵسـۆزی و، نەتەوەیـی سـۆزی و پەروەریی نیشتمان الیەنی :دوانزەیەم
 و ئەرک زانـین و، یاسـاکان سـەروەریی لە رێزگـردن و، قبـۆڵکردن یەکتـری و ژیـان پـێکەوە و دوستایەتی و، مرۆڤ

 لە منـدااڵن، ئەدەبی نووسەری پێویستە.. مندااڵنن ئەدەبی ئامانجەکانی لە رەوا، و راست لە داکۆکیکردن مافەکان،
 لەم بـاش نمـوونەنەیەکی بە و، پێشەن  بە ببێ خۆشی نووسەر.. و نەکات مۆشفەرا ئامانجانە ئەو نووسینەکانیدا

 . رووەوە
 

ــی نووســەری :ســیانزەیەم ــدااڵن، ئەدەب ــێ نووســینەکانیدا لە پێویســتە من ــت الیەن ب ــر و، بێ ــاریگەریی لەژێ  هــیچ ک
ــۆ.. نەبێــت سیاســیدا مەبەســتداری ئایــدیایەکی  دڵپــاک، و کەســاویل منــدااڵنی سیاســی، تەســکی بەرژەوەنــدییەکی ب

 . بکاتەوە الڕێیان و بکات چاوبەست
  

 هەمەڕەنـگەی بـابەت خـوێنەرێکی و، بـێ بـاش گشـتیی رۆشـنبیرێکی پێویستە مندااڵن، ئەدەبی نووسەری :چواردەیەم
 و ئەدەب و رۆشـــنبیری بە پەیوەنـــدییان کە بخـــوێنێتەوە، بابەتـــانە ئەو زیـــاتر تـــایبەتیش بە.. بێـــت هەمیشـــەش

 . بێت تازە بابەتی دوای وێڵی.. بکاتەوە داهێنان لە بیر و، بێت داهێنەر.. هەیە اڵنەوەمندا پەروەردەکردنی
  

 نووسینەکەی ناوەڕۆکی و بیرۆکە راستیی و دروستی لە دڵنیابێت زۆر مندااڵن، ئەدەبی نووسەری پێویستە :پانزەیەم
 و زانیــاری ناراســتییەکی و ەهەڵ هەر چــونکە.. دەینووســێت کە رســتەیەک، و وشــە هەر راســتیی لە دڵنیابێــت.. 

 ئاسـان راسـتکردنەوەیان و، دەچەسـپێن مندااڵنـدا ئەندێشـەی و بیـر و هۆش لە زمانەوانی، و ئەدەبی و پەروەردەیی
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 لە هەڵە، بە زانییارییانەش ئەو وەرگرتنی ئۆباڵی و، دەکەون زۆر مندااڵن نووسەری لەسەر هەاڵنەش ئەو.. نابێت
 . هوودەیە بێ پاکانەکردنیشی و لێبووردن داوای.. و مندااڵندایە ئەدەبی نووسەری ئۆباڵی لە مندااڵنەوە، الیەن

 کچـان یـا کـوڕان تەنهـا و، بکـات کوڕانـدا و کچـان نێـوان لە جیـاوازی منـدااڵن، ئەدەبی نووسەری نابێت :شانزەیەم
 و یەکســانی یــانیگ و هەســت پێویســتە بەڵکــو.. نووســینەکانی کارئەکتەرەکــانی و کەســایەتی و پــاڵەوان بە بکــات،

 . بسەپێنێت نێوانیاندا لە برایی و خوشک و خۆشەویستی و هاوڕێزی و هاوکاری و هاوئەرکی و هاومافی
  

 ئەدەبییـانە تێبینیـیە و سـەرنج و رەخنە ئەو فراوانەوە، دڵێکی بە مندااڵن، ئەدەبی نووسەری پێویستە :حەڤدەیەم
 و بکـاتەوە راسـت هەڵەکانیشـی.. و بدات خۆێ باشەکانی یەنەال بە گەشە.. دەگرن نووسینەکانی لە کە وەربگڕێت،
 . نەکاتەوە دووبارەیان

  
 و خـۆی نێـوان لە خۆشەویسـتی پردێکـی نووسـینەکانییەوە، رێـی لە منـدااڵن، ئەدەبی نووسەری پێویستە: هەژدەیەم
 . ببن نووسینەکانی ئاشنای و هۆگر و، مندااڵنەوە دڵی بچێتە تا.. بکات دروست مندااڵندا

  
 بە نووسـینەکانی گەیانـدنەوە، هـۆیەکی چ بە کە بزانێـت، ئەوەش منـدااڵن، ئەدەبـی نووسـەری پێویسـتە :نۆزدەیەم
 رێـی لە.. (تەلەفزیـۆن) بینـراوەوە راگەیانـدنی ڕێـی لە چـاپکراوەوە، گۆڤاری و کتێب رێی لە.. دەگەیەنێت مندااڵن
 ،هۆیـانە لەو هەریەکە چۆنکە بێت، تر هۆیەکی هەر یا.. کاسێتەوە و سیدی رێی لە شانۆ، تەختەی لەسەر نواندن

 منــدااڵن بــۆ نووســین جۆرەکــانی پــێ بە مەرجەکــانیش.. هەیە تەکنیکیــان پێویســتیی و هــونەری مەرجــی کومەڵێــک
 . بێت تر بابەتێکی هەر یا.. درامایە زنجیرە شانۆیە، چیرۆکە، هۆنراوەیە، نووسینەکەی ئایا.. دەگونجێنرێن

  
 ڕێـی لە کە بکـاتەوە، خـۆی تـایبەتیی وسـوودی مـادی دەسـکەوتی لە بیر نابێت مندااڵن، ئەدەبی نووسەری :بیستەم

 . بهێنێت بەدەستی مندااڵنەوە ئەدەبی بابەتی نووسینی
 
 ئەدەبـــی ســـەرکەوتووی نووســـەری لە پێویســـتە کە ســـەرەوە، بنەڕەتییـــانەی و پێـــوەر و مەرج ئەو کـــاڵورۆژنەی لە

 رووی بەدەســتێک پێنــووس هەر نیــیە، ئاســان هێنــدە بــوارێکی منــدااڵن، ئەدەبــی بــواری کەواتە.. هەبــن مندااڵنــدا
 ئـارام و تەنـک هێنـدە رووبـارێکی بهێنێت، دەست بە سەرکەوتن ئاسانی بە بتوانێت بکاتەوە، تاقی خۆی و لێبکات
  ێیل و بکات تێدا مەلەی ئاسانی و هێمنی بە دەتوانێت ناوی، بخاتە خۆی خۆبەمەلەوانزانێک هەر نییە،
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  .بپەڕێتەوە
  

 نەبێـت سـەرکەوتوو مندااڵندا ئەدەبی بواری لە بەاڵم.. بێت گەورەکان ئەدەبی بواری سەرکەوتووی نووسەرێکی دەشێ
 پـێ قۆناغەکـانی تایبەتمەنـدییەکانی و، دەروونناسـی و پەروەردە بـواری لە نـابەڵەدیی بـۆ دەگەڕێتەوە ئەمەش.. 

 خولیـا و خواسـت لە نابەڵەدیی و، مندااڵن ئەدەبی بنچینەکانی لە و سیپپران لە نەشارەزایی و، مندااڵن گەیشتنی
 و کـالوکرچ زۆری نووسـینێکی دا،( منـدااڵن بۆ) ناوی ژێر لە ، داخەوە بە. مندااڵن خەونەکانی و هیوا و ئارەزوو و

 بیـر لە نووسینانە، ئەو زۆری بەشێکی راستیدا لە بەاڵم باڵودەکرێنەوە، یا باڵوکراونەتەوە الواز، و چێژ و تام بێ
 . دەزانن خۆیانیان نووسینی بە مندااڵنیش نە و، دەشێن مندااڵن بۆ نە فۆرمدا، و ناوەڕۆک و
  

 مندااڵن بە بکەنەوە خۆیان و منداڵی ئاستی بۆ دابەزن مندااڵن، ئەدەبی نووسەرانی پێویستە وایە، پێیان هەندێک
 ،کە جارێکی ناتوانن.. بەجێهێشتووە منداڵییان قۆناغی و رەنگەو ئەوان چونکە.. نیم بۆچوونەدا ئەم لەگەڵ من.. 

 لە.. بکـات منـدااڵن یارییەکی گەورەیەک کە وایە، ئەوە وەکو ئەمە.. بکەن گوزارشت و رەفتار ئاسایی مندااڵن وەکو
 الســـایی نە و، دێـــت لـــێ یـــارییەکەی نە چـــونکە.. پێکەنـــین و گاڵتەجـــاڕی مـــایەی دەبێـــتە مندااڵنـــدا، بەرچـــاوی

 . دەچێت مندااڵن سروشتیی رەفتاری لە نەوەکەشیکرد
  

ــارەی ــی دەرب ــدااڵنی ئەدەب ــورد، من ــن ک ــا م ــانی بە ئێســتا ت ــوردی زم ــی، بە و ک ــنج عەرەب ــینم پێ ــار لە نووس  و گۆڤ
 ئەدەبـی رەوتـی دەربارەی ترم، رایەکی و سەرنج چەند تردا، دەرفەتێکی لە نیازم بە.. باڵوکردۆتەوە ماڵپەرەکاندا

 . بخەمەڕوو دکور مندااڵنی
 

 ٢١١٣ الیی جوو١
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 .مێژووی ئەدەبی مندااڵن

 
 
 
  
 
 

 - یەکەم بەشی -
 

 بوونیـان منـدااڵنیش.. ماڵـدا بنیاتنانی و، خێزانی شیرازەی پێکهێنانی لەگەک.. زەویدا لەسەر مرۆڤ بوونی لەگەڵ
 هەمـوو چلـی سـەدا لە رێـژەی بە.. ێننهپێکـدە گەالن هەمـوو زۆریـنەی منـدااڵن ئەمـڕۆ، تـا کـاتەوە لەو و، هەبووە

 . جیهانن دانیشتوانی
  

 خرۆشـی و سـۆز لە و، ئەندێەشە و هۆش و بیر زادەی لە گوزارشتکردن و دەربڕین توانای و، زمان داهێنانی لەگەڵ
 پێکهێنـانی لەگەڵ.. ژیانـدا پـێکەوە و پەیوەندی و گەیشتن یەکتری لە لەگەڵ.. رستە بە و وشە بە دەروون، ناخی
 و ئەدەب.. ژیانــدا بوارەکــانی هەمــوو لە گەشــەکردن و، پێشــکەوتن و داهێنــان و، شارســتانی بنیاتنــانی و ڵگــاکۆمە

 ئەگەرچی کایەوە، هاتە مندااڵن ئەدەبی لەوانەش.. بوونەوە لێ پۆپیان و ل  چەندین و، هەڵدا سەریان هونەریش
 بـۆ( زاری بە) دەمـاودەم نەوە، دوای لە نەوە مبەاڵ ــ تۆمـارنەکراوبووە و نەنووسـراو - ئەدەبێکـی منـدااڵن، ئەدەبـی

 ئاگردانـدا گـوێی دانیشـتنەکانی لە و شـەوارە لە زستاندا، درێژی شەوانی لە تایبەتیش بە گێڕاونەتەوە، یەکتریان
 و ئەفســـانە و مەتەڵ و چیـــرۆک چێـــژەوە و تـــام بە ،گیـــان داپیـــرە یـــا بـــاپیرە شـــەوچەرەدا، خـــواردنی لەگەڵ.. 

 . گێڕاونەتەوە ەکانیانگوێگر بۆ داستانیان
  

 خەوبــردنەوەی و خافاڵنــدن و ژیرکــردنەوە بــۆ بێشــکدا، و النــک راژەنینــی لەگەڵ دڵســۆزیش، و میهرەبــان دایکــانی
 وتـوون بـۆ بەستەیان و گۆرانی و شەوێ گورگانە و الیە الی بەسۆزیان، ناسک و خۆش دەنگی بە جگەرگۆشەکانیان،

 کە.. گێـڕاوەنەتەوە چاوگەشەکانیان منداڵە بۆ داستانیان و ئەفسانە و ێزخەیاڵئام چیرۆکی نووستن، لە بەر یا.. 
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 شـتی یـا( گەردوون بەرجەسـتەی شـتی) یـا( باڵنـدە و ئـاژەڵ) زۆری بە چیرۆکانە، ئەم کارئەکتەرەکانی و پاڵەوان
 پیرێژنی باڵدار، ئەسپی سەر، حەوت حەزیای ئەژدیها، سیمرخ، ئەرژەن ، دێودرنج، و خێو: وەکو ،بوو ئەفسانەیی
 گەشـتی چەتەوڵ، گۆڕنەتەڵە، قۆڵ، لە بازیبەند پاڵەوانی ئەفسووناوی، چەرخوفەلەکی دەریا، بووکی جادووکەر،

... تەنگـانە، فریشـتەی توانـابەدەر، لە سەرکێشـی پـاڵەوانی ژیـان، ئـاوی هێنـانی بـۆ نەمـان و مـان ساڵەی حەوت
 گەالن دێرینـی کەلەپـووری لە رەسەنن بەشێکی انانە،داست ئەم و ئەفسانەییانە چیرۆکە و مەتەڵ ئەم هەموو .هتد

 . گەورەکانیشدا ئەدەبی لە و، مندااڵن ئەندەبی لە گرنگیشن بەشێکی.. و
  

 زۆربەی کەلەپووری لە و فۆلکلۆر لە بوونی و ریشە و رەگ ناوبراوەی، دێرینە سەرەتاییە شێوە بەو مندااڵن ئەدەبی
 . دەسەلمێنن راستییە ئەم بەجێماو، دێرینی پاشماوەی و ێژووییم بەڵگەی چەندین.. هەیە جیهاندا گەالنی

 
 ســەردەمەکانی لە منــدااڵن، ئەدەبــی لە باســیان کە هەن، کــۆن مێژوویــی کتێبــی و ســەرچاوە هەنــدێ راستیشــدا، لە

.. بــاوبووە گەالنــدا نــاو لە کە کــردووە، چیــرۆک هەنــدێ بە ئاماژەیــان ســاکار شــێوەیەکی بە بەاڵم کــردووە، کۆنــدا
 پـاڵەوانی.. بەستووە پەروەری ئایین بە و کۆمەڵ بەهاکانی بە و نەریت و داب بە پشتیان چیرۆکانەش ئەم مووهە

 و ئازایەتی و هێز لە گوزارشت زۆریش بە ئەفسانەیین، و خەیاڵی شتی یا باڵندەن و ئاژەڵ چیرۆکەکانیش زۆربەی
 . دەکەن تاک سەرکەوتنی و بەرگری

  
 دیـواری و، ئەشـکەوتەکان دیواری لەسەر کە وێنانەی، و نیگار و نەقش ئەو میانەی لە کۆندا، شارستانییەکانی لە

 لەســەر یـا هەڵکـۆڵراون، دا تاشـەبەرد لەسـەر یـا دۆزراونەتەوە، پاشـاکاندا تەالرەکـانی و کۆشـک و، پەرسـتگاکان
 چیرۆکـی و منـداڵ نەیوێ وێنەکاندا، ئەو ناو لە.. نەخشێنراون رووەک پانی گەاڵی لەسەر یا سوورەوەکراودا خشتی

 منـــدااڵنیان ئەدەبـــی و منــداڵ گەالنە ئەو کە دەســـەلمێنن، ئەوە بەجێمـــاوانە بەڵــگە ئەم.. تێـــدایە مندااڵنیشــیان
 رۆمـــانییە یۆنانییەکـــان، ســـۆمەرییەکان، ،(کۆنەکـــان میســـرییە) فەرعەونییەکـــان لەوانەش.. نەکـــردوون فەرامـــۆش

ــــان، ــــان، کۆنەک ــــدییەکان، چینییەک ــــان، هین ــــەکان،ف کوردەک ــــان، ارس ــــان، عەرەبەک ــــییەکان، ئینگلیزەک  فەرەنس
 گەالنە لەم هەریەکە کە. هتـد... ئیسـکندناڤیا، گەالنـی یابانییەکـان، ئیتالییەکـان، روسسییەکان، ئەڵمانییەکان،

 . دیارە مندااڵندا و فۆلکلۆری ئەدەبی لە پەنجەیان شۆێن کەم، یا زۆر
  

  نەبوونەتەوە کاڵ خۆشییان و بایەخ ئەمڕۆش تا و بەجێماون ەکانفەرعەونیی لە کە ئەفسانەییانەی چیرۆکە لەو
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 : ئەفسانەی وەردەگرن، لێ چێژیان ئەمڕۆش مندااڵنی .و
  
 . ن( فەیروز تاجی) و( جادوولێکراو هەڵۆی) و( مار دوورگەی(
  

 کە هەبـوو، نمنـدااڵنیا فێرکردنـی و پەروەردە پێشـکەوتووی یاسایەیەکی میزەپۆتانیاش، نیشتەجێی سۆمەرییەکانی
 و داهێنـــان بـــۆ پێشکەوتنەشـــیان، ئەم هـــۆی.. بـــوو نزیـــک ئەمـــڕۆوە نـــی منـــدااڵ پەروەردەکردنـــی لە رادەیەک تـــا

.. مرۆڤــدا مێــژووی لە بــوو گرنــ  زۆ وەرچەرخــانێکی و شــۆڕش کە.. دەگەڕێــتەوە( ســۆمەری نووســینی) باڵوبــوونەوەی
 منداڵ.. ە( گەلگامیشە داستانی) ئەدەبیشیان شاکاری گرنگترین جیهاندا، لە ئەدەبن کۆنترین خاوەنی سۆمەرییەکان

ــی و ــدااڵن، ئەدەب ــد لە من ــوێنێکی چەن ــتانەدا، ئەم ش ــانێکی بە داس ــاکارتر زم ــان س ــاتووە ناوی ــاس.. ه ــتە لە ب  ش
 . کراوە تێدا مندااڵنی تایبەتمەندییەکانی

  
ــــڕۆش، تــــا کــــۆنەوە لە کە ناپۆشــــرێت، و راســــتییەکە ئەمە بەاڵم  و گۆشــــکردن بە یەخــــدانبا و گرنگیــــدان ئەم

 ئەدەبـــی لە و، منـــدااڵن ژیـــانی لە جـــدی ئـــاوڕدانەوەیەکی و پێویســـت ئاراســـتەکردنی و، دروســـت پەروەردەکردنـــی
 داهاتوو چارەنووسی کە نەگیراوە، چاو لەبەر ئەوە پێویستیش وەکو.. نەدراوەنەتەوە پێویست رادەی بە مندااڵنیش،

 . بەڕێوەدەبەن جیهان سبەینێ کە.. ئەمڕۆن بچکۆالنەی ۆڤەمر ئەم ئەمڕۆوە، مندااڵنی دەستی دەکەوێتە
 

.. نەرخسـاوە بـۆ گەشـەکردنی پێویسـتی هەلـی و شـانس ئەمـڕۆش تـا گەورەکـانەوە، ئەدەبی چاو لە مندااڵن ئەدەبی
.. بـووە دابەزیـن و پـایەنزمی و شەرمەزاری مندااڵن، ئەدەبی خوودانە و ئاوڕدانەوە لەمەوەبەر، سەدە سێ تا بەڵکو

 سـایەی لە تـایبەتیش بە جیهانـدا، شـوێنی زۆر لە بێـت، لەگەڵـدا ئەمڕۆشی رادەیەکیش تا و نزیک سەردەمێکی تا
 خۆشـی چێـژی.. و دەچەوسـێنرێنەوە نـاڕەوایی بە و، کـراون پەراوێز مندااڵن سەرکوتکەرەکاندا، و دیکتاتۆری رژێمە

 کـوێرەوەری کراون، بێبەش خۆشەویسی و سۆز لە ،و مافەکانیان سادەترین لە و، نازانن ژیان و ئازادی و منداڵێتی
 و دووســەد لە زیــاتر ئەمــڕۆدا لە.. بــکەن نەشــیاو و قــورس کــاری کە کــردوون ناچاریــان برســێتی، و، نەبــوونی و،

 . سەردەنێنەوە برسێتی و نازی بەبێ رۆژانە جیهاندا، لە منداڵ ملیۆن پەنجا
  

 و گەالن زۆربەی ئەمڕۆش تا کە بەداخەوە، بەاڵم" .. منداڵن قەرزاری دنیا سەرلەبەری: "دەڵێ کۆردڤاڵدهایم بۆیە
 . نەکردوون ئادا مندااڵنیان قەرزەی ئەم جیهان، واڵتانی
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 چیرۆکــی مەتەڵ، کۆنەکانــدا، ســەرەتاییە قۆنــاغە لە تێپەڕیــوە، قۆناغێکــدا چەنــد بە منــدااڵن، ئەدەبــی مێــژووی
 ئاســایی، تەڵقــین ئامۆژگــاریی ئــایینڕەوی، ێشــی،سەرک ئــازایەتی، داســتانی جــادوویی، و تەلیســم ئەفســانەیی،

ــایی ــز، رێنم ــدێری، و رێ ــازی و شمشــێربازی شاســواری، گوێ ــان خەیاڵکــاری، ،تیرب ــی بەســەر باڵی ــدا ئەدەب  مندااڵن
 و داهێنــان و گۆڕانکــاری ســایەی لە کە نوێــدا، ســەردەمی لە منــدااڵن ئەدەبــی قۆناغەکــانی دەگــاتە تــا.. کێشــابوو

 بەخــۆیەوە پێشــکەوتنی جیهانگیریــدا، و، مــۆدێرن و، پســپۆری و، نــوێ پەروەردەیەکــی ،و تەکنۆلۆژیــا پشــکەوتنی
 هەیە، گەشــەکردنی بە و منــدااڵن ئەدەبــی بە پێویســتیمان ســەردەمەدا لەم ســەردەمێک، هەمــوو لە زیــاتر.. بینیــوە
 . ترییەک تەواوکەری بە و، دووانە بوونەتە مندااڵن، ئەدەبی و رۆشنبیری و، نوێ پەروەردەی چونکە

  
 بە پێشــکەوت، و کــرد گەشــەی ئەوروپــادا واڵتــانی لە جیهانــدا، تــری شــوێنێکی هەمــوو لە بەر منــدااڵن، ئەدەبــی

 توانــا، بە نووســەری کۆمەڵێــک کە دەگەڕێــتەوە، ئەوە بــۆ ئەمەش.. ئینگلــتەرادا و فەرەنســا واڵتــانی لە تــایبەتیش
.. کـردن چاپیـان و نووسـی منـدااڵن بۆ بەسوودیان و خۆش بەرهەمی چەندین و، دایەوە مندااڵن ئەدەبی لە ئاوڕیان

ـــۆیەکی ـــی ه ـــریش، گرنگ ـــتەوە ت ـــۆ دەگەڕێ ـــای ب ـــامێری داهێن ـــدنی و، چـــاپکردن ئ ـــانە دامەزران ـــای و، چاپخ  دەزگ
 و حەز ئەمانەش سەرەڕای.. مندااڵن بە تایبەت کتێبخانەی کردنەوەی و، مندااڵن کتێبی چاپکردنی و باڵوکردنەوەی

 . مندااڵنەوە ئەدەبی بە بوون تایبەت بابەتانەی ئەو و کتێب خوێندنەوەی بۆ ،مندااڵن خودی پەرۆشی
  

 نـاوی.. گرتبـوو لەخـۆ چیرۆکـی کۆمەڵێـک کە بـوو کتێبێـک چـاپکرا منـدااڵن بـۆ جار یەکەمین بۆ کە کتێب یەکەمین
 ەوە،( ١٤٩١ - ١٤٢٢: کاکســتۆن ولیــام) الیەن لە دا،( ١٤٨٤) ســاڵی لە کە ە( ئێســوب ئەفســانەکانی) کتێــبەکەش

ــارەی ئەم.. چــاپکرا ــاوێکی و دەستپێشــکەری بە کاکســتۆن ک ــی بەهەنگ ــی گرنگ ــواری لە مێژووی ــی ب ــدا ئەدەب  مندااڵن
 کە دەگێـڕنەوە وەکـو.. پـاڵ داونەتە ئەفسـانەییانەی چیـرۆکە ئەم کاکستۆن ولیام کە ەش،(ئێسوب) ئەو دادەنرێت،
 بلیمەتــی، و زیرەکــی لەبەر ژیــاوە، زایینــی پــێش ی (٦٢١ - ٦٥١) ســااڵنی نێــوان لە بــووە، یۆنــانی کــۆیلەیەکی
 نووسـنی بە و، گەشـکردن و گەڕان بە دەبێـت، گەشـتکردن و گەڕان بە حەزی زۆر ئێسـوب.. دەکات ئازادی گەورەکەی

.. نووسـیوە منـدااڵن بـۆ چیرۆکـی کە بـووە، کەس یەکەمـین کە دایبنێـین بەوە دەتـوانین.. بـووە ناوبانـ  بە چیرۆک
 :(گۆزە و قەلەڕەش) ئێسوب چیرۆکەکانی ەل یەکێکە ئەمەش

 
 کەمێـک دۆزیـیەوە، گـۆزەیەکی تـا.. گەڕا ئـاودا دوای بە زۆر دەبێـت، تینـووی زۆر قەلەڕەشێک چۆڵدا، دەشتێکی لە"

 دەیـڕوا.. بمرێـت توینیـا لە بـوو خەریـک قەلەڕەشـەکە.. ئاوەکە نەدەگەیشتە دەنووکی بەاڵم.. بوو بنەکەیدا لە ئاو
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 هەڵـدەگرت چەوی یەک دوای لە یەک دەنووکی بە.. هات بۆ باشی بیرۆکەیەکی دواییدا لە.. زەکەگۆ ناو ئاوی نییە
 قەلەڕەشـەکە، ئەوسـا.. گـۆزەکە لێـواری گەیشـتە تـا.. سەرکەوت بەرەبەرە ئاوەکە.. ئاوەکەوە گۆزە ناو دەیخستنە و

 ". .خواردەوە ئاوی تێر و تێنا دەنووکی
  

 . تەنگانەدا بەسەر سەرکەوتن بیرکردنەوە، کۆڵنەدان، و هەوڵدان :چیرۆکەدان لەم کە مەبەستانەی ئەو
  

 لە ســـێ بەاڵم.. بکـــات منـــدااڵنیان ئارەســـتەی کە نەنووســـیبوون، نیـــازەوە بەو کتێبەکـــانی کاکســـتۆن، ئەگەرچـــی
 بــۆ و، بــوون کتێبەیــدا ســێ لەم کە چیرۆکــانەی ئەو.. منــدااڵن بــابەتی بە بــوون.. ســااڵن درێژایــی بە کتێبەکــانی

 ئەم.. وەردەگـرت خوێندنەوەیان لە چێژیان و تام و، دەزانین خویانیان کتێبی بە مندااڵنیش و، لەباربوون دااڵنمن
 . (ئارسەر مردنی) و( ئێسوب ئەفسانەکانی) و( رینارد رێوی: )بوون کتێبە سێ
  

 منـدااڵن بـۆ وودیبەسـ و گرن  کتێبێکی( کۆمینۆس ئامۆس جان) چیکۆسلۆڤاکی پەروەردەکاری دا،( ١٦٥١) ساڵی لە
 بێـت ئەدەبی کتێبێکی کە لەوەی وەک بوو، زانیاری کتێبێکی کتێبە ئەم. چاپکرد دا،( وێنەدار جیهانی) ناوی لەژێر

 . هەبوو خۆی سوودی و بایەخ ،بنووسرایە مندااڵن بۆ تازە بابەتێکی هەر سەردەمەدا لەو بەاڵم.. 
 

 :دەکا دابەش سەردەمدا پێنج بەسەر مندااڵن، ئەدەبی گەشەکردنی( ئۆفیک ئورئیل)
  

 و، شاســواری و، سەرکێشــی و، ئــازایەتی گیــانی بە منــدااڵنیان ســەردەمە، ئەم ئەدەبییەکــانی دەقە :کــۆن ســەردەمی
 تەالر دیـواری لەسەر.. دەکردن پەروەردە گەورەکانیان و هۆز بۆ ئینتیما و، رووبەڕووبوونە و شەڕ و، بەرزی رەوشت

 . دۆزراونەتەوە سەردەمە ئەم مندااڵنی ئەدەبی نموونەی ،رووەکدا یگەاڵ لەسەر و، پەرستگاکان و
  

ــدا، شــوێنە لە کەنیســەکان، قەشــەکانی ســەردەمەدا، لەم :ناوەراســت ســەردەمی ــۆکردنەوەی بە دەســتیان دوورەکان  ک
 لە نچیرۆکـا ئەو ئەمانیشـەوە، هـۆی بە.. پاراستیانن و، نووسییاننەوە رێکی و جوانی بە و، کرد کۆنەکان چیرۆکە

 . باڵوبوونەوە شوێندا زۆر
  

  ئامێری داهێنانی دوای لە واتە کرد، پێ دەستی یانگزەمیندا سەدەی نیوەی لە سەردەمە ئەم :چاپخانە سەردەمی
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.. چـاپکردن کتێب و چاپخانە دامەزراندنی.. داهێنرا ەوە(گۆتەمبەرگ) ئەلمانی ئەندازیاری الیەن لە کە چاپکردن،
 . چاپکران چیرۆک کۆمەڵێک ئینگلتەردا لە دا( ١٥٥١) ساڵی لە ئەوەبوو.. پەرپاکرد ەبییئەد و رۆشنبیری شۆڕشێکی
 جــان) فەرەنسـی فەیلەسـوفی و مامۆستا نووسینی لە( ئیمیل) کتێبی دەرچوونی لە سەردەمە، ئەم :زانیاری سەردەمی

 . چاپکرد دا( ١١٦٢)  ساڵی لە کتێبەشی ئەم.. پێکرد دەستی وە( رۆسـۆ جاک
  

 لەم چــاپکران، منــدااڵن ئەدەبــی و منــداڵ دەربــارەی لێکــۆڵینەوەیەک و کتێــب چەنــد رۆســۆ، کتێــبکەی دوای ەب دوا
( نیـوبەری جـۆن) ئاراسـتەیەش ئەم رابەری. بینـی خـۆیەوە بە بەرچـاوی پشـکەوتنێکی منـدااڵن، ئەدەبـی سەردەمەدا

  .بوو
  

 دەرچوونی لەگەڵ.. پێکرد دەستی نۆزدەمینەوە سەدەی ناوەڕاستی لە سەردەمە ئەم (:زێڕین سەردەمی) نوێ سەردەمی
 چەنـد کتێبەشـدا ئەم دوای بە..  ە( کـارول لـویس) نووسـینی لە کە( سـەمەرەدا و سـەیر واڵتـی لە ئەلـیس) کتێبی

 . چاپکران تریش کتێبێکی
  

 سـێ بە ،منـدااڵن ئەدەبـی نـوێی مێـژووی( دا منـدااڵن ئەدەبـی لە) کتێبەکەیـدا لە( ئەلحەدیدی عەلی) دکتۆر بەاڵم
 : دەکات دەستنیشان سەرەکی قۆناغی

  
 لەژێـر منـدااڵن، بـۆ ئەدەبـی کتێبـی یەکەمـین دەرچـوونی بە پێـدەکا، دەسـت ەوە( ١٦٩١) ساڵی لە :یەکەم قۆناغی

 و دەستپێشـکەر بە بـوو چـارلز،.. (پیـرۆ چـارلز) فەرەنسـی نووسـەری نووسـینی لە( قـازم دایە چیرۆکەکـانی) ناوی
 هەر.. کـرد منـدااڵن بۆ نووسین بە دەستیان و، بوارەکەوە هاتنە تر نووسەرێکی چەند ئەمدا دوای بە.. ریچکەشکین

 جار یەکەمین بۆ( گاالن ئینتیوان) نووسەر و، رۆژهەاڵتناس دا،( ١١١٤ - ١١١٤) سااڵنی نێوان لە سەردەمەشدا، لەم
  .تێدایە مندااڵن بۆ شیاویان کیچیرۆکێ چەند کە فەرەنسی، زمانی سەر گۆڕییە ی(شەو یەک و هەزار) چیرۆکەکانی

  
 منـدااڵن بـۆ رۆژنامە یەکەمین منداڵدۆستەوە، مەزنی نووسەرێکی الیەن لە دا،( ١١٤١) ساڵی لە فەرەنسادا لە هەر

 . کایەوە هاتە( مندااڵن هاوڕێی) ناوی لەژێر
  

  و، ئیسکندناڤیا واڵتانی لە ا،ئەمریک رووسیا، ئەڵمانیا، ئینگلتەرا، لە مندااڵن ئەدەبی رەوتی فەرەنسا، لە بێجگە
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 . نا هەنگاوی پێشەوە بەرەو و هەڵدا سەری میسر،
  

 زیـاتر ئاسـتێکدا هەمـوو لە.. پێکـرد دەسـت ەوە( یەکەم جیهـانی جەنگـی) دوای لە منـدااڵن ئەدەبی :دووەم قۆناغی
 بە بـــایەخ دیمیشئەکــا نەخشـــەداڕێژراوی شــیوەیەکی بە و، درا منـــدااڵن گەشــەکردنی و پەروەردەکـــردن بە بــایەخ

ــاری) ــیی زانی ــدااڵ دەروونناس ــایکۆلۆژیای بە و( ن من ــو.. درا گەشــەکردن س ــداڵیان لە ســەربەخ ش مرۆڤێکــی وەک  من
 . دەڕوانی

  
 بە کە ئێســـتای، قۆنـــاغی دەگـــاتە تـــا.. پێکـــرد دەســـتی ەوە( دووەم جیهـــانی جەنگـــی) دوای لە :ســـێیەم قۆنـــاغی

 بە بایەخــدان و، کــایەوە هــاتنە نــوێ وەرچەرخــانێکی و گــۆڕان.. تناودەبرێــ( منــدااڵن ئەدەبــی زێڕینــی ســەردەمی)
 یەکگرتووەکـانی واڵتە لە تـایبەتیش بە.. رۆژگارە ئەم گرنگی پێویستییەکی بە بوو مندااڵن، ئەدەبی بە و مندااڵن

 یکتێبخـانە چەنـدین.. و رەخسـا مندااڵن ئەدەبی پێشکەوتنی و گەشەکردن بۆ باش مەرجێکی و هەل کە ئەمریکادا،
 و چـاپکران منـدااڵن گۆڤاری و کتێب ژمارەی ملێۆنان بە دامەزران، مندااڵن باڵوکردنەوەی و چا  دەزگای و، مندااڵن

 و، تـایبەتی وانەیەکـی بە بـوو چیـرۆک.. کـران دیـاری منـدااڵن ئەدەبی ئاراستەی و بنەما و دەستوور.. باڵوکرانەوە
 . دەخوێنرێ ئەمریکادا ەتییەکانیبنەڕ قوتابخانەکانە لە خوێندن، تری وانەکانی وەکو

  
.. بکـرێن پەروەردە باشـتر داهـاتوویەکی بـۆ نـوێ نەوەیەکی کە ئاراستەیەدان، بەو هەوڵەکان هەموو قۆناغەدا لەم

 ژیـان پـێکەوە و، بگـرن یەکتری لە رێز تاکەکانی نەوەیەک.. چاکەخوازبن و دۆست مرۆڤ و ئاشتیخواز کە نەوەیەک
 .. پێشکەوتووخوازبن و داهێنانخواز.. باوەڕبەخۆبن نەوەیەیەکی.. بڕوێن اندادڵی و هۆش لە خۆشەویستی و
  

 داهێنان و پیشکەوتن زیاتر رۆژ، دوای لە رۆژ نەماوەتەوە، کالسیکییەکەیدا چوارچیوە لە مندااڵن، ئەدەبی بێگومان
 سـەردەمەدا ئەم زۆرزانـی منـدااڵنی شـیرینەکانی خەونە و خولیـا و خواست و هیوا گەڵ لە تا.. دەبینێت خۆیەوە بە

 . بگۆنجێت
  
ــپ) ــاریس فیلی ــێ( ئ ــەردەمەکانی لە: "دەڵ ــێش س ــەردەمەدا، ئەم پ ــاوی بە س ــتاوە چ ــداڵیان لە ئێس ــی من .. نەدەڕوان

ــداڵێتی ــازەیە دیــاردەیەکی من ــەردەمەکانی چــونکە.. ت ــاودەبرێن بەوە کــۆن، س .. پەراوێزکردبــوون منــدااڵنیان کە ن
 ..."چەوساندنەوە دەشیان بەڵکو. .نەداون پێ ئەوتۆیان بایەخێکی
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 نەنووسـراون منـدااڵن بۆ تایبەتی بە هەن، ئەدەبی بابەتی و دەق گەلێ بکەین بەوە ئاماژەش لێرەدا دەکەین حەز 
ــۆ ،و ــان ب ــورتکردنەوە و کــردن دەســتکاری دوای بەاڵم. نووســراون گەورەک ــارە و ک ــانێکی بە داڕشــتنەوەیان، دووب  زم

 لە مندااڵن ئەمڕۆش تا بزانن، خۆیانیان ئەدەبی بە مندااڵن و، بگونجێن مندااڵن بۆ کە کردوون لێ وایان ،ئاسانتر
 کە ئەوەی دوای تـایبەتیش بە وەردەگـرن، لـێ وچێژیـان تـام و نەبـوونە بێـزار کـراونە دەستکاری دەقە لەو هەندێ
( دیڤـۆ دانیـال) نووسینی لە (کروزۆ رۆبنسون) رۆمانی: نموونە بۆ.. سینەمایی فیلمی بە یا کارتۆن فیلمی بە کراون

 سیاسـەتمەدارێکی و نووسەر کە.. (١١٤٥ - ١٦٦١: سویفت جۆناسان) نووسینی لە( گۆلیڤەر گەشتەکانی) رۆمانی و،
 کـردوون دەسـتکاری رۆمانەی دوو ئەم( نیوبەری جۆن) ئینگلیزی ناسراوی نووسەری کە.. بوو( ئیڕلەندی ـ ئینگلیزی)

 چــاپی و، دایڕشـتوونەتەوە دووبــارە منـدااڵن، بـۆ گونجــاوتر و ئاسـانتر زمــانێکی بە و، کـردوونەتەوە کورتیـانی و،
 . کردوون

  
 گەورەکـان چیرۆکـی لە هەنـدێ یـا تێـدایە، منـدااڵنیان بەشـی میللیەکـانیش چیرۆکە و مەتەڵ و ئەفسانە و داستان
 . دەشێن مندااڵن بۆ داڕشتنەوەیان، ئاسانتر و کورتکردنەوە دوای

  
 بەبـێ نەرویجـی، زمانی بە کە بینی م( شکسپیر ولیام) شانۆگەرییەکانی و چیرۆک زۆری بەشێکی ا،رۆژانەد لەم من

 منـدااڵن بـۆ دووبـارە ئاسـانتر زمانێکی بە و، کراونەتەوە کورتر چیرۆکەکان، مەبەستی و بیر و ناوەڕۆک شێواندنی
 . رشتوونەتەوە دایان

  
 و دەق زۆربەی.. بنەڕەتییەکـــان قوتابخـــانە پۆلەکـــانی ۆبـــ( خوێنـــدنەوە کتێبەکـــانی) کە بڵێـــین ئەوەش پیویســـتە

 . دادەنرێن مندااڵن کتێبی بە کتێبەکانیش و، مندااڵن ئەدەبی لە بەشێکن بابەتەکانیان
 

 عەبـدوڵاڵ.. )نووسـراون هینـدی زمـانی بە و، هینـدین بنەڕەتـدا لە کە ش،( دیمـنە و کەلـیلە) کتێبی چیرۆکەکانی
 چیرۆکەکانی.. عەرەبی زمانی سەر گۆڕیویەتە فارسییەوە زمانی لە زایینیدا ی(٦٥٩) ساڵی لە یش( موقەفەع کوڕی
 دوو نــاوی( دیمــنە) و( کەلــیلە.. )دەشــێن منــدااڵن بــۆ زۆریــان بەشــێکی.. نووســراون ئــاژەڵەوە زمــانی بە کتێــبە ئەم

 و وانە و، ەرزیب رەوشـت بەهـای گەلـی کتێبە ئەم چیرۆکەکانی.. کتێبەکە ناوی سەر بە کراون کە.. بران چەقەڵی
 پــێش ســاڵ( ٥١١ تــا ١١١) بــۆ کتێــبە ئەم چیرۆکەکــانی مێــژووی. تێــدایە خۆشــیان گاڵتەئــامێزی و، بەســوود پەنــدی
  کتێبی.. گێڕاونەتەوە هیندستان ی(دبشەلیم) شا بۆ چیرۆکەکانی( بەیدەبا)هیندی فەیلەسووفی. دەگەڕێنەوە زایینی
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 .جیهان زمانەکانی زۆربەی سەر گۆڕیویانەتە.. دادنرێ جیهانی نەمری شاکارێکی بە( دیمەنە و کەلیلە)
  

 بەشێک( چیرۆکنووسان و رۆماننووس شاعیران،) جیهان گەورەکانی نووسەرە لە زۆریش ژمارەیەکی باسیشە، شایانی
 دیکنـز، چـارلز تشـیخۆ ، تۆڵستۆی،: وەکو نووسیون، بۆمندااڵن شیرین، و ئاسانتر زمانێکی بە نووسینەکانیان، لە

 ،زێوەر بێکەس، پیرەمێرد،: خۆشمان خوالێخۆشبووەکانی شاعیرە لە تاگوور، بۆشکین، وایڵد، ئۆسکار هۆگۆ، رڤیکتۆ
 . هتد... قان ، گۆران، هەژار،

 
 :ئەدەبی مندااڵن لە فەرەنسا دا

  
 مۆژگاریئا و رێنمایی لە: بریتیبوون مندااڵن ئەدەبی دەقەکانی ناوەڕۆکی دا،( چواردەمین و سیانگزەمین سەدەی) لە
 . ئایینڕەوی و پاڵەوانبازی و شاسواری و باشی رەوشت و چاکەخوازی و
  

ــەردەمەدا، لەو هەر ــک س ــەر کۆمەڵێ ــتیان نووس ــینی بە دەس ــی) نووس ــرد( گەڕۆک ئەدەب ــوێنە لە.. ک  گشــتییەکاندا ش
 مەتەڵ نیشەوە،گەڕۆکەکا فرۆشیارە و دێوەرە هۆی بە.. دەخوێندنەوە خەڵکی بۆ نووسینەکانیان و هۆنراوە و چیرۆک

 . باڵودەبوونەوە تر شوێنێکی بۆ شوێنێکەوە لە هۆنراوەکانیان و چیرۆک و
  

 لە بەر دا( حەڤـدەمین سـەدەی) لە تـازەدا، سـەردەمێکی لە و،( سـەربەخۆ ئەدەبێکـی) وەکو مندااڵن، ئەدەبی بەاڵم
 باشــی هەنگــاوی و، کــرد یگەشــە و، دەرکەوت فەرەنســادا واڵتــی لە فەرمــی شــێوەیەکی بە جیهــان، واڵتــانی هەمــوو

 . نا بەرەوپێشەوە
  

 منــدااڵن بــۆ خۆیــانەوە راســتیی نــاوی بە کە دەکــرد شــەرمیان بەناوبانگەکــان، و توانــا بە نووســەرە ســەرەمەدا، لەو
 تـا.. ببـنەوە رەخنە و تانە و لۆمە رووبەڕووی و، خوارەوە بێتە پایەیان و ناوبان  لە کە دەترسان لەوە بنووسن،
 لە چاپکرد منداڵن بۆ کتێبێکی دا،( ١٦١٩) ساڵی لە ،(١١١٣ - ١٦٢٨: پیرۆ چارلز) فەرەنسی بانگیبەناو شاعیری

ـــیرۆکەکانی) نــاوی ژێــر ـــە چـ ـــازم دایـــ ـــاندرێال: )لەوانە لەخۆگرتبــوو، خۆشــی چیرۆکــی کۆمەڵێــک کە.. (قــــ  و( سـ
 ترســـی هێشـــتا چـــارلز بەاڵم.. (ێلەپـــ جــــزمە پشـــیلەی) و( جنـــۆکە) و( نووســـــتووەکە شــــۆخە) و( شـــــین ریـــش)

  ناوی بە بۆیە.. نزمبوونەوەی پایە و، ناوبان  ترسی لە باڵونەکردەوە، خۆیەوە ناوی بە کتێبەی ئەم ،نەشکابوو
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 . بوو( مانکور بیرودار) ناوی کە کردەوە باڵوی بچووکەکەیەوە کوڕە
 

 بە تــایبەت ئەدەبیــی کتێبــی یەکەمــین بە ..بەرزکــردەوە منــدااڵنی ئەدەبــی پــایەی و، دەرکــرد ناوبــابگی کتێــبە ئەم
. دادەنـــرێ منـــدااڵن ئەدەبـــی رەوتـــی نـــوێی قۆنـــاغێکی دەســـتپێکی بە کتێـــبە ئەم دەرچـــوونی.. دادەنـــرێ منـــدااڵن

 تــری کتێبێکــی کتێــبەدا، ئەم دوای بە چــارلز، بــۆ هانــدەر بە و دڵخۆشــی مــایەی بە بــوو کتێــبە، ئەم نــاودەرکردنی
 . باڵوکردەوە خۆیەوە ناوی بە کتێبەی ئەم بەاڵم( رابردوو سەردەمی کەکانیچیرۆ و مەتەڵ) ناوی بە چاپکرد،

  
 تــا.. دانەکوتــابوو تەواوی بە ریشــەی و رەگ هێشــتا( هەژدەمــین ســەدەی) تــا فەرەنســادا، لە منــدااڵن بــۆ نووســین

 بیردۆزی) خاوەن رۆسۆی.. ژیاوە( ١١١٨ - ١١١٢)  ساڵی لە کە( رۆسۆ جاک جان) فەرەنسی مامۆستای و فەیلەسو 
 بە چـاپکرد کتێبێکـدا لە پەروەردەکردنیـان، و منـداڵ فێرکردنی دەربارەی بۆچوونەکانی و بیر( سروشتی پەروەردەی

 بگیرێـت، منـداڵ لە رێ نابێت کە.. دەکردووە ئەوە لەسەر جەختی رۆسۆ. بوو کوڕەکەی ناوی ئیمیل.. (ئیمیل) ناوی
ــا ــازادی بە ب ــات گەشــە سروشــتی و ئ ــتب پەروەردە و بک ــۆبزی بە ناشــبێ.. بێ ــت، ت ــا فێربکرێ ــی ب ــک فێرکردن  کەمێ

( ئیمیـل) کتێبـی وەربگرێت، تاقیکردنەوەکانی لە وانە و پەند و سوود و، تاقیبکاتەوە خۆی منداڵ با.. دوابکەوێت
     تەمەنـی دەگـاتە تـا پێـدەکا دەسـت کـوڕی ی(ئیمیـل) بـوونی لەگەڵ چیـرۆکەکەش مندااڵن، بۆ چیرۆکێکە شێوازی لە
 رۆبنســون) کتێبــی کتێــب، یەکەمــین کە کــرد کــوڕی ی ئمیــل لە داوای رۆســۆ.. دەکــات هاوســەرگیری کە( ااڵنســ ٢٥)

.. دەبەخشـێت ئیمیـل بە پەروەردەیی تاقیکردنەوەی باشترین چیرۆکە ئەم ئەو، رای بە چونکە.. بخوێنێتەوە (کروزۆ
 . دا ئیمیل ەکەیکتێبخان لە بووە کتێب تەنها( کروزۆ رۆبنسون) کتێبی زۆر، ماوەیەکی تا
  

 - ١٦٢١: الفـۆنتین) مەزن شاعیری مندااڵن، بۆ نووسین بواری لە فەرەنسی، نووسەری ناوبانگترین بە و گەورەترین
 عەرەبـیش ئەدەبـی شـاعیرانی شـای.. ناسراوە مندااڵن بۆ ئەفسانەیی چیرۆکی شای بە جیهاندا لە کە.. بوو( ١٦٩٥

 لەسـەر هەبـووە کاریگەریی و، دەبێ الفۆنتین شیعرەکانی سەرسامی و ۆگره ـ رەگەزکوردە بە ـ کە( شەوقی ئەحمەد)
 . مندااڵن بۆ نووسیناکانی

  
ـــین بـــۆ فەرەنســـاوە، تـــری گەورەی نووســـەرێکی الیەن لە دا،( ١١٩١ - ١١٤٦)  ســـااڵنی لە ـــین جـــار یەکەم  یەکەم

 و شیرین زمانێکی بابەتەکانیدا، ینینووس لە کە دا،( مندااڵن هاوڕێی) ناوی ژێر لە.. دەرکرد مندااڵن بۆ رۆژنامەی
ــاکاری و ناســک ــا س ــەری. بەکاردەهێن ــامەیە، ئەم سەرنووس ــاتی لە رۆژن ــینی جی ــاوی نووس ــتیی ن ــر خــۆی، راس  لەژێ
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 و سـوود.. منـدااڵنەوە دڵـی خستنە شادی و خۆشی سەرەڕای رۆژنامەیە ئەم.. دەینووسی دا( مندااڵن هاوڕێی)نازناوی
 فەرەنسا مندااڵنی ئەدەبی گەشەکردنی بە باشیشی تەوژمێکی کاتیشدا، هەمان لە ..بەخشین پێ زۆریشی خزمەتێکی

 . دا
  

 لە کە ەوە،( گـاالن ئینتیـوان) فەرەنسی رۆژهەاڵتناسی لەالیەن کە یش،( شەو یەک و هەزار) چیرۆکەکانی گۆڕینی
( شــەو یەک و هەزار) یچیرۆکەکــان باڵوبــوونەوەی و خوێنــدنەوە.. فەرەنســی زمــانی ســەر گــوڕییە دا،( ١١١٤) ســاڵی
 گــاالن، ئینتیــوان بــۆ هانــدەریش بە بــوون هەروەهــا فەرەنســادا، لە لێکردنــی دەستخۆشــی و ناوبانــ  مــایەی بــوونە

 نووسینی. نووسییانی مندااڵنی بۆ کە چیرۆکەی چەند ئەو بۆ بەخش، ئیلهام بە بوون و، بینی لێیان زۆری سوودێکی
 راستیدا لە بەاڵم.. زایینی ی(١٥١١) ساڵی بۆ دەگەڕێتەوە ئێستای، یەیشێوە بەم( شەو یەک و هەزار) چیرۆکەکانی

 ئەم چیرۆکەکـانی لە بەشـێک.. کێـیە( شـەو یەک و هەزا) چیرۆکەکـانی راسـتیی نووسـەری کە نەزانـراوە، ئێستا تا
 نیچیرۆکەکـا نـاو لە یـش،( کـوردی چیرۆکێکـی چەند) کە بۆتەوە سا  ئەوەش.. دەشێن هەراش مندااڵنی بۆ کتێبیە

 . دان( شەو یەک و هەزار)
 

 :ئەدەبی مندااڵن لە ئینگلتەرا دا

  
 کالســیکییانەی چیــرۆکە ئەو.. کــرد گەشــەی و پێــدا بایەخیــان ئینگلــتەرادا لە منــدااڵن ئەدەبــی فەرەنســا، دوای لە

 یـا دەنبـ منـدااڵن هۆشی و بیر ئاستی بە گۆی ئەوەی بێ ئایینڕەوی، و ڕێنوێنی و ئامۆژگاری لە بریتیبوون پێشتر،
 لە کە ە،( کچــان و کــوڕان بــۆ) کتێبــی کتێبــانەش، ئەم نمــوونەی لەبەرچــاوبگرن، ئارەزووەکانیــان و حەز و خولیــا

 . ە( یان بان جۆناسان) نووسینی
  

ــاڵی لە ــینی لە دا( ١١١٩) س ــل) نووس ــۆ دانێ ــانی( ١١٣١ - ١٦٦١: دیڤ ــون) رۆم ــروزۆ رۆبنس ــاپکرا( ک ــل.. چ  بە دانێ
 واڵتـانی هەمـوو بـوو، گـوزەر و گەشـت لە حەزی زۆر دانێـل.. دادەنـرێ ئینگلـتەرادا لە یهونەر چیرۆکی دەستپێکەری

ــا ــانگەکەی بە رۆمــانە.. گەڕا ئەوروپ ــروزۆ رۆبنســوون) ناوب ــتەی دەربــارەی ،(ک  سەرکێشــییەکانی و ژیــان سەرگوزش
 ســـتەقینەیرا چیرۆکێکـــی لە چیـــرۆکە، ئەم.. سەرســـوڕێنەرە و ســـەیر ی(کـــروزۆ رۆبنســـون) رۆمـــانەکەی پـــاڵەوانی
 ئەو.. سـتاێئ لە بەر سـاڵ( ٣١١) نزیکـی کە وەرگرتـووە، ەوە(سـلکێرک ئەلیکسـەندەر) ناوی بە پێاوێک بەسەرهاتی

 بەسـەر ژیان دوورگەیەدا لەو ساڵێک چەند ماوەی بۆ.. دابڕاوەوە دووری دوورگەیەکی دەکەوێتە و، دەبێت وێڵ پیاوە
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 گەڕانەوەی هەلـی کـاتەی ئەو تـا.. دەگونجێنێت باروودۆخەدا وئە لەگەڵ خۆی و کۆڵنادات و نابێ هیوا بێ.. دەبات
 . دەڕەخسێت بۆ نیشتمانی ی(ئوسکۆتلەندە) بۆ
  

 دا( کـروزۆ رۆبنسـۆن) رۆمانی لە هونەری و ئەدەبی شیوەیەکی بە و، وەرگرتووە راستییەی چیرۆکە ئەم دیڤۆ، دانێل
ـــتووە ـــاکارێکی بە رۆمـــانە ئەم.. دایڕش ـــرێ ئەدەبـــی ش ـــتانەش ئەو رینگرنگتـــ. دادەن : چیـــرۆکەدان لەم کە مەبەس
 رۆبنســون) رۆمــانی راســتیدا لە.. تەنگــانەدا کــاتی لە هیواخــوازییە گونجــان، و بیرکــردنەوە خــۆڕاگری، ،کــۆڵنەدان

 و کــردووە دەســتکاریی( نیــوبەری جــۆن) ئینگلیــزی ناوبــانگی بە نووســەری بەاڵم.. نووســراوە نە منــدااڵن بــۆ( کــروزۆ
 بە کـراوە کـروزۆ رۆبنسـون.. )دایڕشتۆتەوە مندااڵنی بۆ گۆنجاوتر و ئاسانتر زمانێکی بە ارەدووب کردۆتەوە، کورتی
 دووبـارە لە و، بـوونە هـۆگری مندااڵن تر، هێندەی.. کراوە دۆبالج جیهان زمانەکانی زۆربەی بە و،( کارتۆن فیلمی

  .نابن بێزار کردنەوەی
  

 کـرد چاپی و ئینگلیزی زمانی سەر گۆڕییە ی(قازم دایە ەکانیچیرۆک( )سامبر رۆبەرت) دا،( ١١١٩)  ساڵی لە هەر
 بە بەخشـین خۆشی مەبەستی بە( .. شین ریش) و( نووستووەکە شۆخە) و( ساندرێال: )بوون چیرۆکانەی ئەم کە.. 

 . ئینگلتەرا مندااڵنی
  

.. (گـۆلیڤەر تەکانیگەشـ) نـاوی لەژیـر چـاپکرد، بەناوبانگی کتێبێکی( سویفت جۆناسان) تیشدا،( ١١٢١) ساڵی لە
 چوارچێـوەی چـووە.. و داڕاشـتەوە منـدااڵنی بـۆ دووبـارە ئاسانتر و کورتر شێوەیەکی بە( نیوبەری جۆن) لەوەدوا کە

 . مندااڵنەوە ئەدەبی
 
 بـاڵوی و چـاپکرد منـدااڵن بـۆ زۆری کتێبێکـی توانـابوو، بە نووسـەرێکی مندااڵندا ئەدەبی بواری لە( نیوبەری جۆن)

 کتێبخــانەی یەکەمـین خـاوەنی.. ئینگلـتەرادا لە منـدااڵن ئەدەبــی پێشـکەوتنی لە هەبـوو گرنگـی ێکـیرۆڵ.. کـردنەوە
 بــۆ ئاســانتر و بــکەنەوە کــورت گەورەکــان کتێبــی کە کــرد، نووســەران لە داوای نیــوبەری.. جیهانــدا لە مندااڵنیشــە

 و مەتەڵ لە بریتبـوون کە.. پکردچـا منـدااڵن بـۆ بچـووکی کتێبـی( ٢١١) نزیکەی نیوبەری.. نووسنەوە بیان مندااڵن
 یـان( گـۆلیڤەر گەشـتەکانی) و( کـرۆزۆ رۆبنسـون: )لەوانەش.. میللیەکـان چیـرۆکە و داسـتان و ئەفسـانەیی چیرۆکی

 . ناودەبرێت ئینگلتەرا لە( مندااڵن ئەدەبی راستیی باوکی) بە( نیوبەری جۆن) بۆیە..  تێدابوون
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 لە ئەلیس) ناوی لەژێر باڵوکرایەوە، مندااڵن بۆ ئەفسانەیی چیرۆکی رینخۆشت ئینگلتەرادا، لە ز( ١٨٦٥) ساڵی لە
( کـارۆل لـویس) ..(١٨٩٨ - ١٨٣٢: کـارۆل لـویس) بەناوبانـ  نووسەری نووسینی لە کە ،(سەمەرەدا و سەیر واڵتی
 . ە( دودسن لوتۆیدج چارلز) راستیی ناوی.. خوازراوە ناوێکی

  
.. ناســراوبوو ئینگلیزیــی فۆتــۆگرافی وێنەگرێکــی و ماتماتیــک زانــایەکی و توانــا بە چیرۆکنووســێکی کــارۆل، لــویس

 دادەنرێت مندااڵن ئەدەبییەکانی شاکارە لە یەکێک بە کە نووسی، ی(دا سەمەرە و سەیر واڵتی لە ئەلیس) چیرۆکی
 کێکـیچیرۆ چەنـد کـارۆل لـویس چیـرۆکە لەم بـێجگە.. زێـڕینەوە قۆنـاغێکی بـردە منـدااڵنی ئەدەبی چیرۆکە ئەم.. 

 . (چەنەبازی) چیرۆکی و،( شووشەوە میانەی لە) چیرۆکی: لەوانە نووسی تریشی
  

 زمانەکـانی زۆربەی سـەر بـۆ گۆڕیویـانە و هەیە جیهانی ناوبانگێکی( دا سەمەرە و سەیر واڵتی لە ئەلیس) چیرۆکی
 . کارتۆن فیلمی بە کراوە و، جیهان

  
 جیهانێکی لە خۆی و کونێکەوە دەکەوێتە لەپڕێکدا.. ە(ئەلیس) ناوی کە دەگێڕێتەوە، کچێک چیرۆکی چیرۆکە، ئەم

 پیـاوێکی شـێرێک، داوڵێـک،) بە چـاوی.. دەڕوانێـت سەرسـامییەوە بە.. و دەگەڕێـت و دەڕوا.. دەبینێـتەوە خەیاڵیدا
 دەویسـت، ئـازایی شـێرەکە.. بـدات یارمەتیان تا جادووگەرێک، الی بۆ دەچن پێکەوە هەموویان.. دەکەوێت( ئاسنین
 ئەم.. دەویســت مــاڵەوە بــۆ گەڕانەوەی ئەلــیس بەاڵم دەویســت، هۆشــی داوڵەکەش دەویســت، دڵــی ئاســنینەکە پیــاوە

 . دەپەڕێت تێ سەرکێشیدا چەندین بە چیرۆکە
  

 . نووسیوە مندااڵن بۆ خۆشی چیرۆکی کۆمەڵێک کە.. بکەین لەیاد( ١٨٣٤ - ١١١٥: المب جۆن چارلز) ناشبێ
  

 عێراق و ئیسکندناڤیا واڵتانی و رووسیا و ئەڵمانیا و ئەمریکا لە مندااڵن ئەدەبی ێژوویم باسی دووەمدا، بەشی لە
 . دەکەین میسردا لە تایبەتیش بە عەرەبی واڵتی هەندێ لە
  

 . دەکەین کوردستاندا لە کورد مندااڵنی ئەدەبی مێژووی باسی سێیەمیشدا، بەشی لە
 

 ٢١١٣ الیی جوو١٨
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 .مێژووی ئەدەبی مندااڵن

  
 - دووەم بەشی -

  
 باسـمان دوایـش.. کـرد کۆنـدا چاخەکـانی لە منـدااڵن ئەدەبی لە باسمان کورتی بە ، باسەدا ئەم یەکەمی بەشی لە
 بەشـی) بەشـەدا لەم.. کرد ئینگلتەرادا و فەرەنسا واڵتانی لە مندااڵن، ئەدەبی رەوتی پێشکەوتنی و گەشەکردن لە

 ئیســکندناڤیا، واڵتــانی روســیا، ئەڵمانیــا،: )واڵتــانی لە هەریەکە لە منــدااڵن ئەدەبــی مێــژووی بە درێــژە ،(دووەم
 ...(.دەکەین تر واڵتێکی چەند بە ئاماژە کورتیش بە هیندستان، ئیسپانیا، ئیتالیا، ئەمەریکا،

  
 : ئەڵمانیا

  
 ەکــانگەور بــۆ تەنهــا ئەفســانەیی چیرۆکــی ئەڵمانیــادا لە ،(گــریم کــارڵ ولــیەم و یــاکوب) بــرا دوو هــاتنی لە بەر

 چیرۆکــی نووســینی بە و، کــۆکردنەوە بە کــرد دەســتیان( گــریم ولــیەم و یــاکوب) بــرایە دوو ئەم بەاڵم.. دەنووســران
 ژیانیـان درێژایـی بە مەبەستەشیان ئەم هێنانەدیی بۆ.. مندااڵن بۆ ئەڵمانی فۆلکلۆریی و ئەندێشەیی و ئەفسانەیی

 ، تەمەنەکانەوە بە و دایکان دەمی لە و، دەگەڕان مااڵن و گوند و، دەچوون ئەڵمانیا تری شارێکی بۆ شارێکەوە لە
ـــرۆک و مەتەڵ ئەو گەڕۆکەکـــانەوە، فرۆشـــیارە و، کاســـبکار دەمـــی لە ـــان داســـتانە و ئەفســـانە و چی ـــێ کۆنانەی  ل

 زمـانێکی بە و، دەسـتکاریکردن بە ئەمان.. دەگێڕانەوە منداڵەکانیان بۆ ئاگرداندا، گوێی لە شەوان کە وەردەگرتن،
 . داڕشتوونەتەوە مندااڵنیان بۆ دووبارە رەوان، و شیرین و نئاسا

  
ــریم یــاکوب) ــیەم) براکەشــی( ١٨٦٣ - ١١٨٥: گ ــریم ول ــا ی(کاســل) شــاری لە زایینــی ی(١٨٥٩ - ١١٨٦: گ  ئەڵمانی

 یارییــان پــێکەوەش و، دەنووســتن ژوورێکــدا لە پــێکەوە.. بەســەربردووە ژیانیــان شارەشــدا هەرلەم و، لەدایکبــوونە
.. دەکـرد دەمەتەقێیـان ئەدەب بـارەی لە پێکەوەش پێکەوەبوون، هەر زانکۆش و بنەڕەتی قوتابخانەی لە و، دەکرد
 مــردن تەنهــا.. کــروونەتەوە باڵویـان و نووســیویانن پــێکەوەش و، کـۆکردوونەتەوە پــێکەوە چیرۆکەکانیشــیان هەمـوو
 .دابڕین لێکی
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ــامەی بــرایە دوو ئەم ــان( لیســانس) بڕوان ــی.. گــرتوەر یاســادا لە ی ــۆن ئەدەب ــان ئەدەبــی و ک  ســەدەی لە ئەڵمانیی
 .دەوتەوە وانەیان زانکۆدا لە وانەبێژیش توانای بە مامۆستای دوو وەکو و، خوێند ناوەڕاستدا

  
)  دا( ١٨١٢) سـاڵی لە.. کـۆکردوونەتەوە دا( کاسـل) شـاری لە ئەفسـانەییەکانیان، چیـرۆکە زۆربەی گـریم برایانی

 و کـرد چاپیـان دا( بەرلـین) شـاری لە دا( مـااڵن و مندااڵن بۆ چیرۆک) ناوی لەژێر کداکتێبێ لە چیرۆکیان( ١٥٦)
 گـریم برایـانی تـا. پێکـردوون دەسـتیان( ..نەبوو.. هەبوو) بە چیرۆکەکانیشیان هەموو دەستپێکی.. کردەوە باڵویان
 تریـان تـازەی چیرۆکێکـی چەنـد هەرجارەش.. کرایەوە چا  دووبارە کتێبە ئەم جار شەش.. بوون ژیاندا لە خۆیان

 مۆزەخـانەیەکی لە ئەمـڕۆش تـا.. دەکـرد جـوانتر بەرگەکەیـان دیزاینـی.. دەکـرد زیاتر تیراژیان و، سەری دەخستنە
ــی ــدا مێژووی ــاوی کە کاســل شــاری لە ئەدەبی ــانی مۆزەخــانەی) بەن ــریم برای ــان ئەو دەقــی.. ەوەیە(گ  بە چیرۆکانەی
 گەشـتیار هەزاران بە سااڵنە.. هێناون بەکاریان کە کەلوپەالنەی و ەکەرەست ئەو لەگەڵ تێدایە، خویان دەستووسی
 . دەکەن مۆزەخانەیە ئەم سەردانی

  
ــانی زمــانی بە کتێبەیــان ئەم تــر جــاری چەنــدین کە نایــات ژمــارە لە ئەمــڕۆ، تــا مردنیشــیانەوە دوای لە  و ئەڵم

 زمـانی( ١١١) لە زیـاتر سـەر گۆڕیویـانەتە کتێـبە ئەم.. کـردۆتەوە باڵویان و چاپکراوەتەوە جیهان تری زمانەکانی
 جیهـانی زمـان چەنـدین بە و، ئەنیمەیشن و کارتۆن فیلمی بە کروان چیرۆکەکانیشیان زۆربەی.. جیهاندا لە جیاواز
 . کراون دۆبالج

  
 لە کوردیشـەوە، منـدااڵنی بە جیهـان، منـدااڵنی زۆربەی کە ە(سوور کۆڵوانە: )گریم برایانی خۆشەکانی چیرۆکە لە

 چیـرۆکە لە.. زمانیان سەر وێردی بوونەتە دیالۆژەکانی و دەزانن چیرۆکە ئەم کراوەوە، دۆبالج کارتۆنی فیلمی رێی
 ژنە) ،(راسـتییەکە بـووکە) ،(خـانم هـۆل) ،(زێڕین چیای پاشای) ،(ساندریال) گریم برایانی تری بەناوبانگەکانی

(: بەفـرین) یـا( کورتەبـااڵ حەوت و کچەپاشا) یا( توونووس کچەشازادەی) ،(رابونزل) ،(شەڕخوازەکە جادووگەرەکە
 زۆر کە باوەژن، ژێرچەپۆکەی دەبێتە دایکی مردنی دوای دەبێت، ناسک و جوان و سپی زۆر کچەپاشایەکی بەفرین،)

 کـاریگەریی ژێـر لە جارێکیان.. دەدا ناوبردنی لە هەوڵی و، دەبا جوانییەکەیدا بە ئیرەیی و دەبێ بەفرین لە رقی
 رێــکەوت بە تــا.. نایــات خەبەر بە و دەیبــاتەوە خەو درێــژ و دوور مــاوەیەکی بــۆ بەفــرێن باوەژنەکەیــدا، یجــادوو

 دەبـێ بەتـاڵ جـادووەکە و دەکا بەفرین ماچێکی.. دەبێت جوانییەکەی سەرسامی زۆر و، دەیبینێت الو کوڕەپاشایەکی
 ...(.دەزگیرانی بە بێتدە و، دەکات کوڕەپاشاکە سوپاسی زۆر.. و دەبێتەوە خەبەری بەفرین و
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 نەمــری بە هەتــایە هەتــا کە ئەوەن شــایانی و، بەخشــی منــدااڵن ئەدەبــی بە مەزنیــان خزمەتێکــی گــریم، برایــانی
 منـدااڵنی هەمـوو دڵـی خسـتوونەتە شـادیان و خۆشـی و خۆشـن زۆر ئەمـڕۆش، تـا چیرۆکەکانیـان هەمـوو.. بمێننەوە
 لە( ٢١١٣) ئەمســاڵ بـۆیە.. ئەڵمــانیادا ئەدەبیـی کەلەپــووری ەل نەمــریش و گرنـ  بەشێکی بە بوونە.. جیهانەوە

 گــریم برایــانی کتێــبەکەی ی(یەکەم چـــاپی) یــادی بــۆنەی بە.. دەبــرێ نــاو( گــریم برایــانی ســاڵی) بە ئەڵمانیــادا
 . چاپکرا دا( ١٨١٢ دێسەمبەری ی٢١) بەرواری لە جار یەکەمین بۆ کە( مااڵن و منـدااڵن بۆ چیرۆک)
  

 و زمـان گەورەی خزمەتێکـی بەڵکـو هەڵکەوتووبـوون، مندااڵنـدا ئەدەبـی بـواری لە هەر نەک گریم، لیەمو و یاکوب
 زمـــانەوانییە فەرهەنـــگە ئەو پـــرۆژەی کە ، نەدانـــێ بـــواری مەرگ.. کـــرد ئەڵمانیاشـــیان کەلەپـــووری و مێـــژوو

 . بکەن واویتە.. ماندووبوون و سەرقاڵ ئامادەکردنییەوە بە ساڵێک چەند ماوەی کە ،ئەڵمانییەی
  

   .بەخشی( گریم برایانی) بە( رێزلێنانی دکتۆرای بڕوانامەی) ئەڵمانی، ی(ماربۆرگ) زانکۆی دا،( ١٨١٩) ساڵی لە
 لەسـەر دا،( ١٩٩١) سـاڵی لە.. ئەڵمانیا هەردوو یەکگرتنەوەی و، دا( ١٨٨٩: بەرلین دیواری رووخاندنی) دوای لە

 کە دا،( ٢١١٢) ســاڵی تــا.. دانرابــوو( گــریم برایــانی وێــنەی) (ارکمــ ١١١١) ئەڵمــانی کــاغەزی پــارەی بەنرختــرین
 (. یۆرۆ) بە بوو ئەورپادا، یەکێتیی لە ئەندام واڵتانی هەموو و ئەڵمانیا پارەی

  
 چیرۆکەکانیـان پاڵەوانەکـانی یـا گـریم، برایـانی وێـنەی. دا( پۆسـت پـوولی) لەسەر جار چەندین ئێستا تا ئەمەو

 شـەقامێکیش، و قوتابخـانە چەنـد.. گریم برایانی ناوی بەرزڕاگرتنی هەمیشە و رێزلێنان وەکو هەروەها.. دانراون
 . ناونراون ەوە(گریم برایانی) ناوی بە ئەڵمانیادا شارەکانی لە فرۆشیاری کۆگای چەندین

  
 نووسـەری هەزار سـێ لە زیاتر پێشکەوتندایە، و گەشەکردن لە مندااڵن ئەدەبی بزووتنەوەی ئەڵمانیادا، لە ئەمڕۆ

: نموونـــە بـۆ.. هەیە منــدااڵن کتێبـی بە تـایبەت باڵوکردنەوەی و چاپکردن دەزگای پانگزە.. هەیە مندااڵن ئەدەبی
 تـــرەوە زمانەکـــانی لە منـــدااڵن بـــۆ رۆمـــان،( ٥٥٩) و، هـــۆنراوە و چیـــرۆک کتێبـــی( ١٨١١) دا،(  ٢١١٥) ســاڵی لە

 . ئەڵمانی زمانی سەر گۆڕییانە
  

 توانــای بە نووســەری کۆمەڵیــک.. هەیە ناوبانگیــان ئەڵمانیاشــدا دەرەوەی لە کە یکییەکاندا،کالســ نووســەرە لەپــاڵ
 بــااڵی تـازەی نـومرەی توانیـان فرۆشــراوەکانیان، کتێـبە ژمـارەی بە کە.. منـدااڵن بــۆ نووسـین بـواری هـاتنە تـریش
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ـــانی ـــاربکەن جیه ـــەروی لە.. تۆم ـــانەوە س ـــ  بە نووســـەری ، هەمووی ـــ) خـــاتوو ناوبان ــــکە ـیاکۆرنیلـ  کە یە،( فۆنـ
 گۆڕیویانن کە( دڵ مەرەکـــەبی) و( شـاسوار ئەژدیهای) کتێبەکـانی لە مندااڵنە، ئەدەبی بواری بەتوانای نووسەرێکی

 . فرۆشراون لێ ژمـــارەیان زۆرتــرین و، ئێنگلیزی زمانی سەر بۆ
  

 لە یەکێکە بووە، لەدایک( ١٩٢٣) اڵیس لە کە( برۆیسلیر گرید ئۆتۆ) ئەڵمانی کۆچکردووی کەڵەنووسەری هەروەها
 گۆڕیویـانن ئێستا تا.. چاپکردووە مندااڵن بۆ کتێبی( ٣٢.. )جیهاندا لە مندااڵن ئەدەبی بواری مەزنەکانی نووسەرە

ــۆ ــەر ب ــانی( ٥٥) س ــانی زم ــۆن( ٥٥) و جیه ــان ملی ــێ دانەی ــتوون ل ــرین.. فرۆش ــی گرنگت ــی کتێب  دزەکە: )چاپکراویش
 . ە(ئاو ۆلەیبچک پیاوە) و( تیسنبلوشە

  
 وەاڵمیـان سـاکارییەوە بە دەنووسـی؟ منـدااڵن بـۆ بـۆ برویسـلیر بەڕێـز: دەپرسـن لـێم جـار هەنـدێ: "دەڵێ برویسلیر
 نووسـینەکانمدا لە مـن چۆن وەکو هیوادارم خۆشەویست، مندااڵنی ئەی ئێوەش.. دەبینم لێ خۆشیی چونکە: دەدەمەوە

 " ..وەربگرن لێ زیاتریان چێژێکی خوێندنەوەیاندا، لە ەئێو هیوادارم.. وەردەگرم لێ چێژیان ئیۆە بۆ
 

 : روسیا
  

 دا( روسـیا داسـتانەکانی) نـاوی لەژێـر باڵوکرایەوە، و چاپکرا مندااڵن بۆ رووسیادا لە کە چیرۆک کۆمەکە یەکەمین
 . بوو
  

 لە بەشــێک و نەکــردوون فەرامــۆش منــدااڵنیان روســی، بەناوبــانگی شــاعیری و رۆمــاننووس و چیرۆکنــووس چەنــدین
 : وەکو.. کردووە تەرخان مندااڵن بۆ نووسینەکانیان

  
 هـۆنراوەی کۆمەڵێک پۆشکین.. بوو روسیا شاعیرانی شای و، شانۆنووس و رۆماننووس. ز( ١٨٣٨ - ١١٩٩: پۆشکین)

 . یە( ماسی و راوکەر) هۆنراوەکانی لە یەکێک. هۆنیوەتەوە مندااڵن بۆ ناسکی و شیرین
 
..  ە( دایـک) ناوبان  بە رۆمانی خاوەنی و، جیهانییە بەناوبانگی رۆماننووسێکی( ١٩٣٦ - ١٨٦٨: گۆرگی مەکسیم)

  هەموو لە منداڵ": دەڵێ گۆرگی.. هەبوو رووسیادا لە مندااڵن ئەدەبی گەشەکردن لە گرنگی رۆڵێکی گۆرگی، مەکسیم
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 ..."جوانییە و راستی و خێر و پاکی و بێتاوانی هێمای سەردەمێکدا
  

 کردبـووە ماڵەکەشـی.. دامەزرانـد روسـیادا لە نـی منـدااڵ ئەدەبـی باڵوکـردنەوەی و چـا  دەزگای گەورەترین ی،گۆرگ
 دەگرت لێیان گوێی و، دادەنیشت مندااڵندا ئەدەبی نووسەرانی لەگەڵ ماڵەکەیاندا لە جار زۆر.. نووسەران ژوانگەی

 بە رێزلێنانیشـی خەاڵتـی.. سـازدا منـدااڵن ئەدەبـی بـۆ کێبڕکێی جارێکیش چەند.. دەکردن رێنمایی و ئامۆژگاری و،
 . دەبەخشی سەرکەوتووەکان تێکستە نووسەرانی

  
 پەروەردەش نوێـــدا، پەروەردەی لەگەڵ بـــێ هـــاوڕەوت منـــدااڵن ئەدەبـــی پێویســـتە ،یەوە گـــۆرگی تێڕوانینـــی لە

 و، شۆڕشــگێرانە کــاری نیئەنجامــدا یەوە، گــۆرگی بەالی کــۆمەاڵیەتیش پەروەردەی بــێ، کــۆمەاڵیەتی پەروەردەیەکـی
ــارکردنی ــدااڵنە مێشــکی رزگ ــاڵپووچی لە من ــی و لەداب و خەی ــواو نەریت ــت.. س ــدااڵن دەبێ ــێوەیەک بە من ــۆش ش  و گ

ــرێن، پەروەردە ــاتر کە بک ــاتوو لە زی ــڕوانن، داه ــاوڕ کە لەوەی وەک ب ــردوو لە ئ ــدەنەوە راب ــتی.. ب ــۆرگی مەبەس  گ
 بەهـا رەگەوە لە یـا بخەیـن، منـدااڵنی لەبەرچاوی و، بهێنین ودارابردو بەسەر چە  و راست هێڵی کە نییە ئەوەش

 باســـی ئـــارایش، بـــێ و روون و راســـتگۆیانە شـــێوەیەکی بە پێویســـتە بەڵکـــو.. بکەیـــن رەگکـــێش نەتەوەییەکانمـــان
ــان ــۆ رابردووی ــن ب ــۆرگی رووەوە لەم.. بکەی ــاری پێویســتە: "دەڵــێ گ ــدا ئەندێشــەی خزمەتــی لە زانی ــت مندااڵن .. بێ

 ..."بکەنەوە داهاتوو لە بیر کە رابهێنین وا شمندااڵنی
  

 لە و، منــدااڵن هــزری و هــۆش گەشـەکرنی لە دەکــاتەوە، میللییەکــان کــۆنە چیـرۆکە بــایەخی لەســەر جەخــت گـۆرگی
 بیروبـاوەڕانە ئەم پێبەنـدی تەنهـا گـۆرگی.. زمان دەوڵەمەندکردنی و ئەدەبدا و هونەر لە داهێنان بە کردن هەست
 بـۆ چییـان کە بزانـێ تـا دەپرسـی، بۆچوونەکانیـانی و را لە و، دادەنیشـت خۆشیاندا مندااڵن گەڵلە بەڵکو نەبوو،

 ."شــتێ هەمــوو: "کردۆتەوە چڕ وشەدا دوو لە خۆی پێشنیاری گۆرگی.. بنووسرێت
  
ـــتۆی) ـــد.  ز( ١٩١١ - ١٨٢٨: تۆڵس ـــازێکی و بیرمەن ـــۆمەاڵیەتی چاکس ـــی و ک ـــەختی داواکەرێک ـــتی سەرس ـــوو، ئاش  ب

 ســەدەی لە رووســی ئەدەبــی کۆڵەکەکــانی لە بــو یەکێــک بــوو، جیهــانی کەڵەڕۆمانووســێکی و بلــێمەت ســووفێکیفەیلە
( ١٨١٣: کــارنینا ئانــا)  و( ١٨٦٩: ئاشــتی و شــەڕ) بەناوبـانگن رۆمانی دوو ئەدەبی، کاری گرنگترین نۆزدەمیندا،

ــزیکەی تۆڵســتۆی.. یە ــۆ مەبەســتداری و ئاســان و خــۆش چیرۆکــی نەوەت ن ــدااڵنم ب ــردوون، چــاپی و نووســیوە ن  ک
 ئەمـانەش.. مندااڵنـدا دڵـی لە هیوایە و دڵسۆزی و ئاشتی و خۆشەویستی بەرجەستەکردنی چیرۆکەکانیشی ئامانجی
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 ،(پیــرەکە ئەسـپە) ،(بەردەکە) ،(بــرا دوو) ،(هــاوڕێ سـێ) ،(مانـ  و مــراوی: )چیرۆکەکـانیێتی لە هەنـدی نـاوی
 .هتد... ،(زەحمەت سەرەتایەکی) ،(خەیارەکانی و جووتیارەکە) ،(انیجووجەڵەک و مریشک) ،(پیرەکە سەگە)
 
ــۆ  ێیڤــان) ــاژەڵەوە زمــانی بە چیرۆکــی کۆمەڵەڵێــک روســییە، ناســراوی شــاعێرێکی. ز(١٨٦٦ - ١١٦٩: کریل ــۆ ئ  ب

 . دەکەن قەیسەرەکان فەرمانڕەوایی سەردەمی لە روسیا باردۆخی لە گوزارشت کە.. نووسیوە مندااڵن
  
 . نووسیوە مندااڵن بۆ هۆنراوەی شانزە( ١٩٣١ - ١٨٩٣: یمایکۆفسک)
  

 بۆ گۆڤار و کتێب سەدان بە سااڵنەش هەن، مندااڵن کتێبی بە تایبەت کتێبخانەی سەدان بە رووسیادا، لە ئەمڕۆش
 .فرۆشن دەیان هەرزان نرخێکی بە و دەکرێن چا  مندااڵن

  
 (: دانیۆمارک، سوێد، نەرویۆج)واڵتانی ئیسکندناڤیا 

  
ــانی ناســراوەکانی شانۆنووســە و شــاعیران و رۆماننووســان و چیرۆکنووســان زۆربەی  لە ســوودیان ئیســکندناڤیا واڵت

ــوور ــۆر و کەلپ ــتان لە و فۆلکل ــانی ئەفســانە و مەتەڵ و داس ــان کۆنەک ــوون، واڵتەکانی  نووســینەکانیاندا لە وەرگرت
 و جـانەوەر جنـۆکە، جـادووگەر، پیرێژنـی دەریـا، بـووکی پەری، دیـۆدرنج، و خێـو نمـوونە بۆ.. داونەتەوە رەنگیان
 . گرتۆتەوە مندااڵندا ئەدەبی لە زۆریان پانتاییەکی خەیاڵئامیزی و، دەعبا

  
 - ١٨٤٨: ئەبســن هێنریــک) جـــیهانی و نەرویــــجی ناســـراوی شانۆنووســی کەڵە شانۆگـەرییەکـــانی، و چیــرۆک ئەگەر
 . دا( بووکەڵە بۆ ماڵێک) شانۆگەری لە تایبەتیش بە.. دیارە پێوە ئەفسانەییان کاریگەریی بخوێنیەوە،( ١٩١٦

  
 : دانیمارک

  
 هــانز) شــاعیر رۆمــاننووس، شــانۆنووس، منــدااڵن، چیرۆکنووســی جیهــانی، و دانیمــارکی بەناوبــانگی کەڵەنووســەری

.. بــوو یخێــزانەکە تاقــانەی بــووە، لەدایــک دانیمــارک لە ئــۆدنیز شــاری لە( ١٨١٥ - ١٨١٥: ئەندەرســن کریســتیان
 بــن نەکەوێــتە هــانز ئەوەی ترســی لە وەرزشــدا، وانەی لە قوتابخــانەدا، لە.. بــوو هــێمن و الواز و لەڕ منــداڵێکی
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 بـاڵو خەیـاڵ منـداڵێکی بڵێی تا بەاڵم.. دەبوو لێ ئاگای و دەگرت دەستی مامۆستاکەی هاوڕێکانییەوە، پێی و دەست
ــوو وورد ســەرنج و بیرتیــژ و ــاوکی.. ب ــۆ کۆنەکــانی ئەفســانە و مەتەڵ و چیــرۆک شــەوانە ب ــڕایەوە ب  دار لە.. دەگێ

  .دەیدواندن و دەیبزواندن و بەستبوون پێوە بەنی کە کردبوو، دروست بۆ بووکەڵەیەکیشی چەند و بچووک شانۆیەکی
  

 بەجـێ شـارەکەیان و دایکـی یەکجـاری بـۆ مـرد، بـاوکی کە بـوو سـااڵن سیانگزە تەمەنی ئەندەرسن، کریستیان هانز
 . دەکا دانیمارک پایتەختی ی(کۆپنهاگن) لە روو و ێدەهێڵ

  
 بەاڵم.. بـوو سـەخت زۆر ژیـان.. حەوانەوە شـوێنی بـێ بێکار، و برسی بەتاڵ، گیرفان رەشوڕووتی مێردمنداڵێکی بۆ

 بـۆ شـانۆدا بواری لە کارکردنی و خوێندن هەلی.. بوو کۆڵنەدەر و خۆڕاگر و گەشبین و، بڕوابەخۆ ئەندەرسن، هانز
 و چیــرۆک قەرزاری بە خــۆی.. کــرد چیــرۆک نووســینی بە دەســتی.. ئامانجەکــانی و هیــوا بە بگــات تــوانی.. ارەخســ

 و چیــرۆک نووســینی هەوێنــی بــوونە کۆنــانە، ئەفســانە و چیــرۆک ئەو دەزانێــت، کۆنەکــان داســتانە و ئەفســانە
 .مندااڵن بۆ شانۆگەرییەکانی

  
 چاپکرد( مندااڵن بۆ ئەفسانەییەکان چیـرۆکە) ناوی بە خۆی بیکتێ یەکەمین ئەندەرسن هانز دا،( ١٨٣٥) ساڵی لە
 کتێــبە هەمــوو ژمــارە.. چیــرۆکن( ١٥١) نووســیون منــدااڵنی بــۆ هــانز کە چیرۆکــانەی ئەو ژمــارەی.. کــردەوە بــاڵوی و

 لە بـووە، بـااڵ پێـوانەیی ژمـارەیەکی سەردەمە، ئەو بۆ ژمارەیەش ئەم.. کتێبن( ١٦٨) چاپکراوەکانیشی هەمەڕەنگە
 . کتێبدا باڵوکردنەوەی و چاپکردن

  
 نــاوی ژێــر لە بەرگــدا ســێ لە مردنــی پــێش خۆشــی، رۆژانەی ژیــانی بیرەوەرییەکــانی ئەندەرســن، کریســتیان هــانز

 لە هەنـــدی نـــاوی ئەمـــانەش.. الپەڕن( ٤٥١١) الپەڕەکانیـــان ژمـــارەی تێکـــڕای کە چـــاپکرد دا،( ژیـــانم داســـتانی)
 دەریـــاچەی) ،(بەفـــر شـــازادەی) ،(پەنجەبـــااڵ) یـــا( تۆمـــالیزا: )منـــدااڵن بـــۆ ە( ئەندەرســـن هـــانز) چیرۆکەکـــانی

ــان ــچە) ،(قازەک ــانی) ،(شــوانەکە ک ــدای گوڵەک ــۆلە ئیڵ ــراوییە بێچــوە) ،(بچک ــالۆنچە) ،(الســارەکە م  کراســە) ،(ق
ـــازەکەی ـــۆر ت ـــیە) ،(ئیمبرات ـــۆلەی پەری ـــا بچک ـــەروو داری) ،(دەری ـــامەنووس) ،(س ـــتەکە دوو) ،(رۆژن  ،(خۆشەویس

ــول) ــۆر ەکەیبولب ــاککەرەوەی) ،(ئیمبرات ــوڵبێنە پ ــێاڵوی) ،(ک ــوور پ ــی) ،(س ــتەوەر خێزانک ــ ) ،(بەخ ــچە) ،(زەن  ک
ــکە ســەربازی) ،(شقارتەفرۆشــەکە ــان قــازە) ،(تەن ــکە و شــازادە)  ،(دایکێــک چیرۆکــی) ،(ســێبەر) ،(کێوییەک  دەن

 . هتد... ،(فاسولیا
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 ،کرا تۆمار کەرکوک تەلەفزیۆنی لە مندااڵن، بۆ شانۆگەرییەک وەکو دا( ١٩٨٥) ساڵی لە( سووور پێاڵوی) چیرۆکی
 زمانی سەر بۆ گۆڕیبووی دەژی، بەریتانیا واڵتی لە ئیستا کە( سەعید کەریم رزگار) کاک توانا بە هونەرمەندی کە

 تیـدا پێاڵوفرۆشـەکەی رۆڵـی( عـومەر گەزیـزە) خـاتوو گەلەکەشـمان، گەورەی هۆنەرمەنـدی دەریهێنـابوو، و، کوردی
 جیهـانی - بەرنـامەی و، بـووم کەرکـوک تەلەفزیـۆنی لە سـووردا، پـێاڵوی تۆمارکردنی رۆژی هەمان لە من.. دەبینی

ـــدااڵن ـــان - من ـــاردەکرد، م ـــن کە تۆم ـــادەکەری م ـــامەیەم ئەم ئام ـــووم بەرن ـــدا لە.. ب  رۆژە، ئەو هەر بەرنامەکەمان
 لە دڵنیـابوون بـۆ.. سـازکرد نـی،دەبی سـووری پێاڵوی تامەزرۆی رۆڵی کە منداڵەی کوڕە ئەو لەگەڵ چاوپێکەوتنمان

 لە تۆمـارکردنی سـاڵی ئەویش دیارە کرد، وە( گەزیزە) مامۆستا بە پەیوەندیم شانۆگەرییە، ئەو تۆمارکردنی ساڵی
 . بوو ساڵێک چ تەواوی بە کە نییە لەیاد تەلەفزیۆندا،

  
 زۆربەی سـەر بـۆ گۆڕیویـانن ،جیهـان زمانەکـانی هەمـوو بـۆ نەڵـێم ئەگەر مندااڵن، بۆ ئەندەرسن هانز چیرۆکەکانی

 چیرۆکێکیان چەند کراون، دۆبالج جیهانی زمانی چەندین بە و، ئەنیمەیشن و کارتۆن فیلمی بە کراون و، زمانەکان
 . وەردەگرن لێ زۆریان چێژێکی و خۆشی مندااڵن.. (بااڵ پەنجە ـ تۆمالیزا)  لەوانەش کراون، دۆبالج کوردیش بە
  

 خەاڵتـی) دەکـرد، منـدااڵنی پێشکەشـی پیـرۆزەی خـزمەتە ئەو بـۆ پێـزانین و رێزلێنـان وەکو دا،( ١٨٣٨) ساڵی لە
 ژیانـدایە، لە تـا کە ئەوەبـوو، خەاڵتەکەشـی.. بەخشـی یـان( ئەندەرسـن کریسـتیان هانز) بە( دانیمارک شاهانەی

 بکات ەوروپادائ لە واڵتێکی هەر سەردانی ئارەزووی و، بییەوێت خۆی کاتێک هەر دانیماک حکومەتی ئەرکی لەسەر
 ئەوروپـای واڵتـانی زۆربەی سـەردانی هـانز.. دەدا بـۆی دانیمارک خەرجییەکی هەموو و، کراوەیە گەشتکردنەکەی.. 

ــی چــی و، بینــی گەشــتانەی لەو زۆری ســوودیکی و، کــرد ــووایە، دڵخۆشــیی و راکێشــان ســەرنج جێ  و هــۆنراوە بە ب
 . کردوون تۆماری دا،( ژیانم نیداستا) لە و، لێکردوون گوزارشتی وێنەکێشان و پەخشان

 
 زۆر ســـامانێکی کە ئەوەی دوای.. کــرد دوایــی کـــۆچی کۆپنهــاگن، لە دا،( ١٨١٥ - ی٨ - ی٤) لە ئەندەرســن هــانز

 نــاوی لەژێــر کتێبێکــدا لە منــدااڵن بــۆ چیرۆکەکــانی هەمــوو مردنیشــی دوای.. بەخشــی جیهــان منــدااڵنی بە بەنرخــی
 کە.. بکـات نووسـەرەیەوە کەڵە بەم شـانازی دانیمـارک هەتـایە هەتا خۆشێتی یشایان.. چاپکرا دا( چـیرۆکەکـــان)

 بە کە شــایانە ئەوەشــی ئەدەرســن هــانز.. مندااڵنــدا ئەدەبــی بــواری لە بــوو ئەوروپــا نووســەرانی هەمــوو پێشــەنگی
 . دەبرد ناویان( مندااڵن ئەدەبی باوکی)
  



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

127 
 

 نــاوی بە خەاڵتێــک، جارێــک ســاڵ دوو هەر نیمــارک،دا واڵتــی.. ئەندەرســن هــانز یــادی بەرزڕاگرتنــی هەمیشــە بــۆ
 و جیهـانییە خەاڵتێکـی کە ناودەبرێت یش( بچوک نوبڵی) خەاڵتی بە یا ،(ئەنـــدەرسن کریســتیان هانــز خــەاڵتی)
 باشـترین) نووسـەرانی، بە دەبەخشـرێت.. فەرمیـدا ئـاهەنگێکی لە( مارگــرێت) خاتوو دانـیمارکەوە شاژنی الیەن لە

 . ش( مندااڵن کتێبی بواری وێنەکێشی باشترین) بە.. و( مندااڵن بۆ تێکست
  

 بە کۆپنهـاگن لە سـەرەکی شـەقامێکی.. دانـراوە دا( پۆسـت پـوولی لەسـەر ئەندەرسن هانز وێنەی) ساڵیش چەندین
 یمـاڵەکە سەردانی کەسیش هەزاران بە ساڵی.. کردووە دروست بۆ شایستەشیان پەیکەرێکی و ناونراوە ئەمەوە ناوی

 .دەکەن
  

 : سوێد
  

: الگەرلـۆ  سـەلمە) خـاتوو ناسـراو رۆمانووسـی جیهـانی، و سـویدی بەناوبـانگی کەڵەنووسـەری دا، سوید واڵتی لە
 . دیارە مندااڵندا ئەدەبی لە پەنجەی جێ( ١٩٤١ - ١٨٥٨

  
 ی(نۆبـڵ تـیخەاڵ) کە سویدیشـە نووسـەری یەکەمـین دا، سوید لە بوو ئافرەت نووسەری یەکەمین الگەرلۆ ، سەلمە

 . وەرگرت ی(نۆبڵ خەاڵتی) کە دا،( جیـهان لە ئـافرەتیشە یەکـەمین) وەرگرت،
  

 لەوێـدا و، بـووە لەدایک نەرویج و سوید سنووری سەر ی(ڤارمالند) هەرێمی لە( موریکا)شاری لە الگەرلۆ ، سەلمە
 . ێنەوەدەگەڕ دەڤەرە ئەم بۆ رۆمانەکانی، و چیرۆک رووداوەکانی زۆری بەشێکی.. ژیاوە

  
 بە خـووی و، هێنـاو وتـنەوە وانە لە وازی دوایـی دەوتەوە، وانەی و بووە مامۆستا ساڵ دە ماوەی الگەرلۆ ، سەلمە
 . دا نووسینەکانی چاپکردنی و نووسین

  
 نووسینەکانی ناوبانگترین بە. چاپکرد دا(گۆستابرلین  داستانی) ناوی لەژێر دا( ١٨٩١) ساڵی لە رۆمانی یەکەمین

 . ە(قودس) ،(کۆنەکە ماڵە) ،(نهێنییەکان پەیوەندییە) ،(نیڵز گەشتەکانی: )ەسەلم
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ـــز گەشـــتەکانی) ـــێکە ،(نێڵ ـــانە لە یەک ـــانی رۆم ـــۆ ، ســـەلمە نەمرەک ـــڕۆش تـــا کە الگەرل ـــدااڵن، ئەم ـــارە بە من  ک
 و تـوونچە منـداڵێکی کـوڕە چیرۆکە، ئەم گەشتەکانی پاڵەوانی ی(نیـڵز.. )دڵخۆشن و سەسام نێڵز سەرکێشییەکانی

 و،( بـااڵ بسـتە) کـوڕێکی بە دەبێـت ئەمـیش ئەوەیە سـزاکەی.. دەکا بااڵیەک کورتە بە تەڵفیسی و گێچەڵ السارە،
 لە لەوەپـــێش کە مراویـــدا، و قـــاز پۆلێـــک لەگەڵ و، فێردەبێـــت باڵنـــدەکان و ئـــاژەڵ زمـــانی نێڵـــز نایناســـنەوە،
 قازەکـان لە یەکێـک پشـتی سـەر سـواری و دەسـووتێ پـێ دڵیـان.. دەدان ئـازاری نیڵـز و، دەنیشـتنەوە کێڵگەکەیاندا

 و دەبـن سـامناک رووبەڕووبـوونەوەی و هەڵوێسـت و سەرکێشـی گەلێ تووشی.. هەڵدەفڕن گەشتەکانیان بۆ و، دەبێت
 شــاد خــۆێ نیشــمانەکەی بە و ئاســاییەکە کــوڕە بە دەبێــتەوە نێڵــز و، دەگەڕێــنەوە کۆتاییــدا لە.. دەبێــت دەربازیــان
 .کراوە دۆبالج جیهان زمانەکانی زۆربەی بە و، کارتۆن فیلمی بە کراوە رۆکەچی ئەم.. دەبێتەوە

  
 ٢١) پـارەی سـەر لە ی، الگەرلـۆ  سـەلمە وێنەی سوید، حکومەتی نووسەرە، ئەم خزمەتەکانی بۆ رێزلێنانێک وەکو
 . داناوە سویدی ی(کرۆن

  
 ناسراوەکانی نووسەرە لە یەکێکە ز( ٢١١٢ - ١٩١١: لیندگرین ئەسترید) خاتوو بەناوبان  سیناریۆنووسی و نووسەر
 لە هەژدەمینـــدایە ریزبەنــدی لە لینــدگرین، ئەســترید خــاتوو.. مندااڵنـــدا ئەدەبــی بــواری لە جیهــانی و ســویدی
 لە کتێـب دانە ملیـۆن( ١٤٥) نـزیکەی.. جیهـان زمانەکـای سـەر بـۆ کتێبەکانی گۆڕینی زۆری ژمارە رووی لە ،جیهاندا

 ی پیـــپی) کتێبــی زنجــیرە بە لینــدگەرین ئەســترید خـاتوو.. فرۆشــراون جیهانــدا هەمـوو لە منــدااڵن بــۆ کتێبەکـانی
 . بەخشی پێ جیهانیان و سویدی رێزلێنانی خەاڵتی چەندین ئەسترید خاتوو.. ناوبانگە بە( درێــژ گــۆرەوی

  
 : نەرویۆۆج

  
 کریسـتن پێـتەر) یەکتـری دڵسـۆزی ڕێیهـاو نووسـەری دوو ئەڵمـانی، ی(گریم برایانی) هاوشێوەی لە نەرویجدا، لە

 ئەفسانە کۆکردنەوەی بە دەستیان نۆزدەمیندا سەدەی لە( ١٨٨٥ - ١٨١٣: موا یورگن) و( ١٨٨٢ - ١٨١٢: ئاسبیورنسن
 بــۆ دووبــارە گۆنجــا، ئەدەبیــی و هــۆنەری شــێوەیەکی بە کــرد، نەرویــج میللییەکــانی چیــرۆکە و داســتان و مەتەڵ و

 بە و دەستەواژەی بە چیرۆکەکانیش دەستپێکی ، کردوون چاپیان بەرگێکدا چەند لە و، ڕشتوونەتەوە دایان مندااڵن
 بە بڵوکراونەتەوە، یەوە هاوڕی دوو ئەم ناوی هەربە ئەوچیرۆکەکانیش.. پێکردوون دەستیان( ...جاران لە جارێک)

 .. دەزانرێن جنەروی یئەدەبی کەلەپووری لە بەشێک بە کە ناودەبرێن،( موا و ئاسبیورنسن چیرۆکەکانی) ناوی
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 . جیهانی زمانی چەندین سەر بۆ گوڕیون چیرۆکەکانیان
  
 لە.. زانکـۆدا لە مێـژووە و فەلسـەفە مامۆسـتایەکی ژیانـدایە، لە ز،(١٩٥٢) سـاڵی لەدایکبـووی( گاردەر جۆنستاین)

 بـۆ چیـرۆک نووسـینی بـواری لە نەرویجیـیە، بەناوبـانگی نووسەرێکی. کاردەکات پێکەوە ئەدەبدا، و فێرکردن بواری
   .مندااڵن

 
 : ئەمەریکا

  
 الیەن لە دا،( ١٤٩٨) سـاڵی لە پانگزەمینـدا، سـەدەی کۆتـایی لە ئەمەریکـا، یەکگرتووەکـانی واڵتە دەزانین، وەکو

 هەزار دە) لە زیاتر( سوورەکان هیندییە) بەاڵم.. دۆزرایەوە ەوە( کۆڵۆمبس کریستۆ ) ئیتالی بەناوبانگی گەڕیدەی
 دوای لە کە ترە، نەتەوەانەی لەو مەبەستمان لێرەدا ئێمە.. کێشوەرەن ئەو رەسەنی خەڵکی و دەژین ێدالەو ە(ساڵ

ــۆ کۆچیــان تــرەوە واڵتــانی لە ئەمەریکــادا، دۆزیــنەوەی ــۆیە.. کــرد ب  لە ئەدەبــی نەریتــی و داب بڵێــین دەتــوانین ب
 مێژووییـی و تایبەتمەندی سیمایەکی و، شەری و رەگ.. ئەفریقاوە و ئاسیا و ئەوروپا واڵتانی چاو لە ئەمەریکادا،

 کەوتبـوون پێشـی زۆر ئەدەبـدا، لە و هونەر لە کە دەبەست، تر واڵتانی بە پشتی ئەمەریکا بەڵکو.. نییە ئەوتۆی
 . بوون پێشکەوتووتر لەو و،
  

 ئێسـتا د،کـر گەشـیان ئەمەریکـادا لە باشـی بە و خێرایـی بە زۆر تـایبەتی بە منـدااڵن ئەدەبی و، گشتی بە ئەدەب
 . کەوتبوون پێشی پێشتر کە واڵتانەوەیە ئەو پێشی لە زۆر ئەمەریکا

  
ــەر ــمۆئیل) نووس ــۆد س ــتش ج ــی( ری ــااڵی رۆڵیک ــوو، ب ــتنی لە هەب ــی پێشخس ــدااڵن ئەدەب ــادا، لە من ــوو ئەمرک  ئەوەب

 . باڵوکردەوە ی(بیلی پێتەر چیرۆکەکانی)
  

 بەناوبانگەکـانی نووسـەرە لە.. درا منــدااڵن ئەدەبـی نیگەشـەکرد بە زیاتر گرنگییەکی بەدواوە،( ١٨١٦) ساڵی لە
 : ئەمەریکادا لە مندااڵن ئەدەبی

  
  ،(براون وایز مارگرێت) ،(هاریس جۆل) ،(پۆرتەر ئیلیانور) و( تۆم فرانک) و( ئالکۆت مەی لویزا) خاتوو
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 . بوارە ئەم تری نووسەرێکی چەند و،( ستاو بێتشەر هاربێت) ،(بنیان راندال)
  
 لە گۆزارشــت چیرۆکەکانیشــی زۆربەی نووســیوە، منــدااڵن بــۆ میللــی مەتەڵــی و چیــرۆک کۆمەڵێــک( بنیــان لپــۆ)

 . ە(دارەوان ئەمریکییەکی) ناسراوەکانی چیرۆکە لە یەکێک.. دەکەن ئازایەتی و هێز و پاڵەوانێتی
  
 . نووسیوە ی(ریمۆس مامە سەرکێشییەکانی) یش( هاریس جۆن)
  
 . ئەمەریکادا لە مندااڵنە ئەدەبی نووسەری بەناوبانگترین ،(ستاو پێتشەر هاربێت)
  

 ی(چیـرۆک بـۆ کاتژمێرێـک) یـا( چیـرۆک وانەی) بـوو( برنـات کۆن سارا) خاتوو مندااڵن ئەدەبی ناسروای نووسەری
ــا ــرۆک وانەی.. داهێن ــی بە چی ــوو فەرم ــێک بە ب ــامەی لە بەش ــی بەرن ــانی لە پەروەردەی ــادا قوتابخانەک .. ئەمەریک
 منـدااڵن.. مندااڵنـدا تایبەتییەکـانی کتێبخـانە تەرخانکراوی ژوورە لە یا پۆلدا، لە کاتژمێرێک ماوەی بۆ ەهەفتان

 تـازە چیرۆکێکـی لە گـوێ و، دادەنیشـن چیرۆکخوانـدا دەوری لە یـا مامۆسـتاکەیان، دەوری لە پەرۆشەوە و جۆش بە
 بە.. دەردەبڕێـت چیـرۆکەکە دەربارەی خۆی یرا و سەرنج هەریەکەشیان و، لەسەردەکەن دەمەتەقێی دوایش.. دەگرن

 . نییە کەمتر خوێندنەوەی چێژی لە چیرۆک، لە گوێگرتن چێژی مندااڵنەوە، بەالی ساغبۆتەوە، ئەوەش پراکتیکی
  

ـــژکاری) نــاوی بە راوێژکارێــک ئەمەریکــادا، کۆنگرێســی لە ەوە،( ١٩٦٤) ســاڵی لە باسیشــە شــایانی ـــێبی راوێـــ  کتــ
 لە بوو مندااڵن بەشی بەڕێوەبەری کە.. بوو( جـاکۆیش زیــال) خاتــوو راوێژکـاریش، یەکەمین.. دانرا ەوە( منـــدااڵن

 . ئەمەریکادا گۆنگرێسی کتێبخانەی
 

 ملیۆنـان بە و، دەردەکـرێن منـدااڵن بـۆ هەمەڕەنـگە بـابەت گۆڤـاری و کتێـب چەنـدین سـااڵنە ئەمەریکادا، لە ئەمڕۆ
 الیەنــی و دیــزایین و رەنــ  بە زۆریــش بــایەخێکی دەفرۆشــرێن، هەرزان رخێکــین بە و دەکــرێن چــا  لــێ دانەیــان

.. دەکەن خـزمەت بـوارەدا لەم منـدااڵن گۆڤـاری و کتێـب باڵوکـردنەوەی و چا  دەزگای سەدان بە.. دەدەن هونەرییان
.. هێـــنندە دەریـــان و، دەکەن سەرپەرشـــتییان خۆیـــان منـــدااڵن منـــدااڵن، رۆژنامـــانەی و گۆڤـــار ئەم زۆری بەشـــێکی
 ئەم لە مندااڵن، گشتیی کتێبخانەی سەدان بە داوە، مندااڵن بە تایبەت کتێبخانەی بە زۆریشی بایەخێکی ئەمەریکا

 . دەبەن بەڕیوەیان خۆیان مندااڵن زۆریش بە.. هەن ئەمەریکادا ئەوپەڕی تا پەڕ
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 فیلمسـاز و بلـیمەت ەرهێـنەرید ئینیمەیشـن، و کـارتۆن فیلمـی داهێـنەری و هونەرمەند کەڵە بە ئامەژەش، پێویستە
ــری بە و پێشخســتن لە بــااڵی رۆڵێکــی کە.. بکەیــن( ١٩٦٦ - ١٩١١: دیزنــی واڵــت ــان و چیــرۆک کردنــی نەم  و رۆم

 .دەرهێناوە کارتۆن فیلمی بە ئەفسانەیی، چیرۆکی چەندین.. هەبوو نووسەران نووسراوەکانی ئەفسانە
  

 : ئیتالۆیا
  

 لە بەاڵم.. دوورکەوتـــنەوەوە داســـتان و ئەفســـانەیی چیرۆکـــی نووســـینی لە ، ئیتالیـــا نووســـەرانی زۆری بەشـــێکی
 ، هەوڵەش ئەم ئەم پێشـەنگی.. ئیتالی کەلەپووری بوژاندنەوەی بۆ ئارادایە لە نوێ ئاراستەیەکی چەند ،ئەمڕۆدا
 ئەفسانەیی یچیرۆک چەندین ئیتالیاوە، جیاوازەکانی دیالیکتە هەموو لە کە یە،( کالفینۆ ئیتالۆ) ناسراو نووسەری

 ئەو ئیتـالۆ.. دایڕشـتوونەتەوە ئیتـالی نـوێی زمـانی بە هۆنەریدا، و ئەدەبی تازەی فۆرمێکی لە و، وەرگرت میللی و
 لە هەبێ، خۆیان تایبەتیی و سیما و، جیاواز نەتەوەی ببنە ئەوەی پێش ئادەمیزاد کە بەرچاو، خستۆتە راستییەی
 . هاوبەشن گشتیدا خەسڵەتی کۆمەڵێک

  
ــ ــدااڵن یئەدەب ــادا، لە من ــراوە بەوە ئیتالی ــدییەکی کە ناس ــتییەکانی بە تەواوی پەیوەن ــەردەمەوە راس  بە.. هەیە س

 منـدااڵن بـۆ کتێبیێکـی نووسـەرە ئەم. یە( روداری جـین) ئیتالیـادا لە منـدااڵن ئەدەبـی بواری نووسەری ناوبانگترین
 . لەخۆگرتووە مندااڵن بۆ خۆشی چیرۆکی ەڵێککۆم کە.. دا( تەلەفزیۆن ئامێری لە گیرفانێک) ناوی لەژێر هەیە

  
ــواری لە ئیتــالی کەی نووســەرێکی ـــیدی) مندااڵنــدا ئەدەبــی ب ـــالی داڤ ــا( بالینــا مالینــا) کتێبــی خــاوەنی یە،( ک  ی

 منــدااڵن بـۆ تریشـی کتێبێکـی چەنــد داڤیـدی، کتێـبە لەم بـێجگە منــدااڵن، بـۆ کتێبـێکە کە یە،( مالینـا نەهەنگـی)
 . چاپکردووە

  
 : نۆانیۆ
  

 ژێـر لە دا،( ١٤٨٤) سـاڵی لە.. جیهـانی مەزنەکـانی بیرمەنـدە و فەیلەسـووفان واڵتـی و، شارسـتانی النکـی یۆنان،
 ولیـام) الیەن لە.. ئەندێشـەیی و ئەفسـانەیی چیرۆکـی کۆمەڵێـک لە بـریتییە کە دا،( ئێسـوب ئەفسانەکانی) ناوی

  چیرۆکانە بەم ئێسوب بە ئاماژەمان نووسینەدا ئەم ەمییەک بەشی لە.. کردنەوە باڵوی و چاپکرا ەوە،( کاکستۆن
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 . کرد
 

 ببەستن خۆیان بە پشت و بن بەرپرسیارێتیدا ئاستی لە کە دەکرد، پەروەردە منداڵیان ئاراستەیە بەو یۆنانییەکان
 . ئایندە دەربەری ببنە و،
  

 : هیندستان
  

 کــۆمەڵێ( کنتــا پەنجــا چیرۆکەکــانی.. )دەدا ااڵنمنــد ئەنــدەبی بە و منــدااڵن بە زۆریــان بــایەخێکی هینــدییەکان،
 نووســینی لە کە کــرد،( دیمــنە و کەلــیلە) چیرۆکەکــانی بە ئاماژەمــان پێشــتر.. منــدااڵن بــۆ بــوون میللــی چیرۆکــی

 . ن(بەیدەبا) هیندی فەیلەسووفی
  

 : ئێۆران
  

 سـواری، ئەسـپ: )دەهێنـان ایـانر و، فێردەکـردن منـدااڵنیان پرانسـیپە سـێ ئەم بنەمای لەسەر ئێران، لە کۆندا لە
 ساڵیشدا پانگزە تەمەنی لە و، جەنگاوەرانەوە ریزی دەخرانە جەنگاوەرێک وەکو دوایش.. (راستگۆیی تیرهاویشتن،

 لە منـدااڵن ئەدەبی بواری نووسەری ناوبانگترین بە و ناسراوترین.. دەکرد منداڵ پشتی لە یان( پیاوانە پشتێنی)
 ،بووە لەدایک تەورێز شاری لە کە یە(١٩٦٣ - ١٩٣٩: بەهرەنگی سەمەدی) شاعیر و نمندااڵ چیرۆکنووسی ێێراندا،

 چیـرۆکە ئەم یە،( بچکـۆلەکە رەشـە ماسییە) مندااڵن بۆ چیرۆکەکانی لە یەکێک.. یە ئەزەری رەگەز بە نووسەرێکی
 کتێبــانەی ەول یەکێــک نووســیوە، تریشــی کتێبیکــی چەنــد بەهرەنگــی ســەمەدی کــوردیش، زمــانی ســەر گۆڕیویــانەتە

 . ە(ئازربیجان ئەفسانەکانی)
  
 مندااڵنـدا، بـۆ نووسـین بـۆرای لە ەوە( ١٩٩١) لە ئێـرانە، ئێسـتای ناسـراوی نووسـەریکی( کرمـانی مرادی هۆشەن )

( ٢١) لە بۆزیـــاتر گۆڕیویــانن کتێبەکــانی.. کــردووە چــا  منــدااڵن بــۆ کتێبێکــی چەنــد.. کــردووە نووســین بە دەسـتی
 .جیهانی زمانی
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 : ژاپۆۆن

  
 هەیە بوارەدا لەم باشیان نووسەری گەلێ.. دیارە مندااڵندا ئەدەبی گەشەکردنی لە پەنجەیان شوێن ژاپۆنییەکانیش

 منـدااڵن بـۆ گـوڵ و باڵنـدە و ئـاژەڵ دەربـارەی کتێبێکـی چەنـد کە یە،(ئیواسـکی کیوکـو) خاتوو ناسراوترینیان،.. 
 . سروشت بە بایەخدانە کیوکو خاتوو ئامانجی.. چاپکردووە

  
 : ئیسپانیا

  
 منـدااڵنی بـۆ پێویسـت ئەدەبیـی هەمەڕەنـگەی بـابەتی کردنـی دابـین بـۆ ئیسـپانیادا، لە مندااڵن ئەدەبی نووسەرانی

 ئەم گەشـەکردنی و داهێنـانی بـۆ.. دەیانووسـی لێشـاو بە قوتابخـانە، دەرەوەی بۆ و، بنەڕەتییەکان قوتابخانەکانە
 و دەدا نووســەرانیان هــانی منــدااڵن، بەتەنگەوەهــاتووی ی ئیســپانی رۆشــنبیریی یــانەیەکی چەنــد ئەدەبەش، جــۆرە

 کتێبخـانە( ٩٣) کە( کریکـۆ یـانەی خەاڵتـی: )لەوانەش کردبوو، تەرخان مندااڵن بۆ تێکست باشترین بۆ خەاڵتیان
 ی(ۆشـنبیریر کـۆمەڵەی خەاڵتـی..)منـدااڵن ئەدەبـی داهێنـانی بـۆ( کـاڵتۆ یـانەی خەاڵتـی.. )یانەیەن ئەم ئەندامی
 . (دێرین قەاڵی) بە ناسراو

  
 بـۆ بەسـوودی و جـوان نووسـینی چەنـدین( خـۆر فرمێسـکەکانی) رۆمـانی خاوەنی( میرینۆ خستیە) ئیسپانی نووسەری
 . نووسیوە مندااڵن

  
 تایبەتیش بە هەبووە، مندااڵندا ئەدەبی گەشەکردنی لە رۆڵیان( رۆمانیا چین، بولگاریا،) واڵتانی لە هەریەکەش

 . پێشکەوتووە مندااڵن ئەدەبی دا،( بولگاریا) لە
 

 ٢١١٣ ئاگۆستیی ٥
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 .مێژووی ئەدەبی مندااڵن

 
 - بەشی سێیەم -

 
 بە.. دەکەیـن عێراقـدا لە و، عەرەبـی واڵتێکـی چەنـد لە منـدااڵن ئەدەبـی لەمێـژووی باس کورتی بە بەشەدا، لەم

 ئەدەبـی گەشـەکردنی لە پەنجەیان شوێن کە دەکەین، ەداواڵتان لەو بوارە، ئەم نووسەرێکی چەند لە باس کورتیش
 . دیارە عەرەبدا مندااڵنی

  
 عەرەبەکـان رەسـەنی نیشـتیمانی عەرەبـی دوورگەی نیـوچە ئێستا، لە بەر ساڵ پەنجا و سەد چوار و هەزار نزیکەی

 لەسەر.. کێشابوو بیداعەرە کۆمەڵگای بەسەر باڵی شیخ بۆ هۆز بۆ ئینتیما و پیاوساالری و هۆزایەتی و خێڵ.. بوو
 بەردەوامـــی کوشـــتنی و شـــەڕ لە خێاڵیەتـــی، دەســـەاڵتی و ســـنوور فراوانکردنـــی و ئـــاو و پەاڵش و پــووش و لەوەڕ

 و هـۆز بـۆ و شـێخ بـۆ دڵسـۆزی و گوێـدێری بە و حوشترسـواری و شمشـێربازی بە منداڵەکانیشـیان.. بـوون یەکتریـدا
 و شـەڕخوازی و چاونەترسـی رووحیەتـی بە و گیـان بە.. و ن هێنـادە رایانیـان هۆزایەتی نەریتی و داب لە النەدان
 بە کچیشــیان منــداڵی بــوونی.. دەکــردن پەروەردەیانیــان و گــۆش تــااڵنی، و داگیرکــردن و تۆڵەســەندنەوە و کوشــتن

 تەنهـا قێـزەوەنەش تـاوانە ئەم.. دەکـردن زیندەبەچاڵیانیان زیندووی بە هەر و، دەزانی شەرمەزاری بە و شوورەیی
 . نەداوە رووی جیهاندا تری نەتەوەیەکی هیچ نێو لە هەبوو، عەرەبدا نیو لە
  

ـــایینی هـــاتنی بە ـــان ئیســـالمیش، ئ ـــر عەرەبەک ـــاوی لەژێ ـــاد) ن ـــائم) و( جه ـــی حەاڵڵ واتە. دا( الحـــرب غن  کردن
 بەرەو خەڵکــی، کوشــتنی و تــااڵنی و داگیرکــردن نیــازی بە عەرەبیــیەوە، دوورگەی لە.. (جەنــ  دەســتکەوتەکانی)

 تــا و لەوســاوە ئــێمەش، کوردســتانی و کــورد.. نەدەپاراســت کەســێک هــیچ لە دەســتیان و نــا ملیــان واڵتێــک چەنــد
 لێکـراوە تاوانمـان ئیسـالمەوە و عەرەب دەسـتی بە تر، نەتەوەیەکی و واڵت هەر لە زیاتر بێت، لەگەڵدا ئەمڕۆشی

 دانـان، حەاڵڵیـان بە و بـرد تـااڵنی بە انکوردیـ مـاڵی و سـەروەت و، کوشت کوردیان سڤیلی خەڵکی هەزاران بە.. 
ــاول کوردستانیشــیان ــرد ک ــانەش و ســتەم ئەم ئاســەوارەکانی و بەڵــگە.. ک ــاڵ ناهەقی ــوونەتەوە ک  هێشــتاش و، نەب

 . دەدەن پێ درێژەی.. و هەڵنەگرتووە ئازادیخواز کوردی ئێمەی بە دەرهەق ناهەقیانە و تاوان لەم دەستیان
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 ی(ئەنفـال) هێرشـەکانی لەژێـر عێراقـدا، لە ن(خالدە رسالە ژات) هەڵگرانی ەوەین رەچەڵەکەن، ئەو نەوەی هەر
 کـرد ئازادیخوازیـان کـوردی ئێمەی بە نەشیاوە، و نەکراوە ئەوەی.. و دا کوردستانیان باشووری پەالماری.. بەدناودا

 دەکەن برایەتـی و ەریدادپەرو و یەکسـانی و ئاشتی بانگەشەی درۆش بە.. سوورە کورد خوێنی بە ناقڕگەیان تا.. 
 بەکرێگیراوەکـانی و ناپـاک ئیسـالمییە و نوسـرە بەرەی ئیسـالمییەکانی جاشـە کوردستاندا، رۆژئاوای لە ئەمڕۆش.. 

 و سـەروەت و مـاڵ داگیرکرنـی کـردووە، رەوا کوردیـان ژینۆسـایدکرنی شۆڤێنییەکان، عەرەبە و، شام واڵتی و عێراق
ــافرەتی و ســامان ــان ئ ــردوو حەاڵڵ کوردی ــزەر.. ەک ــوای لەســەرەکانیان مێ ــورد فت ــێ و دەدەن کوشــتن ک ــەرمانە بەب  ش

 واڵتــانی بەرچــاوی بە دەبینیــین.. بەهەشــتەوە دەچێــتە بەرێ، کــورد نامووســی و بکــوژێ کــورد ئەوەی: هــاواردەکەن
 ەالماریپ رەوشتییەوە، بێ و دڕندایەتی ئەوپەڕی بە دا،( ڕکبر اللە) ئااڵی لەژێر دڕندانە ئەم جیهانەوە، و ئیسالم
ـــافرەتی و منـــداڵ ـــدووی بە و، دەبـــڕن ســـەریان.. دەدەن کـــورد ئ ـــان زین ـــامە راســـتیی ئەمەیە.. ســـووتێنن دەی  پەی

 تـازەنین و نـامۆ قێزەوەنـانەش تـاوانە ئەم..! بۆگەنیان و کرمێ دڵی ناخی و وئامانج بڕوا ئەمەیە..! پیرۆزەکەیان
 : وتەنیش کورد.. بەجێماویان بۆ تاوانی لە پڕ رەشی مێژووی لە و، نەریت و داب لە و رەشت لە بەشێکن ،و
  
ــانە خــوویەکە" ــاکەن تەرکــی ، شــیری بە گرتووی ــری بە ن ــا" .. ..پی ــاتر ت ــڵ زی ــردوو لە چوک  ئەمڕۆشــیان لە و راب

 . دەردەچێت بۆگەنیان بۆنی و پیسی زیاتر.. وەربدەین
  

 ئەدەبــی دەربــارەی کە تــۆژینەویەک پێــی بە.. عەرەب منــدااڵنی ئەدەبــی مێــژووی بابەتەکەمــان، باســی ســەر دێــمە
 لە عەرەب، منــدااڵنی ئەدەبــی پســپۆری نووســەرانی ژمــارەی کە ، کــردووە ئاشــکرا ئەوەی.. کــراوە عەرەب منــدااڵنی

 . ە( عەرەب منداڵی ملیۆن دوو و بیست) بە بەرانبەر ژمارەیەش ئەم.. تێناپەڕێ نووسەر( ١٦٦)
 

 : میسر

  
( یەکەم بەشـی) لە.. عەرەبە واڵتـانی پێشـەنگی مندااڵندا، ئەدەبی بواری لە میسر واڵتی ئێستاشدا، لە و کۆن لە
 نـوێی قۆنـاغێکی بۆ باسەدا لەم.. کرد فەرعەونەکان سەردەمی ئەفسانەیی چیرۆکی سێ بە ئاماژەمان نموونە بۆ دا،

 . دەگەڕێینەوە میسر
 
  دامەزرێنەری) بە و( میسر عەزیزی) :بە کە ، ز( ١٨٦٩ - ١١٦٩: پاشا عەلی محەمەد) فەرمانڕەوایی سەردەمی لە
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.  ە( دیــاربەکر) ئــامەد شــاری خەڵکــی و کــوردە پاشــا عەلــی مــحەمەد باسیشــە شــایانی.. ناودەبرێــت( نــوێ میســری
 سـەردەمی بە سـەردەمەکەی.. بـوو میسـر فەرمـانڕەوای ، ز( ١٨٤٨)  تـا ەوە( ١٨١٥)  سـاڵی لە پاشا عەلی محەمەد
 . پێشکەوت بوارەکاندا هەموو لە میسر.. ناودەبرێت میسر زێڕینی

  
ــواری لە ــی ب ــدا، ئەدەب ــد مندااڵن ــاش نووســەرێکی چەن ــای بە و ب ــک و، هەڵکەوتــن میســری توان ــرۆک کۆمەڵێ  و چی

 عەرەبـی زمانی سەر گۆڕیانە ئینگلیزییەوە، و فەرەنسی زمانی لە چیرۆکێکیشیان چەند نووسی، مندااڵن بۆ شیعریان
.. هەبـــوو نووســەرانە ئەم ســـەر لە زۆریــان کـــاریگەرییەکی ئینگلیــزی، و ســـیفەرەن منــدااڵنی ئەدەبـــی بێگومــان.. 

 ،هەڕاوی محەمەد عوریان، سەعید محەمەد جەالل، عوسمان محەمەد تەهتاوی، روفاعە: نووسەرەکانیش ناسراوترین
 کینووسەرێ چەند... یوسف، عەبدولتەواب گەیالنی، کامیل شەوقی، ئەحمەد فکری، عەلی ئەبراشی، عەتیە محمەد

 .تر ناسراوی
  
 بـابەتی کە بـوو، میسـری نووسەری یەکەمین دەزانی، باشی بە فەرەنسیی زمانی( ١٨١٣ - ١٨١١: تەهتاوی روفاعە)

 بـۆ گـۆڕی ی(الفـۆنتین) چیرۆکەکـانی لە کۆمەڵێـک.. عەرەبـی زمـانی سەر بۆ گۆڕی فەرەنسییەوە زمانی لە مندااڵنی
 . عەرەبی

  
 شـای) بە کە شـەوقی.. بـووە لەدایـک میسـر پـایتەختی ی(قـاهیرە) شـاری ەل ز( ١٩٣٢ - ١٨٦٨: شـەوقی ئەحمەد)

 دایکیشـی بـوو، کوردسـتاندا باشـووری لە سـلێمانی شـاری خەڵکـی باوکی.. کوردە رەچەڵەک بە.. ناوبراوە( شاعیران
 مـن: قائل وهو ڕبی من بڕژنی سمعت: "دەڵێ و دەسەلمێنێ خۆی کوردێتی خۆی دەمی بە شەوقی ئەحمەد.. بوو تورک
 کـوردە رەسـەنم: وتـی کە بـوو بـاوکم لە گوێم خۆم گوێی بە: "کوردییەکەی بە( ناشئا العرب فی جئت.. ڕێلی الکورد

 .."گەورەبووم عەرەبدا ناو لە و هاتم ،و
  

 تۆفیــ ) ئەرکــی لەســەر بــااڵ خوێنــدنی بــۆ.. میســر لە ئامــادەیی قوتابخــانەی تەواکردنــی دوای شــەوقی، ئەحــمەد
 فەرەنســـیدا زمـــانی لە و، یاســـا لە بڕوانـــامەی.. فەرەنســـا پـــایتەختی ی پـــاریس بـــۆ رێـــتدەنیر پاشـــا، (خـــدیوی

 چیرۆکەکـانی هـۆگری تـایبەتیش بە.. دەکات فەرەنسی ئەدەبیاتی خوێندنەوەی بە دەست لەوێشدا هەر.. وەردەگرێت
 شــێوازی و بیــر لەســەر هەر.. هەبــوو شــەوقی لەســەر کاریگەریــان چیرۆکــانە ئەم.. دەبێــت منــدااڵن بــۆ( الفــۆنتین)

 منـدااڵن بـۆ عەرەبـی زمـانی بە گـۆرانی و سـروود و چیرۆکەشیعر کۆمەڵێک شەوقی، ئەحمەد الفۆنتین، چیرۆکەکانی
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 و تــام منــدااڵن و، نەبــوونەتەوە کــاڵ بایەخیــان ئەمــڕۆش تــا شــەوقی گۆرانییــانەی و چیرۆکەشــیعر ئەو.. نووســیوە
 . لێوەردەگرن چێژیان

 
 چیـرۆکە شـەوقی، ئەحـمەد. نـاوبراوە( عەرەب منـدااڵنی ئەدەبـی پێشەنگی بە وقیشە ئەحمەد) کاتەشەوە لەو هەر

ــۆ شــیعرەکانی ــدااڵن ب ــانی بە من ــاژەڵ زم ــدەوە و ئ ــدایە مرۆڤیشــیان رۆڵــی هەندێکیشــیاندا لە نووســیون، باڵن .. تێ
 توانج و انەت و رەخنە مەبەستدا ناوەڕۆک لە بەاڵم.. پێکەنیندان و نوکتە شێوەی لە چیرۆکەکانی فۆرمی ئەگەرچی

 . پەالرن و
 

 کە( منـدااڵن دیـوانی) نـاوی بە کـردووە، تەرخـان مندااڵن بۆ تایبەتیی بەشێکی دیوانەکەیدا، لە شەوقی، ئەحمەد
 لە هەنـــدێ نـــاوی ئەمـــانە.. لەخۆگرتـــووە منـــدااڵن بـــۆ گـــۆرانیی و ســـروود( ٢١) و چیرۆکەشـــیعر( ٥٥) لە زیـــاتر

 مریشــکی عەلەشــیش، چــۆلەکە، و راوکەر کەڵەشــێر، و رێــوی: )اڵنمنــدا بــۆ شــەوقین هۆنراوەکــانی و چیرۆکەشــیعر
 ئاژەڵەکـــان، و کەشـــتی نەنکـــم، دایکـــم، نیشـــتمان، بەلەمەکە، نـــاو رێـــویی بـــۆق، و شـــێر پشـــیلەکەم، خۆمـــاڵی،
 و رێـوی) چیرۆکەشیعری شەوقی، ئەحمەد( .هتد...  نیشتمان، خۆشەویستیی کۆتر، ئاژەڵ، بە بەزەیی، قوتابخانە
ـــێرد) کوردیشــمان گەورەی شــاعیری. وەرگرتــووە ەوە الفــۆنتین لە ی(کەڵەشــێر  چیرۆکەشــیعرەی ئەم نەمــر ی(پیـرەم

 : هۆنیوەتەوە کوردی مندااڵنی بۆ ناسکی و جوانی بە زۆر و کوردی زمانی سەر بۆ گۆڕیوە
  

  ئـەهات رێوی مام رۆژێ
  سەڵەوات و ویرد بە دەم

  ئـاواز بە ئەیگوت دوایی
  ڵبازفێــ لە خـوا لەعنەتی

 ... هتد 
  

 لە خـۆم بیـری الفـۆنتین، شـێوازی لەسەر: "دەڵێ دا،( شەوقیات دیوانی) دیوانەکەیدا پێشەکی لە شەوقی، ێەحمەد
 منداڵێکی کۆمەڵە الی دەچوومە لێدەنووسین، دێڕم سێ یا دوو هەرکە.. تاقیکردۆتەوە چیرۆکەشیعرەکانمدا نووسینی
 زۆربەیـان.. بـوو خـۆش پێیـان و تێدەگەیشتن لێیان یەکسەر.. وێندەوەدەخ بۆیان نووسینەکانم لە هەندێ و میسری

 ...."من بۆ بوو باش مژدەیەکی ئەمەش.. پێکەنین دەیهێنانە
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 یەکەمدا جیهانی جەنگی کاتی لە.. دەبێت ناکۆک ئینگلیزەکاندا لەگەڵ بوو، نیشتمانی شاعیریکی شەوقی، ئەحمەد
ــاڵی لە ــر لە دا،( ١٩١٤) س ــۆ و، دەخەنەوە دووری میس ــاری ب ــلۆنە) ش ــپانیا) ی(بەرش ــرن، ی(ئیس  دووری بەاڵم دەنێ

 . میسر بۆ دەیگەڕێننەوە دا،( ١٩٢١) ساڵی لە تا.. دەخروشێنی شەوقی نیشتمانی سۆزی و هەست زیاتر
  

 . کرد دوایی کۆچی قاهیرەدا لە( ١٩٣٢ - ١٢ - ١٣) لە شەوقی، ئەحمەد شاعیر کەڵە
  

 لە دا،( ١٩٦٢) ســاڵی لە ئیتالیــا، حکــومەتی بڕیــاری لەســەر شــەوقی، مەدئەحــ پــایەبەرزی بــۆ رێزلێنانێــک وەکــو
 . داناوە شەوقیان ئەحمەد شیاوی پەیکەرێکی( بـۆرگیزی فیال) پایتەختدا رۆمای باخچەی بەناوبانگترین

  
ــی ــاهیرەدا، لە ماڵەکەش ــراوە ق ــانە بە ک ــانەی) مۆزەخ ــمەد مۆزەخ ــەوقی ئەح ــاتر کە( ش ــنووس( ١٥١) لە زی  و دەس

 پێشکەشـیان میـدالییانەی و خەاڵت ئەو.. تابلۆکـانی و وێـنە و کتێبەکـانی هەمـوو لەگەڵ.. تێـدایە خۆی وسیرەشنو
 . رێزلێنراوەکانی بڕوانامە.. کردووە

 
 و چیــرۆک نووســینی بــواری لە بــوو پســپۆر بــوو، میســری بەناوبــانگی نووســەرێکی( ١٩٥٩ - ١٨٩١: گەیالنــی کامیــل)

 بە گەیالنی،.. ناسراوە بوارەدا لەم عەرەب چیرۆکنووسانی پێشەنگی بە عەرەب، مندااڵنی بۆ شانۆگەری و پەخشان
 . وەرگرت ئینگلیزیدا زمانی لە ی(لیسانس) بڕوانامەی.. دەزانی فەرەنسی و ئینگلیزی زمانی باشی

  
 بـۆ چیـرۆک نووسـینی) بە دەسـتی دا، منـدااڵن ئەدەبـی هونەری بە بایەخی ەوە،( ١٩٢١) ساڵی لە گەیالنی، کامیل

 و چــاپیکرد و نووســی دا( دەریــایی ســیندبادی) نــاوی لەژێــر چیرۆکــی یەکەمــین ســاڵەدا، لەم هەر.. کــرد( منــدااڵن
 هەزار شەهرەزاد، نەسرەددین، مەال نوکتەکانی عەالئەددین، چراکەی: )تری باڵوبووەکانی چیرۆکە لە.. باڵویکردەوە

 .عەرەبی زمانی سەر گوڕیوێتیە ئینگلیزییەوە مانیز لە شی( کروزۆ رۆبنسون) چیرۆکی.. .(هتد... شەو، یەک و
 یەکەمــین.. دامەزرانــد منــدااڵن بــۆ تــایبەتیی کتێبخــانەیەکی کە میســردا، لە بــوو کەس یەکەمــن گەیالنــی، کامیــل

 . دەکرد مندااڵن بە پێشکەش مندااڵنی بابەتی قاهیردا، رادیۆی لە بوو، نووسەریش
  

 بە چیرۆکەکـانی.. بوو ئاسان و سووک و ساکار مندااڵندا، بۆ چیرۆک سینینوو لە داڕشتنی شیوازی گەیالنی، کامیل
ـــاوی بە زۆری، ـــێ شـــتی و رووەک و باڵنـــدە و ئـــاژەڵ ن  چیرۆکەکانیـــدا، لە ئامانجیشـــی.. دەنووســـین گیـــانەوە ب
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 نمنـدااڵ ئارەزووەکـانی و بەهرە و ئەندێشە و بیر گەشەکردنی و، سۆز بەهێزکردنی و، خوێندنەوە خۆشەویستکردنی
 . نووسیوە مندااڵن بۆ ناسکیشی هۆنراوەی کۆمەڵێک گەیالنی چیرۆک، لە بێجگە.. بوو
  

 و ئینگلیـزی زمـانی لە بەشـێکیانی کە.. نووسـیوە منـدااڵن بـۆ شانۆگەریی و چیرۆک( ٢٥١) سەرجەم گەیالنی، کامیل
 بەشـیکی.. چـاپیکردوون و ەنووسـیو منـدااڵن بـۆ کتێبی( ١٥١) تێکراش.. عەرەبی زمان سەر بۆ گۆڕیون فەرەنسییەوە

 .جیهان تری زمانەکانی سەر بۆ گۆڕیویانن چیرۆکەکانی زۆری
  
)  سـاڵی لە.. مندااڵندا ئەدەبی بواری لە میسرییە ناسراوی و توانا بە نووسەرێکی ،(١٩٢٨: یوسف عەبدولتەواب(

ــا ەوە( ١٩١٥ ــڕۆش ت ــدولتەواب.. ئەم ــف عەب ــتا یوس ــزمەتە و ئەرک لەم بەردەوامە هێش ــ خ ــتیارەدا و رۆزپی .. هەس
 . دەکرد ئامادە مندااڵن بۆ میسر تەلەفزیۆنەکانی لە و رادیۆ لە بەرنامەیەکی چەند هەروەهاش

  
 بابەت کتێبی( ٥٩٥) ئەمڕۆ تا مندااڵن، بۆ کتێب نووسینی لە پێوانەییە، نومرەیەکی خاوەنی یوسف، عەبدولتەواب
 هەمەڕەنگەشـی بـابەت کتێبیـی( ٤١) منـدااڵن بابەتی لە جگەبێ.. کردوون چاپی و نووسیوە مندااڵن بۆ هەمەڕەنگەی

 . نووسیوە گەورەکان بۆ
  

 : سۆوریا

  
 بــواری هەڵکەوتــوویەکی ســورییە، ناســراوی رۆژنامەنووســێکی و بەناوبانــ  چیرۆکنووســێکی( ١٩٣١: تــامر زەکەریــا)

 چیـرۆکە لە هەندێ ناوی ئەمانە نووسیوە، مندااڵن بۆ درێژی و کورت چیرۆکی چەندین ئەمڕۆ تا مندااڵنە، ئەدەبی
 لە - چیـرۆکێکە چەنـد - سـپییەکە ئەسـپە حـیلەی) چـــیرۆکی یەکەمــین: نووسیون مـندااڵنی بۆ کە چاپکراوەکانین،

ــاڵی ــیوێتی دا١٩٦١ س ــوڵەکە) ،(نووس ــێلکەکەی بە گ ــوت پەڕەس ــرۆکن هەژدە - گ ـــی) ،(چی ـــەوت و س ــرۆک ح ــۆ چی  ب
 چیـرۆکێکن کورتە کۆمەڵە - شارەکەدا لە کوللـە) ،(چیرۆکن سێ و پەنجا - بوو دەن  بێ رووبارەکە بۆ) ،(مندااڵن

 سـەرجەم ئێسـتا تـا تـامر زەکەریـا.. (هــتد... ،(کەروێشــکەکان واڵتـی) ،(مـاڵ) ،(تریشقە هـەورە) ،(منـدااڵن بۆ
 فەرەنســی،: زمانەکـانی سـەر گۆڕیویــانەتە چیرۆکەکـانی لە بەشـێک.. نووسـیوە منــدااڵن بـۆ چیرۆکـی( ١١١) نـزیکەی

.. کوردیمـان زمـانی سەر گووڕاونەتە چیرۆکێکیشی چەند.. بولگاری ئیتالی، رووسی، ئیسپانی، ئەڵمانی، ئینگلیزی،
 و گۆڤار چەندین لە.. (ڕسامە) و( راف ) گۆڤاری بوو، مندااڵن گۆڤاری دوو ئامادەکەری و سەرنووسەر تامر زەکەریا
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 تـامر، زەکەریـا.. بـووە منـدااڵن الپەڕەی سەرنووسـەری و ئامـادەکەر عەرەبـدا، واڵتـانی لە و سوریا لە رۆژنامەشدا
  .پەالرن و توانج و رەخنە چیرۆکەکانی زۆربەی بوو، بوێر رەخنەگرێکی.. گەورەکانە توانا بە کورتەچیرۆکنووسێکی

  
 ەاڵتــیخ چەنــدین ئێســتا تــا..  دەژی( بەریتانیــا) لە( لەنــدەن) شــاری لە ەوە،( ١٩٨١) ســاڵی لە تــامر، زەکەریــا

 . بەخشیوە پێ رێزلێنانانیان
  
.. بــووە دایــک لە کوردســتان رۆژئــاوای لە( قامیشــلو) شــاری لە( ١٩٦١) ســاڵی لە( ئیســماعیل ئیســماعیل ئەحــمەد)

 و بـاس و وتـار و لێکـۆڵینەوە چەنـدین.. هەمەڕەنـگەیە بـابەت توانـای بە نووسـەرێکی و شـانۆنووس و چیرۆکنووس
. نووسـیوە کـورد دۆزی دەربارەی عەرەبی زمانی بە کوردییەکاندا، لە و عەرەبییەکان رۆژنامە لە و گۆڤار لە بابەتی
 .کاردەکات پەروەردەدا بواری لە و، مامۆستایە ئیسماعیل ئەحمەد

  
.. ناسـراوە پەروەرێکـی کوردسـتان و کـورد.. بەناوبـانگە شانۆنووسـێکی و چیرۆکنووس ئیسماعیل، ئیسماعیل ئەحمەد

 چەنـدین ئێسـتا تـا.. شـانۆگەریدا نووسـینی لە تـایبەتیش بە مندااڵنـدا، ئەدەبـی بواری لە بەناوبانگە نووسەرێکی
 شـانۆی دەربـارەی نێودەوڵەتیـدا سـیمینارێکی و کـۆڕ چەنـد لە.. نووسـیوە عەرەبی زمانه بە مندااڵن، بۆ شانۆگەریی
ـــدااڵن ـــداری من ـــردووە بەش ـــد.. و ک ـــی چەن ـــودەوڵەتی رێزلێنـــانی خەاڵتێک ـــووە نێ ـــ. وەرگرت ـــاوی انەئەم  چەنـــد ن

 ،رێوی تۆبەی شوورە، داوڵ، بەدلیسی، محەمەد، قازی سەختەکە، کێڵگە: )نووسیون مندااڵنی بۆ کە شانۆگەرییەکین
 . (هتد... کرد، خۆی لە فێڵی رێوییەی ئەو دانا، باڵندەیەکی

  
 دا،( شـانۆگەری چیـرۆک، شـیعر،) مندااڵنـدا ئەدەبـی بـواری لە کە سـوورین، تری نووسەرێکی چەند ناوی ئەمانەش
 : مندااڵن بۆ هەیە بەسوودیان چاپکراوی بەرهەمی

  
 ماجــدۆلین دەروێــش، حەنــان گەیالنــی، لینــا حەداد، عەلــی. د رەمــاش، عائیشــە نەجــاڕ، نــزار ئەلعیســا، ســلێمان)

 عەبـدولکەریم سـەعید، نەسـرەت ، سافی رەزا ئەلعەتار، سەناء ئەلبەکری، تاری .د بەرەکات، سەلیم ئەلروفاعی،
 (.هتد... یدەری،حە
  

  بە یەک باسی.. و بکەین عەرەبدا واڵتانی هەموو لە مندااڵن ئەدەبی لە باس ناتوانین وادا، باسێکی کورتە لە
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 . بکەین بوارە ئەم ناسراوەکانی نووسەرە یەکی
 

 : عێۆراق

 
 حکـومەتی لە شـێکەبە کوردسـتان باشـووری سیاسییەوە، رووی لە ئەمڕۆ ئەگەرچی بڵێم، ئەوە پێویستە سەرەتادا لە

.. و جیـاوازن نەتەوەی دوو عەرەبـیش و کـورد عێـراق، لە نیـیە بەشـێک کوردسـتان شـووری بـا خاکی بەاڵم.. عێراق
 و زۆر بە کوردسـتانیش باشـووری.. خۆیـانن تایبەتمەنـدیی خەسـڵەتی و نەریت و داب و مێژوو خاوەنی هەریەکەیان

 ئەدەبـی مێـژووی لە بـاس تەنهـا لێـرەدا مـن بـۆیە.. عێـراقەوە دەوڵەتـی بە لکێنـراوە نـاڕەوا مێژوویی غەدرێکی بە
 لە زیــاتر ئەگەرچــیش.. عەرەبنشــینن زۆری بە کە.. دەکەم عێراقـدا ناوەڕاســتی لە و باشــوور لە عەرەب، منـدااڵنی
 . دەژین عێراقدا خوارووی و ناوەڕاست شارەکانی و بەغدا شاری لە فەیلیمان کوردی ملیۆنک

  
 گەورە شاعیرە لە کۆمەڵێک.. هەڵدا سەری رابردوودا سەدەی بیستەکانی سەرەتای لە ێراقدا،ع لە مندااڵن ئەدەبی

 ناســراوە شــاعیرە لەو.. وەرگــرت منــدااڵن بــۆ شــەوقی ئەحــمەد شــیعرەکانی لە ســوودیان عێــراق، بەناوبانگەکــانی و
 : رەدیا پەنجەیان شوێن و، دانا عێراقدا لە مندااڵنیان ئەدەبی بناغەی کە عێراقییانەش،

  
( هتـد... کـازمی، عەبدولموحسـین شـبێبی، رەزا محەمەد جەواد، مستەفا زەهاوی، سدقی جەمیل رەسافی، مەعرو )

 . کوردن زەهاوی جەمیل و رەسافی مەعرو .. 
  

 . یە رەسافی مەعرو  عێراقدا لە مندااڵن ئەدەبی پێشەنگی کە چەسپاوە، راستییەکی
  

 لەوانە.. دەردەکـران منـدااڵن بـۆ عەرەبـی زمـانی بە وەرزی کۆڤـارێکی چەند عێراقدا، لە( ١٩٥١ - ١٩٢٣) ساڵی لە
 ،(نەوجــەوانان) ،(منــدااڵن دنیای) ،(قوتابخانە) ،(عێراقی ی دیدەوانی) ،(ز١٩٢٣: عێراقی ی قوتابی: )گۆڤاری

 بیستەکان سەرانینوو. لەخۆگرتبوون زانستیان و پەروەردەیی بابەتی زووری بە.. (منداڵ و دایک) ،(نـــوێ نەوەی)
 دەبـنە ئەمـڕۆن منـدااڵنی کە گرتبـوو، بەرچـاو لە ئەوەیـان و، دەڕوانـی مندااڵنیان لە نیشتمانییەوە روانگەیەکی لە

 . داهاتوو نەوەی
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 تـا نەبوو، چاالک عێراقدا لە مندااڵن ئەدەبی شەستەکان، لە بەر دیارە راستیدا لە: "دەڵێ( حەمداوی جەمیل. د)
ــتەکا ســااڵنی لە ــاری ندا،شەس ـــلتی) گۆڤ ـــامەی و( مج ـــار) رۆژن ــران،( المزم ــاتەوە لەم دەرک ــی ک ــدااڵن ئەدەب  لە من

ــووە پێســکەوتندا لە و گەشــەکردن لە عێراقــدا، ــارودۆخی بەپێــی بەاڵم.. ب ــابووری و سیاســی ب ــۆمەاڵیەتی و ئ  و ک
 ..."بووە داکشاندا و هەڵکشان لە مندااڵن ئەدەبی رۆشنبیری،

  
 چەنـد بە جـوانییەوە، و هونەری و بابەتی رووی لە عێراقدا، لە مندااڵن ئەدەبی رەوتی ،حەمداوی جەمیل. د هەر

 قۆنـاغی وەرگـرتن، قۆنـاغی تـرەوە، زمانەکـانی لە - گـۆڕین قۆناغی: قۆناغانەن ئەم کە دەکات، دیاری قۆناغێک
 سـێ بە ێژوویەکانیشـیم قۆنـاغە. رەسـەنایەتی قۆناغی داهێنان، قۆناغی تاقیکردنەوە، قۆناغی دانان، و نووسین
 قۆنــاغی رابـردوو، ســەدەی شەسـتەکانی کۆتــایی تـا بیســتەکانەوە لە سـەرهەڵدان، قۆنــاغی: کـردووە دیــاری قۆنـا 

 ئەم پیـاچوونەوە، و پاشەکشـێ قۆنـاغی رابـردوو، سەدەی نەوەتەکانی تا حەفتاکانەوە لە گەشەکردن و پێشکەوتن
 .پێکراوە ستیدە یەکەمینەوە و بیست سەدەی سەرەتای لە قۆناغەش

  
 لە عەرەبیــان منــدااڵنی شــۆڤێنییەکاندا، بەعســییە فەرمــانڕەوایی ســەردەمی لە کە بــدەین، بەوە ئامــاژەش پێویســتە
 سـەرەکیی هـۆیەکی دیـارە.. دەکـردن رێنمایییـان و دە پەروەردە دەمـارگیری، عەرەبیـی ئایدیۆلۆژییەکی بە عێراقدا،

 پەیڕەوییــان بەعســییەکان کە ســەقەتەیە پەروەرە ئەو گــدانەوەیرەن ئەنجــامی.. عێــراق ئەمــڕۆی نەهامەتییەکــانی
 . دەکرد

  
 دوای.. دەرکــرا منــدااڵن بــۆ( گۆڤــارەکەم - مجلتــی) گۆڤــاری ژمــارەی یەکەمــی دا،( ١٩٦٩ - ١٢ - ٢٤) بەرواری لە

 بە بوو وایید کە دەرکرا،( زوڕنـا ـ المزمار) رۆژنامەی ژمارەی یەکەمین دا،( ١٩١١) دێسەمبەری مانگی لە ساڵێکیش
 کــۆمەڵە دا،( ١٩١٩) ســاڵی لە.. دامەزرا( منــدااڵن رۆشــنبیریی خــانەی) دا( ١٩١١) ســاڵی لە. هەفتــانە گۆڤــارێکی
 . چاپکرا( مزمار و مجلتی چیرۆکەکانی) ناوی بە مندااڵن بۆ چیرۆکێک

  
 عەلـــی) ەنـــدهونەرم کوردمـــان، بەناوبـــانگی ی(کاریکـــاتێرکێش و وێنەکـــێش) کەڵەهونەرمەنـــدی باسیشـــە شـــایانی

 مەنـدەالوی، عەلـی هونەرمەنـد.. بـوو مزمـار و مجلتـی گۆڤـاری سـەرەکیی وێنەکێشی ماوەیەک بۆ( ١٩٥٨: مەندەالوی
 و وێــنە تــردا، واڵتێکــی چەنــد لە و عێــراق لە و کوردســتان لە ئێســتا تــا.. منــدااڵنە بــواری پســپۆری وێنەکێشــێکی

 چەنـدین کاریکـاتێری وێـنەی هەروەهـاش کێشـاوە، رۆکچیـ چەنـدین بـۆ کتێـب و گۆڤار چەندین بۆ بەرگی دیزایینی
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 تەمەنـدرێژی تەندرووسـتی هیوای.. دەژی هەولێر شاری لە ئێستا مەندەالوی عەلی.. کێشاوە ناسراوی کەسایەتیشی
 . دەخوازین بۆ
  
 مەعــرو ) تەوای نــاوی.. عێــراقییە پــایەبەرزی و بەناوبانــ  کەڵەشــاعیرێکی( ١٩٤٥ ـــ١٨١٥: رەســـافی مەعـــرو )
 ناســـراوی پەروەی کورســـتان هـــۆزێکی کە یە، جەبـــاری هـــۆزی لە و کـــوردە.. یە( جەبـــاری مەحمـــود ەبـــدولیەنیع

 کە یە، قەرەغــولی تیـرەی لە بـوو، تورکمـان رەسـافی مەعــرو  دایکـی.. دەژیـن کەرکوکـدا پارێزگـای لە ،کوردمـانە
 . کرە عێراقیان فەرمانڕەوایی ماوەیەک بۆ( رەش بەرخی) هۆزی سەر دەچنەوە

  
ـــک لە بەغـــدا شـــاری لە رەســـافی، مەعـــرو  ـــووە، دای ـــانی ب ـــرد شـــارەدا لەم هەر خوێندنیشـــی قۆناغەک .. تەواوک

 خـانەی و ئامادەیی و بنەڕەتی خوێندنی قۆناغەکانی لە بووە وانەبێژ بوو، عەرەبی زمانی توانای بە مامۆستایەکی
 . مامۆستایاندا

  
 باشـی لە تـا دەنێـت، عەبدولیەنی مەعـرو  لە( الرێافی) وینازنا( ئالوسی شوکری مەحمود) عێراقی مەزنی زانای

 . ناسراوە و ناوبراوە( الرێـافی معرو ) بە کاتەوە لەو.. بێت( الکرخی معرو ) هاوتای ناوبانگدا، و
  

 فەلەستین بۆ دەینێرن ساڵێک ماوەی بۆ دا،( ١٩٢١) ساڵی لە.. ئەستەمبوڵ بۆ دەنێررێت جار دوو رەسافی، مەعرو 
ــانی وانەی دا،( قــودس) لە مامۆســتایان نەیخــا لە و ــی زم ــتەوە عەرەب ــدامی بە دا،( ١٩٢٣) ســاڵی لە.. دەڵێ  ئەن

 عێراقـدا، شـاهانەی کـۆلێجی لە مـاوەیەکێش.. دەبژێن هەڵی( دیمەش  لە ـ عەرەبی زمانی زانیاری کۆڕی) کارگێڕی
 دوایـی.. بـووە( الرشـاد سـبیل) اریگۆڤـ سەرنووسـەری دا( ١٩١٩) سـاڵی لە رەسـافی.. بووە عەرەبی زمانی مامۆستای

 لە دواجار بۆ.. بینیوە عێرقادا لە پەروەردەیی پایەی و پلە چەندین رەسافی.. دەردەههێنا ی(الڕمـل) گۆڤاری خۆێ
 . مامۆستایاندا بااڵی خانەی لە بوو عەرەبی زمانی مامۆستای دا،( ١٩٢١) ساڵی

  
ــدین ئێســتا، تــا ــی مــانیز بە لێکــۆڵینەوە، و وتــار و کتێــب چەن ــارەی عەرەب ــاتووی دەرب  و، رەســافی مەعــرو  لێه

 . نووسراون شیعرەکانی شیکردنەوەی و تاوتوێکردن
 

  بە مەزنەیە، شاعیرە ئەم ناسێنی و، یادهێنانەوە سەرەوەدا، تیشکەباسەی کورتە لەو ئێمەش مەبەستی
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 . ئەمڕۆمان نەوەی شیعردۆستانی
  

.. منـدااڵن بـۆ سـروود و شـیعر نووسـینی بـواری لە عێـراقە، انیشـاعیر پێشـەنگی و دەستپێشـکەر رەسـافی، مەعرو 
 کتێــبەدا، ئەم دووتــوێی لە کە چــاپکرد، دا( فێرکــردن و پەروەردە تەواکەری) نــاوی ژێــر لە منــدااڵن بــۆ دیــوانێکی
 :  دەڵـێ هـــۆنراوەیەیدا لەم نموونە بۆ.. تێدایە منــــدااڵن بۆ نیشتمانی و پەروەردەیی سروودی و هونراوە کۆمەڵێک

 
  کە لقانەی ئەو جـوانی - دارەکە ئــەو سەیــری تۆ
  لـێکەوتەوە دارەی ئەو - تـۆوێــکەوە لە چـۆن کە

 ... هتد                                               
 وەیەکمـا خۆشـی.. نیشتمانییە و رەوشتی و زانستی و پەروەردەیی ، مندااڵن بۆ هۆنراوەکانیدا لە رەسافی مەبەستی

 .شارەزابوو مندااڵن ئارەزووەکانی و خواست لە و زمان لە بوو، مامۆستا بنەڕەتیدا قوتابخانەی لە
  

 بە دا،( خەیزەران) گۆڕستانی لە.. کرد دوایی کۆچی بەغدا، شاری لە دا،( ١٩٤٥ - ٥ - ١٦) لە رەسافی، مەعرو 
 . سپێردرا خاک

  
 نەمر شاعیری بۆ شایستەی پەیکەرێکی ز،( ٢١١٦ - ١٩٣٤: تورک  فەتـا ئیسماعـیل) عێراقی ناسراوی پەیکەرسازی

 بەغـدا لە شـەهیدان پـردی نزیکـی لە( ئەمــین گۆڕەپـانی) لە رەشید، شەقامی لە کە کرد، دروست شەوقی ئەحمەد
 بە بەاڵم هۆنیوەتەوە، شیعری عەرەبی زمانی بە شەوقی ئەحمەد ئەگەرچی.. شوێنەدایە لەم هەر ئێستاش.. دانراوە

 .دادەنرێت کورد گەلی ناودارانی لە ەکێکی
 

 ٢١١٣ ئاگۆستیی ١٨
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 .مێژووی ئەدەبی مندااڵن

 
 - بەشی چوارەم -

  
 .دەکەین( کورد مندااڵنی ئەدەبی مێژووی) لە باس کورتی بە زۆر بەشەدا، لەم

  
 لە ئەمـــڕۆ، تـــا ەکوردســـتانەو داگیرکردنـــی لە کوردســـتاندا، پـــارچەی چـــوار هەر لە رەگەزپەرســـت، داگیرکەرانـــی

 بە نیـیە بۆیـان.. دەکەن عەرەبـی و فارسـی و تـورکی زمانەکانی فێری کوردمان مندااڵنی تۆبزی بە قوتابخانەکاندا
 کە دەدەن ئەوە هەوڵـی کوردسـتان داگیرکەرانـی.. نەبێـت کوردسـتاندا باشـووری لە تەنهـا بخـوێنن، کوردیمان زمانی

 نەریــتە لە و داب لە پشــت ئەوەی بــۆ دەدەن فریویــان بــکەن، لەیــاد کوردیمــان شــیرینی زمــانی کوردمــان، منــدااڵنی
 ،و هەڵگەڕێننەوە کوردمان مندااڵنی دەیانەوێ چاولێسوورکردنەوە بە و هەڕەشە بە.. بکەن گەلەکەمان رەسەنەکانی

 بە کوردمـان منـدااڵنی دەیانەوێـت.. بـکەنەوە کاڵ کوردستان بۆ خۆشەویستیان و سۆز و، کوردایەتی نەستی و هەست
ـــان ـــک بە و زم ـــنایان کولتوورێ ـــکەن، ئاش ـــدااڵنی بەالی کە ب ـــوردەوە من ـــامۆن ک ـــووری لە دوورن و ن ـــەنی کولت  رەس

 . کوردیمانەوە
  

 توانیـوە نەیـان.. بەرن خشـتە لە کوردمـان منـدااڵنی تووانیـوە نەیان گاڵوانەیاندا، هەوڵە هەموو ئەم لەگەڵ بەاڵم
 کوردماندا مندااڵنی دڵی لە کوردستان بۆ ئینتیمابوون و خۆشەویستی و پەرۆش و سۆز و، کوردایەتی قووڵی هەستی

 . بکەن هیوامان بێ و، بگرن خۆڕاگریمان و پێداگرتن و کۆڵنەدان و خەبات لە بەر توانیوە نەیان.. دەربکەن
  

 ندا،کوردسـتا سەرکەشـەکانی شـاخە پەنـای لە و ئەشکەوت ناو لە تانکدا، و تۆ  و فڕۆکە بۆردوومانی لەژێر ئێمە
ــووین لەشۆڕشــدا ــان دەســتێکمان بە و، ب ــوو، چەکم ــان سەرســەختانە هەڵگرتب ــرد کوردســتان لە بەرگریم  بە.. و دەک
 نووسـین فێـری کوردمـان مندااڵنی کوردیمان، شیرینی زمانی بە.. هەڵگرتبوو کتێبمان و پێنووس کەشمان دەستەکەی

 پـێکەوە رۆژانەش.. کـردوون گوشیانمان پەروەری تانکوردس و کوردایەتی بە.. دەکرد گشتی زانیاریی و خوێندنەوە و
 . دەچڕی مان( رەقیب ئەی) سروودی
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ــان شاخیشــدا، لە ــونەری و ئەدەب بە بایەخم ــدااڵنی ه ــورد من ــاری.. دەدا ک ــدااڵنمان گۆڤ ــرد من ــدااڵنی و، دەردەک  من
 کە بــزانن ئەوە تــا کوردســتان، داگیرکەرانــی بــۆ پەیــامێکە قســانە ئەم.. دەکــرد پێشــکەش شــانۆگەرییان کوردمــان
 . بوەستێنن پەروەریمان کوردستان و کوردایەتی رەوڕەوەی پێشەوەچوونی بۆ خوالنەوەی بتوانن کە خاوە، خەیاڵیان

  
 بڕیار و، وەردەگرین رەواکانمان مافە درەن  یا زووبێت بەرخودانیدا، و تێکۆشان سایەی لە کە گەشبینم، و دڵنیام

 کوردســتان کــوردێکی هەمــوو هیــوای و خواســت و، نیــیە وڕیــنە و خەون مەشئە.. دەدەیــن خۆمــان چارەنووســی لە
 . پەروەرە

  
 کوردمـانی منـدااڵنی نازییەی بێ ئەو لەگەڵ هاتوون، کوردماندا گەلی بەسەر کە نەهامەتییانەی هەموو ئەو لەگەڵ
 منـدااڵنی ینتیـژییەوە،زە و بەهـرە و هـزر و دانـایی و بلێمەتـی و زیرەکـی رووی لە کە بڵـێم ئەوە دەتـوانم.. تێدان

 ،کورد مندااڵنی ئەدەبی نابێت ئێمە.. نین کەمتر ئەوا نەبن زیاتر ئەگەر جیهان تری گەالنی مندااڵنی لە کوردمان،
 و دەســەاڵت و بڕیــار خــاوەنی و، ئــازادن ســاڵە چەنــدین کە بکەیــن بەراورد گەالنەدا ئەو منــدااڵنی ئەدەبــی لەگەڵ

 . خۆیانن دەوڵەتی
  

 و رەگ.. پیـرۆزدا کوردستانی خاکی لەسەر کورد بوونی بۆ دەگەڕێتەوە کورد، مندااڵنی ئەدەبی ڵدانیسەرهە مێژووی
 سـەدان بە خاوەنی کورد.. هەیە میللییەکاندا و ئەندێشەیی چیرۆکە و حیکایەت لە و داستان و ئەفسانە لە ریشەی

.. فۆلکلـۆرییە گـۆرانیی و بـالۆرە و ەیـتب هەزاران بە خاوەنی و، مەتەڵ و حیکایەت و چیرۆک و داستان و ئەفسانە
 تـایبەتیش بە ئاگردانـدا، و کوانـ  گوێی لە داپیران، و باپیران و دایکان چیرۆکانەش، و داستان و ئەفسانە ئەم
 بە دەمـاودەم نەوەشـمان دوای لە نەوە.. گێـراونەتەوە جگەرگۆشـەکانیان بۆ زستاندا، درێژی شەوانی شەوارەکانی لە

 تــا ئەفســانەییانەمان، و ئەندێشــەیی چیــرۆکە و مەتەڵ و داســتان لەو هەنــدێ.. گێــڕاونەتەوە یەکتریــان بــۆ زاری
 : نموونە بۆ.. وەردەگرن لێ زۆریان چێژێکی و تام کوردمان، مندااڵنی ئەمڕۆش

  
 دوانگــزە دمــدم، قەاڵی ئــازاکە، کــوڕە و ئەژدیهــا دەنکەهەنــارە، هــۆمەر، مــام و قونــدە مریشــکە بیــبلە، و تیــتلە) 

 گــۆڕنەتەڵە، فەلەک، و چەرخ و جــادووکەر پیرێژنــی شــووکردن، شــاری بــۆ دەچێــت خــان مشــکە مەریــوان، ەیســوار
ـــیمرخ، ـــار س ـــت، و بەختی ـــاڵەوانی بەدبەخ ـــد پ ـــۆڵ، لە بازیبەن ـــد... ق ـــان بە(. هت ـــی دەی ـــانەیی چیرۆک  و ئەفس

.. باڵنــدەن و اژەڵئــ یــا سرووشــتین، و جەســتەیی یــا خەیــاڵین شــتی پاڵەوانەکانیــان، کە هەن، خەیاڵئامێزیشــمان
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 حەوت حەزیـای ئەژدیهـا، باڵـدار، ئەسـپی جـادوکەر، پیرێژنـی سـیمرخ، ئەرژەنـ ، لۆژەند، دیۆودرنج، خێو، :وەکو
 ئەو هەمـوو. هتد... خێران، فریشتەی فێڵباز، رێویی دز، چەقەڵی شومقار، چەتەوڵ، جنۆکە، دەریا، بووکی سەر،

 رەسـەنی کولتـووری لە و کەلەپـوور لە گـرنگن بەشـێکی ، انەشخەیاڵێیـ و ئەفسـانەیی چیـرۆکە و مەتەڵ و داستان
 . گەلەکەمان

  
 داستان لە و ئەفسانە لە سوودیان گرن  سەرچاوەیەکی وەکو مندااڵندا، ئەدەبی لە جیهانی کەڵەنووسەرانی زۆربەی

 هەوێنی بە یاننکردوو و، بەخشیون پێ ئیلهامی و، وەرگرتوون گەلەکانیان فۆلکلۆرییەکانی و خەیاڵی چیرۆکە لە و
 زەکەریـا الفـۆنتین، گـریم، برایـانی کریسـتیان، ئەندەرسـن هانز:  لەوانەش.. شانۆگەرییەکانیان و شیعر و چیرۆک
 . هتد... هەڵمەت لەتیف تامر،

  
ــۆرانیی و الیە الی ــان گ ــۆ دایک ــێکی کۆرپەکانیــان، ب ــرنگن بەش ــی لە گ ــورد منــدااڵنی ئەدەب ــانی.. ک  و دڵســۆز دایک

 پەتکەی و زەرتکە و پۆیلە و موتومووروو زڕەزڕی لەگەڵ.. ساواکانیاندا النکی راژەنینی لەگەڵ مان،کورد میهرەبانی
.. ناسـکەکانیاندا قـۆڵە بازنگەکـانی خڕوهـۆڕی لەگەڵ.. ساواکانیاندا بێشکەکانی و النک کەمەری قەد هەڵواسراوی

 ی الوانـدنەوە بە خـۆش گـۆرانی بە و نشـیری الیەی الی بە.. قنجەکانیانـدا پێـیە خڕخاڵی پلپلەی زرینگەی لەگەڵ
.. دەڵـێن بـۆ شـەوێیان گۆرگانە و کوردی بەیتی ئاواز و موزیک خۆشترین لە خۆشتر سۆزێکی و سەدا بە سۆز، لە پڕ

 بە و، دەکەنەوە ژیریـــان الیە الی بە هەر.. دەکەن جگەرگۆشـــەکانیان بـــۆ خۆشەویســـتییان لە و ســـۆز لە گوزارشـــت
 بەرینـدا، کوردسـتانی ناوچەکـانی هەمـوو لە و، کوردی زمانی زارەکانی شێوە هەموو بە.. خەو دەیانکەنە خۆشییەوە

 زاری بەســـەر کە.. هەن تازەشـــمان ناســـکی شـــیعری و فۆلکلـــۆری هـــۆنراوەی کـــۆپلە و بەیـــت و الیە الی ســـەدان بە
ــانەوەن ــا دایک ــان ی ــان دایک ــان خۆی ــێن دای ــاوزەوە بە و دەن ــۆ ئ ــداڵەکانیان ب ــان من ــێن دەی ــی.. ڵ ــان،ک گەل  لە وردم
 لەم هەنـدێ.. منـداڵن بۆ گۆرانی و الیە الی بواری لە جیهاندایە دەوڵەمەندەکانی گەلە پێشەوەی هەرە ریزبەندیی

 و الیە الی لە نمــوونەیەکن، چەنــد دێــڕانە ئەم.. سیاســین پەالری و تــانە و تــوانج یــا نیشــتمانین، الیانەمـان الی
 : مندااڵن بۆ کوردیمان شەوێی گورگانە

  
  الیــــــــە الی رۆڵـــــــــە ، الیــــــــــە الی

  نایــــــــە خــــەوت بۆ درەنــگە شەوگـــار
----- 
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  الیـــــــــە الی رۆڵــــــــە ، الیــــــــــە الی
  تۆدایـــــــــە دەست لە ، دواڕۆژم هیــوای
----- 

  ئێــــــــــوارەوە لە ئەکەم بۆ الیــــەت الی
  ســـــــــێدارەوە بە بـــێ ــــکارتسەبەبـــ
----- 

  بخــــــەفێ کۆرپـــــــــەکەم الیـــــــــە الی
  بکــــــەفێ دیـــــدەی وەبـان خـــێر خــەو
----- 

  شــەوێ گورگــــانە شــەوێ، گورگــــانە
  بــکەوێ لێ خــەوی بچـکۆلەم، بەرخــە
  ئەوێ الیــەی الی نـاوێ، تۆێ لـوورەی
  کەوێ دوور ئێــــــــمە مــــــاڵی لە ئــەڵێ

  
 کردنـدا یـاری لەگەڵ کۆمەڵ، بە یا تاک بە کوردمان مندااڵنی کە هەن، مندااڵن بۆ فۆلکلۆریشمان گۆرانیی چەندین

 : فۆلکلۆرییانەمانن گۆرانییە ئەو نموونەیەکی چەند ئەمانەش.. ڵێن دەیان ئاوازەوە بە
  ـــارانمەیـــــ و هـەیــــــــاران

  بــــــــــاران داکـــــــاتە یاخــوا
  هــــــــــەژاران و فەقیـــــر بۆ

----- 
  وازی ، وازی ، وازی ، هـــە

  وازی بۆ نەیـــــــات ئـــــەوەی
  قــــــازی بە بــــدەن خوشـکی
----- 

  تـەکــــــامە بللــور ، هـەللــور
  شەمـــــامە و ســوور و زەرد
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  زەرە دەنـــکە ، بــەرە اوەئــــ
  هەڵبەزی مێـخ ، کـوتی مێـخم
  گەزی ئەمەی ، راستم تیکەی
----- 

  بـــــــــــارانێ بە بـــــــــووکە
  جــــــــــــــارانێ سەعـــــــاتی

 دەغـــــــــاڵنێ بـن ئـــــــــاوی
  

ــی شــەوانی لە ــدااڵن تاندا،کوردســ رۆژهەاڵتــی لە تــایبەتیش بە نەورۆزیشــدا، جەژن ــۆمەڵ بە من ــن ک  لە و، دەگەڕێ
 :دەکەن شیرینی و نەورۆزانە داوای و، دەدەن مااڵن دەرگای

  
  مەتـــــــەرێ و هەتــــــــەرێ
  دەرێ وەرنــــە نـــــــەورۆزە

  دەرێ نـــــــــــــەورۆزانەمان
----- 

  مەالتــــــران و هەالتـــــــران
  نجنۆکـــــا بــاوکی و دایــک
  هێلکـــــان بۆ نـاردمی دایـکم

  
 زمـانی سـەر وێـردی بـوونەتە ئـاوازەوە بە کە هەن، منـدااڵنمان گۆرانیی و هۆنراوە کۆپلە و دێر دەیان بە و ئەمانە

 گورگــانە و، الیە الی بەیتــی و دێــڕ دەیــان بە کوردیشــمان، دایکــانی الی لە دڵنیاییشــەوە، بە.. کوردمــان منــدااڵنی
 و کـۆبکرێنەوە پێویستە.. هەن مندااڵن بۆ کوردیمان خۆشی رەسەنی گۆرانیی چەندین و، سمپان یکەمتیار و، شەوێ

 لە گـرنگە بەشـێکی الیە الی چـونکە بچـنەوە، یـاد لە ئەوەی پـێش.. لێکـۆڵینەوە و شـیکردنەوە و بـاس بەر بخرێنە
 . گەلەکەمان کەلەپووری لە و فۆلکلۆر لە و مندااڵن ئەدەبی

  
  کوردیماندا، ئەدەبی لە تازەیە ئەدەبێکی ئێستادا، مۆدێرنەی شێوە لەم نوێدا، قۆناغی لە کورد، مندااڵنی ئەدەبی
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 لە ئەگەرچـی.. دەنێـت هەنگـاو پێشـەوە بەرەو و رێگـادایە دەستپێکی لە گرتندایە، دەق و تاقیکردنەوە قۆناغی لە
 لە رەخنەگرمـان ئێسـتا تـا.. نیـیە یکارناسـ شـێوەیەکی بە و پـالنە بـێ و بەرنامە بێ چۆنێتیەوە و چەندێتی رووی
 نیـین پسـپۆر و پیشەیی و ئەکادیمی رەخنەگرانێکی و، کەمن زۆر هەشبن گەر نییە، دا کورد مندااڵنی ئەدەبی بواری

 پەنجەکـانی لە.. چـاپکراون کـوردەوە منـدااڵنی ئەدەبـی بـارەی لە لێکـۆڵێنەوە وەکـو کە کتێبۆکانەی و کتێب ئەو.. 
 بە پێویستیمان ئەمڕۆ.. دەکەن نووسەر خودی بۆچوونی و را لە گوزارشت تەنها زۆریشیان ،ناپەڕن تێ دەستەکانمان
 نووسینەکانیشـمان پێویسـتە.. هەیە منـدااڵن ئەدەبـی بەشەکانی بۆاری شارەزای رەخنەگرانی و ئەکادیمی نووسەرانی

 و خواسـت و پرانسـیپ و ابنەمـ و پێـوەر بەپێـی...( پەخشـان، شـانۆگەری، چیـرۆک، هـۆنراوە،) کـورد منـدااڵنی بۆ
 تەڵقـین ئامۆژگـاری ئەدەبـی لە پێویستە.. بن مرۆڤایەتی بۆ و کوردستان بۆ ئینتیمابوون و، کورد مندااڵنی خولیای
ـــایی و کلیشـــەدار پەروەردەی لە و ئاســـایی ـــتە و داب ســـنوورداری و وشـــک رێنم  و ســـەردەمیانە نەشـــیاوەکانی نەری

 بیر و هزر. .کایەوە هێناوەتە سەمەرە و سەیر داهێنانی نوێ تەکنۆلۆژیای ئەمڕۆدا لە چونکە.. البدەین جیهانگیری
 و خواســـت نە دوێنـــێن وەکـــو ئەمڕۆمـــان منـــدااڵنی نە بێگومـــان.. بـــوونە فراوانتـــر و گەشـــتر منـــدااڵنیش هۆشـــی و

ـــان پێویستییەکانیشـــیان ـــوای و خواســـت و پێویســـتی هەم ـــێش نەوەی هی ـــانن پ ـــدااڵنی.. خۆی ـــان من  نەوەی ئەمڕۆم
 پێویســتە بــۆیە هیواخواســترن، و باڵوتــرن هــزر و زۆرزاتــر و چــاوکراوەتر ئینتەرنێــتن، و رەنگاوڕەنــ  ەفزیــۆنیتەل

 تـا ئەوانەی چـونکە.. بدەینەوە تایبەتی بە مندااڵن ئەدەبی ئەدەبی بواری و، گشتی بە مندااڵن لە جیدی ئاوڕێکی
ــراون ئێســتا ــتی لە ،هەن و ک ــی ئاس ــتیاریی و گرنگ ــی هەس ــدامندااڵن رۆڵ ــین، مان ــڕاوە، لەبەرچــاو ئەوە ن  کە نەگی

.. دەدەن وکوردســتان کــورد چارەنووســی لە بڕیــار و دەســەاڵتدار دەبــنە و، داهــاتوون نەوەی ئەمڕۆمــان کوردیلەکــانی
.. کوردسـتان و کـورد بـۆ شـیاوتر و گەشـتر ئایندەیەکی پێناوی لە.. بگرین لەبەرچاو ئامانجە ئەم پێویستە کەواتە

 . بکەین پەروەردە و گۆش درووستی و راستی بە کوردیلەکانمان مندااڵنەوە، ئەدەبی و رۆشنبیری رێی لە
 دووەمـی نیـوەی بـۆ تـایبەتیش بە رابـردوو، بیسـتەمی سـەدەی بۆ دەگەڕێتەوە کورد، مندااڵنی ئەدەبی نوێی مێژووی 

 منــدااڵنی ورەکــان،گە بــۆ شــیعر نووســینی پــاڵ لە کوردمــان، ناســراوەکانی شــاعیرە لە کۆمەڵێــک.. رابــردوو ســەدەی
 ئەمـڕۆش تا بەاڵم.. کردووە خۆش مندااڵنیشیان دڵی ئاسان، و ناسک شیعری بە و، نەکردوون فەرامۆش کوردیشیان

 خـوارەوە دێنێتە گیان ناوبا و پایە مندااڵن، بۆ نووسین کە دەکەنەوە بیر وا ئێمە، نووسەرانی و شاعیر لە هەندێ
 الی خویـان منـدااڵن، بـۆ خۆشەکانیان و ناسک شیعرە بە کە کوردن، کانینەمرە شاعیرە لە هەندێ ناوی ئەمانە.. 

 پێنجـوێنی، مـوفتی زێـوەر، موکریانی، هەژار گۆران، کەس، بێ فای  پیرەمێرد،: )کردوون شیرین کوردمان مندااڵنی
 عوسمان بەدرخان، کامەران ساڵ ، شێخ نووری دڵدار، یونس مەال، نەجمەدین موکری، کامەران قانی ، جگەرخوێن،

 (.هتد... جان قەدری تیرێژ، دڵزار، سەبری،
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ــوونی لەبەر ــتمدا لەبەر پێویســت ســەرچاوەی نەب ــاتەدا، لەم دەس ــم بە ک ــی باش ــۆلین و، نەکەم پەلە زان ــی پ  کردن
 . باڵونەکەمەوە هەڵە بە زانیاری تا دوابخەم، تر دەرفەتێکی بۆ کورد مندااڵنی ئەدەبی مێژووی قۆناغەکانی

  
 دانــانی لە ە،( بچووکــان نەوبەهــاری ـــ بچووکــان نووبەهــارا) کتێبــی کــورد، منــدااڵنی بــۆ چــاپکراو کتێبــی کــۆنترین
 بچووکـان نەوبەهـاری.. چاپکراوە دا،( ١٦٨٢) ساڵی لە کە( ١١١١ - ١٦٥١: خانی ئەحمەدی) کورد نەمری شاعیری
 ئەحــمەدی کە یە،( وردیکــ - عەرەبــی) کــوردی بە مانــاکەی و عەرەبــی وشــەی شــیعری، فەرهەنگــۆکێکی لە بــریتییە

 ی زمـا کە هەبـووە، عەرەبییـان زمـانی فێربوونی ئارەزووی کە کوردانەی منداڵە ئەو بۆ.. دایناوە شیعرەوە بە خانی
 فەرهەنگـۆکێکی سلێمانی لە ،(١٨٣١ - ١١٥٢: نۆدێ مارفی شێخ) کوردمان ناوداری شێوەیەش، لەم هەر. بووە ئایین
 فێـری تا دادەنێت کوڕی ی( سلێمانی ـ ئەحمەد شێخ کاک) بۆ یەوە،( ئەحمەدی) ناوی بە( عەرەبی ـ کوردی) شیعری
 نەمرمـان شـەهیدی هەروەهـا.. خوێنـد دەیـان مزگەوتەکانـدا لە فەقێکـان جـاران کتێـبە ئەم.. ببێـت عەرەبـی زمانی

(.. دیکــور - ئینگلیــزی) دانــاوە کــورد منــدانی بــۆ شــیعرێکی فەرهەنگــۆکە( ١٩٨٨ - ١٩١٤: فەتــا  شــاکیر) مامۆســتا
 زمانەکـانی وشـەی و کوردی وشەی کە چاپکراون، و دانراون منداڵن بۆ فێرکردن تری فەرهەنگۆکێکی چەند ئێستاش
 . گرتووە لەخۆ تریان

  
ـــارە دەرەوەدا، و کوردســـتان شـــاری چەنـــدین لە.. (ئەحـــمەدی) و( بچووکـــان نەوبەهـــاری) ـــارە و دووب  جـــوانتر دەب

ــاپکراونەتەوە ــی دوو.. چ ــ شــیعری کتێب ــۆ ردننفێرک ــورد منــدااڵنی ب ــێکن.. ک ــدااڵنی ئەدەبــی لە بەش  لە و کــورد من
 و زانیـــاری شـــیعری.. ئەمڕۆشـــدا لە و کــۆن لە جیهـــانی، و کـــورد شــاعیرانی لە زوریـــش. گەلەکەمـــان کەلەپــووری
 . نووسیوە مندااڵن بۆ فێرکردنیان

  
 کـوردی زمـانی سـەر بۆ گۆڕیون یەوەعەرەبی زمانی لە مندااڵن، بۆ چیرۆکی هەشت ،(فەتـا  شاکیر) مامۆستا شەهید

 ئاسـان و پەتـی کـوردییەکی بە چیرۆکەکـانی کـردووە، چاپی بەغدا شاری لە کتێبێکدا لە دا،( ١٩٣٥) ساڵی لە و،
 کتێبـی بـابەتی بە کرابـوون چیرۆکـانە لەم هەندێک.. رەنگاوڕەنگن کتێبەکە ناوەوەی وێنەکانی و دیزاین. داڕشتوون

 دا،( ١٩٤٨) ســاڵی لە فەتــا ، شــاکیر مامۆســتا هەر.. بنەڕەتــی قوتابخــانەی کــانیپۆلە بــۆ کــوردی، خوێنــدنەوەی
 و شەسـتەکان کۆتـایی لە فەتـا ، شـاکیر مامۆسـتا باسیشـە شـایانی. گەیانـدووە چا  بە ی(مناڵ ی هاوڕێ) کتێبی

 کتێبەکـانیش کردبـوو، ئامـادە کـوردی زمانی سەر بۆ( مندااڵن بۆ کتێب سەد) گۆڕینی پرۆژەی حەفتاکاندا، سەرەتای
 پـرۆژەکەی نەدا بواریان شۆڤێنی بەعسی رژێمی داخەوە بە.. کردن چا  لێ کتێبێکی چەند بوون، هەمەجۆرە بابەت
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ـــوونەوە لەســـەر و، بکـــات تەواو ـــوردایەتی هەڵویســـتی و رووبەڕووب ـــی را و، ک ـــازایەتی و راشـــکاوی بە دەربڕیین  ئ
 . کرد شەهیدیان

 
ـــوور عەبدولواحیـــد) کـــۆچکردوو مامۆســـتای ـــاوی بە کتێبێکـــی ش(ین ـــاڵ پیـــرۆزی) ن  لە دا،( ١٩٤١) ســـاڵی لە( من
ــن) چاپخــانەی ــلێمانی لە( ژی ــردووە چــا  س ــوردییەکی بە.. ک ــابەتی.. دایڕشــتووە جــوان ک ــبەکەش ب ــارەی کتێ  دەرب

 . مندااڵنە
  

 تەمدا،بیسـ سـەدەی شەستەکانی سااڵنی لە کوردستاندا، باشووری لە کورد مندااڵنی هاوچەرخی ئەدەبی بزووتنەوەی
 بڵێـین ئەوە دەتـوانین رابـردوودا، سـەدەی حەفتاکـانی سااڵنی لە هەر.. سەلماند خۆی و نا هەنگاوی پێشەوە بەرەو

 و شـانۆنووس و شـاعیر و نووسـەر لە کۆمەڵێـک و، هەڵـدا سـەری کـورد منـدااڵنی نـوێی ئەدەبی زێڕینی قۆناغی کە
 شـانۆی و منـدااڵن وێـنەی و منـدااڵن ئەدەبـی نووسـینی بە خویـان مندااڵن، بواری توانی بە وێنەکێشی هۆنەرمەندی
ــان، شــوێن.. کــرد ســەرقاڵ منــدااڵنەوە ــوونی لەدایــک لە پەنجەی ــزووتنەوەیەدا ئەم ب ــارە ب ــنە دوای لە.. دی  راپەڕی
 و گرنـ  و سـەربەخۆ ئەدەبـی بـوارێکی وەکـو کـورد، منـدااڵنی ئەدەبـی ، ئەمـڕۆ تـا کەوە،( ١٩٩١) ساڵی مەزنەکەی
 منـدااڵن، گۆڤـاری و کتێـب چەندین.. کایەوە هاتوونەتە باشیش نووسەرانی و، پێدرا زیاتری ەخێکیبای.. هەستیار
 سەربە ـ مندااڵن رۆشنبیری بەڕیوەبەرێتی دامەزراندنی ئەمەو.. دەکرێن چا  و چاپکران جوان رەنگاوڕەنگی دیزایین

ـــی ـــنبیری وەزارەت ـــانەی و، الوان و رۆش ـــنبیریی خ ـــدااڵن، رۆش ـــاوەی من ـــدااڵ م ـــدێ لە نمن ـــۆنییە لە هەن  تەلەفزی
 پشتگیری هێشتا ئەگەرچی.. بوارە ئەم نووسەرانی بۆ هاندەر بە بوون.. کوردستاندا سەتەالیتەکانی و لۆکاڵییەکان

 چـاپکردنی بـۆ نـاکرێن مـادی هاوکـاری و، نـین پێویسـت وەکـو منـدااڵن ئەدەبی نووسەرانی یارمەتیدانی و هاندان و
 هەمــوو تابێــت.. دەنێــت هەنگــاو پێشــەوە بەرەو هەر بــزووتنەوەیە ئەم کە ەشــبینمگ مــن بەاڵم.. نووســینەکانیان

 و گەشــەدەکات زیــاتر و زیــاتر چەنــدایەتییەوە و چــۆنی رووی لە کــورد منــدااڵنی ئەدەبــی و رۆشــنبیری بەشــەکانی
 . دەسەلمێنێت خۆی رەسەنایەتی

  
ــرەدا ــت لێ ــاوی دەمەوێ ــنم، کوردســتان باشــووری نووســەرانەی و شــاعیر ئەو ن ــواری لە کە بهێ ــی ب ــدا، ئەدەب  مندااڵن

 ،(هتـد... ئۆپەرێـت، شـانۆنامە، چیـرۆک، هۆنراوە،) کردوون کوردمان مندااڵنی بە پێشکەش چاپکراویان بەرهەمی
 : ناوەکان.. مندااڵن بۆ نووسین لە بەردەوامن و ژیاندان لە زۆربەشیان و، کردووە دواییان کۆچی هەندێکیان
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 عـومەر قەزاز، رەمـزی فەال ، کـاکەی عەبـدولرەحیم، عـومەر شـەونم، عەبـدوڵاڵ عەلـی ن،ئەمی عەلی فەرەیدوون)
 فەریـ  مـحەمەد قەزاز، عەتـا مسـتەفا، شـکور ئەمـین، عەلـی جەزا سۆالڤ، دایکی هەڵمەت، لەتیف ئەمین، عەلی

 هۆشـیار کـۆیی، کـازم موکریـانی، کوردسـتان عەلـی، ساڵــ  رەزا بـاجەالن، روسـتەم سـەعید، ساڵ  تاهیر حەسەن،
 ریــواس قــادر، ســەعید نــوری بورقــای، کەمــاڵ فەتــا ، رەشــید مــحەمەد ئیســماعیل، ئیســماعیل ئەحــمەد حســەین،
 ســاڵ  مــحەمەد مەنــدەالوی، عەلــی بەرزنجــی، قــادر یاســین شــکور، دەرویــش عوســمان کــاکەیی، فەهمــی ،ئەحــمەد

 باڵـدار، ئەمـین ێبـراهیم میرزا، مەدئەح کاوەی قەرەداغی، بورهان شارەزا، کەریم سەعید، کەریم رزگار کلێسەیی،
 مـحەمەد عوسـمان شەوڕۆ، فازیل جا ، فازیل کاکەیی، گرفتار شێخانی، سەعدوڵال رەش، مەال عەزیز ناکام، سمکۆ

 کەریـم عەبـدوڵاڵ، سـەالم حەبیـب، ئەحمەد بەدران حەریری، رەشید عەزیز بەرزنجی، حەمەرەشید عەلی هەورامی،
 (.هتد... بۆتانی، سەبری ئەحمەد، ەجیبەن رۆژبەیانی، ئیسماعیل مستەفا،

  
 ئەدەبــی بــواری ناســراوی و بەتوانــا شانۆنووســی و چیرۆکنــووس و شــاعیر کۆمەڵێــک کوردســتان، باشــووری دوای لە

ــۆ فارســی و کــوردی زمــانی بە هەنــدێکیان کە.. دا بــوارە بەم بایەخیــان کوردســتاندا رۆژهەاڵتــی لە منــدااڵنمان،  ب
 :ەشلەوان.. دەنووسن مندااڵن

   
ـــیمین) ـــایچی، س ـــڕەزا چ ـــان، عەلی ـــمان کەلســـووم محەمەدی ـــوور، عوس ـــواڵڵە پ ـــتاوەند، گ ـــەحەر س ـــانی، س  میهرەب

 ،حوسێنی سۆران زادە، مەحموود عەفیفە نیساری، سەال  کەریمی، سوغرا گەیالنی، شیالن فەهیمی، عەبدولڕەحمان
 ســوارە گەردیگالنـی، ئەمــین ئەحـمەدی، خاڵەنـد قاســمی، عەلیـڕەزا رەزایــی، یـونس قـادری، ســەالم سـاڵحی، لەیـال

 (.هتد... و بیداخی، عەلی بەتاش، فایەق بەهرامی، ئەحمەد فەتووحی،
  

 رۆژهەاڵتـــی لە منــدااڵن ئەدەبــی نووســەرانی نێــو لە شـــادیمانە، و خۆشــی مــایەی و راکــێش ســەرنج جێــی ئەوەی
 لە( خــانم ماـــسی) شــیعرە یــرۆکەچ ئەم نمــوونە بــۆ.. هەن نووســەرمان خوشــکانی لە بــاش رێژەیەکــی کوردســتاندا،

 : ە(محەمەدیان عەلیڕەزا) نووسینی
  

  دەریـــــا نــــاو خـــانم ماسـی
  سەریـــــا بە دا چــارشـــێوی

  خــرت خــرتە رێــگە کەفـــتە
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  ورد وردە شــــیرین شـــیرین
  نـــەوو کەوشی خــانم ماسـی

  نــــەوو حەوشی ماڵەکەیـــان
  کووجی سەر بۆ چوو وەختی
  جی جی بە کەفـــتەو چـــاوی

  بــوو زەردەواڵـــــە جـی جـی
  بوو بەرمـــــاڵە ئــەو مــــناڵ
  پـــــاکەند لە کەوشــی ماسـی
  ســەند تــۆم بۆ ئـــیمڕۆ وتی

  نەگیـــری بەســـــــە ئیــــــتر
  ژیـــــری چـــــەنێ بێــــژن با
 
 ناسـراوی نووسـەرانی و شـاعیر لە هەنـدێ لەبەرچـاوی خزمەتـی بە ئـامەژە کـورتی، ەب زۆر کە دەزانم پێویستم بە

 : بکەم شیرینمان کوردستانی پارچەی چوار هەر لە کوردیمان مندااڵنی ئەدەبی بواری لە گەلەکەمان،
  

 پـاکی جیهـانی و، منـدااڵن ئەدەبـی شـارەزای و توانـا بە زۆر چیرۆکنووسـێکی و شـاعیر: ئەمین عەلی فەرەیدوون* 
 چەنـد رەوانـن، و ئاسـان و ناسـک زۆر منـدااڵن بـۆ چیرۆکەکـانی و شـیعر.. بـوو پەروەردەیی تۆژەرێکی بوو، مندااڵن

ــۆ کتێبێکــی  ە،(شــیعر - دوارۆژ پــاڵەوانی) ،(بــاخچە) ،(بچکــۆلەکە پیــاوە: )لەوانەش گەیانــد چــا  بە منــدااڵن ب
 یـاد لە کتێـبەیم ئەم سـەرناوی بەداخەوە کـوردی، زمـانی سـەر بۆ گۆڕیبووی کە هەبوو خۆشی تری چیرۆکی کتێبێکی
 ئەم کـورد، منـدااڵنی ئەددبـی لە لێکـۆڵینەوەیە ،(منـاڵ ئەدەبی و مناڵ دنیای) ناوی بە هەیە کتێبێکیشی.. نەماوە

 زۆر عەلـی فەرەیـدوون مامۆسـتا نووسـیوە، چـی رووە لەم فەرەیـدوون مامۆسـتا بـزانم تـا نەکـرا پەیـدا بۆ کتێبەیەم
 . بکات مندااڵنی پێشکەشی مابوو پێی ئەوەی تا نەدا، بواری مەرگ بەاڵم بوو،ما پێ زیاتری

  
 و چیـرۆک و شـیعر نووسـینی لە هەبـوو بـااڵی توانـایەکی عەبـدولڕەحیم، عـومەر مامۆسـتا: عەبدولرەحیم عومەر *

 مامۆسـتا کـانیچاپکراوە لە نووسـیوە، منـدااڵن بـۆ جـوانی شـانۆگەرییەکی چەنـد.. مندااڵن بۆ ئۆپەرێت و شانۆگەری
 : عەبدولڕەحیم عومەر
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 ناوە دایان پێکەوە ئەمین عەلی فەرەیدوون مامۆستا لەگەڵ مندااڵن بۆ شیعرێکە کۆمەڵە( ١٩٥٨:  دوارۆژ پاڵەوانی(
 دەقـی کتێبـی یەکەمـین بە کە.. چـاپکراوە ١٩١٢ ــ سـلێمانی لە -( شـانۆییە تێکستی حەوت - منداڵ شانۆگەری.. )

.. کــردووە چــاپی ســلێمانی لە( ١٩٥٦) ســاڵی لە( قوتابخــانە و کــچ.. )دادەنرێــت منــدااڵن بــۆ چــاپکراو شــانۆگەریی
 . نووسیوە مندااڵن بۆ تریشی شانۆگەریی چەندین

  
ــی * ــدوڵاڵ عەل ــەونم عەب ــەونم.  ع. ع) ش ــێکە ،(ش ــتا لەو یەک ــۆزانەی، مامۆس ــاوەیەکی کە دڵس  ســەرقاڵی زۆرە م

 ویـردی بـوونەتە شیعرەکانی کردووە، چا  مندااڵن بۆ شیعری کتێبێکی چەند ئێستا تا.. مندااڵن بۆ شیعرە نووسینی
 شـەونم.  ع.  ع ،(بەرخـۆلە مەگـری مەگـری - بچکـۆلە بەبە بەبە) شـیعری نمـوونە بـۆ.. کـورد مندااڵنی زمانی سەر

( ئەحـمەد ئیبـراهیم خەاڵتـی) شەونم مامۆستا. یە( ...نەورۆزە جەژنی کوردستانە، جەژنی جەژنە) سروودی خاوەنی
 . بەخشی پێ یان

  
 بـواری هەڵکەوتـووی نۆۆسـەرێکی فەال  کاکەی مامۆستا( ١٩٩١ - ١٩٢٨: قادر ئەمین حەمە حەمە) فەال  کاکەی *

 چـاپی بەرگێکـدا چەنـد لە و، نووسـیوە کـورد منـدااڵنی بـۆ شـیرینی و ناسـک شـیعری چەنـدین بوو، مندااڵن ئەدەبی
 : چاپکراوەکانین لە هەندێ ناوی ئەمە نووسیوە، دااڵنمن بۆ ئۆپەرێتێکی و شیعر چیرۆکە چەند کردوون،

  
ــ پاســاری چــۆلەکەی) ،(جگەرگۆشــەکان) .. تــر بەرهەمــی چەنــدین و( قوتابخــانە ئــۆپەرێتی) ،(ســروود) ،(١٩٨٣ ـ

 کە( داخەکەم و ئاخ ئێوەیە بۆ هەر... باخەکەم گۆشەی پەپوولەکەی شەش: )شیعری خاوەنی فەال  کاکەی مامۆستا
 . کردووە تۆماری تەلەفزیۆندا لە و، گۆرانی بە کردوویە( فەریقی مەرزییە) خاتوو چکردووکۆ هونەرمەندی

 
 بـۆ تـازەی شـیعرێکی کە.. هەبـوو دا فەال  کـاکەی مامۆسـتا لەگەڵ باشـم پەیوەنـدییەکی مـن: بابەتە ئەم نووسەر)

 بەرنـامەیەم ئەم مـن کە ەرکـوک،ک تەلەفزیـۆنی لە دەنارد، ی ـ مندااڵن جیهانی ـ بەرنامەی بۆ بنووسیایە، مندااڵن
 سـلێمانی، لە - فەال  کـاکەی چاپخـانەی - چاپخانەکەیـدا لە جـاریش چەنـدین.. دەکـرد ئامـادە سـاڵ دە ماوەی بۆ

 (.بووم ئامادە ماتەمینیشیدا چلەی لە دەکردم، بو مندااڵنی شیعری باسی و دانشتووین پێکەوە
  
 لە نەبـۆتەوە، کاڵ و دیارە کوردا مندااڵنی راگەیاندنی و ئەدەب بواری لە پەنجەی شوێن: قەزاز رەمزی مامۆستا *

ــایی ســااڵنی ــان کۆت ــەرەتای و پەنجاک ــتەکانی س ــەدەی شەس ــردوودا، س ــوردی بەشــی لە راب ــۆی ی ک ــدا رادی  دا، بەغ
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ـــامەی ـــدااڵن بەهەشـــتی)  بەرن ـــادە ی(  من ـــرد ئام ـــرد پێشکەشـــی و دەک ـــی دوو خوالێخۆشـــبوو.. دەک ـــی کتێب  چیرۆک
 (.ئازایی و راستی) و( گۆڕنەتەڵە: )هەیە مندااڵن بۆ چاپکراویشی

  
 و پێــنجەم پــۆلی لە بــوو منــداڵ.. دەزانــم قەزاز رەمــزی مامۆســتا قەرزاربــاری بە خــۆم مــن: بــابەتە ئەم نووســەری)

 گوێ تا دەکرد، هەینیم رۆژی بەیانیی چاوەڕێی هەفتانە.. کەرکوک شاری لە بووم بنەڕەتیدا قوتابخانەی شەشەمی
 منـدااڵن جیهـانی خزمەتکردنـی هـۆگری بوو، بەرنامەیەوە ئەم رێی لە.. بگرم قەزاز رەمزی مامۆستا ەکەیبەرنام لە

 بـۆیە دەکەم، کـورد منـدااڵنی راگەیانـدنی نووسـین بـواری خزمەتی داهاتوودا، لە بتوانم ئەگەر دا بڕیارم ، و بووم
 ..(.ناکەم لەیاد قەزاز رەمزی مامۆستا هەرگیز

  
 دەســتمان پەنجەکــانی بە کە کــوردانەی، شــاعیرە ئــافرەتە لەو یەکــێکە: (قــادر نــووری ەبریەســ) ســۆالڤ دایکــی *

 لەم بەردەوامە ئێسـتاش تـا و، هەیە مندااڵنـدا ئەدەبـی بـواری لە بەرچـاوی رۆڵێکـی سـۆالڤ دایکـی. هەژماردەکرێن
 و دەکەیــن قســە ەفــۆنتەل بە زوو زوو: نووســەر - دەژی( ســوێد - ئۆپســالە) شــاری لە ئێســتا پیرۆزەیــدا، خــزمەتە

 ئیبـاهیم خەاڵتـی) ئەوەیە شـایانی سـۆالڤ دایکـی کە ئەوەدەکەم پێشـنیاری مـن ــ دەخوێنێتەوە بۆم تازەکانی شیعرە
 منـدااڵنی بۆ شیعری چیرۆکە و شیعر کتێبی حەوت ئێستا تا سۆال  دایکی.. ببەخشن پێ ی(٢١١٤) ساڵی( ئەحمەدی
 زەنگـی) ،(خــۆر سـروودی) ،(مــندااڵن بەهەشـتی: )چاپکراوەکانین لە شەش ناوی ئەمانەش.. چاپکردووەن کوردمان

 (.وەنەوشە چەپکێ) ،(ڕێوی مام و داپیرە) ،(کەو قاسپەی) ،(ژیان
  
 شانۆ بواری لە تەمەنی درێژایی بە کوردمانە، تری ناودارێکی عومەر مامۆستا خوالێخۆشبوو: ئەمین عەلی عومەر *
 و چیــرۆک کتێبێکــی چەنــد.. کــردووە مەزنــی خزمەتێکــی مندااڵنــدا ەروەردەیپ و، کــورد منــدااڵنی ئەدەبــی بــواری و،

ــۆ شــانۆنامەیەکی چەنــد ــاوکی عەلــی، عــومەر مامۆســتا.. چــاپکردوە منــدااڵن ب ــدی ب ــان گەورەی هونەرمەن  گەلەکەم
 نــاوی ئەمــانە.. هەبــوو لەســەری بــاوکی کــاریگەریی کە.. خــانە( گەزیــزە) مامۆســتا شــانۆکار و نووســەر و دەرهێــنەر

( یـارمەتی مـام) کتێبـی: کردوون کوردی مندااڵنی پێشکەشی کە عومەرە مامۆستا چاپکراوەکانی بەرهەمە لە هەندێ
 - منداڵ شانۆی بۆ تر دیارییەکی) کتێبی( ٢١١١ ـ سلێمانی ـ مندااڵن شانۆی بۆ دیاری) کتێبی مندااڵن، بۆ چیرۆکێکە

 (.٢١١٦ - سلێمانی - مندااڵن
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 و شـیعر نووسـینی بـواری لە سـەردەمە، ئەم گەورەکـانی نووسـەرە لە و کەڵەشـاعیر لە ەیەکێک: هەڵمەت لەتیف *
 کـوردیەکی بە و، نووسراون منداڵەوە ساکاری و ناسک زمانی بە زۆربەیان چیرۆکەکانی و شیعر مندااڵن، بۆ چیرۆک

 شـیرینن، و سـووک و ناسک هێندە شیعرەکانی سەروای و ترپە گۆڵن، و گرێ بێ داڕێژراون، رەوان و ئاسان و پاک
ـــدااڵن ـــانی بە من ـــان ئاس ـــۆیە ، دەکەن لەبەری ـــیعرەکانی زۆربەی ب ـــراون ش ـــۆرانی بە ک ـــی بە ، و گ ـــدااڵن دەنگ  من

 و عەرەب ی(تـــامر زەکەریــا) و دانیمــارکی ی(ئەندەرســن کریســتیان هــانز) لە هەڵــمەت، لەتیــف مــن ،دەوتــرێنەوە
 کتێبـی دوانگـزە ئێسـتا تـا هەڵـمەت لەتیـف..  نـازانم متـرکە بە فەرەنسی، ی(الفۆنتین) و بولگاری ی(کـرالچـیف)

 لە هەنــدێ نــاوی.. بەخشــی پــێ یــان( ئەحــمەد ئیبــراهیم خەاڵتــی. )کــردوون چــا  منــدااڵن بــۆ چیرۆکــی و شــیعر
 پشـیلەیەک) ،(کاتژمــێر) ،(منــاڵ لە پرسـیار) ،(تـر هێـــــالنەیەکی) ،(دێ جوانـــترین: )منـدااڵن بۆ کتێبەکانێتی

 (.کوردی بۆ گۆڕیوێتی عەرەبییەوە لە ـ دەنوێ ئەستێرە یەک و هەزار نێوانی لە مانـ ) ،(وڕێلێدەخ پاسکیل
  
 ئوسـتۆکهۆڵم) لە ئێستا کوردستانە، باکووری ناسراوی و توانا بە زۆر نووسەرێکی: ئەرسەالن بوز ئەمین محەمەد *
 ، ژمــارەیەش ئەم نووسـیوە، ااڵنمنـد بــۆ کـوردی بە چیرۆکـی و شـیعر کتێبــی سـی نـزیکەی ئێســتا تـا دەژی( سـوێد ــ

 نەگەیشـتوونەتە مندااڵنـدا، ئەدەبـی بـواری لە کوردمـان تـری نووسـەرێکی هـیچ ئێسـتا تـا و، پێـوانەییە ژمارەیەکی
 لە هەنــدێ نـاوی و بــکەم لەگەڵـدا پەیوەنـدیی و بــزانم تەلەفـۆنی دا هەوڵـم زۆر: نووســەر.. )ژمـارەیە ئەم نیـوەی

 (.نەکەوت دەست لەفۆنەکەیمتە ژمارەی وەربگرم لێ کتێبەکانی
  
 بـواری لە چـایچی سیمین خاتوو کوردە، ناسروای شاعیرێکی کوردستانە، رۆژهەاڵتی دایکبووی لە: چایچی سیمین *

 لەوانە نووسـیوە، منـدااڵن بـۆ شـیعریی شـانۆنامەیەکی چەنـد ئێسـتا تـا دیـارە، پەنـجەی شـوێن مندااڵنیشدا ئەدەبی
 دوو.. دایڕشــتوتەوە شــیعر بە ســمین خــاتوو کوردیمــانە، فۆلکلــۆریی ئەندێشــەیی یچیرۆکێکــ کە ،(بیـــــبل و تیـــــتل)

 لە( مشــکان شــای) دووەمیـان ،(خاڵخــاڵۆکە و ئاشــتی شـاری.. ) هەیە منــدااڵن بــۆ چاپکراویشـی شــانۆنامەی کتێبـی
 . کردوون چاپی سلێمانی لە( ٢١١١)
  
 (قامیشلو) شاری لە( ١٩٦١) ساڵی لە کوردمانە، ناسراوی و توانا بە نووسەرێکی: ئیسماعیل ئیسماعیل ئەحمەد *
 رەگەزپەرســتی رژێمــی چــونکە دەنووســێ، عەرەبــی زمــانی بە.. بــووە دایــک لە کوردســتاندا رۆژئــاوای لە پــاڵەوان ی

ــانی لە جــگە بەعــس، ــی زم ــان عەرەب ــدااڵنی نەداوە رێی ــی من ــر گەالن ــانی بە ت ــان زم ــوێنن خۆی ــن، و بخ  بە بنووس
 سیاســەتە ئەو قوربانیــانی لە یەکــێکە( ئیســماعیل ئســماعیل ئەحــمەد) مامۆســتا.. مــان،کورد منــدااڵنی تــایبەتیش
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 ئەم ئێســـتا تـــا هەیە، بـــااڵی توانـــایەکی مندااڵنـــدا، شـــانۆی نووســـینی بـــواری لە ئەحـــمەد مامۆســـتا.. شـــۆڤێنییە
 : چاپکردوون مندااڵن بۆ شانۆنامانەی

  
 چەقاوەسووەکە سێ چیرۆکی ـ الپالپە الڕشقیاء حیکایە) ە،شانۆیی دەقی چوار( ٢١١١ - رێوی تۆبەی - الپعلب توبە)
ــ ــانۆگەرییە، دوو( ٢١١٩ ـ ــالم) ش ــار ڕح ــول الحم ــانی - الکس ــدرێژە خەونەک ــانۆگەرییەکە،( ٢١١١ - تەمەڵەکە گوێ  ش
 ،(٢١١١ - سەخــت کێڵگەیەکـی - المنیـ  الحقـل)  ،(شــوورە ــ السـور) ،(٢١١١ ــ دانـا باڵنـدەیەکی ــ الحکیم الگائر)
 ورگرتـووە نێودەوڵەتی و سوری خەاڵتیێکی چەند ئیسماعیل، ئیسماعیل ئەحمەد.. (محەمەد قازی - محمد اضیالق)

 فەلەســتین، شــاریقە،: واڵتــانی لە لەوانەش کــردووە، بەشــداری منــدااڵن نیــودەوڵەتی فیســتیڤاڵی چەنــدین لە.. 
 . عێراق مەغریب،

 
 سـەر بـۆ گۆڕیـون عەرەبیـیەوە، لە ی ئیسـماعیل ئیسماعیل ئەحمەد شانۆنامەکانی لە حەوت( قانی  وریا هەورامان)

 . کردووە چاپی سلێمانی لە دا،( ٢١١٨) ساڵی لە( مندااڵن بۆ شانۆنامە حەوت) ناوی بە کوردی زمانی
  

 : دەردەکرێن بەردەوام ئستاش یا دەرکراون مندااڵن بۆ کە کوردییانەی گۆڤارە ئەو ناوی
  
 کـورد منـدااڵنی ئەدەبـی مێـژووی لە کـوردە، منـدااڵنی گۆڤاری یەکەمین( ١٩٤٦: کورد مندااڵنی گڕوگاڵی) گۆڤاری *
. دەردەچــوو مەهابــاد لە( کوردســتان کۆمــاری) ســەردەمی لە دا،( ١٩٤٦) ســاڵی لە کوردیمــان شــیرینی زمــانی بە ،دا

 سـێ ەنهـات.. دەکـرا چـا  شـیرین مەهابـادی شـاری لە( کوردسـتان چاپخـانەی) لە کـورد منـدااڵنی گڕوگاڵی گۆڤاری
.. هەیە( مەزهەر کەمــاڵ) دکتــۆر کوردمــان مێژوونووســی لەالی( ســێیەم) و( دووەم) ژمــارەی.. کــرا چــا  لــێ ژمــارەی

 . هەبوو بەغدا لە ـ کورد زانیاری کۆڕی کتێبخانەی لە ژمارەیە دوو ئەم هەر کۆپییەکانی
  
ــاری * ــتێرە) گۆڤ ــارەی( ١٩١٢: ئەس ــی ژم ــارە ئەم یەکەم ــاڵی لە لە گۆڤ ــاری لە دا (١٩١٢) س ــدا، ش  الیەن لە بەغ

 - یوسـفی ســاڵ ) شـەهید یەکەم ژمـارەی دەرکرا، لێ ژمارەی دوو تەنها دەرکرا، کوردییەوە رۆشنبیری بەڕێوەبەرێتی
 دەسـتی عێـراق حکـومەتی بـوو، ی(سەرنووسەر - فوئاد ئیحسان)  دکتۆر( دووەم) ژمارەی بەاڵم بوو، ی( نوسەر سەر

 شارە بە کەرکووکی) پێشەکییەکەیدا لە ئیحسان دکتۆر سەرنووسەرەکەی ئەوەی بەر ەل گرت، دووەمدا ژمارەی بەسەر
 و شـاعیر چیرۆکێکـی باڵوکـردنەوەی لە ببـوون، نـیگەران بەعسـییەکان، هەروەهـا.. ناوبردووە( کوردستان جوانەکەی
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 نەمـاوە یـاد لە یمچیـرۆکەکە دەقی ئەستێرەدایە، دووەمی ژمارەی لە کە( مەریوانی دڵشاد) شەهیدمان چیرۆکنووسی
 و نوقڵ فرۆکەکانیان، بۆنەکاندا، و جەژن لە دنیادا واڵتانی لە) بوو ئەمە چیرۆکەکەی بابەتی کە دەزانم ئەوە.. 

 مەرگ فیشـەکی و بۆمب عێراق فرۆکەکانی کەچی.. خوارەوە هەڵدەدەنە مندااڵن بۆ دیاری و شووشە بووکە و شیرینی
 ....(دەبارێنن دا کورد مندااڵنی بەسەر

   
 - منـاڵ شـانۆی) کتێبەکەیـدا ی(٦٩) الپەڕە لە کە بـکەمەوە، راسـت( قەرەداغـی بورهان) کاک هەڵەیەکی دەمەوێت

 ئەسـتێرە گۆڤـاری دەرچووبێـت، سلێمانی لە کە مندااڵن گۆڤاری یەکەم: )نووسیوێتی( سلێمانی - ٢١١١: یەکەم چاپی
 ئاماژەشـی قەرەداغـی بورهـان کـاک( بووە یوسفی ڵ سا - نووسین سەرۆکی دەرچووە، ١٩١٢ ساڵی هاوینی لە کە یە

ــردووە، بەوە ــی ی(ســێیەم بەرگــی) ی(٣١٨) الپەڕە لە زانیــارییەی ئەم کە ک  - گەشـــاوەکەم شـــارە ســلێمانی) کتێب
 مامۆستا لە یا بێت بورهانەوە کاک لە هەڵەکە.. وەرگرتووە( خالید ئومـێد بابـان، ئاسۆ بابـان، جەمـاڵ: نووسینی
 ژمارەکەشـدا هەردوو لە.. دەرچـووە بەغـدا لە و دەرنەچـووە سـلێمانی لە کە لەوەی دڵنیابوونیـان بۆ.. نبابا جەماڵ

 لە بــوو قوتــابی ئیتالیــایە، لە ئێســتا کە( حمیــد) وێنەکێشیشــم هونەرمەنــدی هــاورێیەکی تێــدایە، منــی نووســینی
 بەغـدا لە یـش(یوسـفی سـاڵ ) دشـەهی ئەمەو کێشـاوە، ژمـارەکەی هەردوو بـابەتێکی چەنـد وێـنەی بەغـدا، زانکۆی
 . تیاچوون دا( ١٩٩١) ساڵی کۆڕەوەکەی لە هەبوو، ژمارەکەیم هەردوو من نەبووە، سلێمانی لە و دەژیا

  
 : دەردەچن کوردستاندا دەرەوەی لە و کوردستان لە ئێستا کە گۆڤارێک چەند ناوی *
 
 سمۆرە) ،(دەردەچێت ئاراس دەزگای لە - گوڕگوڕ باوە مندااڵنی) ،(دەکات دەری کوردستان منداڵپارێزی - پەپوولە)
 منـداڵی) ،(کوردستان رۆژهەاڵتی - نێرگز) ،(جگەرگۆشەکان) ،(هەن ) ،(گوڵەکان) ،(دەریدەکات سمۆرە خانەی -

 ،(کوردسـتان رۆژهەاڵتـی - سـروە) ،(دەکـات دەری کوردسـتان رۆژهەاڵتـی منـداڵپارێزی - منـدااڵن دنیای) ،(سەردەم
 منــدااڵنی کـۆمەڵەی - کوردیلەکـــان)  ،(کـۆالرە) ،(کەڤر) ،(بەرخەکەم) ،(گۆران) ،(خەنـدە) ،(مندااڵن هێالنەی)

 - شـەن  و شۆخ) ،(جیری و تۆم) ،(کەنـاری) ،(دیالنا) ،(مندااڵن رووداوی) ،(دەکـات دەری - نەرویــج لە - کورد
 تـا زۆربەیـان. هتد... (تاو تاو) ،(دەکرد دەری ئـــــاراس دەزگای - مشــکە) ،(دەردەکرێ کوردستان هەاڵتی رۆژ لە

 . وەستاون ئێستا هەندێکیان دەردەچن، ئەمڕۆش
  
  کە سازکرا،( دهۆک) شاری لە( ٢١١٣ - ١ - ٦) لە ئەمساڵ( کورد مندااڵنی ئەدەبی کۆنفرانسی یەکەمین) *
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 و کوردسـتان باشـووری یشـارەکان لە منـدااڵن، ئەدەبـی بـواری رۆشـنبیرانی و شـاعیران و چیرۆکنووسان لە کۆمەڵێک
 و رۆشـنبیری وەزارەتـی الیەن لە دووەم کونفرانسی هیوادارین.. کرد تیا بەشدارییان کوردستان رۆژهەاڵتی و باکوور
ــی ــتانەوە الوان ــازبکرێت کوردس ــارییەکی و س ــۆ باشــتری ئامادەک ــت ب ــەران و بکرێ ــاعیران و نووس  و رەخنەگــران و ش

 تۆخمەتری پرۆگرامێکی و، بکرێن بان  دەرەوەدا و کوردستان لە کورد، اڵنیمندا ئەدەبی بواری پسپۆری شارەزایانی
 . بکرێت کورد مندااڵنی ئەدەبی پێشخستنی بنەماکانی تاوتوێی تەسەلتر.. و دابنرێت بۆ
  

 تـازە نووسـەرانی یا نەماون، یاد لە ناوەکانیانم کە دەکەم، شاعیرانە و نووسەر لەو لێبووردن داوای کۆتاییدا، لە
ـــوونهە ـــاوانەی ئەو لەگەڵ و، ڵکەوت ـــەرەوەدا، ن ـــاوم س ـــردوون، ن ـــۆی بە نەب ـــدە ئەوەی ه ـــاڵە حەڤ  دەرەوەی لە س

.. نووسـینەم ئەم دەربارەی دڵسۆزیش خۆێنەرانی ئێوەی.. نەدیون تازەکانم چاپکراوە بەرهەمە هەموو و، کوردستانم
 ئەوپەڕی بە بینێــرن، - یە خــوارەوە لە - ئیمــایلەکەم بــۆ هەیە تێبینییەکتــان و گلەیــی و پێشــنیار و رەخــنە هەچ

.. دەگـرم لەبەرچاویـان داهاتوومـدا نووسـینەکانی لە.. و وەردەگـرم لێتـانی سوپاسـەوە و دڵفراوانـی بە و خۆشحاڵی
 .دەخوازم کوردمان مندااڵنی ئەدەبی و رۆشنبیری پێشکەوتنی و گەشەکردن هیوای

 
 ٢١١٣ سێپتەمبەریی ١٦

 
 

 
 

 .ی گەلەکەمانەشادی.. شادیی منداڵەکانمان
  

 و شادی ئەوپەڕی بە جگەرگۆشەکانیان کە ئەوەن، هیواخوازی دڵیانەوە، ناخی لە باوکان، و دایکان هەموو بێگومان
 خەندە لە سەوز، و شیرین خەونی لە و هیوا لە.. خۆشەویستی لە و خۆشی لە پڕبێت ژیانیان.. بژین کامەرانییەوە

 . پێکەنین لە و
  

 بێـنەوە خۆیـان رابـردووی سـەختی ژیـانی ئەوەی بـێ بـکەنەوە، خۆیـان ژیـانی لە بیـر ئەوەی بێ ، باوکان و دایکان
 و باشـی بە..  بـکەن شـاد و بەخـتەوەر منـداڵەکانیان کە ، دەدەن ئەوە هەوڵـی توانایـانەوە ئەوپەڕی بە.. بەرچاو
 و باشی بە و، بسازێن اندادەوروبەرەکانی لەگەڵ و، ئاسایی کەسانێکی بە ببن بتوانن تا.. بکەن گەورەیان دروستی
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 و پاک دڵە لە بوغز و کینە و رق و، دەروونی گرفتێکی و گرێ هیچ ئەوەی بێ.. رەفتاربکەن سەردەمیانە و دروستی
 لە ئەوەن، ئامــادەی.. پیرۆزەیــان ئامــانجە ئەم هێنــانەدیی بــۆ باوکــان و دایکــان.. هەبێــت شــوێنیان قنجەکانیانــدا

 . بدەن خۆشیان ژیانی بە و خۆشی بە قوربانی.. منداڵەکانیان زەرانیخۆشگو و کامەرانی و شادی پێناوی
  

.. کوردیمـان کۆمەڵگـای کۆمەڵی بە و تاک دەبنە کە ئەمڕۆمانن، چاوگەشەکانی منداڵە کە دەزانین، ئەوە هەموومان
 شـەکردنیانگە پێداویسـتییەکانی و پێویسـتی زیـاتر تـا.. بکەیـن لەگەڵدا رەفتاریان شیاوی و دروستی بە زیاتر تا

 گەشـەکردنی پاڵپشـتی و هاوکـار زیـاتر تـا.. بکەیـن دابین بۆ خۆشیان و شادی هۆکانی زیاتر تا.. بکەین جێبەجێ
 و ئــازادی زیــاتریش تــا.. بگــرین بۆچوونەکانیــان لە و را و بیــر لە رێــز زیــاتر تــا.. ببــین خولیاکانیــان و بەهــرە

 ئەگەر.. بگـرین ئامێزیـان لە پێکەنیـنەوە و بـزە و وخۆشـیرو و، نیـانی و نەرم بە زیـاتر پێببەخشین، سەرفرازیان
 ئاشـتی و هێمنـی بە زیاتر کە بڕەخسێنین، بۆ ئەوتۆیان زەمینەیەکی.. ببەخشین پێ زیاتریان خۆشەویستیی و سۆز

 متمانەمــان و بــڕوا زیــاتر منــداڵەکانمان. هتــد... زیــاتر.. و.. زیــاتر تــا.. بــژین دڵنیــاییەوە و ئاســوودەیی بە و
 لە کە دەبـــین، دڵنیـــا ئـــێمەش.. بۆیـــان خۆشەویســـتیمان لە و دڵســـۆزی لە دەبـــن دڵنیـــا زیـــاتریش.. و نپێـــدەکە

ـــاتوودا ـــنە ،داه ـــاک دەب ـــۆمەڵی و ت ـــایەکی ک ـــوردیی کۆمەڵگ ـــا و دروســـت ک ـــکردن چـــۆنییەتی کەواتە.. تەب  و گۆش
 سـەقەتی، و خراپـی بە یـا دروسـتی، و باشی بە.. ئەمڕۆدا مندااڵنی لەگەڵ رەفتارکردن چۆنییەتی پەروەردەکردن،

ــاریگەری ــدانەوەیان و ک ــڕی لەســەر رەنگ ــداڵەکانمان ئەم ــت نیشــتمانەکەمان و گەل داهــاتووی لە.. و من  لەم.. دەبێ
 و رێنمــایی و پەروەردەکــرن چــۆنییەتی رادەی بە بەنــدە.. کوردســتان و کــورد داهــاتووی و چــارەنووس روانــگەیەوە،
   .دەدوورینەوە ئەوە.. بچێنین چی: " وتەنیش کورد.. ئەمڕۆمانەوە انیچاوگەشەک منداڵە ئامادەکردنی و ئاراستەکردن

  
 دروسـتییەوە، و خۆشەویسـتی بە.. دڵفراوانتربن و لەسەرخۆتر تا شارەزابن، و وریا باوکان، و دایکان زیاتریش تا

 قۆناغەکـانی سـیماکانی لە و سروشـت لە زیاتر تا بکەن، منداڵەکانیاندا هەڵەکانی لەگەڵ هەڵسوکەوت و مامەڵە
ـــانی ـــداڵێتی ژی ـــگەن من ـــزانن ئەوەش.. ب ـــت کە ب ـــتییەکانی و خواس ـــدااڵنی پێویس ـــڕۆ من ـــان.. ئەم ـــت هەم  و خواس

 سـەردەمی منـدااڵنی ئەمڕۆمان مندااڵنی.. نین گەورە ئێمەی وەکو بڵێین یا.. نین پێشتریان نەوەی پێداویستییەکانی
 لەگەڵ پێویسـتییەکانیان و خواسـت و خەون بـۆیە.. رینجیهـانگی و سـەمەرە و سـەیر داهێنـانی و تازە تەکنۆلۆژیای

 نــابێ لەبەرچــاوبگرن، راســتییانە ئەو ئەمڕۆمــان باوکــانی و دایکــان پێویســتە.. جیــاوازن خۆیانــدا پــێش منــدااڵنی
 .بکەنەوە دووبارە رابردوو کلیشەداری گۆشکردنی و پەروەردە شیوازی نابێت.. بن رابردووخواز و کۆنەپەرست
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ــانی ــانمیهرە دایک ــانی و ب ــۆز، باوک ــێ وا دڵس ــادی کە مەگەن ت ــداڵەکانتان، ش ــا من ــارە بە تەنه ــامان و پ  بە و، س
ــوبەرگی ــااڵوااڵی جل ــواردنی بە و، جــوان ئ ــاک بە و، خــۆش خ ــزی و پ ــین بە و، تەمی ــی داب ــابەتی کردن ــەیر ب  و س
 دیــارییەکی وەکــو ەک نیــیە، مــاددی شــتێکی شــادی. دی دێــتە.. جــوان ژووری رازانەوەی بە و، کــردن یــاری ســەمەرەی
 شـادی.. منـدااڵنە رووحـی و دەروونی پێویستییەکی شادی.. بکەن منداڵەکانتانی پێشکەشی پێچراوە جوان قەشەنگی

 زۆر زیـویش و زێـڕ لە چـونکە.. دی نـایەتە دنیـا زیـوی و زێـڕ هەمـوو بە و پـارە بە شـادی.. خۆشـە ژیـانێکی کلیلی
 و دەیـڕوێنین زەویـدا لە ئـێمە بەڵکـو.. نابارێـت ئاسمانەوە لە ادیش کە بزانین ئەوەش دەبێ.. بەنرخترە و گرنگتر

 ..". پێیەکانمانن شوێن ناخۆشیش.. باڵەکانمانن شادی: " دەڵێ( پاول جیان.. )دێنین بەرهەمی
  

ــان و گــرژی.. منــدااڵن پێکەنینــی و زەردەخەنە و کــرانەوە و رووخۆشــی ــدااڵن گۆشــەگیریی و تــۆران و گری  ئەم.. من
 بە ناسـکیان، زەردەخەنەی بە مندااڵن دەشێ.. مندااڵنن دەروونی و دڵ ناخی شاراوەکانی شتە نگدانەوەیرە دیاردانە

 . بکەن خۆیان خۆشیی و شادی لە گوزارشت.. هەڵبەزینەوەیان بە.. بەچەپڵەلێدان چاوەکانیان، بە رووخۆشیان،
  

 چۆن دەتوانین منداڵەکانمان شاد بکەین؟

  
 ببەخشـین پـی خۆشەویسـتییان ئەوپەڕی پێویسـتە کە ئەوەیە منداڵەکانمان، کردنی دیشا هۆی گرنگترین(: یەکەم)

 دڵمــانەوە نــاخی لە کە نیــیە، بەس ئەوەش هەر.. باوکــانەوە و دایکــان الیەن لە خۆشەویســتی تــایبەتیش بە.. 
 بە ئامێزگرتنیـــان، لە بە شـــیرین، رســـتەی بە و، وجـــوان بـــاش وشـــەی بە پیویســـتە بەڵکـــو.. بوێـــت خۆشـــیانمان
 بکەیـن ئاشکرای و دەربڕین بۆ خۆمانیان سۆزی و دڵسۆزی و خۆشەویستی.. سەریاندا بە دەستهێنان بە ماچکردنیان،

 منـداڵەکانمان.. هەیە منـداڵەکانمان لەسـەر گرنگـی کـاریگەرییەکی خۆشەویستیمان، و سۆز رووبەڕووی دەربڕینی.. 
ـــتی بە کە دەکەن، بەوە هەســـت ـــیانمان راس ـــن خۆش ـــیر.. و دەوێ ـــدا یننش ـــتکردنەمان، ئەم.. لەدڵمان  لە وا گوزارش

 دیگـۆن. )دەبێـت گەورە لەگەڵیـدا خۆشەویسـتییەش ئەم.. خۆشـبوێ تریشیان کەسانی و خۆیان دەکات منداڵەکانمان
 سـوودێکی خۆشەویسـتییەت ئەم پاداشـتی لە.. ببەخشـیت منـداڵەکەت بە خۆشەویسـتی کەمێـک گەر: " دەڵـێ( راسکن
 ..".پێدەگات زۆرت

  
 تـــایبەتیش بە.. خێـــزانە ئەنـــدامانی پێکەوســـازانی و تەبـــایی.. منـــدااڵن شـــادی تـــری گرنگـــی هـــۆیەکی (وەمدو)

.. کـۆمەاڵیەتییە یەکەی بچـووکترین و بناغە بەردی خێزان.. باوکان و دایکان نیوان باشی پەیوەندی و خۆشەویستی
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 و دوان و رەفتـــار و پەیوەنـــدی چـــۆنییەتی بـــۆیە.. منـــدااڵنە قوتابخـــانەی یەکەمـــین و ژیـــنگە یەکەمـــین مـــاڵیش
 داهــاتووی لە و، ئەمــڕۆ ژیــانی لەســەر کاریگەریــان خراپــی یــا باشــی بە خێــزان، ئەنــدامانی نێــوان هەڵســوکەوتی

 یەکتریـان و تەبـابن زیـاتر باوکـان و دایکـان تـا.. دەبێـت ناشـادییان و شادی لەسەر کاریگەرییان.. دەبێت مندااڵن
 هێنـدەش دوو.. بـکەن یەکتـری لە پێشوازی زەدەخەنەوە و گەشی و رووخۆشی بە.. بگرن لەیەکتری رێز و، خۆشبوێ

.. دەکەن ئاســوودەیی و دڵنیــایی و ئــارامی بە هەســت دەکەن، کــامەرانی و خۆشــی و شــادی بە هەســت منــداڵەکانیان
 ەواتەک.. دەژین شادی بە تەبادا و رێک باوکانێکی و دایکان نازی و خۆشەویستی سایەی لە کە دەکەن، بەوە هەست
 . بگرن بەرچاو لە گرنگە هۆیە ئەم پێویستە باوکان، و دایکان

  
 لە تـێکەاڵو، ی( عائیشـە) قوتـــــابخانەی لە بـووم، مامۆسـتا کە ، دا - ١٩٨٥ - سـاڵی لە: بابەتە ئەم نووسەری)

 پۆلەش ئەو ڕابەری و، دەوتەوە شەشەم پۆلی بە بیرکاریم وانەی کوردستان، ی کەرکوک شاری لە رەحیماوە گەڕەکی
 هـێمن و زیـرەک و سەالر و ژیر و جوان کچێکی بڵێی تا بوو،( نیان) ناوی کە قوتابییەکانم کچە لە یەکێک.. بووم
 کەم لە هەناســەکانیدا، قــووڵی لە دەموچاویــدا، لە بــوو، گۆشــەگیر و مەلــوول و مــات و کــز هەمیشــە بەاڵم بــوو،

 پۆلـدا لە رۆژێ.. نابڕێـت دەری و پەنگـاوەتەوە دڵیـدا اخینـ لە گەورە خەمێکی نیان کە دەچووم ئەوە بۆ دووییدا،
 کۆتـایی نزیک لە سااڵنە، کە دەکردەوە پڕ پۆلەکەم قوتابییەکانی ی - المدرسیة البطاقة - قوتابخانە پسوولەی

 هەر دەربــارەی رابەر مامۆسـتای تێبینــی و سـەرنج و زانیـاری کۆمەڵێــک لە بـێجگە دەکـرایەوە، پــڕ خوێندنـدا سـاڵی
ــان نهێنــی بە کە یەک،قوتــابی ــۆڕانێکیش هەچ دەکــردەوە، پڕم  بەســەر گۆڕانیــان ســاڵەدا لەو خێزانیــدا بــاری لە گ

 ئەو دەزانـــن ــــ مامۆســـتان - کە ئەوانەی.. دەکـــرد تۆمـــار و دەپرســـی قوتابییەکانمـــان لە ئاشـــکرایی بە بهاتـــایە،
 بەغداوە لە ساڵەوە سەرەتای لە( اننی.. )نەماوە ئێستا هەبوون، دا(قوتابخانە پسوولەی) لە بوون چی زانیاریان

 نیـان ژیانـدایە؟ لە باوکـت: پرسـی لـێم ئەو، پسـوولەکەی پڕکردنەوەی سەر گەیشتمە کە کەرکوک، بۆ گەرابوونەوە
 کە( مـردووە) نووسـیم و کـردووە رەشـم منـیش( زینـدووە) نووسرابوو پێشتر لەوە کە" مردووە باوکم: "دامەوە وەاڵمی
 مامۆسـتا: " گـوتم پێـی.. ببـوو زەرد رەنگـی.. هـات دوامـدا بە نیـان بەجێهێشـت، پـۆلم و لێـدرا وانە کۆتایی زەنگی
 ".بکەم بۆ قسەت کەمێ دووبەدوو حەزدەکەم، هەیە کاتت ئەگەر

  
 لە گەشــەکانی چــاوە و کــرد گریــان بە دەســتی بەکــۆڵ زۆر نیــان دانیشــتین، وێنەکێشــان ژووری لە چــووین پــێکەوە

 لە پڕبـوون چاوەکـانم چیـیە، نیـان کێشـەی کە بـزانم ئەوەی بەبێ منیش ناشارمەوە لێتانی.. بوون نوقم فرمێسکدا
 هەر تـۆ دانـێ، خـۆت گەورەی بـرا بە مـن: " نیـان گـوت پێـیم.. هەیە گەورەی کێشـەیەکی نیـان کە زانیم فرمێسک،
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 نــامەوەتوا پەڕی ئەو بە بــێ، بەڵــێن ؟..دەگــری بــۆ ؟ چیــیە کێشــەکەت.. دەزانــم خۆمــت خوشــکی بە نیــت، قوتـابیم
 مـاوەیەکی دوای.. سـڕی نیـانم فرمێسـکەکانی"  بـکە؟ بۆ قسەم و مەگری.. دەپارێزم نهێنییەکەشت دەدەم، یارمەتیت
 خۆشـتم زیـاتر بـرایەک لە.. مامۆسـتامی هەر نەک منـیش.. مامۆسـتا: "گـوتی نیان.. دانەوە هەنیسک بەدەم گریان،
 بەزەیــی، بــێ دڵــڕەق، شــەڕانی، پیــاوێکی بــاوکم.. یەبمــردا خــۆزگە.. نەمــردووە بــاوکم و، کــرد درۆم مــن.. دەوێــی

 نەدات، دایکـم لە پـڕ و تێـر نەبـوو رۆژ.. دۆزەخ بە کردبـوو ماڵمـانی جوێنپیس، دڵپیس،.. نەکەر ئیش گۆماناوی،
 بەرگەی و، بێـت گەورە دڵی دایکم هێندە.. هەبێت ژنێک دنیادا لە ناکەم بڕوا.. دەگرت پێ بیانوویەکی رۆژەی هەر
 هـاوڕێی هـاتبوو، بـاوکم الی بـۆ ماڵمـان، بۆ هات باوکم هاوڕێیەکی رۆژێک... بگرێت ستەمە و ناهەقی هەموو ئەو

 فەرمـووی دایکیشـم بـوو، کـورد ماڵمـان، بـۆ هـاتبوو باوکمـدا لەگەڵ جارێـک، چەنـد لەوەپێشـیش بـوو، خواردنەوەی
 دایکم لە دڵی.. کەوت هاوڕێکەی ەب چاوی و هاتەوە باوکم کە.. بێتەوە تر کەمێکی پاش لەوانەیە دانیشە.. لێکرد
 هـۆ بەبـێ جار زۆر.. نەیات بەسەر منی و دایکم وەکو کەس.. دۆزەخ و ئاگر بە بوو ماڵمان تر هێندەی.. کرد پیس

 بەنـدکردنی سـاڵ بیسـت بڕیـاری دادگـا کوشـت، هاوڕێکەی باوکم پار ساڵی تا.. دەدا منیشی لە تێر دایکمدا لەگەڵ
 بێـت وا بـاوکێ مامۆستا، جا.. دەژین خاڵمدا ماڵی لە نەنکم لەگەڵ دایکم و من وک،کەرک بۆ هاتینەوە ئێمەش، دا

 گوت تۆم بە بۆیە.. نازانم باوکمی بە قەت وا تاوانباری دەبەم؟ ناوی باوکم بە شەرمەزارییەوە بە.. باوکە کەی.. 
 و گریــان بە دەســتی دیســان نیــان.. " مــردووە بنووســە هەر.. نیــیە بــۆم زیــانی ئەگەر.. مامۆســتا ببــوورە.. مــردووە

 نیــان بە چــاوم رۆژێــک هەمــوو بەاڵم.. خوێنــدن ســاڵی کۆتــایی بــۆ مــابوو مانگێــک ئەگەرچــی.. کــرد رشــتن فرمێســک
 چەنـــد.. بـــکەمەوە بەرز ورەی تـــا.. و دەکـــرد ئامۆژگـــاریم و دەکـــرد بـــۆ قســـەم و، دەدایەوە دڵـــیم زۆر و، دەکەوت

 و هیوانەبڕان و کۆڵنەدان و خۆڕاگرتن و و کوێرەوەری و خۆشی ان لە پڕ منداڵێتی ژیانی سەرگوزشتەی و چیرۆکێک
 و زاڵبن توانیان تێکۆشاندا و بڕوابەخۆبوون سایەی لە کە.. کرد بۆ جیهانم ناودارانی کەڵە لە هەندێ تێکۆشانی،

 ئەو کۆتــایی هەفــتەی لە.. نیــانەوە دڵــی بــخەمە ئومیــد و هیــوا بــاش رادەیەکــی تــا تــوانیم.. بــکەن دروســت ژیــان
 ئومیــد بــێ لە و خەم لە نیانــت راســتی بە: " گــوتی.. و کــردم سوپاســی زۆر و الم بــۆ هــات نیــان دایکــی ،مــانگەدا

 هەرگیـز بەاڵم.. هاتووە لێ چی و، کوێوە کەوتۆتە نیان ئێستا نازانم ئ"  دەداتەوە من دڵی ئەو ئێستا رزگارکرد،
ــان دیمەنــی و رۆژە ئەو ــان و نی ــاد لە فرمێســکەکانیم و گری ــاچ ی ــان: تێبینــی.. )نن ــاوێکی نی ــۆ خــوازراوە ن ــاوە ب  ن

 ئەوەش بـۆ.. راسـتییەکە بەڵکـو نیـیە، هەڵبەسـتراو چیرۆکێکی.. گێڕانەوە بۆم ئەمەی( قوتابییەم ئەو راستییەکەی
 ژیـانی لەسەر جەستەیی و دەروونی خراپی کاریگەرییەکی چ باوک، و دایک نێوان ئاژاوەی کە بزانن تا.. کرد باسم

 ". جەن  بە ماڵی نە.. تەن  پێاڵوی نە: " دەڵێ کوردیشمان پەندێکی. .هەیە مندااڵن
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 زبر زمانێکی و رەق و زەق شێوازێکی بە و، پێویست لە زیاد لۆمەی و تەریقکردنەوە و سەرزەنشت و رەخنە (سێیەم)
 کســتخواردووش بێدەســەاڵتی کەســانێکی بە خۆیــان و، نەبێــت خۆیــان بە بڕوایــان و متمــانە دەکــات منــدااڵن لە وا.. 

 برینـدار هەسـتیان کە بکەیـنەوە، روون بـۆ شـێوەیەک بە هەڵەکانیـان پێویسـتە.. لۆمە و رەخنە جیاتی لە.. بزانن
 تۆ: بڵێین هەڵەکردوو منداڵی بە نموونە بۆ.. رێزگرتن و خۆشەویستی شیوەی لە.. نەکەین سەرکوێریان و، نەکەین

.. ببیـت هەڵەیە ئەم دووچاری کە نەبووین، بڕوایەدا لەو.. نیدلۆڤا و باش و ژیر راستگۆی، و بەڕێز و خۆشەویست
 . بکەینەوە راست هەڵەکانمان پێویستە بەاڵم هەڵەدەکەین، هەموومان بکردایە، وات کارێکی یا
  
 شــێوازی.. بــکەن ئاســوودەیی بە هەســت منــداڵەکانمان کە کــایەوە، بێنیــنە وا کەشــوهەوایەکی پێویســتە، (چــوارەم)

 و توند بە دەیانەوێ باوکان، و دایکان لە زۆر.. گوڕەشە و هەڕەشە زمانی لە دووربێت گەڵیاندا لە مامەڵەکردنمان
 و هەڵە شــێوازێکی بە یــا بــکەن، فەرماییشــەکانیان ناچــاری منــداڵەکانیان لێــدان، و چاوســوورکردنەوە و تیــژی

.. نەکەیـت قسـەم بە ئەگەر ت،ناوێیـ خۆشـتم بکەیـت ئەوە ئەگەر: نمـوونە بـۆ.. دەدەن دەروونییـان ئـازاری نادروست
( یۆنامـات) بـۆیە.. داخە دەمـت و مەکە بازی چەنە زیاتر لەوە دەبیت، خوێڕی دەرەوە بچیتە.. ناکەم لەگەڵ قسەت
 هەاڵنە، شـیوە و نەشـیاوانە قسـە ئەو.. "یە ــ داخە دەمـت ــ نـاوم کە وامـدەزانی ساڵیم، سیازە تەمەنی تا: "دەڵێ

 و بـوون یـاخی و دڵڕەقـی و کەلەڕەقـی فێـری دەکـات، دڵەڕاوکێیان و ترس فێری ..دەکات رەشبینی تووشی مندااڵن
 . ناکەن شادی و خۆشەویستی و خۆشی بە هەست.. دەکات الساریان

  
 دەدەن، ئەنجامیــان کە کــارانەی لەو کردنیــان ســوپاس و ئــافرین و دەستخۆشــی و پیاهەڵــدان و ســتایش (پێــنجەم)

 بەردەوامبـوون و درێـژەدان بـۆ هانـدەر دەبێتە لێکردنیان دەستخۆشی.. اڵننمندا خۆشیی و شادی تری گرنگی هۆیەکی
 منــدااڵن لە کــار پیاهەڵــدان، و ســتایش هێنــدەی شــتێک هــیچ: "دەڵــێ شەکســپیر. جوانەکانیانــدا و پوخــت کــارە لە

  "  .ناکات
  
 یاری کاتی بەرن، ەریبەس منداڵەکانیاندا لەگەڵ کە هەبێت، گونجاویان کاتی باوکان و دایکان پیویستە (شەشەم)

 لە سـەیران بـۆ گشـتی، پـارکێکی بـۆ یـاری، شـاری بۆ چون باخچەیەک، بۆ چون پیاسەکردن، و گەڕان کاتی کردن،
: " دەڵـێ( براون جاکسۆن. ) هتد... گشتیدا کتێبخانەیەکی لە ـ مندااڵن بەشی ـ بۆ ئاهەنگێک، بۆ سەیرانگایەکدا،

 .. ".گرنگن ئەوها ئەوانیش بۆ گرنگن، تۆ بۆ چۆن کاتانە ئەو.. وامەخەد منداڵەکانتدا لەگەڵ یاری و گەڕان کاتی
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ــداڵەکانمان بە رێ پیویســتە (حەوتەم)  ــدەین، من ــازادی بە کە ب ــر و را لە گوزارشــت راشــکاوی و ئ  بۆچــوونی و بی
ــان ــکەن خۆی ــا.. ب ــان دڵــی بە ی ــرن خۆی ــۆبزی بە ئەگەر چــونکە.. هەڵبژێ ــی و را زۆر و ت ــان هەڵبژاردن  ەب خۆمانی

 بە گـوێ و، دەکەن لەگەڵدا رقەبەرایەتیمان و سەرپێچی و، هەڵدەگەڕێنەوە رووڕووماندا لە.. بسەپێنین سەریاندا
 و هـاوڕێ.. پێویسـتییەکانیاندا هەڵبژاردنـی لە پرۆژەکانیانـدا، و پـالن و نەخشە دانانی لە با نادەن، قسەکانمان
 . بین زۆرداریان و خۆسەپێن نەک بین، هاوکاریان

  
 شـەواندا، لە تـایبەتیش بە منـداڵەکانمان، بـۆ خـۆش سوعبەتی و نوکتە و مەتەڵ و چیرۆک گیڕانەوەی (تەمهەش)

 ئەو وایە باشــتریش تــرس لە دوورن کە بگێــڕینەوە بــۆ مەتەاڵنەیــان و چیــرۆک ئەو مەرجــێ بە نووســتنیان، پــێش
ــرۆک ــن مەتەاڵنە و چی ــین کە ب ــیرینیان قســەی و خــۆش هەڵویســتی و پێکەن ــدایە، ش ــت تێ ــی لە کە دەکرێ  کتێبێک
 وایە باشـتر.. بخـوێنینەوە بـۆ چیرۆکەشیعرێکیان یا چیرۆکێک خۆش، شیوازێکی بە رەنگاوڕەنگدا، وێنەداری چیرۆکی

.. ئاسـماندا لەژێـر دیـمەن جـوانترین: "دەڵێ( کبلنک رووبارد.. )خەو بکەینە منداڵەکانمان دڵخۆشییەوە و شادی بە
 "... پێدەکەنێ کە منداڵێکە دیمەنی

  
 خۆیـان کەسـایەتی و، بـدەن تواناکانیـان و بەهـرە بە گەشـە دەتـوانن دڵخۆشـن، و شـاد کە مندااڵنەی ئەو (نۆیەم)

.. دەنـێن بنیـات خۆیـان کەسـایەتی دەدەن، ئەنجامیـان و رێیان دێنە تاقیکردنەوانەی ئەو ئەنجامی لە و، دەربخەن
 رەفتار ئەم بە خووگرتنیان.. بکەن کۆمەڵگاکەیاندا و دەوروبەر لەگەڵ هەڵسوکەوت و مامەڵە دروستی بە دەشتوانن

 . دەبێت دروستیان و باش رەنگدانەوەی گەورەییشیدا لە ئەمڕۆیانەوە، باشانەی رەوتە و
  
 بە و، هەڵـدێنێت چـاو دایکیـدا باوەشـی لە منـداڵ.. مندااڵنـدا دڵخۆشـی و شـادی لە دایـک تـایبەتی رۆڵی (دەیەم)

 هەر.. جگەرگۆشـەکانیانە و دایکـان نێـوان خۆشەویسـتی خۆشەویستی، ەهێزترینب بۆیە ، دەکرێت گۆش دایکی شیری
 دایکـان.. منداڵەکانیانـدا خۆشـیی و شـادی پێنـاوی لە دەدەن، خۆشیان ژیانی و شادی و خۆشی بە قوربانی دایکانن

. کەســن ینبەرخــودانتر دایکــان.. مــرۆڤن میهرەبــانترین و ســۆزترین بە دایکــان.. مامۆســتان دڵســۆزترین و یەکەمــین
 " . کردم دروستی دایکم: " دەڵێ( ئەدیسۆن تۆماس)
  
 ". بێت نەرمتر دایک باوەشی لە کە.. نییە سەرینێک جیهاندا لە: " دەڵێ( شەکسپیر(
  

 .. ئێوە سنووری بێ خۆشەویستیی و سۆز و شکۆداری و میهرەبانی دەربارەی زۆرن زۆر قسە پیرۆز، و دڵسۆز دایکانی
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ـــاودار ئـــافرەتە و کەڵەپیـــاو هەمـــوو چـــونکە.. بێـــت بەرچـــاو لە خۆتـــان گـــرنگەی ڵەرۆ ئەم پێویســـتە بـــۆیە  و ن
: " دەڵــێ( رۆسـۆ جـاک جـان.. )تـۆن قوتابخـانەکەی دەرچـووی و، تـۆن باوەشـی ی قوتـابی جیـان هەڵکەوتووەکـانی

 زیـاتر زۆر ئێـوە دایکـان،.. " هەڵدەبژێرم دایکم بێت، تریدا چنگەکەی لە دایکم و، بێت چنگێکدا لە جیهان ئەگەر
 کیـنەی و رق بەسـتەڵەکی کە نەبـوو، دایـک هەر ئەی.. مەزنتـرن و شایستەتر پیاهەڵدانانەش، و قسە و وتە لەم
 . نەنواند پێ سەری و، توانەوە خوێنرێژی و دڵڕەق ی(لەن  تەیمور) دڵی
 
 و جیــاوازی بــێبە پێویســتە، حکــومەت لەســەر مندااڵنــدا، کــامەرانی و شــادی لە حکــومەت کــاری و رۆڵ (یــانزەیەم)

 پاڵپشـت و هاوکـار بکەن، دابین مندااڵن ئارەزووەکانی و بەهرە گەشەکردنی پێداویستییەکانی و هۆ تایبەتمەندی،
 لە جیـدیش ئـاوڕێکی پیوسـتە.. بـن ئارەزووەکانیان و خۆزگە و حەز و خولیا و خەون هێنانەدیی زەمینەخۆشکەری و

 منـدااڵنی - بە تـایبەتیش بـایەخێکی.. ببـڕنەوە بۆ مووچەیان و وەبدەنە کەمدرامەتەکان و هەژار خێزانە مندااڵنی
 ئـێمە منـدااڵنی بە هەر منـداڵەکانمان کوردسـتان حکـومەتی پێویسـتە.. بـدەن - تایبەتییەکـان پێداویستییە خاوەن
ــن ــدااڵنی بە بەڵکــو.. نەزان ــرین بە و حکــومەت من ــزانن کوردســتانیان ســامانی گرنگت ــافە پێویســتە.. ب ــانی م  رەواک

 منـدااڵن بەرانـبەر توندوتیژی تریش چی.. بزانن تری مافەکانی هەموو پێشەوەی لە و نەکەن فەرامۆش ندااڵنمانم
 بە خسێندن بێت ئەرێنی بنەڕەتیش دەی پۆلی تەواکردنی تا.. نەکەن پێ مەترسیداریان و قورس کاری و، نەکرێن

 دەبـن گەورە دروسـتی بە و، منداڵەکانمان ۆشیخ و شادی مایەی دەبنە پێویستییانە، ئەم بەجێکردنی جێ.. بێ زۆر
 . خێردەدەنەوە و
  
 نووسـینی بە چ.. مندااڵنـدا خۆشـی و شـادی لە هەیە، گرنگیـان رۆڵێکـی هۆنەرمەنـدانیش و نووسـەران (دوانـزەیەم)

 داجوان رەنگاوڕەنگی گۆڤاری و کتێب لە کە مندااڵن، بۆ مەبەستدار و خۆش ئۆپەرێتی و شانۆنامە و چیرۆک و شیعر
 ئەکتەرەکـان کە شـانۆگەری، کردنـی پێشـکەش یـا.. مندااڵن وێنەی پێشانگای کردنەوەی بە یا.. بکەن پێشکەشیانی

 . مندااڵن خۆشنوودی و شادی بۆ گرنگن هۆیەکی ئەمانە هەموو.. بن خۆیان مندااڵن
  
 لە حەز هەموویـان یاوازیج بەبێ مندااڵن.. مندااڵنەوە دڵی خستنە شادی لە وەرزشییەکان یانە رۆڵی (سیانزەیەم)

 توانا کردنەوە یاری رێی لە مندااڵن ژیانیان، لە بەشێکە و مندااڵنە گرنگی زۆر پێویستییەکی یاری و، دەکەن یاری
 فوتبۆڵەکـانی وەرزشـییە تیـپە خـۆزگە.. دەکەن خۆیـان خۆشی لە و شادی لە گوزارشت و، دەردەخەن خۆیان حەزی و

  پێشکەوتووەکانی واڵتە تیپەکانی وەکو.. بااڵدا تیپی دوو نێوان کێبڕکێی ریییا کاتی لە کوردستاندا، لە ئێمەش
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 . یارییەوە گۆڕەپانی ناو دەچوونە و دەگرت کاکەلەیەکی یا گوڵێک خونچە دەستی یاریزانێک هەر.. جیهان
  
 یدڵخۆشــــکردن و شـــادی لە کوردســـتان، ســــەتەالیتەکانی و لۆکـــاڵی تەلەفزیـــۆنە و میــــدیا رۆڵـــی (چـــواردەیەم)

 و گاڵتەجـاڕی بـابەتی و، بـدەن منـدااڵنمان بەرنامەکـانی مـاوەی بە زیاتر بایەخێکی پێویستە کە منداڵەکانماندا،
 . کوردمان مندااڵنی لێوی سەر بخەنە خەنە و پێکەنین بتوانن تا.. نەکەن فەرامۆش خۆشیش و پێکەنین

  
 ئەم بـــاجی و، قوربـــانی دەبـــنە ااڵنمنـــد زۆری بە کە یەکتـــری، لە بـــاوک و دایـــک جیـــابوونەوەی (پـــانزەیەم)

 و وخۆشـی شـادی.. دەبـن نـازی بـێ و دەروونـی ئـازاری و گرێ دووجاری و، دەشێوی لێیان.. و دەدەن جیابوونەوەیان
 .مندااڵن ناشادی و نازی بێ بۆ هۆیەکە باوک، یا دایک مردنی هەروەها.. ناکرێن بەدی روخساریاندا لە گەشی

  
 چـاالکییەکی و ئاهەنـ  چەنـد سـااڵنە قوتابخـانەیەک هەر پێویسـتە مامۆسـتاکان، و قوتابخانە رۆڵی (شانزەیەم)

 بۆنەی بە گێڕان ئاهەن  تازەوە، خوێندنی ساڵی بۆنەی بە گێران ئاهەن : نموونە بۆ سازبکەن، هونەری و خۆشی
 منـدااڵنەوە ەنالی لە کە( پەخشـان - چیـرۆک - شـیعر) منـدااڵن ئەدەبی بۆ سیمینارێک مندااڵنەوە، جیهانی جەژنی

 رۆژی یـادی بـۆنەی بە ئاهەنگێک سازدانی.. بکەن پێشکەش مندااڵن شانۆگەرییەکی چەند سااڵنە.. بکرێن پێشکەش
 ئاهەن .. قوتابیان دەرچوونی و خوێندن ساڵی کۆتایی بۆنەی بە ئاهەنگێک سازدانی.. کوردستان ئااڵی هەڵکردنی

 لـێ سـوودیان دەتـوانن قوتابخانەکـان کە هەن، تـر رۆژی و یـاد و بـۆن چەنـدین.. دایکانەوە رۆژی بۆنەی بە گێڕان
 گۆزارشـت ئـازادی بە و، بنـوێنن خۆیـان بەهرەکانی و توانا مندااڵنیش.. و بگێڕن تیا شایستەی ئاهەنگی وەربگرن،

 دڵــی دەخەنە شــادی و خۆشــی لەوەی جــگە.. چاالکییــانەوە و چۆســت ئەم لەرێــی.. بــکەن خۆیــان شــادی و خۆشــی لە
 دڵە لە یەکتـریش قبـوڵکردنی و هاوکـاری و پەروەری کوردسـتان و رێـز و خۆشەویسـتی گیـانی.. و انمانەوەمنداڵەک

ــین پاکەکانیانــدا ــان لە.. دەڕوێن ــێ کاتیشــدا هەم ــی ئامــانجی گەل ــی و پەروەردەی ــاری و دەروون  و رۆشــنبیری و زانی
 . دی دێنە مرۆیی و کۆمەاڵیەتی

  
 شادی بۆ هەیە، ترتان تێبینی و سەرنج و پێشنیار و بۆچوون و را ەڵێککۆم دڵسۆزیش، خوێنەری ئێوەی کە دڵنیام

 توانامــانەوە ئەوپەڕی بە و، نەکەیــن درێیــی پێویســتە.. جگەرگۆشــەکانمان بەختەوەریــی و کــامەرانی و خۆشــی و
 . انینبـز ئەستۆمانی پیـرۆزی و پێـویست ئەرکـێکی بە ئەمەش.. منداڵەکـانمان بۆ شادی دابینکردنی بۆ هاوکاربین

 

 ٢١١٣ی ئۆکتۆبەری ٢
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  ٠٢٠٥: بابەتەکانی ساڵی 
   
 

 .رۆڵی دایک لە پەروەردەکردنی منداڵ دا
  
 
 
 
 
 

 و گرنگتـرین.. کوردسـتانن دواڕۆژی هیـوای و نەوە کە ئەمـڕۆ، چاوگەشـەکانی و شیرین خوێن وردیلە جگەرگۆشەکان،
 . مانن ژەدەریدرێ و، ژیانن تۆی.. گەلەکەمانن سەرمایەی و سامان بەنرخترین

  
 و چـارەنووس.. باوکانـدان و دایکـان بەردەسـتی لە و ئەسـتۆ لە هەستیارن، و گەورە زۆر سپاردەیەکی منداڵەکانمان

 منـدااڵنی راهێنـانی بە و ئامـادەکردن بە بایەخـدانمان رادەی بە پەیوەستن کوردستان، و کورد بۆ گەشتر دواڕۆژێکی
 . ئەمڕۆمانەوە

  
 و پیــت هــیچ هێشــتا و ســپییە الپەڕەیەکــی.. نەکــراوە تــۆو و نەکێڵــراوە بەیــارە، وییەکــیزە منــداڵ، ناســکی هۆشــی

ــەر رســتەیەکی ــراوە لەس ــی.. نەنووس ــلە و نەرم هەویرێک ــراوە هێشــتا و ش ــیچ بە نەک ــۆش چــۆن.. ه  و پەروەردە و گ
 ".دەدوورینەوە ئەوە بچێنین، چی: "وتەنی کورد.. بەرهەم لێدێتە ئەوەی بکەین، ئاراستەی

  
 و پەروەردەکـردن.. نـین ئاسـان و هەڕەمەکـی کـارێکی منـدااڵن، دروسـتی پەروەردەکردنی و راست گۆشکردنی ومانبێگ

ــدنی ــدااڵن، پێگەیان ــا من ــی تەنه ــوێن و خــۆراک دابینکردن ــوبەرگ و خەو ش ــابەتی و جل ــاریکردن ب ــیە ی ــو.. نی  بەڵک
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 کە ناگەیەنێــت ئەوە ئەمەش.. واڕۆژند گەورەکــانی کە منــدااڵنە، کەســایەتیی بنیاتنــانی دروســت، پەروەردەکردنــی
 و تێگەیشـتن بە.. سـەربکەوین مندااڵنـدا پەروەردەکرنـی رێـی ئاستەنگییەکانی و کۆسپ بەسەر نەتوانین و دابمێنین

ــــوون ــــانی لە و، هەڵســــوکەوت لە بەڵەدب ــــونما بنەماک ــــەکردن و نەش ــــارەزاییمان بە و، پێشــــکەوتن و گەش  لە ش
 و بڕەخســـێنین دەرفەت و هەل دەتـــوانین قۆناغێـــک، هەر پێویســـتییەکانی و، منـــدااڵن هەراشـــبوونی قۆناغەکـــانی
 پێویســتە شــتێ هەمــوو لە بەر.. ســەریاندا بە ســەرکەوین و بکەیــن لیــاو کێشــەکان و کۆســپ و، بکەیــن کارئاســانی

 و پیــرۆز ئەرکە ئەم بــۆ خۆیــان شــارەزابن، و رۆشــنبیر.. تەندروســت نەوەیەکــی پێگەیانــدنی بــۆ باوکــان و دایکــان
( خێــزان) مـاڵیش و، منـداڵە مامۆسـتای یەکەمـین دایــک چـونکە.. رابهێـنن و ئامـادەبکەن چارەنووسـازە، و سـتیارهە

 . ژینگەیەتی و قوتابخانە یەکەمین
  

 مــایەی بە تەمەنیانــدا، ســاڵەکانی یەکەمــین لە منــداڵەکانیان، بێــدەنگی و هێمنــی باوکــان، و دایکــان لە هەنــدێ
 باشـی و راسـت پەروەردەکردنـی بـۆ منـداڵەکانیان هێمنـی کە دەکەن، ئەوەوە بە شـانازی دەزانـن، شـادییان و خۆشی
 پزیشــکە و تــوێژەران کە.. بــکەن راســتییە بەم هەســت باوکــان و دایکــان ئەوەی بەبــێ بەاڵم.. دەگەڕێــتەوە ئەمــان

 شەرمکردن، و گۆشەگیری و بێدەنگی و هێمنی کە کردوون، سەلمێنراوە راستییە ئەم لەسەر جەختیان دەروونییەکان،
 . هاروهاجی لە و کەلەڕەقی لە و الساری لە مەترسیدارترن، زۆر
  

 بە پەروەردەکردن، کەس هەندی فراوانەکەی، و زانستی مانا بە پەروەردەیە منداڵ، پەروەردەکردنی لە مەبەستمان
 بـێ و، گەورەکـان لە رێزگـرتن و، ئامۆژگارییەکانیـان بـۆ گوێـدێری بـۆ و، پێکـردن فرمـان بـۆ منداڵ بوونی ملەکەچ
 "! بڤەیە" بە کردووە لە شتێکیان هەموو و، منداڵەوە دڵی خستۆتە ترسیان دەزانن، داخستن دەم و دەنگی

  
 (! یە"داخە دەمت" ناوم وامدەزانی.. ساڵیم سیانزە تەمەنی تا: )دەڵێ یۆنامات

  
 کەســایەتییەکی الیەنــێکەوە ووهەمــ لە ئەوەی بــۆ منــداڵە راهێنــانی و ئامــادەکردن دروســت، پەروەردەی لە مەبەســت
.. کــــۆمەاڵیەتی هۆشــــی، دەروونــــی، جەســــتەیی، الیەنــــی کــــایەوە، لێبێــــتە ســــەرکەوتووی و ئاســــایی و دروســــت

 شـیاوتر ژیـانێکی و، گەشـتر و باشـتر داهـاتوویەکی و، هۆشیار نەوەیەکی مندااڵن، دروستی و راست پەروەردەکردنی
 . ئاراوە دێنێتە
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 کە ئەوەی.. بکەن پەروەردە و گۆش منداڵەکانیان دروستییەوە و باشی ئەوپەڕی بە کە حەزدەکات خێزانێک، هەموو
 ئامانجەکانیـان ئامـادەکەر، و پەروەداکـار کە ئەوەیە منـدااڵن، پێگەیانـدنی و پەروەردەکردن بۆ یارمەتیدەر دەبێتە
 گونجـاوبن، و لـوا دااڵندامن گەشەکردنی قۆناغەکانی پێویستییەکانی لەگەڵ و، بن کردن جێبەجێ شیاوی و راستبن

 و کـۆمەاڵیەتی و ئـابووری رووی لە کە لەبەرچـاوبگرن، ئەوەش پێویسـتە.. باسـبن و قسـە و خەیاڵئـامێز هەر نەک
 .  هەیە مندااڵندا نێوان لە جیاوازی هۆشەوە و بیر و زەین و رۆشنبیری

  
 و، بـکەن خۆیـانەوە ناسـنامەی بە انازیش کە.. بگەیەنین پێیان و بکەین پەروەردە وا ئەمڕۆمان مندااڵنی پێویستە
 و، هەبێـت مرۆڤـایەتی سەرجەم و تر کۆمەڵگاکانی بۆ رێزیان و، هەبێت کوردستان و کورد بۆ دڵسۆزییان و ئینتیما

 بگرن، یەکتری جیاوازی بۆچونی و را لە ڕێز و، بکەن قبۆڵ یەکتری و، بدرێن گرێ پێکەوە خۆشەویستی و سۆز بە
ــــت ــــەپێن و خۆپەرس ــــ خۆس ــــن و، ننەب ــــارگیریی لە دوورب ــــایینی دەم ــــایفەگەری لە و رەگەزی و ئ ــــڵ لە و، ت  خێ

 و هیوا هەردەم.. سەندنەوە تۆڵە و دووژمنایەتی و رق لە و توندوتیژی و رکەبەرایەتی لە دووربن وعەشیرەتبازی،
 و ئارەزوو و استخو و هیوا بەردەم نەخەینە کۆسپ و تەگەر و ئازادبن دڵیانەوە، بخەینە بڕوابەخۆبوون و گەشبینی

ــانەوە، ــان خولیاکانی ــین لێی ــا بگەڕێ ــان ب ــاقی خۆی ــکەنەوە ت ــا.. ب ــانی لە ب ــان ئەزموونەکانی ــربن خۆی ــک و فێ  کەڵ
ــرن ــا.. وەربگ ــانی ب ــەیی جیه ــاکی و وەنەوەش ــدااڵن پ ــێوێنین، من ــاڵ نەش ــەوز خەونە و خەی ــیرینەکانیان و س ــێ ش  ل

 و راسـت منداڵەکانماندا لەگەڵ مامەڵەکردنمان و رەکانمانرەفتا. بگرین راکانیان و کەسایەتی لە رێز.. تێکنەدەین
 و ســەرەوە ئامانجــانەی ئەو هەمــوو ئەو بەرجەســتەبوونی زامنــی دەبــنە دروســتمان، کردنــی هەڵســوکەوت.. دروســتبن
 و کەس هەمــوو لە بەر الیەکمــانە، هەمــوو سەرشــانی پێویســتی و پیــرۆز ئەرکێکــی ئەمــانەش.. زیــاتریش ئامــانجی

 دامەزراوە و دەزگــا راگەیانــدنەکان، و میــدیا و کــۆمەڵ و قوتابخــانە ئینجــا خێــزانە، ئەرکــی ایــکە،د ئەرکــی الیەک
 سـایەی لە الیەکیشـمان هەمـوو.. منـدااڵنن ئامـادەکردنی و پەروەردەکـردن و راهێنان خەمخۆری کە پەیوەندیدارەکان

 بـاخچەی: "وتـووە راستیشـیان.. دەبـین شـاد و سـوودمەند و، نـابین رەنجبێـوەر پیرۆزەماندا، ئەرکە ئەم ئەنجامدانی
ـــۆ شـــانازی.. جـــوان و گەش گـــوڵ ـــاخچەوانە ب ـــتەوە دڵســـۆزکەی ب ـــا" دەگەڕێ ـــێمەش دەب  دڵســـۆزی پەروەردەکـــاری ئ

 سـایەی لە گەشـتر دواڕۆژێکـی هاتنەدیی.. پێبگەیەنین گەشبین و دروست نەوەیەکی ئەوەی بۆ.. و بین وردیلەکانمان
 . بوارە ئەم خەمخۆرێکی و دڵسۆز هەموو بۆ شانازییە.. اندائەمڕۆم نەوەی دروستی پەروەردەکردنی

  
..  بێـت پەروەردەیـی پەیوەنـدییەکی کە لەوەی زیـاتر سـۆزدارییە پەیوەنـدییەکی دایکیـدا، لەگەڵ منداڵ پەیوەندیی

  و سۆز سایەی لە منداڵ و، هەڵدێنێ چاوەکانی ئەویشدا باوەشی لە هەر و، دەبێ دروست دایکیدا هەناوی لە منداڵ
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 . گەورەدەبێت دایکیدا خۆشەویستی
  

 رۆڵــی لە کە و، هەیە منداڵــدا پەروەردەکردنــی لە گرنگییــان رۆڵێکــی و، سەرشــانە لە گەورەیــان ئەرکێکــی دایکــان
 وەکو هەن، دایکاندا لە تایبەتی خەسڵەتی کۆمەڵێک ئەمەو..  کاریگەرترە و گرنگتر تر الیەنەکانی و کەس هەموو

.. مندااڵنــدا پێگەیانــدنی و بەخیــوکردن لە خــۆڕاگرتن ئــارامی و، میهرەبــانی و بەزەیــی و، خۆشەویســتی و، ســۆز: 
 و، بەخشـیون دایکـان بە پێزانینیـان و رێزگرتن و خۆشەویستی و شانازی و پیرۆزی جوانانە، خەسڵەتە ئەم هەموو
ـــلە ـــایەیەکی و پ ـــان پ ـــی لە بەرزی ـــدا دڵ ـــێک..  هەیە هەمووان ـــانە، خەســـڵەتە لەو بەش ـــایەتی ەل تایبەتیی  دایک

 . هەن کەشدا گیانەوەرەکانی
  

 سەرشــان لە منــدااڵنیان پەروەردەکردنــی بەرپرسـێتی و ئەرک و، نیــیە رۆڵیــان باوکــان کە ناگەیەنێـت ئەوەش ئەمە
 رۆڵــی لە مندااڵنــدا، پەروەردەکردنــی و کــردن گــۆش لە دایکــان، رۆڵــی کە ناکرێــت، لەوە نکــووڵی بەاڵم..  نیــیە

 .ەرترنکاریگ و گرنگتر باوکان
  

 سـەرکەوتوویی بە دەتـوانن گەلەکەمـانن، گرنگـی سـەرمایەیەکی و سامان کورد، هۆشیاری و زانا و رۆشنبیر دایکانی
: دەڵــێ( ئەدیســۆن تۆمــاس.. )بــکەن پەروردە و گــۆش منــداڵەکانیان بەدروســتیش و جــوانی بە و، بەڕێــوەبەرن مــاڵ

 ".کـردم دروستی دایـکم"
  
 دایکـانی بەاڵم".. رۆشـنبیربە و زانـا.. هەبێـت زرنگـت و ژیـر منداڵی دەتەوێ ئەگەر: "دەڵێ یش( هۆبارد ئەلبێرت(

ــابەڵەد ــێ و ن ــا ب ــی نەزان، و ئاگ ــ  رۆڵێک ــی لە ســەقەتیان و نێگەتی ــدااڵن پەروەردەکردن ــوەبردنی لە و، من  بەڕی
 دایکـان نبیریکردنیرۆش و ئامادەکردن و راهێنان بە بایەخ پێشکەوتووەکان، واڵتە بۆیە..  هەیە خێزاندا کاروباری

 قوتابخـانەیەکە دایـک: "دەڵـێ( یە"جەباری" کوردە رەچەڵەک بە) کە رەسافی مار  عەرەب شاعیرانی شای.. دەدەن
 ".کایەوە دێنێتە رەسەنزادە گەلێکی... کرد ئامادەت ئەگەر

 
 دایـک رۆڵی ەواتەک.. دەکات دایکی هەڵسوکەوتەکانی لە چاو.. فێردەبێت و وەردەگرێت دایکێوە لە شت گەلێ منداڵ

 دایـک: "دەڵـێ کـورد.. دەبێت و هەیە منداڵەکانیدا داهاتووی لە و، ئەمڕۆ ژیانی لە رەنگدانەوەی و، هەستیارە زۆر
  دیوەکەی بە کوردی پەندی هەمان با کراوە، کچ دایکی بە ئاماژە پەندەدا لەم ئەگەرچی".. بخوازە کچە.. و ببینە
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 ".بکە مارە لێ کچەی.. و ببینە ڕەکو دایکی: "بڵێین و، وەربگێڕین تردا
  

 بـۆ.. گەیشـتووم پێیـان بەرزییـانەی پـایە و ناوبانـ  هەموو ئەو شانازیی: " دەڵێ( ئادەمیز جۆن) رووەوە لەم هەر
 ".دەگەڕێنەوە دایکم

  
 ۆبـ مندااڵنم پەروەردەکردنی سەرەکییەکانی و گرن  بنەما لە کۆمەڵێک کورتیی، بە زۆر سۆز؛ بە و دڵسۆز دایکانی
 : وەربگرن لێ سوودیان هیوادارم کردوون، ریزبەند

  
 پێویسـتییە بە مەسـتکردنیان لەرێـی بکەنەوە، منداڵەکانتان ویژدانی گەشەکردنی و بنیاتنان لەسەر چەخت :یەکەم

ــارامی کــۆمەاڵیەتییەوە، و دەروونــی رووی لە کە دڵنیــایی، و ســەقامگیری و ئاســاییش: وەکــو سروشــتییەکانیان  و ئ
 لە منداڵی بە کەسانەی ئەو کە سەلماندووە، ئەوەیان دەروونییەکان توێژێنەرە..  دەبەخشن مندااڵن بە یئاسوودەی

 تــر کەسـانی بە بـڕوا یــا بوێـت، خـۆش تریــان کەسـانێکی کە زەحـمەتە زۆر بەشــبوونە، بـی خۆشەویسـتی لە و سـۆز
 خێـزان ئەندامانی هەموو منداڵەوە، لەدایکبوونی رۆژی یەکەمین لە پێویستە بۆیە.. دەوێت خۆش ئەویان کە بکەن،

ــک)  ــاوک، و دای ــک ب ــرا، و خوش ــرە ب ــاپیرە و داپی ــان( ب ــۆش مەلۆتکەکەی ــت، خ ــەلمێنراوە، ئەوەش بوێ  ئەو کە س
 خۆشەویســتییە و ســۆز بەو هەســت بەاڵم نازانێــت، قســەیەیەک هــیچ زیــاتر، گریــان لە هێشــتا گەرچــی کــۆرپەلەیە

 دڵسـۆزی و خۆشەویسـتی و سۆز لە گوزارشت رەفتارانەوە، ئەم ڕێی لە انندەتو: میهرەبان و دڵسۆز دایکانی.. دەکات
 : بکەن منداڵەکانتان بۆ خۆتان

 
 . منداڵەکانتان ماچکردنی*  
 . منداکانتاندا لەگەڵ کردن یاری و پێکەنین و سوعبەت*  
 . منداڵەکانتاندا سەری بە دەستهێنان نەرمی بە*  
 . گەشەوە و خۆش روویەکی بە.. منداڵەکانتان باوەشکردنی لە*  
  

 السـایی.. بەکـارمەهێنن زۆر منـدااڵنە وشەی و منداڵەکانتان وشەکانی منداڵەکانتاندا، لەگەڵ قسەکردن لە :دووەم
 بۆ.. تێدەگەن باش بەاڵم.. بدوێن گەورە ئێوەی وەکو ناتوانن منداڵەکانتان گەرچی.. مەکەنەوە دووبارە دەنگیشیان

ــداڵەکەت بە گەر نمــوونە ــدەرێ کەوچــکەم ئەو) ڵێــیب من ــگە( ب ــارە رســتەکەت نەتوانێــت رەن  بەاڵم.. بکــاتەوە دووب
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 کە تێـدەگات لێبـدە، بـۆ نەرمـی چەپڵەیەکـی یـا بـکە سوپاسـی یا بکە ماچی تۆش.. دێنێت بۆت دەچێت و تێدەگات
  هیچ.. تر کارێکی ئەنجامدانی بۆ هاندان مایەی دەبێتە و دەبەخشێ پێ شادی و خۆشی.. ئەنجامداوە باشی کارێکی
 . بکات خۆش مندااڵن دڵی ستاییش و هاندان قەی بە کە نییە شتێکیش

 
 نەک ، بەرە نــاوی خــۆێەوە نــاوی بە هەر.. هاوڕیکانــدا و وکەســوکار خێــزانەکەت ئەنــدامانی بەردەم لە :ســێیەم

 . بناسێنە پێ باوکی و خۆت هاوڕێکانی و خزمان ناو، بە جاریش یەکەمین بۆ(.. کچێ) ،(کورە)
  
 چونکە.. بگێڕەرەوە بۆ باوکی منداڵیی ژیانی یا خۆت، منداڵیی ژیانی یا خۆی، منداڵەکەت ژیانی چیرۆکی :وارەمچ

 نـین نـامۆ باوکێتی، یا دایکێتی یا خۆیەتی چیرۆکەکە پاڵەوانی کە.. دەکەن چیروکانە جۆرە بەم حەز زۆر مندااڵن
 کـاتی لە کە.. وەربگـرێ ئەلبوومە ئەو ناو وێنەکانی ەل سوود دەتوانی مەبەستەش، ئەم بۆ.. الیەوە بە ناسراون و

 . گیراون باوکی یا خۆت یا خۆی منداڵیی
  

 بۆ جا.. ترە شوێنێکی لە و، نییە تۆ الی خەیاڵی و بیر ئەو ئەو دەدوێی، منداڵەکەت بۆ تۆ کە جار زۆر :پێنجەم
 دەنگێکــی بە و، گــۆڵ و گــرێ بــێ و خێرایــی و ســادەیی و ســاکاری بە هەوڵبــدە بگرێــت، لــێ گوێــت وابکەیــت ئەوەی
 . بدوێی بۆی مامناوەندی ناسکی

  
 پێوە بە تۆ.. دەکات باجێنە ماڵە یا دەکێشێ، وێنە و دانیشتووە زەویدا لەسەر ژوورەوە لە منداڵەکەت کە :شەشەم

 خــۆت وا و، مەبە بێــدەن  و بــدە ســەرنجی و، بــکە لەگەڵ بەشــداریی و دابنیشــە گەڵیــدا لە مەدوێ، لەگەڵیــدا
 دەستخۆشیشــی و ئــافەرین کــارەکەی، ئەنجامــدانی بە و، بڵــێ پــێ خــۆتی تێبینیەکــانی و را نەزانیــت، کە ەرمەخەد

 . لێبکە
  

 لەگەڵ هەڵسـوکەوتت و رەفتـار بنێیـت، بنیـات منداڵەکەتدا لەگەڵ خۆش و باش پەیوەندییەکی هەوڵبدە :حەوتەم
 دەسـەاڵت بەبـێ خۆی کە بدە هانی و، بگرە لێ یرێز سەربەخۆ کەسێکی وەکو سەرکەوتووبێت، و باش منداڵەکەتدا

 . هەبێت خۆی توانای بە بڕوای و، ببەستێت خۆی بە پشت و، نەزانێت
  

  بکە ئاراستەی فراوانەوە دڵێکی بە و نەرمی بە بەڵکو مەگرە، منداڵەکەت رەفتارەکانی لە رەخنە هەردەم :هەشتەم
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 و هێـوا.. بـن ئەنجامیش بێ کارەکانی زیاتریش و دووجار و جارێک با.. مەکەرەوە راست هەڵە بە هەڵەکانیشی و،
 و شکســتی دەربــارەی چیرۆکێکــی دەتوانیــت.. کــۆڵنەدات و بێــت بەردەوامــی کە بــدە هــانی و، دڵــیەوە بــخە گەشــبینی

 وەک هەیە، هێنـانەوە نمـوونە بە پێویسـتیان زیـاتر منـدااڵن: "دەڵـێ( بـۆبێرت یوسـف.. )بگێـڕیتەوە بۆ کۆڵنەدانی
 ".لێبگرن ەخنەیانر کە لەوەی

  
 لـێ دەستخۆشـی و پیرۆزبـایی و، بـکە ستاییشـی منـداڵەکەت، باشـەکانی کـارە ئەنجامـدانی و سـەرکەوتن بە: نۆیەم
 . بکە پێشکەش خەاڵتیشی جاروبار.. بکە

  
 بـا گەڕێ لێـی و، ببەسـێت تۆ بە پشت تەنها مەکە لێ واشی ، و مەدە منداڵەکەت بە ناز پێویست لە زیاد :دەیەم
 . بدات ئەنجام خۆی کارەکانی و، ببەستێ خۆی بە پشت

 
.. کردوون بۆیەی و کێشاوین خۆی منداڵەکەت کە هەڵبوواسە، تابلۆ دوو یا یەک منداڵەکەتدا، ژووری لە :یانزەیەم

 . دەنێیت جوانەکەیدا کارە بە دان تۆ کە دەکا، بەوە هەست
  

 تـرس کە ، نەبـن چیرۆکـانە لەو.. بگێـڕەرەوە کەتمنـداڵە بـۆ کـورت چیرۆکێکـی خەوتـن لە بەر شـەوان :دوانزەیەم
 . دڵیەوە بخەنە

  
 بۆ گۆنجاو کوردی کتێبی کۆمەڵێک بە دابنێیت، منداڵەکەت ژووری لە قنج، کتێبخانەیەکی کە هەوڵبدە :سیانزەیەم

 بابەتەکـــانی پـــێکەوە.. دەردەچـــن مانگـــانە کە بکڕێـــت بـــۆ گۆڤارانەشـــی ئەو وایە باشـــتر.. بیـــڕازێنەوە ن منـــدااڵ
 . بخوێننەوە

  
 بەاڵم.. لێکـردی سەیریشـی سـەیر پرسـیاری ئەگەر تەنانەت.. بدەرەوە منداڵەکەت پرسیارەکانی وەاڵمی: چواردەیەم

 و، دەچەســپێن منداڵــدا بیــری و هــۆش لە هەاڵنە ئەو.. نەدەیــتەوە پرســیارێکی هــیچ وەاڵمــی هەڵە بە کە وریــابە
 . نابێت ئاسان راستکردنەوەیان

  
  دروستی پەروەردەکردنی بنەماکانی و ئامۆژگاری گرنگترین پەیڕەویی منداڵەکدا، لەگەڵ امەڵەکردنم لە :پانزەیەم
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 دانـایی و پشـوودرێژی و ئـارامی و مانـدووبوون بە پێویسـتی و، نیـیە ئاسـان کـارێکی ئەمە ئەگەرچی.. بکە مندااڵن
 . هەیە

 
 بـۆ ئەوەی بەمەش بکـات، لەبەریان حەزدەکات کە هەڵبژێرێت، جالنە ئەو خوی با گەڕی منداڵەکەت لە :شانزەیەم

 . دەگرێت حەزەکەی و بڕیار لە رێز کە دەردەخەیت،
  

 بکە لە پیرۆزبایی گەرمی بە و، بکە منداڵەکەت ماچی و زەردەخەنە بە دا،(مندااڵن جیهانیی رۆژی) لە :حەڤدەیەم
 . بکە پێشکەش جوانیشی دیارییەکی بۆنەیەوە بەم و،
  

ــی رۆژی لە :هەژدەیەم ــورد نەتەوەیــی جەژن ــی) دا ک ــی( نەورۆز جەژن ــوردی جل ــداڵەکەت ک ــکە لەبەرمن ــێکەوە و، ب  پ
 . بکەن نەورۆز ئاهەنگی بەشداریی

  
ـــاران باســـی.. ئاســـان و ســـاکار شـــێوازێکی بە :نـــۆزدەیەم  و،( شـــەهید هەڵەبـــجەی شـــاری) مەرگەســـاتی و کیمیاب

 . بکە بۆ بەدناوی ی(ئەنفال) کورد جینۆسایدی
  

 زۆر.. ئامانجامــانە پیرۆزتــرین یــش( پەروەری کوردســـتان) و، رێبازمــانە( کوردایـــەتی: )دڵســۆز کــانیدای :بیســتەم
 . بکەن پەروەرد و گۆش( کوردسـتان و کورد) بۆ خۆشەویستیی سۆز بە ئەمڕۆمان، وردیلەکانی کە پێویستە، و گرن 

 
 ٢١١٤ فێبریوێریی ٢٣

 
 

  
 

 .هیۆوای داهاتوومانن.. منداڵەکۆانی ئەمڕۆمان
 

ـــداڵەکانی ـــان من ـــاتووی نەوەی..  ئەمڕۆم ــــتانن داه ــــوا..  کوردس ـــدی و هیـ ـــانن ئومێ ــــاغە بەردی..  گەلەکەم  و بن
 ..  کوردمـانن گەلی سەرمـایەی و سامـان گرنگترین منداڵەکــــانمان.. کوردســتانن داهاتــووی کۆمەڵـگای کۆڵەکەکـانی
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 . گترنگرن و نرختر بە زۆر زێڕێش و نەوت سـامانی لە کە
  

  دەبنە..  دەبن گەورەتــر ساڵ دوای لە ساڵ..  دەبـن شـین و دەڕوێن..  مانـمانن و ژیـان تـۆوی کوریــــلەکانمان،
 خزمەتیـان زیـاتر تـا.. بـدەین ئەمڕۆمـان نەمامانەی شــــلکە بەم بەیاخ زیـاتر تا.. هــیوامان ناسکی و تەڕ نەمامی
 رەگ و بەهـــێز کەڵەداری دەبــنە.. دەدەن بەر نایــابتر.. دەکەن گـــەاڵ و چـــرۆ باشــــتر.. دەڕســکێن جوانـــتر.. بکەیــن

ـــراو  و بگــرن خۆیــان ســەختەکاندا رۆژگــارە تۆفــانی و زریــان و رەشــەبا و رەهــێڵە و لیــزمە لەبەر دەتــوانن.. داکوتـ
 جەنجــاڵتردا داهــاتووی لەگەڵ و، جەنجــاڵە ســەردەمە ئەم خێراکــانی گۆڕانکــارییە لەگەڵ دەتــوانن.. هەڵنەتەکـــێن

 رۆژانەی سـەمرەکانی و سەیر داهێنانە لەگەڵ.. دوانەکەون پێشکەوتن و شارستانی خێراڕەوی کاروانی لە.. دەربەرن
 .نـەبن نابەڵەد تەکنۆلۆژیادا

  
 بـۆ شـیرینتر و خۆشتر ژیانێکی..  کوردســتان بۆ شـیاوتر و گەشــتر دواڕۆژێــکی دەستەبــەرکــردنی روانــگەیەوە، لەم
ـــڕۆمان خـــەونەکای و خواســت و هیــوا هێنــانەدی..  کوردمــان یگەلــ ـــدنی..  ئەمـ ـــەتی دامـەزرانـ ـــۆی دەوڵـــ  سەربەخـ

 گەش هــۆشی و بیــر ســایەی لە ئـاواتانەمــان، و هیــوا ئەم هەمـوو..  هەموومـانە خـواستی و هیــوا کە کوردسـتان،
 .دی دێـنە ئەمڕۆمـان منداڵەکـانی بـازووی و مەچـەک بە و،
  

 و کـــوردایەتی مەیـــدانی شــــۆڕەسواری و شاســـوار دەبـــنە سبەینــــێدا لە ئەمڕۆمـــانن، چاوگەشـــانەی منـــداڵە ئەم هەر
 و چەک پێشـمەرگەی بە چـاونەترس، شۆڕشـگێڕی دەبـنە..  دڵـسۆز پەروەری کوردســتان و کورد دەبنە..  مەردایەتی

 ئــااڵی..  رادەگـــەیەنن کوردســـتان سـەربەخۆیی و ەنرزگـــاردەک رەگەزپەرسـت داگیرکەرانـی لە کوردستان و پێنووس
 نیشتـــمانەکەمان و نەتەوە شـکۆداری ئەمـانن..  هەڵدەکـــەن کوردســـتاندا شـوێنێکی هەمـوو لە رەنگینــمان و پیـرۆز

 .ناکەن گەلەکەمان رەواکانی مــافە لەسەر سازش هەرگیـز..  دەپارێزن
 

 پەیــامی هەڵگـری دەبـنە..  جیهاندا واڵتـانی لە کوردسـتان نوێنەرانی بە و پاڵـیۆز دەبنە ئەمڕۆمانن، منداڵەکانی
 کــاکەلە ئەم..  دەکەن پێشـکەش دنیـا ئاشـتیخوازی و ئـــازادی گـەالنی هەمـوو بە ئاشتی، نێرگــزی چڵە و، ئــازادی

 خونـــچە ئەم..  هۆشــیار یباوکــان دەبنە..  پاڵـەوان و مێرخـاس کەڵەپـیاوی دەبــنە..  ئەمـڕۆمـانن رووحسـوکانەی
 .میهرەبــان و سۆز بە دایـکانی دەبنە..  نـاودار و قـارەمان شێرەژنی دەبنە ئەمڕۆمانن، گەشــانەی
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ـــانی ــانن منداڵەک ــنە ســبەینێدا، لە ئەمڕۆم ــد و دەســەاڵتدار دەب ــنە.. فەرمــانڕەوا و کارمەن  و ســەرکردە و رابەر دەب
 دەبـــنە.. بیرمەنـــد و دانـــا و زانـــا دەبـــنە.. هونەرمەنـــد و سیاســـەتمەدار و رۆشـــنبیر و نووســـەر دەبـــنە.. پێشـــەوا

ــــاری شۆڕشــــێکی پەرپــــاکەری ـــــخوازی و چـاکســـــازی و گۆڕانک ــــان.. نوێ ـــــدەڵی و ناهەموارییەک  و جـــــیاوازی و گەن
 .دێنن لەبن نــادادپـەروەری

  
 راسـتر..  بکەیـن فێریـان ۆکمەترتـ..  بکەیـن پــەروەردە ئەمڕۆمـان منداڵەکــانی روخــتەتر و پوخــتر و دروسـتر تا

 دەبـین دڵنیـا..  نــابین بێــوەر رەنــج کە لەوەی دەبـین گەشـبینتر..  بکەیـن رێنماییـان باشـتر..  کـەین ئاراستەیان
ـــەوەی کە لەوەی ـــان ن ـــایندەیەکی ئەمڕۆمـ ـــیان ئـ ـــێت باش ـــووس..  و دەب ـــووی و چارەن ـــورد داهات ـــتانیش و ک  کوردس

 کاریتە دەبنە..  سوودبەخش و بڕوابەخۆ تاکی دەبنە ئەمڕۆمان مندااڵنی کە لەوەی، دەبین یادڵن..  دەبێـت گـەشـتر
 .کوردیمان تەبای و بەختەوەر و خۆشبەخت کۆمەڵگایەکی بەهێزەکانی کۆڵەکە و
 
 و بەرپرسـێتی ئەوپەڕی بە زانـاییەوە، و دڵسـۆزی ئەوپەڕی بە پێویسـتە ئامانجانەشمان، و هیوا ئەم هێنانەدی بۆ
 بە و، راهێنـــــان بە و، ئــــــاراستەکردن بە و ڕێنمـــــایی بە و پـەروەردەکــــــردن بە بـــــایەخ..  ورئەندێشـــــەییەوەدو

ـــادەکردنی ـــانی ئام ـــان منداڵەکــ ـــدەین ئەمڕۆمــ ــوردایەتی هەســتی بە پێویســتە..  ب  و خۆشەویســتی و ســۆز بە و، ک
..  هەموومــانن ئەسـتۆی ئـــەرکی یـــرۆزترینپ و، گرنگتـرین ئەمـانەش..  بــکەین گۆشیان کوردسـتان بۆ ئینتیمابوون
 نــــەوەی کە بگـــرین، لەبــەرچــــاو راســــتییەش ئـــــەم دەبێــــت..  نیشتـــــمانیمانن و نەتـــــەوەیی ئــــەرکی پێویســـترین
 و بیــر ئاســۆی ئەمڕۆمــان، نەوەی..  هـــەیە زۆریــــان جیــاوازییەکی بیســـتەمدا ســەدەی نەوەی لەگەڵ ئەمڕۆمــــان،
 پـێش نــەوەی خواستی و خـــەون هەمــان خواستەکانیـشیان، و خـەون و هیــوا..  روونـاکترە و رفراوانت ئەندێشەیان

 تـــــازەکانی داهێنانە و، نـوێ پـەروەردەی و تـازەگەری و جیهانگیری سـایەی لە ئەمڕۆمان، نەوەی..  نین خۆیـــــان
ــــادا ــــوونی..  تەکنۆلۆژی ــــب هەزاران بە ب ــــاری و کتێ ــــنەداری گۆڤ ــــاوڕەنگیر وێ ــــگەی ەنگ ــــدااڵنیش هەمەڕەن  لە من
 دایکـان بوونی..  دەوڵەمەندکردن زیانیاری و تیژکردن زەین ئامێری چەندین و ئینتەرنێت بوونی..  بەردەسـتیاندان

 ئەمـــانە هەمــوو..  کوردســـتان و کــورد ئایـــندەی تەنگەوەهــاتووی بە و هۆشــیار و رۆشــنبیر خێزانــانی و باوکــانی و
..  پێشـتریان نەوەی لە بلیــمەتر و زۆرزانــترن و رۆشـنبیرتر و چـاوکراوەتر نەوەیەکی بوونی تدروس هۆی بوونـەتە

ــە لە ــزان لە هەریەکە رووەش ــانە و خێ ــدن و قوتابخ ــدیاکان و راگەیان ــوو و می ــراوانەش ئەو هەم  چــاودێری کە رێخ
 و دروسـت پــەروەردەکردنی لە یانکاریگەر و گرن  زۆر رووڵـێکی..  دەکەن مـندااڵن مافـەکانی جێبەجێکردنی کردنی

 .هەیە منداڵەکانماندا راستی ئـاراستەکردنی لە
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..  بـــکەین پـەروەردەیـــان و گــــۆش منداڵەکــــانمان نـــوێ، پـــەروەردەی دروســتەکانی و راســـت بنەمــا پێــی بە ئەگەر
 .ردەکەینمسۆگە کورستان و کـورد بۆ گەشـتر و باشـتر دواڕۆژیــکی و دەبـین سەرکەوتـوو بێگومان
ـــــرۆز ئەرکـــــێکی چ کە بـــــزانین، ئەوە دەبێــــت کەواتە  هەر..  ئەســــتۆدایە لە چـارەنووســـــازمان و هەســــتیار و پیـ

 بە..  بنوێنـــین ئەمڕۆمـــاندا جگەرگۆشـــەکانی پەروەردەکردنــی و کــردن گــۆش لە ســڕییەک و ســاردی و کەمتەرخەمــی
 .ناکەین وا نەخوازراوی ئاکامێکی بە حەز کەسیشمان .. دەشکێنەوە گەلەکەمــان ئـایـندەی و چـارەنووس زیـانی

 
 ٢١١٤ مارچیی ٢٨

 
 

  
 

 .فەرامۆش مەکەن.. مافەکانی مندااڵن
  
 
 
 
 
 

 نەتەوە رێکخـــــراوی الیەن لە دا،( ١٩٨٩ نـــــۆڤەمبەری ی٢١) لە کە منـــــدااڵن، مافەکـــــانی گەردوونـــــی جاڕنـــــامەی
 لەو هــاتوون، پێــک بــڕگەیەک چەنــد لە مادەکــان لە هەنــدێ مــادە،( ٥٤) لە بــریتییە.. دەرچــوو یەکگرتووەکــانەوە

 و( ئەمەریکـا) تەنهـا کـرد جاڕنامەیەیـان ئەم لەسەر واژوویان یەکگرتووەکان نەتەوە ئەندامی واڵتی( ١٩١) کاتەدا
 . نەکرد واژوویان و، کردەوە رەتیان( سۆمال)
  

 کردبـوو، واژوویـان واڵتـانەی ئەو..  کـردنەوە جێبەجـێ بـواری چووە دا،(١٩٩١ سێپتەمبەری ی٢) لە جاڕنامەیە ئەم
 و، پـارێزن دەیان و، دەگرن جیهان مندااڵنی هەموو لە رێز و، دەبن رێکەوتننامەیە ئەم پابەندی کە دا، بەڵینیان

 مندااڵنیان مافەکانی واژووی کە واڵتانە ئەو ئەندامانی لە هەندێ بەداخەوە، بەاڵم..  دەکەن جێبەجێ مافەکانیان
 و زەقـی بە زۆر بەڵکـو منـدااڵن، مافەکانی جێبەجێکردنی بە و بەڵێنەکانیان بە نەبوونە بەند پێ هەر نەک کرد،
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 و رەفتــار دەکەن، پێشــێلی ئەمــڕۆش تــا و، کــردوون پێشــێل منــدااڵنیان مافەکــانی شــەرمانە، بــێ بە و ئاشــکرا بە
 بە..  مندااڵنەوەن مافەکانی گەاڵڵەنامەی پێچەوانەی بە و، بەڵێنەکانیان پێچەوانەی بە تەواوی بە کردارەکانیان

 کردنــی پێشــێل تــایبەتیش بە..  عێــراق و ســۆریا و ئێــران و تورکیــا لە هەریەکە نامرۆیــانەی رەفتــاری تــایبەتی
 دڕنــدانەی زۆر شــێوەیەکی بە بەڵکــو بەشــن بــێ مــا  ســادەترین لە هەر نەک کە کوردمــان، منــدااڵنی مافەکــانی

ــتییانەش، ــان رەگەزپەرس ــێننەوە دەی ــت لە وورد..  چەوس ــی لە و رەوش ــژدان و بەزەی ــوو لە دوور..  وي ــا هەم  و یاس
 . نەریتێک و داب لە و، نێودەوڵەتی رێسایەکی

  
 ســتاندەرێکی و پێــوەر وەکــو.. هــاتووە دا منــدااڵن مافەکــانی جاڕنــامەی ی( یەکەم مــادەی) لە وەکــو کێــیە؟ منــداڵ

 تــێ ســاڵ هەژدە لە تەمەنــی کە مــرۆڤەیە ئەو ـــ کــوڕ و کــچ ـــ منــداڵ: )دەکــات منــداڵ پێناســەی جــۆرە بەم جیهــانی
 ..(.  کردووبێت دیاری بۆ کەی تەمەنێکی واڵتەکەی و یاسا مەگەر نەپەڕیبێت،

 
 جیـــاوازی بـــێ بە..  بـــژین جیهانیشـــدا شـــوێنێکی هەر لە..  منـــداڵن هەر جیهانـــدابن شـــوێنێکی هەر لە منـــدااڵن،
 و چارەسـەرکردن و خوێنـدن مـافی..  هەیە پارسـتنیان و چـاودێری و ژیـان مـافی..  هەیە مافیان هەمان هەموویان

..  هەیە پێشــکەوتنیان و نەشــونماکردن و گەشــەکردن پێداویســتییەکانی کردنــی دابــین و، پێکەنــین و کــردن یــاری
 . هتد... مافی

  
 .. دەهێـنن پێـک جیهـان دانێشـتوانی هەمـوو سـێیەکی کە هەن، جیهانـدا لە منـداڵ ملیـار سـێ لە زیاتر ئەمڕۆدا لە

..  سـەردەنێنەوە نازی بێ و هەناسەساری بە و ترس و برسێتی بە جیهاندا لە منداڵ ملیۆنان بە ئەمڕۆش تا بەاڵم
 نە..  دەوێـــن خۆشـــیان نە و دەگـــرن لـــێ گوێیـــان کەس نە..  دەکەن دەرهەق تیژیـــان و تونـــد منـــداڵ ملێۆنـــان بە

 مافەکـانی کردنـی پێشـێل و، منـدااڵن فەکـانیما باسـی ترمانـدا، نووسینێکی چەند لە ئێمە..  دەگرن لێ رێزیشیان
 داگیرکەرانـی رەگەزپەرستیی سیاسەتی هۆی بە ئەمڕۆش، تا راستیدا لە کە بەداخەوە، بەاڵم..  کردووە مندااڵنمان

 زۆری بەشــێکی..  کڵــۆڵییەوە و کــوێرەوەری لە پــڕ ژیــانی و چەوســانەوە و لێکــردن ســتەم هــۆی بە..  کوردســتانەوە
 مامۆسـتاکانیش تەنـانەت و باوکـان و دایکـان زۆری بەشـێکی بەڵکـو چـین، مافەکانیـان کە ازاننن کوردمان مندااڵنی
..  بەسـەربکەینەوە گرنگە بابەتە ئەم کەش جارێکی کە زانی پێویستمان بە بۆیە..  چین مندااڵن مافەکانی نازانن

 منـدااڵن مافەکـانی گەردوونی مەیجاڕنا زیادکراوەکەی پرۆتۆکۆلە هەردوو لە و بڕگەکان و مادە هەموو لە باسکردن
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ــت زۆری ــورتی بە..  دەوێ ــافە لە بەشــێک باســی ک ــانی م ــدااڵن گرنگەک ــن، من ــوایەی بەو دەکەی ــێ ســوودیان کە هی  ل
 . وەربگرن

  
 مافەکــانی جاڕنــامەی دەقــی تێکــڕای کە دەکەیــن، کوردســتان باشــووری حکــومەتی لە پەروەردە، وەزارەتـی لە داواش

 و قەشـەن  پەرتـووکێکی لە و، کـوردی زمـانی سـەر بگێـڕنە وەریـان شـیرین و سـاکار و ەسـاد زمـانێکی بە مندااڵن،
 قوتابیـانی سـەر دابەشـی خـۆڕایی بە و، بـکەن چـاپی و، بێڕازێننەوە کورد مندااڵنی جۆراوجۆری وێنەی بە جواندا،
 لە بابەتێــک بکــرێنە..  جاڕنــامەیە ئەم گرنگەکــانی مــادە دەقەکــانی لە بەشــێکیش..  بــکەن بنەڕەتــی قۆنــاغی

 منــدااڵنی تــا..  بنەڕەتــی شەشــەمی و پێــنجەم و چــوارەم پۆلەکــانی بــۆ( کــوردی خوێنــدنەوەی) کتێبــی بابەتەکــانی
 رێکخراوەکــانی و، کوردســتان میــدیاکانی و راگەیانــدنەکان پێویســتە..  چــین رەواکانیــان مــافە کە بــزانن کوردمــان

 منـدااڵن مافەکانی جاڕنامەی لە بەشێکن دەیخوێننەوە انەیئەم..  هەبێت بەرچاویان رۆڵێکی رووەوە لەم مندااڵنیش
 (:کە هەیە ئەوەم مافی) بڵێم خۆیانەوە منداڵەوە زمانی بە کرد حەزیشم.. 
  
 دایـک لە تۆمـاری لە و، هەبـێ نازنـاوێکم و ناو دەبێ بوومە، دایک لە کە رۆژەوە لەو :ناسنامە وەرگرتنی مافی -١

 ، گرنگن و پێویستن زۆر من بۆ ئەمانە..  هەبێ رەگەزنامەم و کەسی ی( ناسنامەشو)  دەبێ..  کرابێتم تۆمار بوون
 بـدەن لێ دەرزیم و بمکوتن نەخۆشییەکان دژی لە و، بدەن پێ بایەخم و، قوتابخانە بۆ بچم بتوانم دواییدا لە تا
 ئەم رێگــای بە .. هەبێــت خۆکاندیــدکردنم و دەنگــدان مــافی هەڵبژاردنەکانــدا، لە بتــوانم بــووم گەورەش تــا.. 

 . بکات لێ پارێزگاریم و پێشوازی سەریەتی لە کە هەیە واڵتێک بەڵگانەوە،
 
 ئاشـکرا دایکبـوونی لە منـداڵێک دا، منـداڵ هەردوو لە باشـوور، ئەمەریکـای واڵتەکـانی لە یەکـێکە کە بۆلیڤیا، لە

 نەبــوونی هــۆی بە بــوو، ەشگەور کە و، نیــیە پزیشــکی چارەســەری و، قوتابخــانە چــوونە مــافی کەواتە..  ناکرێــت
 . بکات کاندید خۆی یا بدات دەن  هەڵبژاردنەکاندا لە ناتوانێت بەڵگەنامەوە، و کەسی ناسنامەی

 
 و منــدااڵن زۆری بەشــێکی ئەمــڕۆ تــا داگیــرکەرەوە، ســوریا ســایەی لە خۆشەویستیشــماندا، کوردســتانی رۆژئــاوای لە

 و، منـدااڵن مافەکـانی زۆربەی لە و، خوێنـدن مافی لە و، نییە شوناسنامەیان و رەگەزنامە گەلەکەمان، گەورەکانی
 . کوردن رەگەز بە کە ئەوەی لەبەر هەر..  کراون بەش بێ مرۆڤدا، مافەکانی لە
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ــافی -٢ ــتی م ــرتن و خۆشەویس ــداڵێک هەر وەک :رێزگ ــافی من ــانم م ــک..  هەیە ژی ــم،)  کەس کۆمەڵێ ــاوکم، دایک  ب
..  و بـوێ خـۆش منیـان(  دەگـرنەوە بـۆ ئەمـانەم شـوێنی جـار هەنـدێ کە یکەسانە ئەو یا کەسوکارم، خێزانەکەم،

 .بگرن لێ رێزم..  و بدەن پێ بایەخم
 و هیندســتان گەورەکــانی شــارە شــەقامەکانی لەســەر خێــزان، بەبــێ جیهانــدا، لە منــداڵ ملێــۆن( ١٥١) ئەمــڕۆش تــا

 . گەورەکان دەستدرێژی و کردن پێ ێچەڵگ و گاڵتە و نێچیر بوونەتە مندااڵنە ئەم..  دەژین روسیادا و بەرازیل
  
 هەر لەسـەر..  بـم بـاش و تەندروسـت یـا بم تایبەتی پێداویستیی خاوەنی..  بم( کچ یا کوڕ) :یەکسانی مافی -٣

..  بـدوێم زمانێـک چ بە..  و بم نەتەوەیەک چ لە رەگەز بە یا..  بێت هەرچییەک پێستم رەنگی یا..  بم ئاینێک
 سیاسـییان ئایدۆلۆجیایەکی و باوەڕ و بیر هەچ یاساییم بەخێوکەری یا باوکم و دایک..  بم دەوڵەمەند یا هەژاربم
 . هەبێت مافم هەمان دەبێت تر مندااڵنی وەکو منیش..  بکەن دا لەگەڵ جیاوازیم نابێت..  هەبێت

 
 خەڵکـی زۆربەی سـتیدارا لە..  بچن قوتابخانە بۆ کچانیان نییە ئاسان..  ئاسیادا و ئەفریقا واڵتانی لە گەلێ لە

 کێڵگە و ماڵەوە ئيشوکاری ، ماڵەوەبن لە کچەکانیان..  بخوێنن کوڕان تەنها کە باشترە پێ ئەوەیان واڵتانە، ئەم
 . بکەن پێ
  
 و حەوانەوە جێی..  بکەن دابین بۆ پاکم ئاوی و باش خواردنی کە هەیە ئەوەم مافی :تەندروستی و ژیان مافی -٤

 مافه..  بکەن چارەسەرم و بەرن نەخۆشخانەم بۆ یا دکتۆر، الی بۆ ببەن کەوتم نەخۆش ەرگ..  هەبێت حەسانەوەم
 . بدەنێ بەرگریم پێویستی دەرمانی و کوتن بم نەخۆشییەکان دژی لە کە هەیە، ئەوەم

 
ـــا ـــڕۆش، ت ـــدا، لە رۆژانە ئەم ـــاتر جیهان ـــداڵ هەزار( ٣٥)  لە زی ـــی بە من ـــرن نەخۆش ـــانە کە..  دەم ـــان ئاس  لێی

 نـاکوترێن، گەزاز و سـیل و سـوورێژە دژی لە منداڵـدا، پێـنج لە منـداڵیک..  بـکەن چارەسـەریان یـا ونەوەدووربـکە
 . نییە دەرمانیان کڕینی پارەی و هەژارن دەژین، لێیان واڵتانەی ئەو چونکە

  
 و رکـاریبی و نووسـین و خوێنـدنەوە فێری و، قوتابخانە بۆ بچم کە هەیە ئەوەم مافی :قوتابخانە چوونە مافی -٥

 . ببم زانیاری
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 گەر بەاڵم نییە، سروشتی ئەمەش قوتابخانە، بۆ ناچێت و، کاردەکات منداڵێک منداڵ، شەش هەر لە جیهاندا، لە
 ئەو فێــری دەتوانێــت بکــات، دابــین ژیــانی گــوزەرانی کە بــۆی، ئاســانترە بێــت، نووســین و خوێنــدنەوە فێــری مــرۆڤ

 . بگات خۆشی بەری و دەور رووداوەکانی لە دەتوانێت ، دەکات ێل حەزی و گرنگە بەالیەوە کە بێت پیشەیەش
 ئەو بەاڵم هەیە، قوتابخــانەی چــوونە بەختــی منــداڵێک دا، منــداڵ حەوت هەر لە ئەفریقــادا، لە مــالی واڵتــی لە

 بــۆ و بخــوێنەوە رۆژنــامەیەک نــاتوانن..  کڵــۆڵن، دا بیرکــاری و نووســین و خوێنــدنەوە لە نابەڵــدن، و نەزان دوای
 . دەکەن لێ حەزی کە بگەڕێن شێکئ
 
 بـۆ..  بخـۆمەوە خـاوێن ئـاوی..  نەبم برسی و بخۆم هەیە ئەوەم مافی تر، مندااڵنی هەموو وەکو :خۆراک مافی -٦

 . گەورەبم و بکەن گەشە هۆشم و جەستە تا بێت، باش و هەمەجۆرە خواردنەکەم پێویستە نەکەوم، نەخۆش ئەوەی
 هەنــدێ فەرەنساشــدا، لە هەروەهــا..  دەنــاڵێنن برســێتییەوە بەدەســت دا، ئەفریقــا لە زۆر منــداڵێکی ئەمــڕۆدا، لە

 ئێوارەیان ژەمی تەنها ناکڕن، بۆ نێوەڕۆیان ژەمی چێشتخانە، بۆ بەرن منداڵەکانیان جار دوو رۆژی ناتوانن، خێزان
 . دەکڕن بۆ
  
 لە و خێـزانەکەم نـاو لە کە هەبێـت، مئەوە مافی دەبێت بم، منداڵیش هێشتا ئەگەر :رادەربڕین و ئازادی مافی -١

 گرنگـانەش، پرسـە لەو و، بکەم خۆم رای لە گوزارشت ئازادییەوە ئەوپەڕی بە بتوانم دا، قوتابخانەکەم لە و پۆل
 و دەنـ  و، بگـرن خواستەکانم بۆ گۆێ و، نەکەن پەراوێزم هەیە، منەوە چارەنووسی بە و ژیان بە پەیوەندیان کە
 . بەشداربم بڕیارەکانیشدا لە پێویستە بەڵکو و، وەربگرن هەند بە منیش بۆچوونی و را
 
 پێویســتە بــدات، خــۆی بڕیــاری دادوەر ئەوەی پــێش جیــابوونەوە، لەیەک بــاوکم و دایــک ئەگەر( نەبیــنم رۆژە ئەو)

 بکــاتەوە، رەت مــن داواکەی هەیە بــۆی ئەو ئەگەرچــی..  بمێــنمەوە کامیــان الی لە حەزدەکەم کە بکــات پــێ پرســم
 . هەیە منەوە ژیانی بە راستەوخۆی پەیوەندیی بڕیارە ئەو چونکە بگرێت، لێ گوێم کە لەسەریەتی مبەاڵ

  
 بـکەن، لەگەڵـدا رەفتـارم خراپی بە یا بدات، لێم کە نییە ئەوەی مافی کەس :تیژی و توند لە پاراستن مافی -٨
 دووربم..  و بژیم ئاشتی و ئارامی بە ەک هەیە ئەوەم مافی بژیم دا کوێ لە..  بکەن پێ گاڵتەم و بکەن لۆمەم یا
 هەیە ئەوەم مــافی..  شـەڕ بەرەی بـۆ بمنێرێـت نیـیە مـافەی ئەو کەسـیش..  ئـاژاوە لە و شـەڕ لە و تونـدوتیژی لە

 . پارێزن بم ئەشکەنجە و زەن  و زەبر لە و ئاژاوە و شەڕ لە کەسوکارم و باوکم و دایکم
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 بە پێویستە..  جەنگەوە بەرەکانی خراونەتە چەکدار، و سەرباز بە نکراو منداڵ، هەزار( ٤١١) نزیکەی ئەمڕۆ، تا
 . رابگیرێت پێشێلکارییە ئەم کات زووترین

 هەڵبگرن چەک کە دەکرێن، ناچار( مێردمندااڵن) تردا، واڵتێکی چەند لە و،( کۆنگۆ)  و( سودان) و( میانمار) لە
 . قوربانی پێشەنگی دەبنە ئەمانە زۆری بە..  شەڕبکەن و
  
 شاری و یاریگا من شوێنی..  کارخانەیە و کێڵگە نەک..  قوتابخانەیە و پۆل من شوێنی :نەکردن ناچاری مافی -٩

 نە بـن، هەژاریـش زۆر خێـزانەکەم و دایکـم و باوکم گەر تەنانەت..  کانزاییە کانی تونێلی قووڵی نەک..  یارییە
ـــر، کەســـانی نە و ئەوان ـــاتوانن ت ـــکەن ناچـــارم ن ـــت ب ـــاربک دەبێ ـــایبەتیش بە..  ەمک ـــارە ئەو گەر ت  و قـــورس ک

 لەو لەوانەیە کە ســااڵن، شــانزە بە بوشــم کەی بگەیەنێــت، پــێ وزیــانم نەبێــت توانامــدا لە کە..  مەترســیداربێت
 لەگەڵـدا یاسـاییم مـامەڵەی دەتوانن مامۆستاکانم ئەوسا..  ببمەوە قاڵ و بگەم تێ زیاتر و رابێم باشتر تەمەنەدا

 . بکەن
 
 زۆر کە..  دەکرێن چنین قالی و تەون فێری مندااڵن لە هەندێ سااڵنەوە، هەشت تەمەنی لە هەر دا، نپاکستا لە

ـــەیەدا لەم ـــان، بە پیش ـــونکە توان ـــجە چ ـــک پەن ـــان و ناس ـــانی بە بچووکەکانی ـــان ئاس ـــوان بە بەنەک  رایەڵـــی نێ
 وەکو..  دەکەن پێ تریان یشیئ تریشدا شوێنانی لە هەروەها..  دەدەن گرێیان خێراتر و دەکەن رەت قالییەکانەوە
 . وەرزشی پێاڵوی و پێ ی(تۆ ) دروستکردنی

 
 و منـداڵم هێشـتا مـن کە نیـیە، یـاد لە ئەوەیـان گەورەکانمـان، لە هەنـدێ :خەون و کەنـین پـێ و یاری مافی -١١

 ەن،مەد تێـک لـێ منـداڵیم هەیە، خۆشـم خەونـی و کەنـین پـێ و یـاری مـافی تر مندااڵنی هەموو وەکو نیم، گەورە
 . ببم گەورە ماوە زۆرم هێشتا من چونکە

 
ــۆ پشــوو، ــا..  ببیــنم لــێ لەزەتــی بــکەم تیــا گەشــەی کە ئەوەیە ب  کــاتی لە کە هەیە، باشــتر و خۆشــتر لەوە ئای

ــکەومەوە کەمــێ شــار جەنجــاڵی لە و، بگــرم تــازە ی هــاوڕێ و، هەڵبمــژم پــاک هەوای پشــوودانمدا،  تــا..  دوورب
 شــوێنێک هــیچ بــۆ پشــووەکاندا لە هەرگیــز منــداڵێک دا، منــداڵ ســێ لە کەمەوە، الیەنــی فەرەنســادا، لە ئێســتاش
 . ناڕوات
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 و، بکەویــن رێ هاوڕێکانمــدا لە کۆمەڵێــک لەگەڵ کە هەیە ئەوەم مــافی :منــدااڵن کــۆمەڵەی پێکهێنــانی مــافی -١١
  هەبێت مندااڵنمان ڤاریگۆ..  روو بخەینە پێداویستییەکانمان و داوا و، بکەین دروست خۆمان بە تایبەت کۆمەڵەی

 . هەبێت رۆڵم و، بسەلمێنم خۆم توانای و، بکەم بەشداری هونەرییەکاندا و رۆشنبیری چاالکییە لە هەیە بۆشم و،
  

 و ئەشـکەنجە نابێـت کـرام، تاوانبـار بیـانوویەک هەر بە ئەگەر :هەتـایی تا نەکردنی بەند و سێدارەنەدان لە -١٢
 سـێدارەم لە نابێـت و، بـدەن نامرۆیانەم و قورسم سزای نابێت و، بکەن دەرهەقم نابەجێ رەفتاری و، بدەن ئازارم
 و تـاوان بە حەز هەرگیـز مـن کە بزانن ئەوەش.. بسەپێنن سەردا بە ژیانم درێژایی بە بەندکرنی ناشبێت و، بدەن

 . ناکەم ناڕەوا کاری و خراپی بە
 
 لە وێنە بێ دڕندانەی زۆر شێوەیەکی بە بنەما، بێ راویهەڵبەست توومەتی بە نییە، مان  ئێراندا لە ئەمڕۆدا، لە

 مێردمنــدااڵنی بەر دڕنــدانەیەش، تــاوانە ئەم شــێری پشــکی..  نەدەن ســێدارە لە مێردمنــداڵیک چەنــد..  جیهانــدا
 .کەوتووە کوردمان

  
 بــێ ئەو ســزای تونــدی بە زۆر و، پــارێزن بمــان سێکســی دەســتدرێژی لە پێویســتە :دەســترێژی لە پاراســتن -١٣

 . مندااڵن سەر دەکەنە دەستدرێژی کە بدەن، رەوشتانە
 
 بـزانن ئەوە دەبـێ بـم، تایبەتییەکـان پێداویسـتییە خاوەن منداڵێکی گەر: تایبەتییەکان پێداویستییە خاوەنی -١٤
 نەشـونما تایبەتییەکانی پێداویستییە پێویستە و، هەیە ژیانم مافی ئاسایی، تەندروستی منداڵێکی وەکو منیش کە
 لـێ پشـتیوانیم و مەکەن لـێ پشـتم و، بـکەن سـەروەریم و شـکۆداری و رێـز زامنـی و، بـکەن دابـین بۆ گەشەکردنم و

 . هەبێت بەرچاوم رۆڵی ئاسایی تاکێکی وەکو و، ببم کۆمەڵگاکەمان بە تێکەڵ ئاسانی بە تابتوانم بکەن،
  

 دەسـت و هەژار خێـزانەکەم ئەگەر ربگـرم،وە کـۆمەاڵتی زەمـانی لە سوود هەیە ئەوەم مافی :کۆمەاڵیەتی بیمەی -١٥
 . بدەنێ مانگانەمان مووچەیەکی پێویستە کورتبێت،

  
 بــێ و ســڕکەر مــادەیەکی هەر و، هۆشــبەرەکان مــادە لە لەســەرتان پێویســتە :هۆشــبەرەکان مــادە لە پاراســتن -١٦

 هەڵمان و، بقۆزنەوە مانساوێلکەیی و دڵپاکی دەیانەوێت دەرچوو، رێ لە و نزم نەفس کەسانێکی کە تر، هۆشکەری
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 بە یـا بـکەن، تـووش منـدااڵن ئـێمەی مـادانە، بەم کـردن بازرگـانی بـۆ و خۆیان گاڵوی مەبەستی بۆ و، بخەڵەتێنن
 . بدرێن قورس سزای دەکەن، تووش مندااڵن کە کەسانەی ئەو پێویستە بهێنن، کارمان

 
 ئەوەیە خێـوکەرم، بە و بـاوکم و دایکـم ەستۆیئ ئەرکی سەرەکیترین و گرنگترین :دروست پەروەردەکردنی مافی -١١
 بەرچـاوبگرن لە راسـتییە ئەو و، بـدەن پـێ بـایەخەم..  بکەن پەروەردەم دروستی بە و، بکەن هاوکاری پێکەوە کە
 . بم سوودبەخش و تەندروست تاکێکی هیوادارم..  کۆمەڵگاکەم تاکێکی دەبمە من داهاتوودا لە کە
  

 هەر و مامۆسـتاکانم و خێـزانەکەم و بـاوکم و دایکـم ئەرکی :پەروەری کوردستان بە و کوردایەتی بە گۆشکردنم -١٨
 دەمـارگیری، لە دوور کـوردایەتی بیـری بە..  کوردسـتانەکەمان بۆ و، گەلەکەمان بۆ گەشترە، دواڕۆژێکی دڵسۆزێکی

 پیــرۆزی و ویسـتپێ ئەرکێکـی ئەمەش..  بهێـنن رام و بـکەن گۆشـم شـیرینمان کوردسـتانی بـۆ خۆشەویسـی و سـۆز بە
 . هەمووتان بۆ شانازی مایەی دەبمە گرت، رێبازەم ئەو گەر الیەکتانە، هەموو نیشتمانی

  
 راگەیانـدنەکانەوە، و میـدیاکان رێـی لە یـان مامۆسـتاکانم، و بـاوکم و دایک پێویستە :مافەکانم و ئەرکەکانم -١٩

 شتە دوو ئەو چونکە..  بکەنەوە روون بۆمی وانیج بە چین مافەکانیشم ئینجا..  چین ئەستۆم ئەرکەکانی کە بزانم
 . چین بیزانین کە گرنگن زۆر کوردیمان، کۆمەڵگای توێژێکی و چین هەموو بۆ و، مندااڵن هەموو بۆ و من بۆ
  

 بە پێ منداڵەکانیان دەرتان بێ خێزانی هەندێ کە کردووە وای نەبوونی، و هەژاری دەزانم :رفاندن و فرۆشتن -٢١
 بـۆ و، دەرفێـنن منـدااڵن دز و مافیـا گرووپـی هەنـدێ یـا..  دەیانفرۆشـن بازرگـانی کەلـوپەلێکی وەکو خێونەکرێت،

 لە زۆر پـارەیەکی داوای کردنیـان ئـازاد بـۆ یـا دەفرۆشن، لەشیان ئەندامەکانی یا دەکەن؛ گەورەیان ناهەموار کاری
 گـروپە..  کـوژن دەیـان و درۆدەکە جـاریش زۆر کردنیـان، ئـازاد بە بەرانـبەر دەکەن رفێنراوەکـان منـداڵە خێزانانی

 و تــاوان و تیرۆریســتی مەرامــی و کــار بــۆ و، دەڕفیــنن نــاتەوا و شــێت هەرزەکــارانی و منــدااڵن تیرۆریســتییەکانیش
..  منـدااڵن ئێمەی سەر بۆ گەورەیە هەڕەشەیەکی نامرۆییانە، کارە ئەم هەموو..  دەهێنن کاریان بە خۆتەقاندنەوە

 . بدەن یاساییان سزای قورسترین بەزەییش، بێ بە و، پارێزن بمان دڕندانە رووپەگ و دز لەم پێویستە
  

 رام پـاک هەسـتێکی بە پارێزن، بم نەتەوەیی و ئاینی دەمارگیری شێوازێکی هەموو لە :دەمارگیری لە پاراستن -٢١
 و گفتوگۆ زمانی و وردەییلێبو و ئاشتی و هاوڕێتی تۆوی بکەن، پەروەردەم خوشکانە و برایانە رووحێکی بە بهێنن،
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 شـین..  بـڕوێنن دا دڵـم لە...  و ئاشـتیخوازی و خێرخـوازی و چـاکە و دڵسـۆزی و هاوسـۆزی و هاوکاری و رێزگرتن
 . کایەوە دێننە دۆستی مرۆڤایەتی و ئاشتی جیهانێکی..  باشانە خەسڵەتە ئەم بوونی

  
 تواناتـــانەوە، ئەوپەڕی بە دەبـــێ..  نـــدەوەخوێ بابەتەتـــان ئەم کە منداڵدۆســـتیش، ئێـــوەی: دڵســـۆز خـــوێنەرانی
 کوردمـان مندااڵنی دروستی و راست کردنی رێنمایی و ئاراستەکردن و پەروەردەکردن لە بەشێک ببن و بن هاوکارمان

 تیشـکێکی و پریشـک هەمـوو کـاردانەوەی چـونکە..  پاڵپشـتیان و داکـۆکیکەر ببـنە و، بگـرن مافەکانیـان لە رێز.. 
 . دەگرێتەوە الیەکمان هەموو..  خراپییانەوە و باش بە..  نەمانمندااڵ ئەم داهاتووی

 
 ٢١١٤ ئەپریلیی ٢١

 
 

 
 

 .زیرەکترین نۆ منداڵ لە جیهاندا
  
 
 
 
 
 

 و زیــرەک داهێــنەری و تێکۆشــەر و ئاشــتیخواز و وەرزشــوان و هونەرمەنــد و نووســەر و بیرمەنــد و زانــا و دانــا زۆر
 رێــزەوە ئەوپەڕي بە و، ناســران و دەرکــرد ناوبانگیــان و نــاو و، هەڵکەوتــن ژیانــدا جیاوازەکــانی بــوارە لە بلـیمەت
 باوەشــی لە مرۆڤــایەتیش مێــژووی زێڕینەکــانی الپەڕە و تۆمــارکران دا(جیهــان کەڵەنــاودارانی تۆمــاری) لە ناویــان
 .تەکانیانواڵ و گەل بۆ شانازیش و رێز مایەی بوونە..  بمێننەوە بەنەمری هەتایە تا کە ئەوەن شایانی..  گرتن

  
 باسـی کـورتی بە بەڵکـو..  نـاکەین جیهان ی(گەورە تەمەن بە) گەورەکانی ناودارانی كەڵە باسی ئەمجارەیان ئێمە

 بوارێکــدا لە هەریەکەیــان و بەدەرن توانــا لە کە دەکەیــن،( جیهانــدا لە منــدااڵن نــۆ بەهرەمەنتــرین و زیرەکتــرین)
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 مەزن داهـاتوویەکی بلیمەتـانە منـداڵە ئەم گومان بێ..  رادەبەدەر لە بلیمەتی منداڵی نۆ..  دەرکەوت و هەڵکەوت
 نەرویج واڵتی لە یە،(کەریـمی بەفـرین) ناوی کە کوردە خونچەگوڵێکی مندااڵنەش زیرەکترین لەو یەکێک..  دەبێت

 : ئەمانەن مندااڵنەش نۆ ئەو..  دەژین دا
 
 سـاڵیدا، دوو تەمەنـی لە ئەلیتـا دەزانرێـت، جیهـان شـێوەکاری هونەرمەنـدی کـچە بچـوکترین بە :ئەلیتا ئەنۆدریا -٠

..  ناوبانگـاوە بە هـونەریی پێشـانگایەکی خستە تابلۆکانیان..  کێشا جوانی و نایاب رەنگاوڕەنگی وێنەیەکی چەند
 نـاوی بەدەر زیـرەک منـداڵێکی وەکـو کە خـۆیەتی شـایانی ئەلیتا بۆیە..  بوون بینەران سەرسوڕمانی و سەرنج جێی
 . بکرێت تۆمار دا(جیهان لە مندااڵن زیرەکترین یلیست) لەم

  
 لە باوکیـدا، لەگەڵ منـداڵە کـوڕە ئەم ە،(سـمیس ویـل) ناوبانـ  بە سـینەمایی ئەکـتەری کـوڕی :جادلین سۆمیس -٠

 رۆڵـــی هـــۆی بە هەبـــوو، فـــیلمەدا لەم پـــاڵەوانێتی رۆڵـــی و کـــرد بەشـــداری دا،( شـــادی دوای بە گەڕان)  فیلمـــی
 فیلمـی پـاڵەوانی جـادلین هەروەهـا..  هێنـا دەسـت بە داهـاتی زۆرترین فیلمە ئەم..  نەوە (جادلین) سەرکەوتووی

 جــادلین..  راهێنرابــوو نەوە( شــان جــاکی) جییهــانی ناوبانــ  بە ئەکــتەری لەالیەن کە بــوو ش( کــاراتێکە کــوڕە)
 . دەدا ئەنجام رۆڵەکەی سەرسوڕێنەر زۆر بەشێوەیەکی

 
ــووکترین :ئیلینۆۆا سۆۆمیس -٣ ــکەریپێشک بچ ــامەی ەش ــۆنی بەرن ــدا لە یە تەلەفزی ــی لە کە..  جیهان  حەوت تەمەن

 و ئامۆژگاری) راستەوخۆی بەرنامەیەکی گەشەوە، روویەکی بە و، شیرین زمانێکی بە و جوان شێوەیەکی بە ساڵیدا،
ـــیارکردنەوە ـــانەی ی(هۆش ـــدا لە هەفت ـــکەش تەلەفزیۆن ـــرد پێش ـــانەی لە کە..  دەک ـــامەکەیەوە می ـــتەوخۆ بەرن  راس

 ئەو پێشکەشـــکردنی چـــاوەڕیی هەفتـــانە زۆر خەڵکییەکـــی..  دەکـــرد گوێگرەکـــانی و بیـــنەران هەزاران امۆژگـــارییئ
 . دەکرد پێشکەشی ئیلینا کە دەکرد، بەرنامەیەیان

  
ــت :ئەکرێۆۆت جایسۆۆواڵ -٤ ــت) بە کە جــایۆ ئەکرێ ــرین) بە..  ناســراوە( جایســواڵ ئەکرێ ــداڵی زیرەکت ــان من ( جیه

 حەوت) تەمەنــی لە ئەکرێــت..  پــلە( ١٤٦) گەیشــتە زیرەکــی تێکــڕای یە، هینــدی وڕێکیکــ ئەکرێــت..  ناودەبرێــت
 کە نەمــابوو هێنــدەی یشــدا،( ســاڵ یــانزە) تەمەنــی لە..  ئەنجامــدا گەورەی و گرنــ  نەشــتەرگەرییەکی یــدا،(ســاڵ

 .بدۆزێتەوە شێرپەنجە چارەسەری
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 تەمەنـی لە گـوڵە خـونچە ئەم..  ناسرا جیهاندا لە گۆرانی هونەری ئەستێرەی بچووکترین بە :کیلۆپاترا ستران -٥
..  باڵوکـرایەوە جیهانـدا واڵتـانی لە گەلـێ لە و، کرد تۆمار خۆی گۆرانییەکانی ئەلبوومی یەکەمین یدا،(ساڵ سێ)

 دەسـکەوت، گۆرانییەکـانی سـیدیی فرۆشـتنی لە پـارەی زیـاترین کە جیهانـدا، لە هونەرمەندە بچووکترین کیلۆپاترا
 بچوکترین سترانبێژ، کیلۆپاترای هەروەها..  هێنا بەدەست دەسکەوتدا لە و ناوبان  لە جیهانی پێوەری ژمارەیەکی

 لەسـەر.. پشـوودان و وەسـتان بەبـێ کـاتژمێر دوو مـاوەی بـۆ سـاڵیدا، سێ تەمەنی لە کە جیهاندا، لە هونەرمەندە
 ئـێم) خەاڵتی کە گۆرانبێژیشە بچوکترین..  کرد پێشکەش گۆرانی زۆر یەکجار خەڵکییەکی ئامادەبوونی بە شانۆدا،

 .تۆمارکراوە هونەرمەند یەکەمین بە واڵتەکەشیدا، هونەرمەندەکانی ریزبەندی لە بەخشی، پێ یان( ڤی تی
  
 لە نەشـمیلەیە ئەم جیهانـدا، لە ژنـانە جلوبەرگی دیزاینسازی بچووکترین سیسیلیا، خونچەگوڵ :سیسیلیا کاسینی -٦

 سیسـیلیا دوایـیەدا لەم تۆمـارکرا، دا( جیهـان منـدااڵنی ناوبانگترین بە) لیستی لە ناوی یدا،(ساڵ یانزە) تەمەنی
 . کران نمایش نیویۆرک لە ژنانی جلوبەرگی تازەی مۆدێل کۆمەڵێک

  
 حەوتەمــی پــۆلی لە و، ســاڵە ســیانزە تەمەنــی ئەمسـاڵ یە، روســی ســووکی ئێســک کچــۆلەیەکی :کاتیۆۆا ترۆشۆۆیڤا -٧

 دروسـت ئاسـمانی کەشـتی خێراترین نموونەی دا،(٢١١٤) ئەمساڵدا سەرەتای لە کاتینا..  ەبنەڕەتیدای قوتابخانەی
 تـا زانایـان بۆچـوونی..  ئاسـمانین بـواری زانایـانی سەرسـوڕمانی جێـی کە ،(زەوی ئەستێرەی) لێناوە ناوی و، کرد

 لە یەکێـک بگاتە ئینجا اڵس هەزار( ٥١) بە دەتوانێت ئاسمانی کەشتی و رۆکێت خێراترین کە ئەوەیە، ئەوە ئەمڕۆ
 بگــــاتە ســـاڵ( ٤٢) بە دەتوانێــــت کاتیـــا داهێنــــانەی کەشـــتییە ئەم بەاڵم..  زەویــــیەوە لە نزیکەکـــان ئەســـتێرە

 لە زۆر خێراییەکی کەشتییەکەم: "دەڵێ خۆیەوە کەشتییەکەی بارەی لە ترۆشیڤا کاتیا..  زەوی نزیکی ئەستێرەیەکی
 و خیراتـر جـار چەندین کراون دروست ئێستا تا ئاسمانییانەی کەشتییە و رۆکێت ئەو هەموو لە.. هەیە رادەبەدەری

 . تیژترە
  
 لە کەالر شـاری لە ز،( ١٩٩٨ - ٦ - ٢٦) رۆژی لە ،(کەریمـی شادۆسـت بەفـرین) خونچەگـوڵ :بەفرین کەریمی -٨

 نــاوچەی کــیخەڵ بــاوکی و دایــک.  بــووە دایــک لە پەروەر کوردســتان و کــورد خێزانێکــی لە کوردســتاندا، باشــووری
 پەنـابەرن نەرویـج پـایتەختی ی(ئۆسـڵۆ) شاری لە کوردەمان خێزانە ئەم ئێستا کوردستان، رۆژهەاڵتی لە کرماشانن

 بە سـاوایاندا، بـاخچەی لە کـورت زۆر مـاوەیەکی بە بەفـرین.  نەرویـج هـاتنە بـوو سااڵن چوار بەفرین تەمەنی.. 
 یـدا(سـاڵ هەشـت) تەمەنـی لە بەفرین..  بوو نەرویجی انیزم فێری پێرفێکت نووسین و خوێندنەوە بە و قسەکردن
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 لەم هەر..  کــران نمــایش قوتابخانەکەیانــدا شــانۆی لەســەر و، نووســی نەرویجــی زمــانی بە شــانۆگەرییەکی چەنــد
..  ئەنفالـدا و هەڵەبـجە یـادی لە و نەورۆز جەژنی و کوردییەکان بۆنە و ئاهەن  زۆربەی لە ئەمڕۆ تا تەمەنەوە،

ــانی بە ســڵۆدا،ئۆ شــاری لە ــردووە پێشــکەش پەخشــانی و وتە نەرویجــی زم ــووانی ســەرنجی و، ک ..  راکێشــاوە هەم
 بە کە دەگەڕێـــتەوە، دڵســـۆزیان دایکـــی و بـــاوک بـــۆ شـــانازیش ناســـراوە، پەروەرەیـــی کوردســـتان و کـــورد بەفـــرین

 زمـانی بە یـدا( سـاڵ ەد) تەمەنی لە لە کەریمی بەفرین..  کردووە گۆشیان کوردستان بۆ خۆشەویستی و کوردایەتی
 دایە،( زڕدایکەکەی و ماریا) ناوی لەژێر رۆمانەکەشی کرد، چاپی دا(٢١١١) ساڵی لە و، نووسی رۆمانێکی نەرویجی

 جیـادەبنەوە، یەک لە بـاوک و دایـک کە جیهانیشـە، کێشـەیەکی بەڵکـو ئەوروپـی، ئەمـڕۆی کێشـەیەکی لە باس کە
 و، دەبـن دەرتـان بـێ و سەرگەردان دەدەنەوە، باوکیان و دایک نێوان یناکۆکی باجی و قوربانی دەبنە منداڵەکانیان

 ئەم دواڕۆژی و چارەنووسـی دەبيـت زڕدایکەوە، دەستی ژێر بکەونە لەوانەشە دەبنەوە، کاڵ باوکیشیان و دایک سۆزی
 نەرویجی کیناس و پەتی و پاراو زمانێکی بە رۆمانەکەی بەفرین ؟.. بکەون الیەکدا چ بە..  بگەن بەچی مندااڵنە

 سەرســـوڕمانی و ڕاکێشـــان ســەرنج مـــایەی بــۆتە..  داڕشـــتووە جــوان و رێـــک زۆر ئەدەبــی فـــۆرمێکی و شــێوە بە و،
ــوێنەرانی ــی خ ــداڵێکی کە..  نەرویج ــورد من ــی لە ک ــااڵندا دە تەمەن ــانێکی س ــوان وا رۆم ــانی بە و، ج ــی زم  نەرویج

 لـێ دەستخۆشـیان و زۆر ئـافەرینێکی ناسـراوەوە، ی کـوردی و نەرویجـی الیەنـی و کەس گەلـێ الیەن لە..  بنووسێت
 زمانی بە هەر( دی دێتە و خەونێکە) ناوی ژێر لە دووەمیشی رۆمانی یدا،( ساڵ یانزە) تەمەنی لە بەفرین..  کرد

 .نەکراوە چا  ئابووری کێشەی لەبەر بەاڵم..  بکرێت چا  دا،(٢١١١) ساڵی لە وابوو نیاز..  نووسیوە نەرویجی
 

 گۆڤـــاری نووســـەرانی دەســـتەی ئەنـــدامی ،(نەرویـــج لە - کـــورد منـــدااڵنی کـــۆمەڵەی) ئەنـــدامی مـــیکەری بەفـــرین
 چەنــد ئێســتاش تــا..  باڵودەکــاتەوە گۆڤــارەدا لەم خــۆی نووســینەکانی نەرویجــی زمــانی بە کە یشــە،(کوردیلەکــان)

 .کردوونەتەوە باڵوی و نووسیوە نەرویجی بە چیرۆکێکی
 

 ســەدان، لە ســەد واتــا شەشــن، شەشــدا لە لە وانەکانــدا هەمــوو لە نمرەکــانی ە،دای( دە پــۆلی) لە ئێســتا بەفــرین
 بەفــرین بلــیمەت و رووخــۆش نەشــمیلەی لە ئەوە پێشــبینی مــن..  ئامــادەییەوە قۆنــاغی دەچێــتە، داهــاتووش ســاڵی

 کـورد بـۆ شانازی و رێز مایەی دەبێتە و، دەبێت گەوەرەی پایەیەکی و پلە و، مەزن دواڕۆژێکی کە دەکەم،( کەریمی
 .کوردستان و
   
  نییە ئەوە هەر دا( جیهان مندااڵنی زیرەکترین تۆماری) لە رێنجەر نەوا ناوی تۆمارکردنی هۆی :نەوا رێنجەر -٩
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 دا(ئایەربێنـدەر السـت) فیلمی لە سەرەکی رۆڵی سینەمای توانای بە ئەکتەرێکی وەکو سااڵندا هەشت تەمەنی لە کە
 .وەرگرت کاراتێدا هونەری لە ی(رەشی پشتێنی) خەاڵتی تەمەندا لەو ئەوەی لەبەر بەاڵم هەبوو،

  
 دەوروبەری جیهـانی تـاقیکردنەوەوە رێـی لە فەیلەسـووفێکە، منـداڵ'': دەڵـێ منـدااڵنەوە زیرەکـی بـارەی لە( پیاژە(

 .''دەناسێت
 

 ٢١١٤ مایی ١٢
   

 .ئەدەبی مندااڵنی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
 
  
 
 
 
 

 ئەوەی ســەرەڕای. دەکەیــن( کوردســتان رۆژهەاڵتــی لە کــورد منــدااڵنی ئەدەبــی) لە بــاس چــڕی بە و کــورتی بە زۆر
 قوتابخانەکانـدا لە خوێنـدن سـەپاندووە، کوردمانـدا گەلـی بەسەر فارسییان زمانی زۆرداری بە ئێرانی، داگیرکەری

 مافەکـــانی پــێچەوانەی بە ئەمەش..  قەدەغەیە کـــوردی زگمــاکی زمـــانی بە خوێنــدن فارســـییە، زمــانی بە تەنهــا
 خراپـی، رەنگدانەوەیەکی غەدرە ئەم بێگومان .. ئێرانی رژێمی رەگەزپەرستی بۆ زەقیشە بەڵگەیەکی و، مرۆڤەوەیە

 کەلتوورێـک بە و زمـان بە بەزۆر چـونکە بەجێهێشـتووە، کوردمـان منـدااڵنی چێـژی و هەسـت و دەروون و بیر لەسەر
 کەلتــووری لە و کــوردی زمــانی چێــژی و تــام لە دوورن و، کــوردەوە اڵنیمنــدا الی بە نــامۆن کە..  دەکەن ئاشــنایان
 دەتـوانن زەحمەتـی بە دا، کوردسـتان رۆژهەاڵتـی لە کوردمـان منـدااڵنی کەمی زۆر بەشێکی بۆیە کوردیمان، رەسەنی
 و وبیســترا دەزگاکــانی بە پشــت زیــاتر..  بخــوێننەوە کــوردی زمــانی منــدااڵنبە بابەتینووســراوی و شــیعر و چیــرۆک
 مەسـتی نـاتوانن بەمەش.. کوردییەکانمـان تەلەفزیۆنە لە و سیدی لە و رادیۆ لە گوێگرتن وەک..  دەبەستن بینراو
ــان و حەز ــبن ئارەزووەکانی ــاهەقی و تــاوان ئەم ســەرەڕای بەاڵم.. ب ــادادپەروەرییەش و ن ــێمەی.. ن ــورد ئ  گەلێکــی ک

 خۆمــان کە مەحــاڵە ئەوە.. دەکەیــن خۆمــان لماندنیســە لە و مــانەوە لە داکــۆکی هەردەم و، چاوقــایمین و خــۆڕاگر
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 لە کوردمـان، دڵسـۆزی و ناسـراو نووسـەرانی و شـاعیران لە کۆمەڵێـک ئێستا تا..  داگیرکەرانەوە دەستی بە بدەین
 و جـوان پەخشانی و شانۆ و شیعر و چیرۆک بە نەکردوون، فەرامۆش مندااڵنیان دا، کوردستان خۆڕاگری رۆژهەاڵتی

 منــدااڵنی ئەدەبــی بــزووتنەوەی ســەرهەڵدانی مــژدەی..  کوردیانرازانــدۆتەوە منــدااڵنیانی ئەدەبــی بــاخچەی شــیرین
 گەشـە زیـاتر دەتـوانن بڕەخسـێت، بـۆ باشـیان وبـوارێکی ئەگەر..  راگەیانـدووە کوردسـتاندا رۆژهەاڵتـی لە کوردیان
 لە یـا رۆژهەاڵت لە یـا باشـوور ەل یـا بـاکور لە چ کـورد و ئەمە..  بـخەن پێشی و بدەن بزووتنەوەیە بەم وتەکان

ــاوای ــتاندا رۆژئ ــژین، کوردس ــتان ب ــتانە یەک کوردس ــمان و، کوردس ــین ڕۆڵەی هەمووش ــان و،هەر گەلێک  یەک هەمووم
 منـدااڵنی ئەدەبـی) راسـتیدا لە..  دەبێـت گەشـمان ئاینـدەیەکی کە گەشـبینم..  هەیە ئاینـدەمان یەک و چارەنووس

 گڕوگــاڵی گۆڤــاری) دەرچــوونی دا، گزنگــی دا(کوردســتان کۆمــاری) ســەردەمی ەل دا،(کوردســتان رۆژهەاڵتــی لە کــورد
 .کورد مندااڵنی ئەدەبی بزووتنەوەی ئەم بناغەی بەردی بە و، هەوێن بە بوو ،(کورد مندااڵنی

  
 لەگەڵ بەاڵم بـوو، کەمتر ساڵێک لە کوردستان کۆماری تەمەنی گەرچی(: ١٩٤٦ - کورد مندااڵنی گڕوگاڵی گۆڤاری)

 گــۆڕی بە گــۆڕ شــای رژێمــی الیەن لە کە تەگەرەکــانەی و کۆســپ ئەو و هەڕەشــە ســەرەڕای کورتەشــەدا، تەمەنە ئەم
 کوردسـتان کۆمـاری بەاڵم ئـابووری، توانـای سنوورداری سەرەڕای..  پێشکەوتنی و گەشەکردن رێی دەخرانە ئێرانەوە

 یەکێـک..  بینـی خـۆیەوە بەرچـاویبە و رەپێشـکەوتنێکیگەو و گەشـە بوارەکانـدا هەمـوو لە دا، کورتەی تەمەنە لەو
 و ئەدەب بە بـوو بایەخدان و، کوردی زگماکی زمانی بە خوێندن و مندااڵن پەروەردەی بواری گرنگانەش، بوارە لەو

 و( مـحەمەد قــازی) نەمـر هەمیشـە پێشەوای کە دەگەیەنێت، ئەوە ئەمەش دیارە..  کوردی راگەیاندنی و رۆشنبیری
 کـورد منـدااڵنی راسـتی ئاراستەکردنی و، دروست پەروەردەکردنی و گۆشکردن هۆڵی لە..  ستانکورد کۆماری کابینەی

 ئاینـدەی لە کاریگەرییـان و رۆڵ و داهـاتوون نەوەی منـدااڵن کە گرتـووە، بەرچـاو لە ئەوەیـان چـونکە..  بوونە دا
 و کـوردایەتی هەسـتێکی بە بـۆیە..  دەدەن کـورد رزگـاریخوازی بـزووتنەوەی درێـژەبە و، دەبێت دا کوردستان و کورد

 بـێ رەنجەشیان ئەو..  دەکردن پەروەردەیان و گۆش شیرینمان، کوردستانی بۆ خۆشەویستی و سۆز بە و، مەردایەتی
 رزگـاری رێـی شـەهیدی سـەرکردەی چەنـدین ئەمڕۆمـان، ناسـراوی قارەمـانی و تێکۆشـەر رۆڵەی چەندین نەبوو، بەر

 و، پەروەری کوردســتان و کــوردایەتی ئەلفــوبێی دا، کوردســتان کۆمــاری ەتیکــوردای قوتابخــانەی لە کوردســتانمان،
 پیـرۆزەکەی رێبـازە بە درێـژە کە خـوارد سـوێندیان و، دا بەڵێنیـان کاتەدا لەو هەر..  فێربوون سیاسەت و خەبات

 .بدەدەن( محەمەد قازی)دڵسۆز و قارەمان پێشەوای
  

  ساڵی لە کوردیمان شیرینی زمانی بە کە کوردە، مندااڵنی گۆڤاری یەکەمین کورد، مندااڵنی کڕوگاڵی گۆڤاری
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 یەوە( مودەرسـی قـادر) لەالیەن..  کرا چا  دا( کوردستان چاپخانەی) لە دەرکراو،(مەهاباد) شاری لە دا،(١٩٤٦)
 و ئەدەبـی بـابەتیهەمەڕەنگەی گەلـێ گۆڤـارە ئەم ژمارەکـانی..  دەرچـوو لـێ ژمارەی سێ تەنها دەکرا،کە سەرپەرشی

 الپەڕەی) لە..  لەخۆگرتبــوون کوردمــان منــدااڵنی بــۆ ســوودی بە زانیــاریی و رۆشــنبیری و رێنمــایی و روەردەیــیپە
 گـوڵی تاقە بە پێشکەش: " دەکەوێت بەرچاو نووسراوەمان ئەم دەقی گڕوگاڵ، گۆڤاری ی( یەکەم ژمارەی) ی(دووەم
 پێشەوای حزرت رۆڵەیشیرینی قازی علی ئاغای هونەری و زانستی رێی بۆ کورد مندااڵنی پێشڕەوی کوردستان هیوای
ـــتان بەرزی ـــارەی) لە هەر" ..  کوردس ـــایی الپەڕەی) لە دا،(یەکەم ژم ـــارەدا، ئەم( کۆت ـــارەی گۆڤ ـــانج دەرب  لە ئام

 خوێندەوارانو بیری رووناککردنی بۆ تەنیا مەجەللـەیە ئەو: " نووسراوە کورد مندااڵنی گڕوگاکاڵی گۆڤاری دەرکردنی
 ئامـانجی دەردەکەوێـت، دا( کـورد منـدااڵنی گڕوگـاڵی) ژمارەکـانی بابەتەکـانی لە بەشـێک لە وەکـو" دەکور مندااڵنی
ــاڵ ــدااڵنی گڕوگ ــورد، من ــوردایەتی هەســتی قــووڵکردنی ک ــاتر و، پەروەری کوردســتان و ک ــی شــیرین زی ــانی کردن  زم
 گرنگییەکـی و بـایەخ سەردەمە ۆئەوب کورد، مندااڵنی گڕوگاڵی گۆڤاری..  کوردمان مندااڵنی الی لە بووە، کوردیمان

 باشــووری لە ئەمــڕو.. کوردمــان منــدااڵنی هەســتی و ســۆز و بیــر و هــۆش زاخــاودانی و گەشــەکردن بــۆ زۆریهەبــووە،
 بە هەردەم بەاڵم..  دەردەکــرێن کــورد منــدااڵنی بــۆ مانگــانە رەنگــاوڕەنگی گۆڤــاری زۆری ژمــارەیەکی دا، کوردســتان

..  دەکەنەوە(  کـورد منـدااڵنی گڕوگـاڵی گۆڤـاری)  منداكان بۆ کوردی گۆڤاری ەمینیەک دەرچوونی یادی شانازیشەوە
 چــا  دووبــارە ژمــارەکەی هەرســێ ســەرلەنوێ دا، کوردســتان باشــووری لە منــدااڵن رۆشــنبیری دەزگــای هیــوادارینکە

 .مێژووییبمێنێتەوە بەڵگەیەکی دا،وەکو کورد مندااڵنی ئەدەبی مێژووی ئەرشیفی لە و، بکەنەوە
  

 الی لە ژمــارەیە دوو ئەم هەر کــۆپی..  هەبــوو بەغــدا لە کــورد زانیــاری کــۆڕی ئەرشــیفی لە( ٢ ،١) ژمــارەی کــۆپی
 .دەژی هەولێر لە ئێستا کە هەیە،(  مەزهەر کەماڵ)  دکتۆر کوردمان مێژوونووسی

  
 دنیـای: )لەوانە چـن،دەردە کوەرددتـان رۆژهەاڵتـی لە کـورد منـدااڵنی بـۆ وەرزی و مانگانە گۆڤارێک چەند ئێستاش
 (.شەن  و شۆخ) ،(سروە) ،(نێرگز) ،(دەکات دەری کوردستان رۆژهەاڵتی منداڵپارێزی ـ مندااڵن

 
 خزمەتـی توانایـان بەپێـی بـوارەدا لەم کە دڵسـۆزانەن، نووسـەرە و چیرۆکنووس و شاعیر لەو هەندێ ناوی ئەمانە

 فەهیمـــی، عەبـــدولڕەحمان موکریـــانی، هەژار: )دا کوردســـتان رۆژهەاڵتـــی دەکەن،لە کـــردووەو کوردیـــان منـــدااڵنی
 سەال  گێالنی، شیالن گەردیگالنی، ئەمین ستاوەند، گواڵڵە کەریمی، سوغرا چایچی، سیمین محەممەدیان، عەلیڕەزا
 ســەحەر قــادری، ســەالم بــاتەش، فــای  قــادری، عەبــدولقادر بەهرامــی، ئەحــمەدی عوســمانپوور، کولســوم نیســاری،
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ــانی، ــیفە میهرەب ــودزادە،م عەف ــال ەحم ــد ســاڵحی، لەی ــۆران ئەحــمەدی، خاڵەن ــونس حوســێنی، س ــی، ی ــوارە رەزای  س
 پارسـا، سـەالم پۆردێـل، مەنوچێهر مەوزوونی رەزا سەهامی، عەلی فەڕ، قاسمی عەلیڕەزا فازلی، یوسف فەتوحی،

 و شایانیباسە..یەهە هەمەڕەنگەیان نووسینی بوارەدا لەم کوردمان تری نووسەری چەندین و ئەمانە( کەڵهوڕ فەریبا
 لەو هەنـدێ نووسـینی لە نمـوونە کـورتی بە زۆر..  خۆشکانن لە نووسەرانە ئەم باشی رێژەیەکی دڵخۆشییە، مایەی
 : بەرچاو دەخەینە ناوانە

  
ــانی هەژار) ــاوی( ١٩٩١ - ١٩٢١ :موکری ــدولڕەحمان)  ن ــاد شــاری لە یە،(شــەرەفکەندی عەب ــک لە مەهاب ــووە دای  و ب
 و بلـــیمەت زمـــانزانێکی کوردمـــانە، نـــاوداری و گەورە شـــاعیرێکی موکریـــانی هەژار مامۆســـتا. .نازنـــاوێتی( هەژار)

 بــوو، ناســراو و تێکۆشــەر پەروەرێکــی کوردســتان و کــورد بــوو، توانــا بە زۆر ووەرگێڕێکــی زیــرەک فەرهەنگســازێکی
 شـیعری چیـرۆکە و شـیعر كۆمەڵێـک هەژار مامۆسـتا.. کـردوون چاپی و نووسیوە بوارەکاندا هەموو لە کتێبی چەندین
 و رەوان و ئاسان و پەتی کوردییەکی بە ناسک، و شیرین شێوازیکی بە کە نووسیوە، کوردمان مندااڵنی بۆ جوانیشی
 :مندااڵن بۆ هەژار مامۆستا شیعرەکانی لە نموونەن دوو ئەمەش..  بۆیانیداڕشتوون پاراو،

  
 .بەهـار

 
 هات بەهــــار ، نەما زســتان
 هات شـار و دگـون بۆ خۆشی

* * * 
 مــــرادی بە گـەیی بولـــبول

 ئـــــازادی بە دەخـــــــــوێنێ
* * * 

 چــڵ بۆ چــڵ لە پەپــــــولە
 گــوڵ سەیــرانی بۆ دەچـن

* * * 
 دەشتە و چـیا ئەم جـــوانە

 .بەهەشتە وەک کوردستان
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 .یاری

 
 وێناکە چـــاو لەبــەر یـــاریم دەوی خۆش زۆر یـاریم تۆپی
 دەبێ رێز خاوەن مەردەم الی دەبێ هێـز بە وەرزش بە پیاو

 دەکا ئـــــــــاوا واڵت ئــــــــازا دەکا ئــــــازا مـــــرۆ وەرزش
 .کوردســـــتانم ئـــازای رۆڵەی وەرزشپـــــــــاڵەوانم لە مـن
 بــووە، دایــک لە کوردســتان رۆژهەاڵتــی لە( ســەقز) شــاری بە ســەر ی( گەردیگــالن) دێــی لە( گەردیگالنــی ئەمــین)

 وەرگێـڕاوەتە بێگـانەوە زمـانی لە رۆمـانێکی چەندشـاکارە ئێسـتا تـا تواناشە، بە وەرگێڕێکی و، ناسراو نووسەرێکی
 وەری کـورد منـدااڵن بـۆ گەردیگالنـی ئەمـین کـاک کە کتێبـانەن ئەو نـاوی تەنهـا ئەمـانەش..  کوردیمـان زمانی سەر

 تـا( . ئـاور تەپڵـی ورگـن، کەڵەشـێری رووبار، و پەپوولە و دار: ) کردوون چاپی و کوردی زمانی سەر گێڕاونەتە
 نـاوی بە گەریگالنـی، ئەمـین کـاک شیعرەکانی لە یەکێکە ئەمە..  داناون مندااڵن بۆ جوانی شیعری کۆمەڵێک ئێستا

 :وە(پشیلە)
  

 .پشیلە
 

 خــاڵ خــاڵ جــوانی پشـیلەی
 چاوکــاڵ نۆڵی و نەرم تووک

* * * 
 قیـتی سمــێڵ و رتکو گـوێ
 زیــتی و بەهــۆش و وریـــا

* * * 
 میـــوات میـــــاوە خۆشـــــە
 چــــاوت بریقـــەی جــــوانە
* * * 

 ئێـــــواران هـــــــەتا رۆژ بە



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

196 
 

 دیــــــواران و دار لەبــــــــن
* * * 

 مشکان لە دەدەی مات خۆت
 مریشکان جووجــــــەڵەی لە

* * * 
 راوی ـــــــەریکیخ دایــــــــم
 . فـــێاڵوی قیـــــــتی سمـــــــێڵ

 
 منـدااڵنی ئەدەبـی بواری ناسراوی نووسەرێکی دەنووسێ،( سنەیی) ئەردەالنی زاری شێوە بە( محەممەدیان عەلیڕەزا)

 چـاپکراوەتەوە، دووبـارە جارێـک چەنـد ،(خــانم ماسـی) نـاوی بە منـدااڵن بۆ چاپکراوەکەی شیعرە چیرۆکە کوردە،
ــاترز ــبەی لەم دانە هەزار(٨١) لە ی  شــاعیر ی(خـــانم ماســی) چیرۆکەشــیعری لە بەشــێکە ئەمەش..  فرۆشــراوە کتێ

 : محەممەدیان عەلیڕەزا
  

 .خانم ماسی
 

 دەریا نـــــــاو خــــــانم ماسی
 سەریا بە دا چارشــــــــــێوی

* * * 
 خـرت خـرتە رێـــگا کەفــــتە
 ورد وردە شـــیرین شـــیرین

* * * 
 نـەوو کـەوشی خـــــانم ماسی

 نـەوو حــەوشی ماڵەکەیــــان
* * * 
 کووجی سەر بۆ چوو وەختێ
 جی جی بە کەفــتەو چــــاوی
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* * * 
 بـوو زەدەواڵــــــــە جـی جـی

 بـوو بەرمـــــاڵە ئـەو منــــاڵ
* * * 

 گیــــــانم لە قـــــــــەزاو وتـی
 ئــــەزانم و هـــەس رێـــگەی

* * * 
 کـــەند پــا لە کــەوشی ماسی
 ســەند تـــۆم بۆ ئیمــڕۆ وتـی

* * * 
 نەگـــــــری بەســــــیە ئیــــتر

 .ژیــــــری چـــــەنی بێــــژن با
  
 لە( سـەقز) شـاری لە ناسـراوە، سـەقزی( دەرویش) نازناوی بە کە  ژیاندایە لە - ١٩٥٥: فەهیمی عەبدولڕەحمان)

 چەنــد تائێســتا..  منــدااڵن بــۆ شــیعر و چیــرۆک نووســینی بــواری ناســراوەکانی شــاعیرە لە ەیەکــێک..  بــووە دایــک
 شیعرە ـ١٩٩٨ ـ مندااڵن بۆ ئاشتی شیعرە، ـ ١٩٩٦ـ مندااڵن بۆ شادی: )  لەوانەش کردووە، چا  مندااڵن بۆ کتێبێکی

 عەبدولڕەحمان کاک شیعرەکانی لە نموونەیەکە ئەمەش( چیرۆکە ـ ئازار شیعرە، ـ٢١١١ ـ مندااڵن بۆ بێگەرد دنیای ،
 :کردۆتەوە باڵوی دا(الوالو و خـۆر) کتێبی لە کە دا،(گـەورە دایـە)  ناوی لەژێر مندااڵن، بۆ فەهیمی

  
 .گەورە دایە
 

 جــوانە زۆر گـەورەم دایــە
 شـــانە بە دەکـــەم قــــــژی 

* * * 
 دەبەســـــــتم پەلکەکــــــانی

 ەســــــــتمناو یاریـــــدەی لە 
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* * * 
 دەسڕم بۆ چاویلــــــــــکەی

 دەکڕم بۆی بێ پێویست چی 
* * * 
 هێـــمن و هێـــدی دەیشــێلم

 مـــن بێ هەڵنـــــاکا ئەویش 
* * * 

 خۆش چیــــرۆکی دەڵێ بۆم
 فـــەرامۆش دەکـــا خەمــان 

----- 
 ئەو خــــۆشی الیــالیەی بە
 .خەو دەچێـــتە چـــاوم شەو 
  

 شـاعیرێکی و نووسـەر سـیمین، خـاتوو..  بـووە دایـک لە کوردستان رۆژهەاڵتی لە( سنە) شاری لە( چایچی سیمین)
 لەم تـۆخی بە پەنـجەی شـوێن و، هەیە بـااڵی توانـایەکی دا منـدااڵن ئەدەبـی بـواری لە.. کوردە وناسراوی نوێخواز
..  مندااڵننووســیون بــۆ شــیعرەوە بە ییجوانیشــانۆگەر و شــیعر چیــرۆکە و شــیعر کۆمەڵێــک ئێســتا تــا دیــارە، بــوارەدا
 نوانــدا لە دابەشــداری( ســنە) شــاری لە لەسەرشــانۆدا منــداڵ ئەکتەرێکــی وەکــو ســاڵیدا چــواردە تەمەنــی لە خۆشــی
 چیــرۆکە لە ســوودی رادەیەک تــا دەردەکەوێــت، دا( وبیبیــل تیتیــل) شــانۆگەری لە وەک چــایچی ســیمین..  کــردووە

ــۆرییە ــان فۆلکل ــووە کوردییەکانم ــانی ســەرەڕای.. وەرگرت ــوردیش، زم ــانی بە ک ــاڵوی و دەنووســێ شــیعر فارســیش زم  ب
 :کردوون چاپی و نووسیون مندااڵنی بۆ سیمین خاتوو کە کتێبانەن ئەو ئەمانە..  دەکاتەوە

  

 .مندااڵن بۆ شیعریەکە کۆمەڵە ـ گۆرانییەکان -١
 گرتـووە وەری( بیـبلە و تیـتلە)کـوردییەکەوە ێشەییەئەند چیرۆکە دەقە لە کە ـ شانۆگەرییەکە( بیبیل و تیتیل) -٢
 لە و، کـرا پێشـکەش شـانۆدا لەسـەر هەولێـرەوە شـاری مندااڵنی الیەن لە..  دایڕشتۆتەوە دووبارە شیعر بە ئەم و،

 .درا نیشان جارێک چەند تەلەفزیۆندا
( ٢١١١)  ســاڵی لە انیســلێم لە منــدااڵن، بــۆ شــانۆنامەن دوو( مشــکان شــای) و( خاڵخــاڵۆکە و ئاشــتی شــاری) -٣

 .ە( سەردەم پەخشی و چا  باڵوکراوەکانی لە) کە .. دا،چاپیکردووە
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 .زەرد جووجەڵە چیرۆکی -٤
 و خرتـۆڵ) ناوی بە بوو،( بووکەڵەیی درامایەکی زنجیرە) یەکەمین ئامادەکەری دا،( ٢١١١) ساڵی لە سیمین خاتوو

 .دەکرا کەشپێش( سنە) لە( تەلەفزیۆنیکوردسـتان) لە کە( سەرچـۆڵ
  

 کوردمـــان منـــدااڵنی ئەدەبـــی بـــواری لە دەدات، پیـــرۆزەی خـــزمەتە بەم درێـــژە ســـیمین خـــاتوو کە لەوەی دڵنیـــاین
 . بکات خۆش مندااڵنمان دڵی رەنگینتر بەرهەمی بە کە دەکەین، لێ ئەوەی چاوەڕوانی..
  

 ٢١١٤ ئاگۆستیی ٨
 

 

 
 

 .ئەدەبی مندااڵنی کورد لە باکووری کوردستان
  

 یەک رژێـمە و بێت،کەمالییەکـان لەگەڵـدا ئەمرۆشـی تورکیـا، فەرمانڕەوای بە بوو ئەتاتورک کەمال کە ۆژەوەر لەو
 بە و ئاگر بە نامرۆییانە، و دڕندانە زۆر شێوەیەکی بە کوردستان، باکووری داگیرکەری تورکیای یەکەکانی دوای لە

 کوردســتاندا، بــاکووری شــوێنی چەنــدین لە ،بــوو کــوردقڕان گاڵویــان مەرامــی دا، کوردســتانیان پەالمــاری ئاســن
 لە و منـداڵ لە دەسـتیان کرد، شەهید ناڕەوا بە کوردیان تاوانی بێ رۆڵەی هەزاران بە و، کرد کوردیان رەشەکوژی

ــوو بــوو، نەتەوەییمــان ناســنامەی مەبەستیانســڕینەوەی پاراســتووە، نە پیــریش لە و ژن  کــورد لە رێگایەکیــان هەم
 قەدەغەکردبـوو، کـوردی بە قسـەکردنیان و خوێنـدنەوە و نووسـین داخسـتبوو، لەسـەر یەکیـاندەرگا هەمـوو گرتبوو،
 نەریتــی و داب و کەلتــوور جینۆســایدی دەیانەویســت ئەوان..  نەدەنــا کــورددا نەتەوەی بــوونی بە دانیــان بەڵکــو

 و و،ســۆز بــخەن کــورد منــدااڵنی بەرچــاوی لە کوردیمــان شــیرینی زمــانی دەیانەویســت بــکەن، کوردیشــمان رەســەنی
 لە منــداڵەکانمان کە دەدا، ئەوەیــان هەوڵــی بــکەنەوە، کــاڵ کوردســتان و کــورد بــۆ هابەســتەبوونیان خۆشەویســتیو
 لە بنێــین، کــورد منــدااڵنی لە کــوردی نــاوی کە قەدەغەکردبــوو، ئەوەشــیان تەنــانەت هەڵبگەڕێنــنەوە، گەلەکەمــان

 نەریتــی کەلتــووری و زمــان زۆرداری و زۆر بە نەدەکــرد، رتۆمــا کوردییــان نــاوی ســەرژمێریدا و لەدایکبــوون دایــرەی
 بەم هەر..  نــامۆیە کەلتــوورێکی کوردمــانەوە منــدااڵنی الی بە کە ســەپاندبوو، کوردمانــدا گەلــی بەســەر تورکییــان

 بە دەرهەق نامرۆییانەیـان کوردستان،سیاسـەتێکی بـاکووری خسـتنی پشـتگوێ بۆ تورکیا..  نەوەستان تاوانانەشەوە
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 و خزمەتگـوزاری بـێ و نەخوێنـدەواری و هەژاری و بێکـاری و کردن برسی سیاسەتی دەکرد، پەیڕەوی وردمانک گەلی
ــی ــار پەراوێزکردن ــارۆچکە و ش ــدەکانی و ش ــاکووری گون ــتان ب ــا کە..  کوردس ــڕۆش ت ــدانەوە ئەم ــی و رەنگ  ئەم ژەنگ
 شــارۆچەکانی و شــار هەمــوو بە یزەقــ تورکیــا،بە نــادادپەروەرییەی نایەکســانی و سیاســەتەناڕەوا و پەراوێزکــردن

 نەکـردوون درێژ بۆ وپێشکەوتنیان خۆشگوزەرانی و وئاوەدانی خزمەتگوزاری دەستی کە دیارن، کوردستانەوە باکووری
 کوردمـان منـدااڵنی ئەوەی بـۆ..  دەکـردەوە قوتابخانەیان کوردستاندا باکووری گوندەکانی لە زەحمەت بە زۆریش.. 

ـــری ـــدن فێ ـــین و خوێن ـــ نووس ـــان و ننەب ـــرێتەوە چاوی ـــا..  نەک ـــاتی لە زۆرداری، بە زووانەش ئەم ت ـــوونی ک  ریزب
 زمـانی بە تورکیایـان، رەگەزپەرسـتییەی دروشمە ئەم دەقی کورد مندااڵنی دەبوایە رۆژانەدا، خوێندنی دەستپێکردنی

 تـورکە بنیـادەم.. کەتـور باپیرەم.. تورکە داپیرەم.. تورکە باوکم.. تورکە دایکم.. تورکم من): بوتایەتەوە تورکی
ــاری..  ــژی زۆر کۆم ــژی.. ب ــژی.. ب ــژی.. ب ــاری.. ب ــژی زۆر کۆم ــۆلی لە هەر ئەمەو (..ب ــی پ  ســەرەتاییەوە، یەکەمین

 و تـورکن کە بکـردایە، بەوەوە شـانازییان و، ببوونـایە رسـتەیە ئەم فێـری تـورکی زمانی بە کورد مندااڵنی دەبوایە
ــدا لە رۆژانە ــدین پۆل ــان جــار چەن ــار پێی ــردنەوە ەدووب ــت کە ئەوکەســەیە شــاد: " دەک ــن بڵێ ــورکم م ــتی"  ت  مەبەس

 و ســۆز و کـوردایەتی هەسـتی و، بـکەن تـورک بە کــورد منـدااڵنی کە بـوو، ئەوە تـورانیەت و شـۆفێنیزم و کەمـالیزم
 لەبەرچـاو کوردییـان شـیرینی زمـانی و، کاڵبکەنەوە کورد مندااڵنی دڵی لە کوردستان، بۆ خۆشەویستییان و پەرۆش

 بـوونی کوردسـتان و کـورد لە و،نکـوڵی بگەڕێننەوە کوردیمانهەڵیان رەسەنی نەریتی و داب لە و کەلتوور لە ەن،بخ
 کە ئەو ئەوەی لەبەر تەنها دان، سێدارەیان لە و کوشت کوردیان الوی و مێردمنداڵ چەندین تورکیا..  بکەن خۆیان
 لە ناپـاکی) هەڵبەسـتراوی تـومەتی بە کوردیشـیان یالو سەدان بە..نەدەوتەوە سەرەوەیان رەگەزپەرستتەی دروشمە
ــا( دەوڵەت ــاوانی) ی ــداڵ و الو هەزاران بە دان، ســێدارە لە( جوداخــوازی ت ــان هەرزەکــاری و من ــرت کوردی  لە و، گ

 دەدان، دەروونیـان و جەسـتەیی ئـازاری و ئەشکەنجە شێوە، دڕندەترین بە رۆژانە تورکیادا، سامناکەکانی زیندانییە
 تورکیا بەندیخانەکانی ئەمڕۆش، ئەمڕۆش تا..  بوون ئاشتی و ئازادی تامەزرۆی و، کوردن کە ئەوەی رلەبە تەنها
 تـا تورکیـا..  بـوونە جەسـتەیی و دەروونـی نەخۆشـی تووشـی زۆریـان بەشـێکی کـورد، مێردمنـداڵی و منداڵ لە پڕن

 راسـتییەکان تیمانە ئەو تا بکەن، نگرتووخانەکانیا سەردانی کە نەداوە، مرۆڤ مافەکانی تیمەکانی بە رێی ئێستا
 و، پەروەر کوردسـتان ببنە و ببن گەورە کە لەوەی چووە، کورد مندااڵنی لە تۆقی تورکیا.. بکەن ئاشکرا جیهان بۆ

 تەنهـا کـرد، زینـدانی ئەوە لەسـەر سااڵنیان( ١٢) تەمەن کوردی منداڵێکی نموونە بۆ..  بگرنەبەرە کوردایەتی رێی
ـــ ئەو ئەوەی لەبەر ـــوردە، داڵەمن ـــجەی دوو ک ـــت  پەن ـــتی دەس ـــێوەی لە راس ـــارە ش ـــۆوە، دا( ١) ژم ـــو بەرزکردب  وەک

 ! ؟..دڵپاکەیان منداڵە ئەم سزای تاوانبارێک
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 دادەن، کوردمـان گەلـی بە چـۆک تـوانی نەیان.. تورکیا هەڕەشەکانی سەرەڕای تاوانانە، هەموو ئەو سەرەڕای بەاڵم
 پـێچەوانەی بەڵکـوبە رابگـرن، کـورد رزگـاریخوازی بـزووتنەوەی شەوەچوونیپێ بۆ رەوڕەوەی سوڕانەوەی توانی نەیان

 و بەرگریکـــرن کـــۆڵنەدان،لە و خـــۆڕاگری و،لە تێکۆشـــان و خەبـــات لە بـــوو ســـوورتر کـــورد ئەوانەوە، نیـــازگاڵوی
 شیشۆڕ و خەبات بە درێژە و نادات خۆی،وچان رەواکانی مافە بە دەگات کوردمان گەلی رۆژەی ئەو تا.. بەرخودانی

 سـووربن و، بـدەن قوربـانی و بکۆشـن تـێ ئەگەر نابێـت، رەنجبێوەر گەلێک هیچ دڵنیاییە بە..  دەدات رزگاریخوازی
 کە هەیە، خۆمـان بە بـاوەڕم و گەشـبینم..  دەهێنێـت بەدەستی سبەی یا ئەمڕۆبێت..  مافەکانیان هێنانەدی لەسەر
 و کـورد بـۆ سـەرکەوتن..  دەبیـنەوە نزیـک واسـتەکانمانخ هیـوا هێنانەدیی لە زیاتر رۆژ، دوای لە رۆژ کورد ئێمەی

 ..دەبێت کوردستان داگیرکەرانی بۆ رسوابوونش و ملکەچکردن..  دەبێت کوردستان
  

 گەلـی کێشـەی نەتەوەیـیە، و سیاسـی کێشـەیەکی کـورد، کێشـەی کە بزانێـت ئەوە و، نەکـات گێل خۆی تورکیا دەبێ
 ئەو و، هەڵنەگـرن کوردسـتان لە دەسـت تـا..  کوردستانە یشتمانەکەین داگیرکردنی و،کێشەی زەوتکراو ما  کوردی
 بژین ئارمی بە ناتوانن عێراق، نە و سوریا نە و ئێران نە و تورکیا نە..  نەگەڕێننەوە کورد بۆ زەوتکراوانە مافە
 بـاوەڕەی ئەو گەیشـتۆتە تورکیـا..  دەبێت چارەسەر تریش کێشەکانی هەموو دووکێشەیە، ئەو چارەسەرکردنی بە.. 
 بە و، دیالۆک بە کورد كێشەی..  بدات بەکورد کۆڵ کارهێنانیهێزەوە، بە و لەشکرتاری رێی لە ناتوانی هەرگیز کە

( ٢٥) نزیکەی ئیرادە و خواست لە رێزگرتن بە کوردە، الیەن لە کوردستان بەڕێوەبردنی بە مافەڕەواکانی، بە دانان
ــورد ملێــۆن ــاکووری لە ک ــت چارەســەر کوردســتاندا ب ــدا لە نەهــرۆ الل جــواهیر..  دەکرێ  چاوپێخشــانێکبە) کتێبەکەی

 ئەوە بێـت، دان قوربـانی ئامـادەی کە کـورد گەلـی وەکـو گەلێکـی کە کرد، تورکی ئەتا ئامۆژگاری( جیهاندا مێژووی
 گەالنـی بەسـەر چـاکەیەکیزۆری و پیـاوەتی ڕوویەکەوە هەموو لە کورد گەلی..  لەناوببرێت هێز و زەبر بە مەحاڵە
 لە گەالنە، ئەم دیکتاتۆرەکـــانی و رەگەزپەرســـت رژێـــمە بەداخەوە زۆر بەاڵم..  هەیە فارســـەوە و عەرەب و تـــورک
ــاتی ــزانین جی ــی و پێ ــی سوپاس ــان گەل ــکەن کوردم ــاوی بە زۆر.. ب ــی بە و ناپی ــاکی داگیرکردن ــتان خ  بە و، کوردس

 بە کوردســتان، کــاولکردنی بە اســتنەوە،راگو بردیســامانمان،بە تــااڵنی بەبە کوشــتن، بە و گــرتن بە چەوســانەوە،
 و نــاڕەوا و ناشــیرین شــتێکی هەمــوو بە ئاســن، و ئــاگر کۆمەڵکــوژی،بە و رەشــەکوژی کــردن، بەئەنفــال کیمیابــاران،

 .سپڵەکان و پێنەزان رەوشتی ئەمەیە..  دەدەنەوە چاکەکانمان و پیاوەتی پاداشتی..  نەشیاو و قێزەوەن
 

ــنە ــەر دێی ــتی س ــینەکەم مەبەس ــژووی بە چاوپێخشــاندنێکە کە ان،نووس ــی مێ ــدااڵنی ئەدەب ــان من ــاکووری لە کوردم  ب
 رۆژنامەنووس و رۆماننووس و چیرۆکنووس و نووسەر و شاعیر کەڵە دەیان بە ئەمڕۆدا، لە و کۆن لە..  کوردستاندا
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ــد و ــنبیری و هونەرمەن ــ ، بە و گەورە رۆش ــان بە ناوبان ــورد دەی ــتان و ک ــان، پەروەری کوردس ــاکووری لە ناودارم  ب
 کە نەبێـت، کەمیـان بەشـێکی تەنهـا نووسیون، بابەتەکانیان کوردی شیرینی بەزمانی کە هەڵکەوتوون، کوردستاندا

 بابەتەکانیشــیان نــاوەڕۆکی و، کوردانەوەدەنووســن هەســتێکی بە بەشــەش ئەم تەنــانەت تورکیدەنووســن، زمــانی بە
 و نەمــری نایابەکانیــان بەرهەمە بەاڵم کـردووە، ۆچیــانک نووســەرانەمان و شـاعیر لەم هەنــدێ..  کــوردن دەربـارەی
 ئەدەبــی داهێنــانی بە و نووســین بە درێــژە..  و ژیانــدان لە زۆریشــیان بەشــێکی..  بەخشــیون پــێ رێــزی و شــانازی
 :شیرینمان کوردستانی باکووری هونەرمەندانەی و نووسەر و شاعیر لەو بەشێکە ناوی ئەمانە دەدەن،

  
 عـالی ،ئەمـین نـامی، ئەحـمەد مەال بایەزیدی، مەحموودی مەال جەزیری، مەالی خانی، ەدیئەحم تەیران، فەقێ) 

 میقــداد ،(الزمــان بــدی ) نەورەســی ســەعید بەدرخــان، رەوشــەن بەدرخــان، کــامەران بەدرخــان، بەدرخــان،جەالدەت
ــل قەدری بەدرخــان، مەدحەت ــا، جەمی ــمان پاش ــەبری، ئوس ــورات س ــی، ف ــار چەلەب ــال، یەش ــەبری کەم ــ س  انی،بۆت
 حوسین عەنتەر، موسا دەمیر، سلێمان جوری، فورات بوزئەرسەالن، ئەمین محەمەد ئوزون، محەمەد باکسی، مەحموود
 خۆشنووســـی یەکەمـــین)  ئــامەدی حامیـــد ئوچـــاک، ئەســما برنـــاس، رۆژن ئـــاالن، رەمەزان گۆنــای، یڵمـــاز مەتــی،
 و نووسەر و شاعیر دەیان بە و ئەمانە...  دال،ئێڤ ئەمینە توتانی، فلیت ، قایا ئەحمەد ئۆداباشی، ،یڵماز(جیهان

 ( .هەن کوردستاندا باکووری لە ترمان وناوداری هونەرمەند و رۆشنبیری
  

 تێکۆشـان و خەبـات و کـوردایەتی و رۆژنامەگەری و رۆشنبیری و ئەدەبی و سیاسی رەوتی دەربارەی کە باسێک، هەر
 لە بـاس رێـزەوە، و شـانازی ئەوپەڕی بە پێویستە..  بکرێت کوردستاندا سەربەخۆیی و ئازادی پێناوی لە شۆڕش و

 و سیاسـی رۆڵـی قەرزاری راسـتیداهەموومان لە بکرێت،(  بەدرخانییەکان بنەماڵەی)  بەرخودانی و،لە گرن  رۆڵی
 چراهەڵگریبـزووتنەوەی و پێشـڕەو ئەوان..  بەدرخانییەکـانین دڵسـۆزی و تێکۆشەر رابەرانی تێکۆشانی و رۆشنبیری

 ئەمــڕۆش تــا دانــا، کوردییــان راگەیانــدنی و رۆژنــامەگەری و رۆشــنبیری بنــاغەی ئەوان..  بــوون کــورد ریخوازیرزگــا
 ئەمڕۆمـان نەوەی..  دیـارە دا کورد رزگاریخوازی و رۆشنبیری بزووتنەوەی بە لە بەدرخانییەکان، رۆڵی کارتێکردنی
 بەرچـاو لە بەدرخانییەکـان بنەماڵەی وربانیدانیق و تێکۆشان و رۆڵ رێزەوە ئەوپەڕی بە و دەکەن پێوە شانازییان

 .زیاترن لەوەش زۆر شایانی ئەوان..  دەکەنەوە یادیان هەردەم و، دەگرن
  
ـــر)  ـــانی می ـــان بەدرخ ـــین(١٨٦٨ - ١٨١٣: بۆت ـــنەری یەکەم ـــاڵەی دامەزرێ ـــانە بنەم ـــاڵە لەم..  بەدرخانییەک  بنەم

 زمـانەوانی، رۆژنـامەنووس، سیاسـەتمەدار، رۆشـنبیر، نووسـەر، شـاعیر، سـەرکردە، دەیـان بە کوردمـان، تێکۆشـەری
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 و نـاودار ئەکـادیمی و بەرز مامۆستای شۆڕشگێڕ، تێکۆشەر، هونەرمەند، دیبلۆماسی، ژنان، چاالکوانی فەرهەنگساز،
 زۆری خزمەتێکـی هەبـووە، بوارەکانـدا هەمـوو لە بەرچاویـان و گرنـ  رۆڵیکـی کە هەڵکەوتـوو، تیـا بەرزیـان پایە
 کەلتـووری و نووسـین و زمـان نەبـوایە، بەدرخانییەکـان بەتەنگەوەهـاتنی و دڵسـۆزی ئەگەر..کـردووە نکوردیا دۆزی

ـــان ـــاڵبوونەوە بەرەو کوردیم ـــان..  دەچـــوون ک ـــی بەدرخانییەک ـــان رۆڵیک ـــانی پاراســـتنی لە گرنگی ـــوردی زم  لە و ک
 زمـانی بە رۆژنامەیەکیـان و گۆڤـار چەنـد جـار یەکەمـین بـۆ هەبـوو، کوردیـدا راگەیانـدنی و رۆشـنبیری گەشەکردنی

: کــورد رۆژا رۆژنـامــەی) ،(١٩٢١ ـ١٩١٩: کوردسـتان گۆڤـاری: )لەوانە دەردەکرد، دیمەش  و،لە ئەستەمبوڵ لە کوردی
 رۆژا) ،(١٩٤٣ ــ١٩٣٢:  هـاوار گۆڤاری) ،(١٩٤٥ ـ١٩٤٢: رووناهی گۆڤاری) ،(١٩١٩ - ژیــن رۆژنـامەی) ،(١٩٤٦ ـ١٩٤٣
ــو ــاری) ،(١٩٤٥ - ١٩٤٣ :ژنامەیســتێررۆ) ،(١٩٤٦ - ١٩٤٣:  ن ــد گۆڤ ــۆمەڵەی( ..)ئومێ ــوردی رۆشــنبیری ک  شــیان،( ک

 دەســـتی لەســـەر هەر دامەزرا،( ئەســـتەمبوڵ لە هیواــــ کـــۆمەڵەی)  بەدرخانییەکـــان دەستپێشـــخەری بە.  دامەزرانــد
 لە ژمـارەی کەمـینیە..  بـوو" کوردســتان رۆژنــامەی" کە کوردی رۆژنامەی یەکەمین جار، یەکەمین بۆ بوو، ئەمانيش

ــاری لە( ١٨٩٨ - ٤ - ٢٢) ــردا پــایتەختی قــاهیرەی ش  ەوە( بەدرخــان مەدحەت) میــر رۆژنــامەنووس الیەن لە میس
 سـەردەمەدا،رۆڵێکی کوردیمـانلەو رۆشـنبیری و ئەدەبـی بـزووتنەوەی پێشخسـتنی لە بەدرخانەییەکـان رۆڵـی.. دەرکرا
 وردی بە شـارەزاوە، و ئاکـادیمی کەسـانێکی الیەن لە ێویستەپ..  بوو نەتەوەییمان پیرۆزی پێویستییەکی و، گرن 
 بەدرخانییەکـان کـوردایەتی هەستی پەرەپێدانی و زمانەوانی و راگەیاندن و رۆشنبیری رۆڵی لە لێکۆڵینەوە و باس

 و رۆڵ گرنگــی ئاســتی لە بەدرخانییەکــانەوە، رۆڵــی بــارەی لە نووســراوە ئەمــڕۆ تــا ئەوەی بنووســرێتەوە، و بکرێــت
 و ماسـتەرنامە چەنـد کوردمـانەوە، خوێنـدکارانی الیەن لە ئیسـتا تـا دەبوایە .. نین بەدرخانییەکاندا بانیدانیقور

 و، رۆشـنبیری پێشخسـتنی لە و، سـەرهەڵدان لە دەستپێشـخەرییان و، بەدرخانەییەکان رۆڵی بارەی لە دکتۆرانامە،
 .نووسیبایە انبی دا کورد رزگاریخوازی بزووتنەوەی لە و، کوردی رۆژنامەگەری

 
 خەبـات لە رۆڵیـان زیـاتردا، یـا بوارێـک لە یەکەیـان هەر کە بەدرخانییـانە، تێکۆشـەرە لەو بەشێکن ناوی ئەمانە
 دا کوردستان و کورد شکۆداری و شانازی لە پڕ مێژووی زێڕینەکانی الپەڕە لە هەبووە، گەلەکەماندا خزمەتەی و،لە

ـــان ـــارکراوان ناوی ـــین: ) تۆم  بەدرخـــان، ســـورەیا بەدرخـــان، کـــامەران بەدرخـــان، جـــودەت ن،بەدرخـــا عـــالی ئەم
 کامیــل یوســف بەدرخــان، عەبــدولڕەزاق بەدرخــان، رەوشــەن بەدرخــان، میــدحەت میقــداد بەدرخــان، عەبــدولڕەحمان

 بەدرخـان، حەمیـد بەدرخان، عەبدولوەهاب بەدرخان، عەلی بەدرخان، لەیال بەدرخان، مەدحەت میقداد بەدرخان،
 چیـرۆک و شـاعیر ئەو نـاوی سـەر دێیـنە..  باسـەکرد کـورتە بەو ئاماژەمـان بیرهێنـانەوە بە بـۆ تەنهاش( هتد... 
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ــابەتی کە نووســانەی، ــان و شــیعر ب ــۆ چیرۆکی ــدااڵنی ب ــان من ــاغەی بەردی و، نووســیوە کوردم ــی بن ــدااڵنی ئەدەب  من
 . داناوە کوردستان باکووری کوردیانلە

  
 ئەحـمەد) تەواوی نـاوی ە،( زیــن و مــەم)چیرۆکـی جیهانی، شاکاری خاوەنی کە( ١١١١ - ١٦٥١:  خانی ئەحمەدی)

( ١٦٨٢)  سـاڵی لە خـانی کوردە، نەمری هەمیشە زمانزانێکی و بیرمەند و دانا و کەڵەشاعیر ە،( رۆستەم ئەلیاس
 نــبچوکا نوبەهـارا) بە سەرچاوەشـدا، زۆر لە کە( بچووکـان نـۆبەری) واتـا( بچووکـان نوبارا) ناوی بە کتێبێکی دا،

( ئەرسەالن بوز ئەمین محەمەد) کوردمان نووسەری بەاڵم دەبەن، ناوی( بچوکان نوبهارا) بە و( بچووکان نەوبەهاری
 پرۆفیســۆر و( فۆئــاد کەمــاڵ) دکتــۆر لە هەریەکەش. بــردووە نــاوی( بچووکــان نــۆبەرەی) واتە( بچوکــان نوبــارا) بە
 کە دا،( بچوکـان نوبارا)پێشەکییەکەی دەقی لە..  ه(انوبار) کە رایەن ئەو لەسەر یش،( رەسول مستەفا عیزەدین)

( بچووکـان نـۆبەرەی) کە روونە و ئاشـکرا واتـاکەی و مەبەست..  نووسیوە ی(بچوکان نوبارا) خۆی خانی، ئەحمەدی
 (.بچووکان نوبهارا) نەک ە،
 لە کە کــورد، نیمنــدااڵ بــۆ زمــان، فێرکردنــی فەرهەنگەشــیعرێکی لە بــریتییە خــانی، ئەحــمەدی ی(بچوکــان نوبــارا)
 ،(کوردی وشەی) بە ماناکەی و( عەرەبی وشەی) لە بریتییە کە پێکهاتوە، پارچەدا( ١٣) لە و، شیعر دێڕە( ٢١٦)
ــزیکەی لە ــی وشــەی( ٩١١) ن ــوردی وشــەی( ١١١) و عەرەب ــاتووە ک ــۆیەش خــانی. پێکه ــاوە، شــیعر بە ب  چــونکە داین

 کتێبـی..  داڕشـتوون سـەروادار پەخشـانی بە کۆتاییەکەشـی و پێشەکی مندااڵن، بۆ خۆشترە و ئاسانتر لەبەرکرنیان
 لە روانیـنەوە لەو خـانی ئەحمەدی رەنگە مندااڵن، بۆ کورییە و عەرەبی فەرهەنگەشیعری یەکەمین( بچوکان نوبارا)

 نەتەوەی شـاعیرێکی خـانی ئەحـمەدی..  بووە ئیسالم ئایینی زمانی و قورئان زمانی کە بێت، روانی عەرەبی زمانی
 بـووە، کوردسـتان سـەربەخۆیی خوازیـاری ئەو سـەردەمەدا، لەو بـوو، ناسـراو پەروەرێکی کوردستان و کورد و، دەکور

 و مـا  خـاوەنی کـوریش دەبـێ ئەوان وەکـو..  نەزانیـوە کەمتـر بە وفـارس عەرەب و تـورک گەالنـی لە کوردی گەلی
 کتێـبەی ئەم خـانی ئەحـمەدی هاتووە، دا( بچوکان نوبارا) پێشەکی لە وەکو هەر..  بێت خۆی سەربەخۆی دەوڵەتی

 وشـە خوێنـدنەوەی بە هەروەهـا هەبـوو، عەرەبییـان زمـانی فێربـوونی ئـارەزووی کە دانـاوە، کوردانە منداڵە ئەو بۆ
ـــوردییە ـــانی ک ـــە هاوماناک ـــان، وش ـــانە عەرەبییەک ـــیان زم ـــر بە کوردییەکەش ـــر و هێزت ـــووە، دەوڵەمەنت ـــامانی ب  س

 بۆ جوان، ئاکاری لە و رەوشت لە و بەسوود رێنمایی لە و ئامۆژگاری لە پڕە کتێبە ئەم بووە، زیاتر وشەکانیشییان
 لە و مزگەوتەکـان لە خوێنـدنەوەیفەقێکان، کتێبـی بە بـوو(نوبارابچوکـان.. ) کوردمـان باشـیمنداڵنی ئاراستەکردنی

 شـارەزا مامۆستایەکی و المە خۆشی خانی ئەحمەدی..  باڵودەبۆوە و دەخوێندرا کوردستاندا ئایینییەکانی قوتابخانە
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 بە عەرەبـی و کـوری وانەی دا،(  بایەزیـد)  شـاری ئایینییەکـانی قوتابخـانە لە و مـزگەوت لە بـوو، دانا و زانا و
 .دەوتەوە کورد مندااڵنی بە و فەقێکان

 
 بە..  کـراوە دیـاری کـورد منـدااڵنی ئەدەبـی نووسـراوی فێرکردنـی شـیعری دەسـتپێکردنی بە( بچوکـان نوبارا) کتێبی

 لقێـک بە بڵێـین یا بەشێک بە یش( فێرکردن شیعری) دادەنرێت، کورد مندااڵنی بۆ فێرکردن شیعری کتێبی یەکەمین
 یش،( رەسوڵ شوکریە) دکتۆرە بۆچوونی بە..  دادەنرێت تایبەتی بە مندااڵن شیعری و، گشتی بە شیعر لقەکانی لە
 ". دا کورد مندااڵنی یلەئەدەب فێرکردنە شیعری کۆنترین: " (بچوکان نوبارا)
  

 و باشـتر جـاریش دوای لە جـار بـارە، چەنـد و دووبـارە شوێندا، چەندین لە و جار چەندین بچوکان، نۆبارا کتێبی
: نوبارابچوکــان کتێبــی چــاپکردنی ســاڵی لەگەڵ شــوێنانەن لەو هەنــدێ نــاوی ئەمــانە..  کــراوەتەوە چــا  جــوانتر

 سـاڵی لە جـاریش یەکەمـین بـۆ( .. ١٩١٩:  بەغـدا) ،(١٩٤٥:  دیمەش ) ،(١٩١٣:  بەرلین) ،(١٨٩٢:  ئەستەمبوڵ)
( موکریــانی حـوزنی حوسـێن) بەهەشـتی الیەن لە( رەوانــدوز) چاپخـانەی لە کوردسـتاندا، باشـووری لە دا،( ١٩٢٦)

ــرا، چــا  یەوە ــاڵی لە ک ــاعیر الیەن لە دا،( ١٩٣٦) س ــوفی و ش ــان فەیلەس ــرد) گەلەکەم ــرەوە، ی( پیرەمێ  لە نەم
 تەنهــا ئـێمە..  چـاپکراوەتەوە تریشــدا شـوێنی چەنـد لە..  چـاپکرایەوە دا( ســلێمانی) شـاری لە(ژیـن) نەیچاپخـا
 :دەدەین بچوکان نوبارا پێشەکییەی دێری سێ بە ئامژە

 
 صەلەواتــانان و حــەمد پاش ژ

 لوغـاتان ژ کەلیمەتە چـەند ئەم
        * * * 

 خـانی ئەحمـەدی ئێخستن ڤێک
 دانی لێ بچــوکان نوبــارا نـاڤی

        * * * 
 ( رواجــــان)  صـاحب بـۆ ژ نە

 .کـرمانجــان بچـوکێت بۆ بەلـکو
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 و کردن کۆشش بەبێ چونکە هەوڵدەن، و بخوێنن کە دەکات لێ داوایان دەداو کورد مندااڵنی هانی خانی، ئەحمەدی
 :دەڵێت. . دەرناکەن ناوبان  و ناناسرێن و مەرام بە ناگەن خۆماندوونەکردن،

  
 مصرو  و تکرار نەکەی دەرسان و دەور تو حەتتا

 .مـــــەعرو  نـە و مەشــهوور نە نـابی تو دنیـایی د
 

 نووســراوی ئەدەبــی ســەرهەڵدانی ســەرەتای بە منــدااڵن، بــۆ( بچوکــان نوبــارا) خــانی ئەحــمەدی کتێــبەی ئەم ئەگەر
 جیهانــدا، لە منـدااڵن تـازەی ئەدەبـی مێـژووی لە وردکــ ئـێمەی کەواتە دابنێـین، کوردسـتاندا لە کوردمـان منـدااڵنی

 هاوسـەردەمین بەڵکـو نەکەوتـووین، دوا( ئەوروپـا واڵتـانی منـدااڵنی ئەدەبی) لە ئەوەندە( کورد مندااڵنی ئەدەبی)
 بە( ١٩١١ تــا ١٨١١) ســااڵنی لە واڵتانەشــدا، لەم کە میسریشــدا، لەگەڵ بولگاریــا، دانیمــارک، ئینگلــتەرا، لەگەڵ
 .هەڵداوە سەری مندااڵن،لێیاندا ئەدەبی دواوە،

  
 نــاوی لەژێــر دا،( ١٦١٩) ســاڵی لە( ١١١٣ - ١٦٢٨: پیــرۆ چــارلز) فەرەنســی ناوبــانگی بە نووســەری ئەگەرچــی

 کتێبە ئەم دادەنرێت، مندااڵن کتێبی یەکەمین بە کە باڵوکردەوە، مندااڵن بۆ کتێبێکی دا،( قازم دایە چیرۆکەکانی)
 چەکمەلەپـێ، پشـیلەی شـین، ریـش نووسـتووەکە، شـۆخە سـاندرێال،: )وەکـو خۆگرتووە لە یخۆش چیرۆکێکی کۆمەڵە
 زڕان ناوبانـ  ترسـی لە بکـاتەوە، باڵوی خۆیەوە راستی ناوی بە کە نەهات رووی لە پیرۆ، چارلز بەاڵم ،(جنۆکە

 و نزمـی پـایە ااڵنمنـد بـۆ نووسـین کـاتە، ئەو تـا کە ــ ئەدەبـی بـوونەوەی پـایەنزم و، خەڵکی توانجی و تانە و،
 ئەم ، کـردەوە بـاڵوی بچـووکەکەیەوە کـوڕە ی( مـانکور بیرودار) ناوی بە بۆیە ـ بووە فیڕۆدان بە کات و شەرمەزاری

 زۆر لە بەڵکـو فەرەنسـادا لە هەر نەک کتێـبە ئەم منـدااڵن، بـۆ بوو پیرۆ چارلز چاپکراوی نۆبەری یەکەمین کتێبە
 پیــرۆ چــارلز بــۆیە بەرزکــردەوە، زۆر منــدااڵنی ئەدەبــی پــایەی و، ەرکــردد زۆری ناوبــانگێکی کەشــدا، واڵتــانی لە

.  باڵوکـردەوە خـۆیەوە تەواوی نـاوی بە ی(رابـردوو چیرۆکەکـانی و مەتەڵ) ناوی ژێر لە مندااڵن بۆ کتێبی دووەمین
ـــاعیری بەاڵم ـــتان ش ـــمەدی) کوردس ـــانی ئەح ـــانازییەوە بە( خ ـــبەکەی ش ـــان) کتێ ـــاوی بە ی(نوبارابچوک ـــۆیەوە ن  خ

 بـۆ تـایبەتی بە کتێـبەی ئەو دەزانـێ، گەلەکەی گرنگـی بەشـێکی بە منـدااڵنی خانی، ئەحمەدی چونکە باڵوکردەوە،
 عەرەبی) زمانی یبە( ئەحمەدی) فەرهەنگەشیعری کە ،(١٨٣١ - ١١٥٢: نۆدێی مارفی شێخ) لە هەریەکەش..  دانان

 فەرهەنگەشـیعرێکی( ١٩٨٨ - ١٩١٤:  فەتـا  شـاکیر) مامۆسـتا شەهیدیشـمان نووسەری هەروەها..  داناوە (کوردی -
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 دایـان خـانی ئەحـمەدی ی(بچوکـان نوبارا) هاوشێوەی لە هەردووکیان داناوە، مندااڵن بۆ( کوردی ـ ئینگلیزی) وشەی
 .ناون

 
 بەگ ئەمین) بە زیاتریش ە،( بەدرخان عالی ئەمین محەمەد) تەوای ناوی( ١٩٢٦ - ١٨٥١: بەدرخان عالی ئەمین)

 مـێجەر. )ە(بەدرخـان کـامەران. د و وجەالدەت سـورەیا) بـاوکی ە،(بەدرخـان میـر) کـوڕی ناسـراوە،( نبەدرخا عالی
 دیارەکـانی پیـاوە لە بەدرخـان، عـالی ئەمـین: " دەڵێـت هەبـووە، دا بەدرخان ئەمین لەگەڵ دوستایەتی کە( نۆئیل

 لەسـەر زۆری کـاریگەرییەکی بـوو، دووربـین بـوو، سـپی و سـوور و بـااڵبەرز پیـاوێکی و، بەدرخانەییەکـانە ماڵباتی
ــوو، کوردەکــان ــت یــش( رەســول شــوکریە) دکتــۆرە" ..  بۆتــان کوردەکــانی تــایبەتیش بە هەب  عــالی ئەمــین: " دەڵێ
 و هــزری الیەنــی و، بــن بێگــانە زمــانی فێــری منــداڵەکانی تــاوەکو مــاڵەوە، دەهێنــایە بیــانی مامۆســتای بەدرخــان

 بـوو، ئەدەبیـات و مێـژوو و کەلتـوور لە حەزی و دەزانـی بێگـانەی زمـانی خـۆی چونکە دەکرد، فراوان رۆشنبیرییانی
 ئەوەی بـۆ کـردۆتەوە قوتابخـانەی بەدرخـان ئەمـین. "هەبـووە دانانـدا شـیعر لە نووسـینی دەستی دەڵێنجاروبار وەک

 بـوو ئەمـیش هەر..  بکەن پەروەردەیان و گۆش نەتەوایەتی هەستی و سۆز بە و، ببن خوێندن فێری کورد مندااڵنی
 عـالی ئەمـین .. دامەزرانـد ی( کوردستان ترق  و تعاون جمعیة ـ کوردستان گەشەپێدانی و هاوکاری کۆمەڵەی) کە

 نازی) واتا(زارۆکان دەاللیا: زاروان دەاللیا) ناوی بە هەیە شیعرێکی پارچە نووسیوە، بۆمندااڵن، شیعری بەدرخان،
 ی( ئەســپارتە) لە دا( ١٩١٦) ســاڵی لە بەدرخــان، عــالی کەئەمــین هــاتووە، پێــک کــۆپلە حەوت لە کە( منــدااڵن
 ئەم.. یۆنـان بـۆ دوورخرابـۆوە پەروەری کوردسـتان و کـوردایەتی چاالکی لەسەر باوکی چونکە نووسیوێتەوە، یۆنانی

 گۆڤــاری) ی(٦) ژمــارە لە( زاروان دەاللیــا) شــیعری جــار یەکەمــین بــۆ..  نووســیوێتی التینــی پیتــی بە الوانــدنەوە
 شیعر هەمان دەقی بەاڵم باڵوکراوەتەوە، وە،( زینۆ) ناوی بە دەرچووە،( ١٩١٩ - ٤  - ٢٢) رۆژی لە کە( کوردستان

 دەاللیـا) ناونیشان هەمان بە هەر دەرچووە،( ١٩٣٢ - ١ - ٢١) رۆژی لە کە دا،(  هــاوار گۆڤاری)  ی(٥) ژمارە لە
 خـوازراوی نـاوێکی( زینـۆ) کەواتە باڵوکـراوەتەوە، ەوە( بەدرخـان ئەمینعـالی) تەواوی ناوی بە ئەمجارەیان( زاروان
ــووە،هەر بەدرخــان عــالی ئەمــین  عــالی ئەمــین تــری شــیعرێکی پارچەپــارچە هــاواردا، گۆڤــاری ی( ٥) ژمــارە لە ب

..  الوانـدنەوەدایە و الیەالیە شێوەی لە کە ..(بەدرخان الوانەوەی) واتە( بەدرخان لۆریا) ناوی بە هەیە بەدرخان
ـــین) دەشــێ ـــالی ئەم ــۆ شــیعرەی، پــارچە ئەم( بەدرخـــان ع ـــەوەی ب ــامەران) الواندن ــوڕە ی( بەدرخــان ک  بچــووکی ک

ـــیبێت ـــاری.. )نووس ـــاوار گۆڤ ـــاڵی لە( ه ـــاری لە( ١٩٤٣ - ١٩٣٢) س ـــ ) ش ـــوریا - دیمەش ـــوو،( س ـــاوەن دەردەچ  و خ
 دەربکەین لێ ی(ردنفێرک شیعری) ئەگەر دەرچوو، لێ ژمارەی( ٥١.. ) بوو( بەدرخان جەالدەت) هاوار سەرنووسەری

 و دادەنرێـت کورد مندااڵنی بۆ کوردی نووسراوی شیعری سەرەتای بە ،(بەدرخان عالی ئەمین)شیعرەی پارچە ئەم.. 
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 لە شــیعرە، ئەم دوابەدوای..  دادەنرێــت دا کوردســتان لە کــورد منــدااڵنی ئەدەبــی بــزووتنەوەی ســەرهەڵدانی بە.. 
 شـیعر چەنـدین دواوە، بە و، سەردەمە ئەو رۆژنامەکانی لە و گۆڤار لە ،کوردەوە تری نووسەرانی و شاعیران الیەن

 بـۆ باشـیان پانتـاییەکی رۆژنامەکـان، و گۆڤـار زۆربەی بەڵکـو..  باڵوکـراونەتەوە و نووسراون مندااڵن بۆ چیرۆک و
ـــی ـــدااڵن ئەدەب ـــان من ـــوو تەرخ ـــۆپلەی دوو ئەمەش .کردب ـــی و یەکەم ک ـــۆپلە حەوت ئەو دووەم ـــیعرەی ک ـــ) ش  الۆری
 :ە(بەدرخان ئەمینعالی) میر دانانی لە ە،(بەدرخان

 
  چــاڤان دوو و دل خوشییا بنڤە
 نەگـەهبان روو هەر تە ژ دادێ

 بـــەدرخان ببی مـــەزن زوو وا
 لــۆ لــۆ بنـڤە مـن کــەزیا بنـڤە

        * * * 
 قنــجە نـە نـهـۆ مەبـە هشــیار
 گەنجە بــزانە تـەرا ژ مەهـدک
 رەنجە وێ باشییا ەمەب بێخـەو
 .لــۆ لــۆ بنـڤە مـن کــەزیا بنـڤە

 
 و کــورد و شۆڕشــگێڕ و دیبلۆماســی و زمــانزان و رۆژنــامەنووس و نووســەر( ١٩٥١ - ١٨٩٣:  بەدرخــان جەالدەت میــر)

 باشــی بە زمانانەشــی ئەم کــوردی، زمــانی دایکــی زمــانی لە بــوو،بێجگە گەلەکەمــان ناســراوی پەروەرێکــی کوردســتان
 هاوار گۆڤاری بەڕیوەبەری و سەرنووسەر..  یۆنانی رووسی، فەرەنسی، فارسی، عەرەبی، ئینگلیزی، تورکی، :دەزانی

 و کـوردی ئـارامی و التینی پیتی بە دەرچوو، لێ ژمارەی( ٥١) تێکڕا دەردەجوو،( ١٩٤٣ - ١٩٣٢)  ساڵی لە کە بوو
 رۆڵێکـی هـاوار گۆڤـاری دەردەکـرا، عەرەبـی و کـوردی زمـانی بە و خـواروو و سـەروو کرمـانجی بەشێوەزاری عەرەبی،
 بەدرخان، عالی جەالدەت میر هاوار، گۆڤاری دوای لە..  هەبوو نەتەوەیی و سیاسی و ئەدەبی و رۆشنبیری گەورەی

 دیمەش  لە هەر..  دەرچوو لێ ژمارەی( ٢٨) کە..  بوو( ١٩٤٥ - ١٩٤٢ :رووناهی گۆڤاری) بەڕێوەبەری و سەرنووسەر
 .دەردەکرا

  
  بابەتی چەندین کردبوو، تەرخان مندااڵن بابەتی بۆ باشی پانتاییەکی ژمارەکانیدا، زۆربەی لە هاوار اریگۆڤ
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( ١١) و چیـرۆک( ١٣) سـەرجەم دا،( هـاوار گۆڤـاری)  ژمارەکـانی هەمـوو لە.  باڵوکردۆتەوە مندااڵن بۆ هەمەجۆرەی
 منـدااڵن بـۆ کە بابەتـانەی ئەو نـاوی و ڤـارەکەگۆ ژمارەکـانی نـاوی کـورتی بە..  باڵوکـردۆتەوە منـدااڵن بـۆ شیعری

 ژمـارانە ئەم نووسـەرەکانیاندا،کە و شـاعیر نـاوی لەگەڵ.. باڵوکراونەتەوە دا،( هاوار گۆڤاری)لە( چیرۆک شیعر،)
 :نووسەرانەن و شاعیر ئەم و،
 
 لە منــدااڵن، بــۆ ەشــیعرێک(  بەهــارە: بوهــارا)  ،(٤) الپەڕەی لە دەچــووە، دا( ١٩٣٢ - ٥ - ١٥)  لە( ١) ژمــارە *

 .ە(بەدرخان جەالدەت) نووسینی
 مندااڵن، بۆ شیعرێکە ،(واڵت تۆڵەی: والت توال) ،(٢)الپەڕەی لە دەرچووە، دا( ١٩٣٢ - ٦ - ١) لە( ٢) ژمارە *
 تێـدایە، منـدااڵن بـۆ تری چیرۆکێکی دا( ٥) الپەڕەی لە ژمارەیەدا لەم هەر..  ە( بەدرخان جەالدەت) نووسینی لە
 .ە(١٩١٨ - ١٨٩٥: بەدرخان کامەران)دکتۆر نووسینی لە( پاڵەوان دوو: میرخاس دوو) یشانیناون بە
: خـۆش وە شـەڤا) ناونیشـانی بە تێـدایە منـدااڵن بـۆ چیرۆکێکـی دەرچـووە، دا( ١٩٣٢ - ٦ - ١٥)  لە( ٣) ژمارە *

 .ە(بەدرخان کامەران) نووسینی لە( خۆش شەوتان
 .کراوە راڤە مندااڵن بۆ تێدایە، کوردی وشەی کۆمەڵێک دا،( ١٩٣٢ - ١ - ٣) لە( ٤) ژمارە *
 جەالدەت) شــیعرێکی ،(منــدااڵن نــازی: زاروان دەاللیــا) شــیعری دەرچــووە، دا( ١٩٣٢ - ١ - ٢١) لە( ٥) ژمــارە *

 عالی ئەمین) شیعرێکی کە( بەدرخان الواندنەوەی: بەدرخان لۆریا) تر شیعرێکی ژمارەیەدا لەم هەر..  ە( بەدرخان
 .کراوەتە باڵو ە( انبەدرخ

ــارە * ــد دەرچــووە، دا( ١٩٣٢ - ٨ - ٨) لە( ٦) ژم ــۆ چیرۆکێکــی چەن ــدااڵن ب ــراوەتەوە، من ــارو: )لەوانەش باڵوک  م
..  کردۆتەوە باڵوی ەوە(چیرۆکبێژ) ناوی بە کە ، ە( بەدرخان جەالدەت) نووسینی لە ،(رێوی و کەڵەشێر) ،(مرۆڤ

ــا) شــیعری ــۆ شــیعرێکە ە،(١٩١٢ - ١٩١١: جــان قەدری) گەلەکەمــان اســراوین شــاعیری شــیعرێکی( بەدرخــان لوری  ب
 .دەکات( بەدرخان لوریا) ،(بەدرخان عالی ئەمین) شیعرەکەی ستایشی مندااڵن،

 جەالدەت) نووســـینی لە( مـــار و میـــر) منـــدااڵن بـــۆ چیرۆکێـــک دەرچـــووە، دا( ١٩٣٢ - ٩ - ٣١) لە( ٩) ژمـــارە *
 .کردۆتەوە باڵوی دا( انبۆت کۆچەرێ) ناوی لەژێر کە ە، (بەدرخان

 ،(کونـدەپەپوو و میر: کوند میرو) ناوی بە مندااڵن بۆ چیرۆکێک دەچووە، دا( ١١٣٢ - ١١ - ٢١) لە( ١١) ژمارە *
 .باڵوکراوەتەوە ە،(بەدرخان جەالدەت) نووسینی لە
ــارە * ــووە، دا( ١٩٣٢ - ١٢ - ٢١) لە( ١٢) ژم ــک دەرچ ــۆ چیرۆکێ ــدااڵن ب ــک و کەو) من ــ لە( کیتی ــتەفا) ینووس  مس

 بەوە زۆری بە ، نەنووسراوە خاوەنەکەی ناوی( ورێوی گورگ و کەر) تر چیرۆکێکی..  باڵولراوەتەوە( بۆتی ئەحمەد
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 نووســینی لە( ئەســتێرە و مانــ ) ناونیشــانی بە تــریش چیرۆکێکــی..  بێــت بەدرخــان جەالدەت نووســینی لە دەکــات
 .باڵوکراوەتەوە ،(بەدرخان کامەران)
 ناونیشــــانی بە منــــدااڵن بــــۆ چیرۆکێــــک دا،( ٤) الپەڕە لە دەرچــــووە، دا( ١٩٣٣ - ١  - ٢٣) لە( ١٥) ژمــــارە *
 .باڵوکراوەتەوە ،(قوتڕەش بەکری) نووسینی لە( کیسەڵ و کەروێشک)
 و شـێر) ناونیشـانی بە منـدااڵن بـۆ چیرۆکێک دا،( ٤) الپەڕە لە دەرچووە، دا( ١٩٣٣ - ١ - ٢٣) لە( ١٨) ژمارە *

 .باڵوکراوەتەوە ،(بۆتی ئەحمەد مستەفا) نووسینی لە( زەرد گایەکی
 چـۆلەکە) ناونیشـانی بە مندااڵن بۆ چیرۆکێک دا،( ٨) الپەڕە لە دەرچووە، دا( ١٩٣٤ - ٤ - ١)  لە( ٢٤) ژمارە *
 .بكاوکراوەتە ،(بۆتی ئەحمەد مستەفا) نووسینی لە( فیل و
 لە ،( بەران و شـــوان) ناویشـــانی بە منـــدااڵن بـــۆ چیرۆکێـــک دەرچـــووە، دا( ١٩٤١ - ٥ - ١٥)  لە( ٢٨) ژمـــارە *

 .کردۆتەوە باڵوی یەوە( ئاگری چیای) ناوی بە بەاڵم( بەدرخان جەالدەت) نووسینی
 ناونیشـانی بە تێـدایە، منـدااڵن بـۆ شیعرێکی دا،( ٨) الپەڕە لە دەرچووە، دا( ١٩٤١ - ٦ - ١١) لە( ٢٩) ژمارە *
 .یە(سەبری ئوسمان) نووسینی لە( پیر رێوییەکی)
ــارە * ــووە، دا( ١٩٤١ - ٨ - ١) لە( ٣١) ژم ــیعرێک دا،( ٥) الپەڕە لە دەرچ ــۆ ش ــدااڵن ب ــدایە من ــانی بە تێ  ناونیش
 .باڵوکراوەتەوە یە،(سەبری ئوسمان)  نووسینی لە( رێوی و کەڵەشێر)
 :ناونیشانیان تێدایە، مندااڵن بۆ( سەبری ئوسمان) هۆنراوەی سێ دەرچووە، دا( ١٩٤٢ - ٩ - ١٥) لە( ٤٩) ژمارە *
 (.مشکان تەگبیری: مشکان تەڤدیرا) ،(بوهار) ،(قوتابخانە: دیبستان)
  
..  بووە دایک لە کوردستان باکووری لە( مێردین) شاری بە سەر ی(نارنج) دێی لە( ١٩٩٤ - ١٩١٥: سەبری ئوسمان)

 قارەمـانی ەتمەدارێکیسیاسـ و دلێـر تێکۆشـەرێکی و رۆژنـامەنووس و شۆڕشـگێڕ نووسەرێکی و شاعیر سەبری ئوسمان
 و کــوردایەتی لەســەر جــار دوو کــرد، بەشــداری( پیــران شێخســەعیدی - ١٩٢٥ - دیــاربەکر شۆڕشــی) لە بــوو، کــورد

 سـاڵی لە بـراکەی، شـەش هەر و خۆی ناچار هەڵچنی، پێ تەنگیان تورکیا رژێمی کرا، بەند نیشتمانی هەڵوێستی
 شاعیر..  کرد دوایی کۆچی دیمەش  لەم هەر..  بوون شتەجێنی( دیمەش )شاری لە و، سوریا بۆ چوون دا،( ١٩٢٨)

 کتێبەکــانی لە یەکێــک..  چــاپکرد کەشــی کتێبێکــی چەن شــیعرەکانی، دیــوانی لە بــێجگە( ســەبری ئوســمان) هــاپۆ
 ئوسـمان) هـاپۆ ی(دبسـتان) شـیعری ئەمەش ..کـردووە چـاپی دا،( ١٩٥٥) ساڵی لە کە کوردییە، زمانی( ئەلفوبای)

 :باڵوکراوەتەوە دا،( هاوار گۆڤاری) لە کە یە،(سەبری
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 یـەزدان ناڤی ب دەستپێک
 دبســـــــــتان دچـــم ئەڤــە
 بخـــــــــوێنم ئیــــدی دڤـێ
 ببــــــــــــینم راســــتیی بۆ
 بـــــــــزانم تشـــتی هەر دا

 بــــــــکانم کـــوپێ هەیــــا
 مــــــن گـەلێ ڤێ بــــەری
 .ژن و يرم بوون ما نەزان

 
ــــدایە، منــــدااڵن بــــۆ چیرۆکێکــــی دا،( ٢) الپەڕەی لە دەرچــــووە، دا( ١٩٤٢ - ١٢ - ١٥) لە( ٥١) ژمــــارە*   بە تێ

 .ە( سلێمان ئەمین محەمەد) نووسینی لە( راوچی و میر: نیچیرڤان و میر) ناونیشانی
  

 ناونیشـانی بە تێـدایە، نـدااڵنم بـۆ شـیعرێکی( ١١) الپەڕەی لە دەرچووە، دا( ١٩٤٣ - ٢ - ٢١)  لە( ٥٢) ژمارە* 
 .یە( سەبری ئوسمان)  نووسینی لە( کەڕ رێوییەکی)
  

 منـدااڵن بۆ چیرۆکیان و شیعر بابەتی کوردستاند رۆژئاوای و باکووری لە کەش کوردییەکانی رۆژنامە و گۆڤار دەشێ
 .هاوار گۆڤاری بابەتەکانی پایەی نەگەیشتوونەتە بەاڵم باڵوکردبێتەوە،

  
 بـواری لە تـایبەتی بە کوردمـانە، ناسـراوی و بەتوانـا نووسـەرێکی و شاعیر( ١٩٣٤: ئەرسەالن بوز ەمینئ محەمەد)

 ی(ئوســـتوکهۆڵم) شـــاری لە وە( ١٩١٩) ســاڵی لە..  ناســـراوە پەروەرێکـــی کوردســتان و کـــورد مندااڵنـــدا، ئەدەبــی
 شـێوەی بە کـوردی التینـی پیتـی بە چیرۆکـی و شـیعر کتێبـی( ٣١) لە زیـاتر ئێسـتا تـا .. دەژی( سوید) پایتەختی
 کوردی زمانی هەردوو بە ئەرسەالن بوز ئەمین محەمەد کردوون، چاپی و نووسیوە کورد مندااڵنی بۆ ژووروو کرمانجی

 مەبەســتی بە بــوو، ســوید لە کە پــار ســاڵی: نووســەر) کــوردن دەربــارەی بابەتەکــانی بەاڵم دەنووســێت، تــورکی و
 وادیـارە کوردسـتان، بـاکووری بـۆ گەڕابـۆوە سـەردانی بە ئەو بەاڵم بکەم، لەگەڵ پەیوەندی هەوڵمدا زیاتر زانیاری
 منــدااڵن، بــۆ کــوردی فۆلکلــۆری چیرۆکێکــی کــۆمەڵە لە بــریتییە کە (زۆرۆ میــر.. )(گــۆڕویە تەلەفۆنەکەشــی ژمــارەی
 کـۆمەڵەیە مئە چیرۆکەکـانی ژمـارەی منـدااڵن، بـۆ ئەرسـەالن بـوز ئەمـین مـحەمەد شـیرینەکانی بەرهەمە لە یەکێکە
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 زمـانی لە ئەرسـەالن، بـوز ئەمـین مـحەمەد چیـرۆکە، یانزە ئەو چیرۆکەکانی لە یەکێکە( زۆرۆ میر) چیرۆکن،( ١١)
 شـێوەیەکی بە منـدااڵن، بـۆ ئەدەبـی شـیرینی و ساکار زمانێکی بە..  گرتوون وەری کوردستاندا باکووری لە کوردەوە
 چیـرۆکە زۆربەی گیڕانەوەی هاوشێوەی..  کردووە چاپی سوید لە دا،(١٩٨١) ساڵی لە و، دایڕشتوون دووبارە ساکار

 باڤــــین و دێ ل رەهـــمە جــــاران ژ جــــارەک نەبــــوو هەبــــوو: )پەرگرافـــی بە کوردییەکانمـــان ئەفســـانە و مەتەڵ و
 چیـرۆکەی کـۆمەڵە ئەو دووبارە( سەگڤانیوسفی) کاک نووسەر ..کردوون پێ دەست چیرۆکەکانی سەرەتای( گوهداران

 سـاڵی لە و نووسـیوەتەوە - کوردسـتان کوردییباشـووری پیتـی ــ بە ی(زۆرۆ میـر) ،(ئەرسـەالن بـوز ئەمـین ەدمـحەم)
ــحەمەد..  کــردووە چــاپی بەغــدا لە( ١٩٨١) ــین م ــوز ئەم ــوو لە نووســەرێکە، ئەرســەالن ب ــانی هەم  دا ئەدەب بورەک

 بەردەوامە و دەژی..  دەزانێـت باشی سویدیش زمانی..  هەیە دا کوردی زمانی لە باشیشی شارەزاییەکی و، دەنووسێ
 .نووسیندا لە
  
ــەبری) ــانی س ــاعیر( ١٩٩٨ - ١٩٢١:  بۆت ــەر و ش ــامەنووس و نووس ــەرێکی و رۆژن ــراوی تێکۆش ــوردە، ناس ــی لە ک  دێ
 و کـوردایەتی هەسـتی منـداڵییەوە، لە هەر بـووە، دایـک لە کوردسـتاندا باکووری لە( وان) شاری بە سەر ی(شوش)

 پێهەڵچنـی، تەنگیان تورکیا رژێمی بوو، مێردمنداڵێک هێشتا.. دەبزوي دڵیدا لە کوردستان بۆ خۆشەویستیی و سۆز
 رژێمـی نیشـتمانییەکانی شـیعرە لەسەر..  دەبێت نیشتەجێ دا( زاخۆ) شاری لە و، کوردستان باشووری بۆ دێت ناچار

 دا،( ١٩٦١) ساڵی ئەیلوولی زنیمە شۆڕشی لە بۆتانی سەبری.. دەکەن بەندی( موسڵ) شاری لە و، دەیگرن عێراقی
ــتە دا،( ١٩٩١) ســاڵی لە دەکــات، هەنــدەران لە روو بۆتــانی ســەبری .کــرد بەشــداری کوردســتان باشــووری لە  دەبێ

 - ١١ - ٢٥) رۆژی لە تـا.. دەبێـت نیشـتەجێ پایتەختەکەیـدا ی(ئۆسـڵۆ) شـاری لە و،( نەرویـج) واڵتـی لە پەنابەر
 لە بێجگە بۆتانی سەبری..  دەکات دوایی کۆچی پەروەرەمان کوردستان و ردکو شاعیرە ئەم شارەدا لەم هەر( ١٩٩٨

 عەرەبی زمانی بە وەرگێڕێک و رۆژنامەنووس و نووسەر وەکو. دەزانی نەرویجیشی و تورکی و عەرەبی زمانی کوردی،
ــوردی و ــامەی لە ک ــ خ) رۆژن ــامەی لە و( یالت ــردووە کــاری دا( برایەتــی) رۆژن ــانیچاپکرا بەرهەمە لە..  ک  بە وەک

 تـا کە بەجێهێشـتووین بۆ چیرۆکێکی کۆمەڵە و رۆمانێک ،(مەتین دەنگی) ،(دڵستان) ،(شادی شینو: )کوردی زمانی
 کە نووسـیوە،( منـدااڵن بـۆ شـیرینی و سـاکار و ناسـک شـیعری کۆمەڵێـک)  بۆتـانی سـەبری..  نەکراون چا  ئێستا

 : مندااڵن بۆ شیعرەکانی ەل یەکێکە( خاڵخاڵۆک) شیعری گۆرانی، بە کراون زۆربەیان
 

 خالخـالۆکێ شـــیرینێ
 دەاللـــۆکێ رەنـــگینێ
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 بلـــەزینە خالخــالۆکێ
 بهەژینە چیا و دەشت

 پسـیارێ ڤێ بـگرە هـا
 یــــــارێ دلێ ئەڤــــینا

 من خـالێ مـاال هــەرە
 من هەڤـالێ کە گـازی

 دەرێ بێـــتن مــالێ ژ
 دلبــەرێ دلێ خاتــری

 هـاوارێ و هـان بـێتن
 .قەسـارێ کانیـکا سەر

  
 واڵتی نیشتەجێی.. بووە لەدایک کوردستان باکوری لە.. کوردە ناسراوی نووسەرێکی و شاعیر( ١٩٥٩: جوری فورات)

 دا،( دایــک) نــاوی ژێــر لە دا،(١٩٨٣) ســاڵی لە جــوری فــورات.. هەیە چــاپکراوی هەمەجــۆرەی کتێبــی(١٩) ســویدە،
 .کردووە  چا مندااڵن بۆ شیعرێکی کۆمەڵە

 
 مـافی وادا، سـەرپێی باسـێکی کـورتە بە و چاوپێخشـاندن بە کوردسـتان، بـاکووری لە کـورد منـدااڵنی ئەدەبی باسی
 .هەیە زیاتر ئاوڕدانەوەیەکی بە پێویستی..  هەڵدەگرێت زیاتر لەمە زۆر و نادرێتی خۆی

 
 دووبـارە..  کراون چا  و نووسراون دا، نکوردستا باشووری لە کورد مندااڵنی بۆ کە کتێبانەی لەو بەشێک هیوادارم

 منــدااڵنی ئەوەی بــۆ بــکەنەوە، چاپیــان و بنووســرێنەوە ژووروو کرمــانجی شــێوەزاری بە و کــوردی التینــی پیتــی بە
 کــات زوتــرین بە کە ئەوەشــین، ئــاواتەخوازی. وەربگــرن لــێ ســوودیان و چێــژ کوردستانیشــدا بــاکووری لە کوردمــان

 کــوردی التینـی پیتـی بە و کوردیمـان شـیرینی زمـانی بە دا،( کوردســتان بـاکووری لە دکـور منـدااڵنی بـۆ گۆڤارێـک)
 .دەربکرێت

 
 ٢١١٤ سێپتەمبەریی ٢١
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 .ئەدەبی مندااڵنی کورد لە باکووری کوردستان

  
 یەک رژێـمە و بێت،کەمالییەکـان لەگەڵـدا ئەمرۆشـی تورکیـا، فەرمانڕەوای بە بوو ئەتاتورک کەمال کە رۆژەوە لەو
 بە و ئاگر بە نامرۆییانە، و دڕندانە زۆر شێوەیەکی بە کوردستان، باکووری داگیرکەری تورکیای یەکەکانی واید لە

 کوردســتاندا، بــاکووری شــوێنی چەنــدین لە بــوو، کــوردقڕان گاڵویــان مەرامــی دا، کوردســتانیان پەالمــاری ئاســن
 لە و منـداڵ لە دەسـتیان کرد، شەهید ناڕەوا بە کوردیان تاوانی بێ رۆڵەی هەزاران بە و، کرد کوردیان رەشەکوژی

ــوو بــوو، نەتەوەییمــان ناســنامەی مەبەستیانســڕینەوەی پاراســتووە، نە پیــریش لە و ژن  کــورد لە رێگایەکیــان هەم
 قەدەغەکردبـوو، کـوردی بە قسـەکردنیان و خوێنـدنەوە و نووسـین داخسـتبوو، لەسـەر دەرگایەکیـان هەمـوو گرتبوو،
 نەریتــی و داب و کەلتــوور جینۆســایدی دەیانەویســت ئەوان..  نەدەنــا کــورددا نەتەوەی بــوونی بە دانیــان بەڵکــو

 و و،ســۆز بــخەن کــورد منــدااڵنی بەرچــاوی لە کوردیمــان شــیرینی زمــانی دەیانەویســت بــکەن، کوردیشــمان رەســەنی
 لە ەکانمانمنــداڵ کە دەدا، ئەوەیــان هەوڵــی بــکەنەوە، کــاڵ کوردســتان و کــورد بــۆ هابەســتەبوونیان خۆشەویســتیو
 لە بنێــین، کــورد منــدااڵنی لە کــوردی نــاوی کە قەدەغەکردبــوو، ئەوەشــیان تەنــانەت هەڵبگەڕێنــنەوە، گەلەکەمــان

 نەریتــی کەلتــووری و زمــان زۆرداری و زۆر بە نەدەکــرد، تۆمــار کوردییــان نــاوی ســەرژمێریدا و لەدایکبــوون دایــرەی
 بەم هەر..  نــامۆیە کەلتــوورێکی کوردمــانەوە منــدااڵنی یال بە کە ســەپاندبوو، کوردمانــدا گەلــی بەســەر تورکییــان

 بە دەرهەق نامرۆییانەیـان کوردستان،سیاسـەتێکی بـاکووری خسـتنی پشـتگوێ بۆ تورکیا..  نەوەستان تاوانانەشەوە
 و خزمەتگـوزاری بـێ و نەخوێنـدەواری و هەژاری و بێکـاری و کردن برسی سیاسەتی دەکرد، پەیڕەوی کوردمان گەلی

ــیپەراوێز ــار کردن ــارۆچکە و ش ــدەکانی و ش ــاکووری گون ــتان ب ــا کە..  کوردس ــڕۆش ت ــدانەوە ئەم ــی و رەنگ  ئەم ژەنگ
 شــارۆچەکانی و شــار هەمــوو بە زەقــی تورکیــا،بە نــادادپەروەرییەی نایەکســانی و سیاســەتەناڕەوا و پەراوێزکــردن

 نەکـردوون درێژ بۆ وپێشکەوتنیان خۆشگوزەرانی و وئاوەدانی خزمەتگوزاری دەستی کە دیارن، کوردستانەوە باکووری
 کوردمـان منـدااڵنی ئەوەی بـۆ..  دەکـردەوە قوتابخانەیان کوردستاندا باکووری گوندەکانی لە زەحمەت بە زۆریش.. 

ـــری ـــدن فێ ـــین و خوێن ـــن نووس ـــان و نەب ـــرێتەوە چاوی ـــا..  نەک ـــاتی لە زۆرداری، بە زووانەش ئەم ت ـــوونی ک  ریزب
 زمـانی بە تورکیایـان، رەگەزپەرسـتییەی دروشمە ئەم دەقی کورد مندااڵنی ەبوایەد رۆژانەدا، خوێندنی دەستپێکردنی

 تـورکە بنیـادەم.. تـورکە باپیرەم.. تورکە داپیرەم.. تورکە باوکم.. تورکە دایکم.. تورکم من): بوتایەتەوە تورکی
ــاری..  ــژی زۆر کۆم ــژی.. ب ــژی.. ب ــژی.. ب ــاری.. ب ــژی زۆر کۆم ــۆلی لە هەر ئەمەو (..ب ــییەکەمی پ  ســەرەتاییەوە، ن

 و تـورکن کە بکـردایە، بەوەوە شـانازییان و، ببوونـایە رسـتەیە ئەم فێـری تـورکی زمانی بە کورد مندااڵنی دەبوایە
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ــدا لە رۆژانە ــدین پۆل ــان جــار چەن ــارە پێی ــردنەوە دووب ــت کە ئەوکەســەیە شــاد: " دەک ــن بڵێ ــورکم م ــتی"  ت  مەبەس
 و ســۆز و کـوردایەتی هەسـتی و، بـکەن تـورک بە کــورد منـدااڵنی کە بـوو، ئەوە تـورانیەت و شـۆفێنیزم و کەمـالیزم
 لەبەرچـاو کوردییـان شـیرینی زمـانی و، کاڵبکەنەوە کورد مندااڵنی دڵی لە کوردستان، بۆ خۆشەویستییان و پەرۆش
 بـوونی کوردسـتان و کـورد لە و،نکـوڵی بگەڕێننەوە کوردیمانهەڵیان رەسەنی نەریتی و داب لە و کەلتوور لە بخەن،
 کە ئەو ئەوەی لەبەر تەنها دان، سێدارەیان لە و کوشت کوردیان الوی و مێردمنداڵ چەندین تورکیا..  بکەن خۆیان
 لە ناپـاکی) هەڵبەسـتراوی تـومەتی بە کوردیشـیان الوی سەدان بە..نەدەوتەوە سەرەوەیان رەگەزپەرستتەی دروشمە
ــا( دەوڵەت ــاوانی) ی ــداڵ و الو نهەزارا بە دان، ســێدارە لە( جوداخــوازی ت ــان هەرزەکــاری و من ــرت کوردی  لە و، گ

 دەدان، دەروونیـان و جەسـتەیی ئـازاری و ئەشکەنجە شێوە، دڕندەترین بە رۆژانە تورکیادا، سامناکەکانی زیندانییە
 تورکیا بەندیخانەکانی ئەمڕۆش، ئەمڕۆش تا..  بوون ئاشتی و ئازادی تامەزرۆی و، کوردن کە ئەوەی لەبەر تەنها
 تـا تورکیـا..  بـوونە جەسـتەیی و دەروونـی نەخۆشـی تووشـی زۆریـان بەشـێکی کـورد، مێردمنـداڵی و نداڵم لە پڕن

 راسـتییەکان تیمانە ئەو تا بکەن، گرتووخانەکانیان سەردانی کە نەداوە، مرۆڤ مافەکانی تیمەکانی بە رێی ئێستا
 و، پەروەر کوردسـتان ببنە و ببن گەورە کە لەوەی چووە، کورد مندااڵنی لە تۆقی تورکیا.. بکەن ئاشکرا جیهان بۆ

 تەنهـا کـرد، زینـدانی ئەوە لەسـەر سااڵنیان( ١٢) تەمەن کوردی منداڵێکی نموونە بۆ..  بگرنەبەرە کوردایەتی رێی
ـــداڵە ئەو ئەوەی لەبەر ـــوردە، من ـــجەی دوو ک ـــت  پەن ـــتی دەس ـــێوەی لە راس ـــارە ش ـــۆوە، دا( ١) ژم ـــو بەرزکردب  وەک

 ! ؟..دڵپاکەیان ڵەمندا ئەم سزای تاوانبارێک
  

 دادەن، کوردمـان گەلـی بە چـۆک تـوانی نەیان.. تورکیا هەڕەشەکانی سەرەڕای تاوانانە، هەموو ئەو سەرەڕای بەاڵم
 پـێچەوانەی بەڵکـوبە رابگـرن، کـورد رزگـاریخوازی بـزووتنەوەی پێشەوەچوونی بۆ رەوڕەوەی سوڕانەوەی توانی نەیان

 و بەرگریکـــرن کـــۆڵنەدان،لە و خـــۆڕاگری و،لە تێکۆشـــان و خەبـــات لە بـــوو ســـوورتر کـــورد ئەوانەوە، نیـــازگاڵوی
 شۆڕشی و خەبات بە درێژە و نادات خۆی،وچان رەواکانی مافە بە دەگات کوردمان گەلی رۆژەی ئەو تا.. بەرخودانی

 ربنسـوو و، بـدەن قوربـانی و بکۆشـن تـێ ئەگەر نابێـت، رەنجبێوەر گەلێک هیچ دڵنیاییە بە..  دەدات رزگاریخوازی
 کە هەیە، خۆمـان بە بـاوەڕم و گەشـبینم..  دەهێنێـت بەدەستی سبەی یا ئەمڕۆبێت..  مافەکانیان هێنانەدی لەسەر
 و کـورد بـۆ سـەرکەوتن..  دەبیـنەوە نزیـک خواسـتەکانمان هیـوا هێنانەدیی لە زیاتر رۆژ، دوای لە رۆژ کورد ئێمەی

 ..دەبێت کوردستان انیداگیرکەر بۆ رسوابوونش و ملکەچکردن..  دەبێت کوردستان
  

  گەلی کێشەی نەتەوەییە، و سیاسی کێشەیەکی کورد، کێشەی کە بزانێت ئەوە و، نەکات گێل خۆی تورکیا دەبێ
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 ئەو و، هەڵنەگـرن کوردسـتان لە دەسـت تـا..  کوردستانە نیشتمانەکەی داگیرکردنی و،کێشەی زەوتکراو ما  کوردی
 بژین ئارمی بە ناتوانن عێراق، نە و سوریا نە و ئێران نە و تورکیا نە. . نەگەڕێننەوە کورد بۆ زەوتکراوانە مافە
 بـاوەڕەی ئەو گەیشـتۆتە تورکیـا..  دەبێت چارەسەر تریش کێشەکانی هەموو دووکێشەیە، ئەو چارەسەرکردنی بە.. 
 بە و، دیالۆک بە کورد كێشەی..  بدات بەکورد کۆڵ کارهێنانیهێزەوە، بە و لەشکرتاری رێی لە ناتوانی هەرگیز کە

( ٢٥) نزیکەی ئیرادە و خواست لە رێزگرتن بە کوردە، الیەن لە کوردستان بەڕێوەبردنی بە مافەڕەواکانی، بە دانان
ــورد ملێــۆن ــاکووری لە ک ــت چارەســەر کوردســتاندا ب ــدا لە نەهــرۆ الل جــواهیر..  دەکرێ  چاوپێخشــانێکبە) کتێبەکەی

 ئەوە بێـت، دان قوربـانی ئامـادەی کە کـورد گەلـی وەکـو گەلێکـی کە کرد، تورکی ئەتا ئامۆژگاری( جیهاندا مێژووی
 گەالنـی بەسـەر چـاکەیەکیزۆری و پیـاوەتی ڕوویەکەوە هەموو لە کورد گەلی..  لەناوببرێت هێز و زەبر بە مەحاڵە
 لە گەالنە، ئەم دیکتاتۆرەکـــانی و رەگەزپەرســـت رژێـــمە بەداخەوە زۆر بەاڵم..  هەیە فارســـەوە و عەرەب و تـــورک
ــاتی ــزانین جی ــی و پێ ــی سوپاس ــان گەل ــکەن کوردم ــاوی بە زۆر.. ب ــی بە و ناپی ــاکی داگیرکردن ــتان خ  بە و، کوردس

 بە کوردســتان، کــاولکردنی بە راگواســتنەوە، بردیســامانمان،بە تــااڵنی بەبە کوشــتن، بە و گــرتن بە چەوســانەوە،
 و نــاڕەوا و ناشــیرین شــتێکی هەمــوو بە ئاســن، و ئــاگر کۆمەڵکــوژی،بە و رەشــەکوژی کــردن، بەئەنفــال کیمیابــاران،

 .سپڵەکان و پێنەزان رەوشتی ئەمەیە..  دەدەنەوە چاکەکانمان و پیاوەتی پاداشتی..  نەشیاو و قێزەوەن
 

ــنە ــەر دێی ــتی س ــینەکەمان، مەبەس ــژووی بە چاوپێخشــاندنێکە کە نووس ــی مێ ــدااڵنی ئەدەب ــان من ــاکووری لە کوردم  ب
 رۆژنامەنووس و رۆماننووس و چیرۆکنووس و نووسەر و شاعیر کەڵە دەیان بە دا،ئەمڕۆ لە و کۆن لە..  کوردستاندا

ــد و ــنبیری و هونەرمەن ــ ، بە و گەورە رۆش ــان بە ناوبان ــورد دەی ــتان و ک ــان، پەروەری کوردس ــاکووری لە ناودارم  ب
 کە نەبێـت، نکەمیـا بەشـێکی تەنهـا نووسیون، بابەتەکانیان کوردی شیرینی بەزمانی کە هەڵکەوتوون، کوردستاندا

 بابەتەکانیشــیان نــاوەڕۆکی و، کوردانەوەدەنووســن هەســتێکی بە بەشــەش ئەم تەنــانەت تورکیدەنووســن، زمــانی بە
 و نەمــری نایابەکانیــان بەرهەمە بەاڵم کـردووە، کۆچیــان نووســەرانەمان و شـاعیر لەم هەنــدێ..  کــوردن دەربـارەی
 ئەدەبــی داهێنــانی بە و نووســین بە درێــژە..  و انــدانژی لە زۆریشــیان بەشــێکی..  بەخشــیون پــێ رێــزی و شــانازی
 :شیرینمان کوردستانی باکووری هونەرمەندانەی و نووسەر و شاعیر لەو بەشێکە ناوی ئەمانە دەدەن،

  
 عـالی ،ئەمـین نـامی، ئەحـمەد مەال بایەزیدی، مەحموودی مەال جەزیری، مەالی خانی، ئەحمەدی تەیران، فەقێ) 

 میقــداد ،(الزمــان بــدی ) نەورەســی ســەعید بەدرخــان، رەوشــەن بەدرخــان، کــامەران خــان،بەدر بەدرخــان،جەالدەت
ــل قەدری بەدرخــان، مەدحەت ــا، جەمی ــمان پاش ــەبری، ئوس ــورات س ــی، ف ــار چەلەب ــال، یەش ــەبری کەم ــانی، س  بۆت
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 حوسین عەنتەر، موسا دەمیر، سلێمان جوری، فورات بوزئەرسەالن، ئەمین محەمەد ئوزون، محەمەد باکسی، مەحموود
 خۆشنووســـی یەکەمـــین)  ئــامەدی حامیـــد ئوچـــاک، ئەســما برنـــاس، رۆژن ئـــاالن، رەمەزان گۆنــای، یڵمـــاز مەتــی،
 و نووسەر و شاعیر دەیان بە و ئەمانە...  ئێڤدال، ئەمینە توتانی، فلیت ، قایا ئەحمەد ئۆداباشی، ،یڵماز(جیهان

 ( .هەن نداکوردستا باکووری لە ترمان وناوداری هونەرمەند و رۆشنبیری
  

 تێکۆشـان و خەبـات و کـوردایەتی و رۆژنامەگەری و رۆشنبیری و ئەدەبی و سیاسی رەوتی دەربارەی کە باسێک، هەر
 لە بـاس رێـزەوە، و شـانازی ئەوپەڕی بە پێویستە..  بکرێت کوردستاندا سەربەخۆیی و ئازادی پێناوی لە شۆڕش و

 و سیاسـی رۆڵـی قەرزاری راسـتیداهەموومان لە بکرێت،(  ەکانبەدرخانیی بنەماڵەی)  بەرخودانی و،لە گرن  رۆڵی
 چراهەڵگریبـزووتنەوەی و پێشـڕەو ئەوان..  بەدرخانییەکـانین دڵسـۆزی و تێکۆشەر رابەرانی تێکۆشانی و رۆشنبیری

 ئەمــڕۆش تــا دانــا، کوردییــان راگەیانــدنی و رۆژنــامەگەری و رۆشــنبیری بنــاغەی ئەوان..  بــوون کــورد رزگــاریخوازی
 ئەمڕۆمـان نەوەی..  دیـارە دا کورد رزگاریخوازی و رۆشنبیری بزووتنەوەی بە لە بەدرخانییەکان، رۆڵی تێکردنیکار

 بەرچـاو لە بەدرخانییەکـان بنەماڵەی قوربانیدانی و تێکۆشان و رۆڵ رێزەوە ئەوپەڕی بە و دەکەن پێوە شانازییان
 .زیاترن وەشلە زۆر شایانی ئەوان..  دەکەنەوە یادیان هەردەم و، دەگرن

  
ـــر)  ـــانی می ـــان بەدرخ ـــین(١٨٦٨ - ١٨١٣: بۆت ـــنەری یەکەم ـــاڵەی دامەزرێ ـــانە بنەم ـــاڵە لەم..  بەدرخانییەک  بنەم

 زمـانەوانی، رۆژنـامەنووس، سیاسـەتمەدار، رۆشـنبیر، نووسـەر، شـاعیر، سـەرکردە، دەیـان بە کوردمـان، تێکۆشـەری
 و نـاودار ئەکـادیمی و بەرز مامۆستای شۆڕشگێڕ، کۆشەر،تێ هونەرمەند، دیبلۆماسی، ژنان، چاالکوانی فەرهەنگساز،

 زۆری خزمەتێکـی هەبـووە، بوارەکانـدا هەمـوو لە بەرچاویـان و گرنـ  رۆڵیکـی کە هەڵکەوتـوو، تیـا بەرزیـان پایە
 کەلتـووری و نووسـین و زمـان نەبـوایە، بەدرخانییەکـان بەتەنگەوەهـاتنی و دڵسـۆزی ئەگەر..کـردووە کوردیان دۆزی

ـــان ـــاڵبوونەوە ەرەوب کوردیم ـــان..  دەچـــوون ک ـــی بەدرخانییەک ـــان رۆڵیک ـــانی پاراســـتنی لە گرنگی ـــوردی زم  لە و ک
 زمـانی بە رۆژنامەیەکیـان و گۆڤـار چەنـد جـار یەکەمـین بـۆ هەبـوو، کوردیـدا راگەیانـدنی و رۆشـنبیری گەشەکردنی

: کــورد رۆژا رۆژنـامــەی) ،(١٩٢١ ـ١٩١٩: کوردسـتان گۆڤـاری: )لەوانە دەردەکرد، دیمەش  و،لە ئەستەمبوڵ لە کوردی
 رۆژا) ،(١٩٤٣ ــ١٩٣٢:  هـاوار گۆڤاری) ،(١٩٤٥ ـ١٩٤٢: رووناهی گۆڤاری) ،(١٩١٩ - ژیــن رۆژنـامەی) ،(١٩٤٦ ـ١٩٤٣
ــو ــاری) ،(١٩٤٥ - ١٩٤٣ :رۆژنامەیســتێر) ،(١٩٤٦ - ١٩٤٣:  ن ــد گۆڤ ــۆمەڵەی( ..)ئومێ ــوردی رۆشــنبیری ک  شــیان،( ک

 دەســـتی لەســـەر هەر دامەزرا،( ئەســـتەمبوڵ لە هیواــــ کـــۆمەڵەی)  بەدرخانییەکـــان ریدەستپێشـــخە بە.  دامەزرانــد
 لە ژمـارەی یەکەمـین..  بـوو" کوردســتان رۆژنــامەی" کە کوردی رۆژنامەی یەکەمین جار، یەکەمین بۆ بوو، ئەمانيش
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ــاری لە( ١٨٩٨ - ٤ - ٢٢) ــردا پــایتەختی قــاهیرەی ش  ەوە( ەدرخــانب مەدحەت) میــر رۆژنــامەنووس الیەن لە میس
 سـەردەمەدا،رۆڵێکی کوردیمـانلەو رۆشـنبیری و ئەدەبـی بـزووتنەوەی پێشخسـتنی لە بەدرخانەییەکـان رۆڵـی.. دەرکرا
 وردی بە شـارەزاوە، و ئاکـادیمی کەسـانێکی الیەن لە پێویستە..  بوو نەتەوەییمان پیرۆزی پێویستییەکی و، گرن 
 بەدرخانییەکـان کـوردایەتی هەستی پەرەپێدانی و زمانەوانی و نراگەیاند و رۆشنبیری رۆڵی لە لێکۆڵینەوە و باس

 و رۆڵ گرنگــی ئاســتی لە بەدرخانییەکــانەوە، رۆڵــی بــارەی لە نووســراوە ئەمــڕۆ تــا ئەوەی بنووســرێتەوە، و بکرێــت
 و ماسـتەرنامە چەنـد کوردمـانەوە، خوێنـدکارانی الیەن لە ئیسـتا تـا دەبوایە .. نین بەدرخانییەکاندا قوربانیدانی
 و، رۆشـنبیری پێشخسـتنی لە و، سـەرهەڵدان لە دەستپێشـخەرییان و، بەدرخانەییەکان رۆڵی بارەی لە دکتۆرانامە،
 .نووسیبایە بیان دا کورد رزگاریخوازی بزووتنەوەی لە و، کوردی رۆژنامەگەری

 
 خەبـات لە رۆڵیـان زیـاتردا، یـا بوارێـک لە یەکەیـان هەر کە بەدرخانییـانە، تێکۆشـەرە لەو بەشێکن ناوی ئەمانە
 دا کوردستان و کورد شکۆداری و شانازی لە پڕ مێژووی زێڕینەکانی الپەڕە لە هەبووە، گەلەکەماندا خزمەتەی و،لە

ـــان ـــارکراوان ناوی ـــین: ) تۆم  بەدرخـــان، ســـورەیا بەدرخـــان، کـــامەران بەدرخـــان، جـــودەت بەدرخـــان، عـــالی ئەم
 کامیــل یوســف بەدرخــان، عەبــدولڕەزاق بەدرخــان، وشــەنرە بەدرخــان، میــدحەت میقــداد بەدرخــان، عەبــدولڕەحمان

 بەدرخـان، حەمیـد بەدرخان، عەبدولوەهاب بەدرخان، عەلی بەدرخان، لەیال بەدرخان، مەدحەت میقداد بەدرخان،
 چیـرۆک و شـاعیر ئەو نـاوی سـەر دێیـنە..  باسـەکرد کـورتە بەو ئاماژەمـان بیرهێنـانەوە بە بـۆ تەنهاش( هتد... 

ــا کە نووســانەی، ــان و شــیعر بەتیب ــۆ چیرۆکی ــدااڵنی ب ــان من ــاغەی بەردی و، نووســیوە کوردم ــی بن ــدااڵنی ئەدەب  من
 . داناوە کوردستان باکووری کوردیانلە

  
 ئەحـمەد) تەواوی نـاوی ە،( زیــن و مــەم)چیرۆکـی جیهانی، شاکاری خاوەنی کە( ١١١١ - ١٦٥١:  خانی ئەحمەدی)

( ١٦٨٢)  سـاڵی لە خـانی کوردە، نەمری هەمیشە زمانزانێکی و مەندبیر و دانا و کەڵەشاعیر ە،( رۆستەم ئەلیاس
 بچوکانــ نوبەهـارا) بە سەرچاوەشـدا، زۆر لە کە( بچووکـان نـۆبەری) واتـا( بچووکـان نوبارا) ناوی بە کتێبێکی دا،

( رسەالنئە بوز ئەمین محەمەد) کوردمان نووسەری بەاڵم دەبەن، ناوی( بچوکان نوبهارا) بە و( بچووکان نەوبەهاری
 پرۆفیســۆر و( فۆئــاد کەمــاڵ) دکتــۆر لە هەریەکەش. بــردووە نــاوی( بچووکــان نــۆبەرەی) واتە( بچوکــان نوبــارا) بە
 کە دا،( بچوکـان نوبارا)پێشەکییەکەی دەقی لە..  ه(نوبارا) کە رایەن ئەو لەسەر یش،( رەسول مستەفا عیزەدین)

( بچووکـان نـۆبەرەی) کە روونە و ئاشـکرا واتـاکەی و ەستمەب..  نووسیوە ی(بچوکان نوبارا) خۆی خانی، ئەحمەدی
 (.بچووکان نوبهارا) نەک ە،
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 لە کە کــورد، منــدااڵنی بــۆ زمــان، فێرکردنــی فەرهەنگەشــیعرێکی لە بــریتییە خــانی، ئەحــمەدی ی(بچوکــان نوبــارا(
 ،(کوردی وشەی) بە ماناکەی و( عەرەبی وشەی) لە بریتییە کە پێکهاتوە، پارچەدا( ١٣) لە و، شیعر دێڕە( ٢١٦)
ــزیکەی لە ــی وشــەی( ٩١١) ن ــوردی وشــەی( ١١١) و عەرەب ــاتووە ک ــۆیەش خــانی. پێکه ــاوە، شــیعر بە ب  چــونکە داین

 کتێبـی..  داڕشـتوون سـەروادار پەخشـانی بە کۆتاییەکەشـی و پێشەکی مندااڵن، بۆ خۆشترە و ئاسانتر لەبەرکرنیان
 لە روانیـنەوە لەو خـانی ئەحمەدی رەنگە مندااڵن، بۆ کورییە و عەرەبی فەرهەنگەشیعری یەکەمین( بچوکان نوبارا)

 نەتەوەی شـاعیرێکی خـانی ئەحـمەدی..  بووە ئیسالم ئایینی زمانی و قورئان زمانی کە بێت، روانی عەرەبی زمانی
 بـووە، کوردسـتان سـەربەخۆیی خوازیـاری ئەو سـەردەمەدا، لەو بـوو، ناسـراو پەروەرێکی کوردستان و کورد و، کوردە

 و مـا  خـاوەنی کـوریش دەبـێ ئەوان وەکـو..  نەزانیـوە کەمتـر بە وفـارس عەرەب و تـورک گەالنـی لە کوردی ەلیگ
 کتێـبەی ئەم خـانی ئەحـمەدی هاتووە، دا( بچوکان نوبارا) پێشەکی لە وەکو هەر..  بێت خۆی سەربەخۆی دەوڵەتی

 وشـە خوێنـدنەوەی بە هەروەهـا هەبـوو، یـانعەرەبی زمـانی فێربـوونی ئـارەزووی کە دانـاوە، کوردانە منداڵە ئەو بۆ
ـــوردییە ـــانی ک ـــە هاوماناک ـــان، وش ـــانە عەرەبییەک ـــیان زم ـــر بە کوردییەکەش ـــر و هێزت ـــووە، دەوڵەمەنت ـــامانی ب  س

 بۆ جوان، ئاکاری لە و رەوشت لە و بەسوود رێنمایی لە و ئامۆژگاری لە پڕە کتێبە ئەم بووە، زیاتر وشەکانیشییان
 لە و مزگەوتەکـان لە خوێنـدنەوەیفەقێکان، کتێبـی بە بـوو(نوبارابچوکـان.. ) کوردمـان یباشـیمنداڵن ئاراستەکردنی

 شـارەزا مامۆستایەکی و مەال خۆشی خانی ئەحمەدی..  باڵودەبۆوە و دەخوێندرا کوردستاندا ئایینییەکانی قوتابخانە
 بە عەرەبـی و کـوری وانەی دا،(  بایەزیـد)  شـاری ئایینییەکـانی قوتابخـانە لە و مـزگەوت لە بـوو، دانا و زانا و

 .دەوتەوە کورد مندااڵنی بە و فەقێکان
 

 بە..  کـراوە دیـاری کـورد منـدااڵنی ئەدەبـی نووسـراوی فێرکردنـی شـیعری دەسـتپێکردنی بە( بچوکـان نوبارا) کتێبی
 لقێـک بە بڵێـین یا بەشێک بە یش( فێرکردن شیعری) دادەنرێت، کورد مندااڵنی بۆ فێرکردن شیعری کتێبی یەکەمین

 یش،( رەسوڵ شوکریە) دکتۆرە بۆچوونی بە..  دادەنرێت تایبەتی بە مندااڵن شیعری و، گشتی بە شیعر لقەکانی لە
 ". دا کورد مندااڵنی لەئەدەبی فێرکردنە شیعری کۆنترین: " (بچوکان نوبارا)
  

 و باشـتر جـاریش دوای لە ارجـ بـارە، چەنـد و دووبـارە شوێندا، چەندین لە و جار چەندین بچوکان، نۆبارا کتێبی
: نوبارابچوکــان کتێبــی چــاپکردنی ســاڵی لەگەڵ شــوێنانەن لەو هەنــدێ نــاوی ئەمــانە..  کــراوەتەوە چــا  جــوانتر

 سـاڵی لە جـاریش یەکەمـین بـۆ( .. ١٩١٩:  بەغـدا) ،(١٩٤٥:  دیمەش ) ،(١٩١٣:  بەرلین) ،(١٨٩٢:  ئەستەمبوڵ)
( موکریــانی حـوزنی حوسـێن) بەهەشـتی الیەن لە( رەوانــدوز) پخـانەیچا لە کوردسـتاندا، باشـووری لە دا،( ١٩٢٦)
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ــرا، چــا  یەوە ــاڵی لە ک ــاعیر الیەن لە دا،( ١٩٣٦) س ــوفی و ش ــان فەیلەس ــرد) گەلەکەم ــرەوە، ی( پیرەمێ  لە نەم
 تەنهــا ئـێمە..  چـاپکراوەتەوە تریشــدا شـوێنی چەنـد لە..  چـاپکرایەوە دا( ســلێمانی) شـاری لە(ژیـن) چاپخـانەی

 :دەدەین بچوکان نوبارا پێشەکییەی دێری سێ بە ئامژە
 
 صەلەواتــانان و حــەمد پاش ژ

 لوغـاتان ژ کەلیمەتە چـەند ئەم
        * * * 

 خـانی ئەحمـەدی ئێخستن ڤێک
 دانی لێ بچــوکان نوبــارا نـاڤی

        * * * 
 ( رواجــــان)  صـاحب بـۆ ژ نە

 .کـرمانجــان بچـوکێت بۆ بەلـکو
 
 

 و کردن کۆشش بەبێ چونکە هەوڵدەن، و بخوێنن کە دەکات لێ داوایان دەداو کورد مندااڵنی هانی خانی، ەدیئەحم
 :دەڵێت..  دەرناکەن ناوبان  و ناناسرێن و مەرام بە ناگەن خۆماندوونەکردن،

  
 مصرو  و تکرار نەکەی دەرسان و دەور تو حەتتا

 .ەعرو مـــــ نـە و مەشــهوور نە نـابی تو دنیـایی د
 

 نووســراوی ئەدەبــی ســەرهەڵدانی ســەرەتای بە منــدااڵن، بــۆ( بچوکــان نوبــارا) خــانی ئەحــمەدی کتێــبەی ئەم ئەگەر
 جیهانــدا، لە منـدااڵن تـازەی ئەدەبـی مێـژووی لە کــورد ئـێمەی کەواتە دابنێـین، کوردسـتاندا لە کوردمـان منـدااڵنی

 هاوسـەردەمین بەڵکـو نەکەوتـووین، دوا( ئەوروپـا واڵتـانی منـدااڵنی ئەدەبی) لە ئەوەندە( کورد مندااڵنی ئەدەبی)
 بە( ١٩١١ تــا ١٨١١) ســااڵنی لە واڵتانەشــدا، لەم کە میسریشــدا، لەگەڵ بولگاریــا، دانیمــارک، ئینگلــتەرا، لەگەڵ
 .هەڵداوە سەری مندااڵن،لێیاندا ئەدەبی دواوە،
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 نــاوی لەژێــر دا،( ١٦١٩) ســاڵی لە( ١١١٣ - ١٦٢٨: پیــرۆ چــارلز) فەرەنســی ناوبــانگی بە نووســەری ئەگەرچــی
 کتێبە ئەم دادەنرێت، مندااڵن کتێبی یەکەمین بە کە باڵوکردەوە، مندااڵن بۆ کتێبێکی دا،( قازم دایە چیرۆکەکانی)

 چەکمەلەپـێ، پشـیلەی شـین، ریـش نووسـتووەکە، شـۆخە سـاندرێال،: )وەکـو خۆگرتووە لە خۆشی چیرۆکێکی کۆمەڵە
 زڕان ناوبانـ  ترسـی لە بکـاتەوە، باڵوی خۆیەوە راستی ناوی بە کە نەهات رووی لە ۆ،پیر چارلز بەاڵم ،(جنۆکە

 و نزمـی پـایە منـدااڵن بـۆ نووسـین کـاتە، ئەو تـا کە ــ ئەدەبـی بـوونەوەی پـایەنزم و، خەڵکی توانجی و تانە و،
 ئەم ، کـردەوە بـاڵوی وەبچـووکەکەیە کـوڕە ی( مـانکور بیرودار) ناوی بە بۆیە ـ بووە فیڕۆدان بە کات و شەرمەزاری

 زۆر لە بەڵکـو فەرەنسـادا لە هەر نەک کتێـبە ئەم منـدااڵن، بـۆ بوو پیرۆ چارلز چاپکراوی نۆبەری یەکەمین کتێبە
 پیــرۆ چــارلز بــۆیە بەرزکــردەوە، زۆر منــدااڵنی ئەدەبــی پــایەی و، دەرکــرد زۆری ناوبــانگێکی کەشــدا، واڵتــانی لە

.  باڵوکـردەوە خـۆیەوە تەواوی نـاوی بە ی(رابـردوو چیرۆکەکـانی و مەتەڵ) یناو ژێر لە مندااڵن بۆ کتێبی دووەمین
ـــاعیری بەاڵم ـــتان ش ـــمەدی) کوردس ـــانی ئەح ـــانازییەوە بە( خ ـــبەکەی ش ـــان) کتێ ـــاوی بە ی(نوبارابچوک ـــۆیەوە ن  خ

 بـۆ تـایبەتی بە کتێـبەی ئەو دەزانـێ، گەلەکەی گرنگـی بەشـێکی بە منـدااڵنی خانی، ئەحمەدی چونکە باڵوکردەوە،
 عەرەبی) زمانی یبە( ئەحمەدی) فەرهەنگەشیعری کە ،(١٨٣١ - ١١٥٢: نۆدێی مارفی شێخ) لە هەریەکەش..  دانان

 فەرهەنگەشـیعرێکی( ١٩٨٨ - ١٩١٤:  فەتـا  شـاکیر) مامۆسـتا شەهیدیشـمان نووسەری هەروەها..  داناوە (کوردی -
 دایـان خـانی ئەحـمەدی ی(بچوکـان نوبارا) شێوەیهاو لە هەردووکیان داناوە، مندااڵن بۆ( کوردی ـ ئینگلیزی) وشەی
 .ناون

 
 بەگ ئەمین) بە زیاتریش ە،( بەدرخان عالی ئەمین محەمەد) تەوای ناوی( ١٩٢٦ - ١٨٥١: بەدرخان عالی ئەمین)

 مـێجەر. )ە(بەدرخـان کـامەران. د و وجەالدەت سـورەیا) بـاوکی ە،(بەدرخـان میـر) کـوڕی ناسـراوە،( بەدرخان عالی
 دیارەکـانی پیـاوە لە بەدرخـان، عـالی ئەمـین: " دەڵێـت هەبـووە، دا بەدرخان ئەمین لەگەڵ وستایەتید کە( نۆئیل

 لەسـەر زۆری کـاریگەرییەکی بـوو، دووربـین بـوو، سـپی و سـوور و بـااڵبەرز پیـاوێکی و، بەدرخانەییەکـانە ماڵباتی
ــوو، کوردەکــان ــت یــش( رەســول شــوکریە) دکتــۆرە" ..  بۆتــان کوردەکــانی تــایبەتیش بە هەب  عــالی ئەمــین: " دەڵێ
 و هــزری الیەنــی و، بــن بێگــانە زمــانی فێــری منــداڵەکانی تــاوەکو مــاڵەوە، دەهێنــایە بیــانی مامۆســتای بەدرخــان

 بـوو، ئەدەبیـات و مێـژوو و کەلتـوور لە حەزی و دەزانـی بێگـانەی زمـانی خـۆی چونکە دەکرد، فراوان رۆشنبیرییانی
 ئەوەی بـۆ کـردۆتەوە قوتابخـانەی بەدرخـان ئەمـین. "هەبـووە دانانـدا یعرشـ لە نووسـینی دەستی دەڵێنجاروبار وەک

 بـوو ئەمـیش هەر..  بکەن پەروەردەیان و گۆش نەتەوایەتی هەستی و سۆز بە و، ببن خوێندن فێری کورد مندااڵنی
 عـالی ئەمـین .. دامەزرانـد ی( کوردستان ترق  و تعاون جمعیة ـ کوردستان گەشەپێدانی و هاوکاری کۆمەڵەی) کە
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 نازی) واتا(زارۆکان دەاللیا: زاروان دەاللیا) ناوی بە هەیە شیعرێکی پارچە نووسیوە، بۆمندااڵن، شیعری بەدرخان،
 ی( ئەســپارتە) لە دا( ١٩١٦) ســاڵی لە بەدرخــان، عــالی کەئەمــین هــاتووە، پێــک کــۆپلە حەوت لە کە( منــدااڵن
 ئەم.. یۆنـان بـۆ دوورخرابـۆوە پەروەری کوردسـتان و یەتیکـوردا چاالکی لەسەر باوکی چونکە نووسیوێتەوە، یۆنانی

 گۆڤــاری) ی(٦) ژمــارە لە( زاروان دەاللیــا) شــیعری جــار یەکەمــین بــۆ..  نووســیوێتی التینــی پیتــی بە الوانــدنەوە
 شیعر هەمان دەقی بەاڵم باڵوکراوەتەوە، وە،( زینۆ) ناوی بە دەرچووە،( ١٩١٩ - ٤  - ٢٢) رۆژی لە کە( کوردستان

 دەاللیـا) ناونیشان هەمان بە هەر دەرچووە،( ١٩٣٢ - ١ - ٢١) رۆژی لە کە دا،(  هــاوار گۆڤاری)  ی(٥) ژمارە لە
 خـوازراوی نـاوێکی( زینـۆ) کەواتە باڵوکـراوەتەوە، ەوە( بەدرخـان ئەمینعـالی) تەواوی ناوی بە ئەمجارەیان( زاروان
ــووە،هەر بەدرخــان عــالی ئەمــین  عــالی ئەمــین تــری شــیعرێکی پارچەپــارچە واردا،هــا گۆڤــاری ی( ٥) ژمــارە لە ب

..  الوانـدنەوەدایە و الیەالیە شێوەی لە کە ..(بەدرخان الوانەوەی) واتە( بەدرخان لۆریا) ناوی بە هەیە بەدرخان
ـــین) دەشــێ ـــالی ئەم ــۆ شــیعرەی، پــارچە ئەم( بەدرخـــان ع ـــەوەی ب ــامەران) الواندن ــوڕە ی( بەدرخــان ک  بچــووکی ک

ـــیبێت ـــ.. )نووس ـــاوار اریگۆڤ ـــاڵی لە( ه ـــاری لە( ١٩٤٣ - ١٩٣٢) س ـــ ) ش ـــوریا - دیمەش ـــوو،( س ـــاوەن دەردەچ  و خ
 دەربکەین لێ ی(فێرکردن شیعری) ئەگەر دەرچوو، لێ ژمارەی( ٥١.. ) بوو( بەدرخان جەالدەت) هاوار سەرنووسەری

 و دادەنرێـت کورد اڵنیمندا بۆ کوردی نووسراوی شیعری سەرەتای بە ،(بەدرخان عالی ئەمین)شیعرەی پارچە ئەم.. 
 لە شــیعرە، ئەم دوابەدوای..  دادەنرێــت دا کوردســتان لە کــورد منــدااڵنی ئەدەبــی بــزووتنەوەی ســەرهەڵدانی بە.. 

 شـیعر چەنـدین دواوە، بە و، سەردەمە ئەو رۆژنامەکانی لە و گۆڤار لە کوردەوە، تری نووسەرانی و شاعیران الیەن
 بـۆ باشـیان پانتـاییەکی رۆژنامەکـان، و گۆڤـار زۆربەی بەڵکـو..  وکـراونەتەوەباڵ و نووسراون مندااڵن بۆ چیرۆک و

ـــی ـــدااڵن ئەدەب ـــان من ـــوو تەرخ ـــۆپلەی دوو ئەمەش .کردب ـــی و یەکەم ک ـــۆپلە حەوت ئەو دووەم ـــیعرەی ک ـــا) ش  لۆری
 :ە(بەدرخان ئەمینعالی) میر دانانی لە ە،(بەدرخان

 
  چــاڤان دوو و دل خوشییا بنڤە
 نەگـەهبان روو هەر تە ژ دادێ

 بـــەدرخان ببی مـــەزن زوو وا
 لــۆ لــۆ بنـڤە مـن کــەزیا بنـڤە

        * * * 
 قنــجە نـە نـهـۆ مەبـە هشــیار
 گەنجە بــزانە تـەرا ژ مەهـدک
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 رەنجە وێ باشییا مەبە بێخـەو
 .لــۆ لــۆ بنـڤە مـن کــەزیا بنـڤە

 
 و کــورد و شۆڕشــگێڕ و دیبلۆماســی و زمــانزان و رۆژنــامەنووس و نووســەر( ١٩٥١ - ١٨٩٣:  بەدرخــان جەالدەت میــر)

 باشــی بە زمانانەشــی ئەم کــوردی، زمــانی دایکــی زمــانی لە بــوو،بێجگە گەلەکەمــان ناســراوی پەروەرێکــی کوردســتان
 هاوار گۆڤاری بەڕیوەبەری و سەرنووسەر..  یۆنانی رووسی، فەرەنسی، فارسی، عەرەبی، ئینگلیزی، تورکی،: دەزانی

 و کـوردی ئـارامی و التینی پیتی بە دەرچوو، لێ ژمارەی( ٥١) تێکڕا دەردەجوو،( ١٩٤٣ - ١٩٣٢)  ساڵی لە کە بوو
 رۆڵێکـی هـاوار گۆڤـاری دەردەکـرا، عەرەبـی و کـوردی زمـانی بە و خـواروو و سـەروو کرمـانجی بەشێوەزاری عەرەبی،
 بەدرخان، عالی جەالدەت میر هاوار، گۆڤاری دوای لە..  هەبوو نەتەوەیی و سیاسی و ئەدەبی و رۆشنبیری گەورەی

 دیمەش  لە هەر..  دەرچوو لێ ژمارەی( ٢٨) کە..  بوو( ١٩٤٥ - ١٩٤٢ :رووناهی گۆڤاری) بەڕێوەبەری و سەرنووسەر
 .دەردەکرا

  
 بـابەتی چەنـدین کردبـوو، تەرخـان منـدااڵن بـابەتی بـۆ باشـی پانتـاییەکی ژمارەکانیـدا، زۆربەی لە هاوار گۆڤاری

( ١١) و چیـرۆک( ١٣) سـەرجەم دا،( هـاوار گۆڤـاری)  ژمارەکـانی هەمـوو لە.  باڵوکردۆتەوە مندااڵن بۆ مەجۆرەیهە
 منـدااڵن بـۆ کە بابەتـانەی ئەو نـاوی و گۆڤـارەکە ژمارەکـانی نـاوی کـورتی بە..  باڵوکـردۆتەوە منـدااڵن بـۆ شیعری

 ژمـارانە ئەم نووسـەرەکانیاندا،کە و شـاعیر نـاوی لەگەڵ.. باڵوکراونەتەوە دا،( هاوار گۆڤاری)لە( چیرۆک شیعر،)
 :نووسەرانەن و شاعیر ئەم و،
 
 لە منــدااڵن، بــۆ شــیعرێکە(  بەهــارە: بوهــارا)  ،(٤) الپەڕەی لە دەچــووە، دا( ١٩٣٢ - ٥ - ١٥)  لە( ١) ژمــارە *

 .ە(بەدرخان جەالدەت) نووسینی
 مندااڵن، بۆ شیعرێکە ،(واڵت تۆڵەی: والت توال) ،(٢)الپەڕەی لە دەرچووە، دا( ١٩٣٢ - ٦ - ١) لە( ٢) ژمارە *
 تێـدایە، منـدااڵن بـۆ تری چیرۆکێکی دا( ٥) الپەڕەی لە ژمارەیەدا لەم هەر..  ە( بەدرخان جەالدەت) نووسینی لە
 .ە(١٩١٨ - ١٨٩٥: بەدرخان کامەران)دکتۆر نووسینی لە( پاڵەوان دوو: میرخاس دوو) ناونیشانی بە
: خـۆش وە شـەڤا) ناونیشـانی بە تێـدایە منـدااڵن بـۆ چیرۆکێکـی دەرچـووە، دا( ١٩٣٢ - ٦ - ١٥)  لە( ٣) ژمارە *

 .ە(بەدرخان کامەران) نووسینی لە( خۆش شەوتان
 .کراوە راڤە مندااڵن بۆ تێدایە، کوردی وشەی کۆمەڵێک دا،( ١٩٣٢ - ١ - ٣) لە( ٤) ژمارە *
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 جەالدەت) شــیعرێکی ،(منــدااڵن نــازی: زاروان دەاللیــا) شــیعری دەرچــووە، دا( ١٩٣٢ - ١ - ٢١) لە( ٥) ژمــارە *
 عالی ئەمین) شیعرێکی کە( بەدرخان الواندنەوەی: بەدرخان لۆریا) تر شیعرێکی ژمارەیەدا لەم هەر..  ە( بەدرخان
 .کراوەتە باڵو ە( بەدرخان

ــارە * ــد دەرچــووە، دا( ١٩٣٢ - ٨ - ٨) لە( ٦) ژم ــۆ چیرۆکێکــی چەن ــدااڵن ب ــراوەتەو من ــارو: )لەوانەش ە،باڵوک  م
..  کردۆتەوە باڵوی ەوە(چیرۆکبێژ) ناوی بە کە ، ە( بەدرخان جەالدەت) نووسینی لە ،(رێوی و کەڵەشێر) ،(مرۆڤ

ــا) شــیعری ــۆ شــیعرێکە ە،(١٩١٢ - ١٩١١: جــان قەدری) گەلەکەمــان ناســراوی شــاعیری شــیعرێکی( بەدرخــان لوری  ب
 .دەکات( بەدرخان لوریا) ،(بەدرخان عالی ئەمین) شیعرەکەی ستایشی مندااڵن،

 جەالدەت) نووســـینی لە( مـــار و میـــر) منـــدااڵن بـــۆ چیرۆکێـــک دەرچـــووە، دا( ١٩٣٢ - ٩ - ٣١) لە( ٩) ژمـــارە *
 .کردۆتەوە باڵوی دا( بۆتان کۆچەرێ) ناوی لەژێر کە ە، (بەدرخان

 ،(کونـدەپەپوو و میر: کوند میرو) ناوی بە مندااڵن بۆ چیرۆکێک دەچووە، دا( ١١٣٢ - ١١ - ٢١) لە( ١١) ژمارە *
 .باڵوکراوەتەوە ە،(بەدرخان جەالدەت) نووسینی لە
ــارە * ــووە، دا( ١٩٣٢ - ١٢ - ٢١) لە( ١٢) ژم ــک دەرچ ــۆ چیرۆکێ ــدااڵن ب ــک و کەو) من ــی لە( کیتی ــتەفا) نووس  مس

 بەوە زۆری بە ، نەنووسراوە خاوەنەکەی ناوی( ورێوی گورگ و کەر) تر چیرۆکێکی..  باڵولراوەتەوە( بۆتی ئەحمەد
 نووســینی لە( ئەســتێرە و مانــ ) ناونیشــانی بە تــریش چیرۆکێکــی..  بێــت بەدرخــان جەالدەت نووســینی لە دەکــات

 .باڵوکراوەتەوە ،(بەدرخان کامەران)
 ناونیشــــانی بە منــــدااڵن بــــۆ چیرۆکێــــک دا،( ٤) الپەڕە لە دەرچــــووە، دا( ١٩٣٣ - ١  - ٢٣) لە( ١٥) ژمــــارە *
 .باڵوکراوەتەوە ،(قوتڕەش بەکری) نووسینی ەل( کیسەڵ و کەروێشک)
 و شـێر) ناونیشـانی بە منـدااڵن بـۆ چیرۆکێک دا،( ٤) الپەڕە لە دەرچووە، دا( ١٩٣٣ - ١ - ٢٣) لە( ١٨) ژمارە *

 .باڵوکراوەتەوە ،(بۆتی ئەحمەد مستەفا) نووسینی لە( زەرد گایەکی
 چـۆلەکە) ناونیشـانی بە مندااڵن بۆ چیرۆکێک دا،( ٨) الپەڕە لە دەرچووە، دا( ١٩٣٤ - ٤ - ١)  لە( ٢٤) ژمارە *
 .بكاوکراوەتە ،(بۆتی ئەحمەد مستەفا) نووسینی لە( فیل و
 لە ،( بەران و شـــوان) ناویشـــانی بە منـــدااڵن بـــۆ چیرۆکێـــک دەرچـــووە، دا( ١٩٤١ - ٥ - ١٥)  لە( ٢٨) ژمـــارە *

 .کردۆتەوە باڵوی یەوە( ئاگری چیای) ناوی بە بەاڵم( بەدرخان جەالدەت) نووسینی
 ناونیشـانی بە تێـدایە، منـدااڵن بـۆ شیعرێکی دا،( ٨) الپەڕە لە دەرچووە، دا( ١٩٤١ - ٦ - ١١) لە( ٢٩) ژمارە *
 .یە(سەبری ئوسمان) نووسینی لە( پیر رێوییەکی)
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ــارە * ــووە، دا( ١٩٤١ - ٨ - ١) لە( ٣١) ژم ــیعرێک دا،( ٥) الپەڕە لە دەرچ ــۆ ش ــدااڵن ب ــدایە من ــانیناونی بە تێ  ش
 .باڵوکراوەتەوە یە،(سەبری ئوسمان)  نووسینی لە( رێوی و کەڵەشێر)
 :ناونیشانیان تێدایە، مندااڵن بۆ( سەبری ئوسمان) هۆنراوەی سێ دەرچووە، دا( ١٩٤٢ - ٩ - ١٥) لە( ٤٩) ژمارە *
 (.مشکان تەگبیری: مشکان تەڤدیرا) ،(بوهار) ،(قوتابخانە: دیبستان)
  
..  بووە دایک لە کوردستان باکووری لە( مێردین) شاری بە سەر ی(نارنج) دێی لە( ١٩٩٤ - ١٩١٥: سەبری ئوسمان)

 قارەمـانی سیاسـەتمەدارێکی و دلێـر تێکۆشـەرێکی و رۆژنـامەنووس و شۆڕشـگێڕ نووسەرێکی و شاعیر سەبری ئوسمان
 و کــوردایەتی ەرلەســ جــار دوو کــرد، بەشــداری( پیــران شێخســەعیدی - ١٩٢٥ - دیــاربەکر شۆڕشــی) لە بــوو، کــورد

 سـاڵی لە بـراکەی، شـەش هەر و خۆی ناچار هەڵچنی، پێ تەنگیان تورکیا رژێمی کرا، بەند نیشتمانی هەڵوێستی
 شاعیر..  کرد دوایی کۆچی دیمەش  لەم هەر..  بوون نیشتەجێ( دیمەش )شاری لە و، سوریا بۆ چوون دا،( ١٩٢٨)

 کتێبەکــانی لە یەکێــک..  چــاپکرد کەشــی کتێبێکــی چەن شــیعرەکانی، دیــوانی لە بــێجگە( ســەبری ئوســمان) هــاپۆ
 ئوسـمان) هـاپۆ ی(دبسـتان) شـیعری ئەمەش ..کـردووە چـاپی دا،( ١٩٥٥) ساڵی لە کە کوردییە، زمانی( ئەلفوبای)

 :باڵوکراوەتەوە دا،( هاوار گۆڤاری) لە کە یە،(سەبری
 

 یـەزدان ناڤی ب دەستپێک
 دبســـــــــتان دچـــم ئەڤــە
 بخـــــــــوێنم ـــدیئیـ دڤـێ
 ببــــــــــــینم راســــتیی بۆ
 بـــــــــزانم تشـــتی هەر دا

 بــــــــکانم کـــوپێ هەیــــا
 مــــــن گـەلێ ڤێ بــــەری
 .ژن و مير بوون ما نەزان

 
 بە ە،تێــــدای منــــدااڵن بــــۆ چیرۆکێکــــی دا،( ٢) الپەڕەی لە دەرچــــووە، دا( ١٩٤٢ - ١٢ - ١٥) لە( ٥١) ژمــــارە* 

 .ە( سلێمان ئەمین محەمەد) نووسینی لە( راوچی و میر: نیچیرڤان و میر) ناونیشانی
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 ناونیشـانی بە تێـدایە، منـدااڵن بـۆ شـیعرێکی( ١١) الپەڕەی لە دەرچووە، دا( ١٩٤٣ - ٢ - ٢١)  لە( ٥٢) ژمارە* 
 .یە( سەبری ئوسمان)  نووسینی لە( کەڕ رێوییەکی)
  

 منـدااڵن بۆ چیرۆکیان و شیعر بابەتی کوردستاند رۆژئاوای و باکووری لە کەش ردییەکانیکو رۆژنامە و گۆڤار دەشێ
 .هاوار گۆڤاری بابەتەکانی پایەی نەگەیشتوونەتە بەاڵم باڵوکردبێتەوە،

  
 بـواری لە تـایبەتی بە کوردمـانە، ناسـراوی و بەتوانـا نووسـەرێکی و شاعیر( ١٩٣٤: ئەرسەالن بوز ئەمین محەمەد)

 ی(ئوســـتوکهۆڵم) شـــاری لە وە( ١٩١٩) ســاڵی لە..  ناســـراوە پەروەرێکـــی کوردســتان و کـــورد ندااڵنـــدا،م ئەدەبــی
 شـێوەی بە کـوردی التینـی پیتـی بە چیرۆکـی و شـیعر کتێبـی( ٣١) لە زیـاتر ئێسـتا تـا .. دەژی( سوید) پایتەختی
 کوردی زمانی هەردوو بە ئەرسەالن بوز ئەمین محەمەد کردوون، چاپی و نووسیوە کورد مندااڵنی بۆ ژووروو کرمانجی

 مەبەســتی بە بــوو، ســوید لە کە پــار ســاڵی: نووســەر) کــوردن دەربــارەی بابەتەکــانی بەاڵم دەنووســێت، تــورکی و
 وادیـارە کوردسـتان، بـاکووری بـۆ گەڕابـۆوە سـەردانی بە ئەو بەاڵم بکەم، لەگەڵ پەیوەندی هەوڵمدا زیاتر زانیاری
 منـدااڵن، بـۆ کـوردی فۆلکلـۆری چیرۆکێکـی کـۆمەڵە لە بـریتییە کە (زۆرۆ میـر.. )( گـۆڕویە تەلەفۆنەکەشـی ژمارەی
 کـۆمەڵەیە ئەم چیرۆکەکـانی ژمـارەی منـدااڵن، بـۆ ئەرسـەالن بـوز ئەمـین مـحەمەد شـیرینەکانی بەرهەمە لە یەکێکە

 زمـانی لە ن،ئەرسـەال بـوز ئەمـین مـحەمەد چیـرۆکە، یانزە ئەو چیرۆکەکانی لە یەکێکە( زۆرۆ میر) چیرۆکن،( ١١)
 شـێوەیەکی بە منـدااڵن، بـۆ ئەدەبـی شـیرینی و ساکار زمانێکی بە..  گرتوون وەری کوردستاندا باکووری لە کوردەوە
 چیـرۆکە زۆربەی گیڕانەوەی هاوشێوەی..  کردووە چاپی سوید لە دا،(١٩٨١) ساڵی لە و، دایڕشتوون دووبارە ساکار

 باڤــــین و دێ ل رەهـــمە جــــاران ژ جــــارەک نەبــــوو هەبــــوو: )فـــیپەرگرا بە کوردییەکانمـــان ئەفســـانە و مەتەڵ و
 چیـرۆکەی کـۆمەڵە ئەو دووبارە( سەگڤانیوسفی) کاک نووسەر ..کردوون پێ دەست چیرۆکەکانی سەرەتای( گوهداران

 سـاڵی لە و نووسـیوەتەوە - کوردسـتان کوردییباشـووری پیتـی ــ بە ی(زۆرۆ میـر) ،(ئەرسـەالن بـوز ئەمـین مـحەمەد)
ــحەمەد..  کــردووە چــاپی بەغــدا لە( ١٩٨١) ــین م ــوز ئەم ــوو لە نووســەرێکە، ئەرســەالن ب ــانی هەم  دا ئەدەب بورەک

 بەردەوامە و دەژی..  دەزانێـت باشی سویدیش زمانی..  هەیە دا کوردی زمانی لە باشیشی شارەزاییەکی و، دەنووسێ
 .نووسیندا لە
  
ــەبری) ــانی س ــاعیر( ١٩٩٨ - ١٩٢١:  بۆت ــەر و ش ــامەنووسرۆژ و نووس ــەرێکی و ن ــراوی تێکۆش ــوردە، ناس ــی لە ک  دێ
 و کـوردایەتی هەسـتی منـداڵییەوە، لە هەر بـووە، دایـک لە کوردسـتاندا باکووری لە( وان) شاری بە سەر ی(شوش)
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 پێهەڵچنـی، تەنگیان تورکیا رژێمی بوو، مێردمنداڵێک هێشتا.. دەبزوي دڵیدا لە کوردستان بۆ خۆشەویستیی و سۆز
 رژێمـی نیشـتمانییەکانی شـیعرە لەسەر..  دەبێت نیشتەجێ دا( زاخۆ) شاری لە و، کوردستان باشووری بۆ دێت ناچار

 دا،( ١٩٦١) ساڵی ئەیلوولی مەزنی شۆڕشی لە بۆتانی سەبری.. دەکەن بەندی( موسڵ) شاری لە و، دەیگرن عێراقی
ــتە دا،( ١٩٩١) ســاڵی لە دەکــات، هەنــدەران لە روو بۆتــانی ســەبری .کــرد بەشــداری کوردســتان باشــووری لە  دەبێ

 - ١١ - ٢٥) رۆژی لە تـا.. دەبێـت نیشـتەجێ پایتەختەکەیـدا ی(ئۆسـڵۆ) شـاری لە و،( نەرویـج) واڵتـی لە پەنابەر
 لە بێجگە بۆتانی سەبری..  دەکات دوایی کۆچی پەروەرەمان کوردستان و کورد شاعیرە ئەم شارەدا لەم هەر( ١٩٩٨

 عەرەبی زمانی بە وەرگێڕێک و رۆژنامەنووس و نووسەر وەکو. دەزانی ەرویجیشین و تورکی و عەرەبی زمانی کوردی،
ــوردی و ــامەی لە ک ــ خ) رۆژن ــامەی لە و( یالت ــردووە کــاری دا( برایەتــی) رۆژن ــانی بەرهەمە لە..  ک  بە چاپکراوەک

 تـا کە ووینبەجێهێشـت بۆ چیرۆکێکی کۆمەڵە و رۆمانێک ،(مەتین دەنگی) ،(دڵستان) ،(شادی شینو: )کوردی زمانی
 کە نووسـیوە،( منـدااڵن بـۆ شـیرینی و سـاکار و ناسـک شـیعری کۆمەڵێـک)  بۆتـانی سـەبری..  نەکراون چا  ئێستا

 : مندااڵن بۆ شیعرەکانی لە یەکێکە( خاڵخاڵۆک) شیعری گۆرانی، بە کراون زۆربەیان
 

 خالخـالۆکێ شـــیرینێ
 دەاللـــۆکێ رەنـــگینێ

 بلـــەزینە خالخــالۆکێ
 بهەژینە چیا و دەشت

 پسـیارێ ڤێ بـگرە هـا
 یــــــارێ دلێ ئەڤــــینا

 من خـالێ مـاال هــەرە
 من هەڤـالێ کە گـازی

 دەرێ بێـــتن مــالێ ژ
 دلبــەرێ دلێ خاتــری

 هـاوارێ و هـان بـێتن
 .قەسـارێ کانیـکا سەر

  
  واڵتی نیشتەجێی.. بووە لەدایک دستانکور باکوری لە.. کوردە ناسراوی نووسەرێکی و شاعیر( ١٩٥٩: جوری فورات)
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 دا،( دایــک) نــاوی ژێــر لە دا،(١٩٨٣) ســاڵی لە جــوری فــورات.. هەیە چــاپکراوی هەمەجــۆرەی کتێبــی(١٩) ســویدە،
 .کردووە چا  مندااڵن بۆ شیعرێکی کۆمەڵە

 
 مـافی وادا، سـەرپێی باسـێکی کـورتە بە و چاوپێخشـاندن بە کوردسـتان، بـاکووری لە کـورد منـدااڵنی ئەدەبی باسی
 .هەیە زیاتر ئاوڕدانەوەیەکی بە پێویستی..  هەڵدەگرێت زیاتر لەمە زۆر و نادرێتی خۆی

 
 دووبـارە..  کراون چا  و نووسراون دا، کوردستان باشووری لە کورد مندااڵنی بۆ کە کتێبانەی لەو بەشێک هیوادارم

 منــدااڵنی ئەوەی بــۆ بــکەنەوە، چاپیــان و وەبنووســرێنە ژووروو کرمــانجی شــێوەزاری بە و کــوردی التینــی پیتــی بە
 کــات زوتــرین بە کە ئەوەشــین، ئــاواتەخوازی. وەربگــرن لــێ ســوودیان و چێــژ کوردستانیشــدا بــاکووری لە کوردمــان

 کــوردی التینـی پیتـی بە و کوردیمـان شـیرینی زمـانی بە دا،( کوردســتان بـاکووری لە کـورد منـدااڵنی بـۆ گۆڤارێـک)
 .دەربکرێت

  
 ٢١١٤ بەریسێپتەمی ٢١

 
 

 
 

 .ئەدەبی مندااڵنی کورد لە رۆژئاوای کوردستان
  

 ســوریادا، لە عەرەبـی شــۆڤێنی داگیـرکەری سـایەی لە کوردســتاندا، رۆژئـاوای لە کوردمـان، گەلــی گـوزەرانی و ژیـان
 یەک رژێمە..  خراپترە زۆر کوردستان رۆژهەاڵتی لە و باکوور لە کورد گوزەرانی و ژیان لە لەگەڵدابێت، ئەمڕۆشی

 و سـتەمکارتر و شـۆڤێنیتر یەکتـری لە یەک هەموویـان کوردمانـدا،هەر گەلـی ئاسـتی لە سـوریا، یەکەکانی دوای لە
 زۆربەیـان نەنـاوە، کـوردا نەتەوەیـی بەناسـنامەی دانی فەرمی سوریا،بە حکومەتی ئەمڕۆش تا بوونە، دیکتاتۆریتر

 عەرەبـی شـۆڤێنی ئەمـڕۆش تا..  بەشکراون بێ بوون یهاواڵت مافی سادەترین لە و، نییە کەسییان باری ناسنامەی
ـــدە) و ـــانی و چەتەدرن ـــش خوێنڕێژەبەکرێگیراوەک ـــت ی( داع ـــرە بەرەی) و، بێڕەوش ـــێوە ی نوس ـــاز و هاوش  و هاونی

 ناقڕگەیـان تـا کە رەگەزپەرسـت، تورکیـای رژێمـی تەواوی و ئاشـکراو هاوکاری و هاوپشتی بە گاڵویان، هاوکردەوە
 دەسـتێکی و، سـوریا دەسـەاڵتداری بەعسی تریشەوەرژێمی لەالیەکی الیەکەوە، لە کوردە، لیگە سەرسەختی ناحەزی
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 هێنــــانەدی و کوردمــــان گەلــــی دژی لە گیــــڕان پــــیالن هاوکــــارنلە هەموویــــان هەر شــــۆڤێنیعەرەبی،کە نــــاوچەیی
 بەزەیـی لە دوور و نامەردانە و دڕندانە زۆر شێوەیەکی بە نەخشەداڕێژراو، گاڵوی پیالنێکی پێی بە خواستەکانمان،

 کیمیـای چەکـی بە و قـورس چەکـی بە کـردووە، کـورد لە گەلەکۆمەیـان مرۆیـی، سۆزێکی هەموو لە و، ویژدان و،لە
 گەلێکــی و کــوردین کە ئەوەی، لەبەر هەر داوە، کوردســتان باشــووری لە و رۆژئــاوا لە کوردمانیــان گەلــی پەالمــاری

.. (بەرخـودان و بەرگـری هێمـای) پـاڵەوان و قارەمـان کۆبانی شاری یدڕندانە پەالماردانی.. ئاشتیخوازین و ئازادی
 کوردمان، خێزانی هەزاران بە..  کورد جینۆسایدکردنی و رەشەکوژی بۆ پیالنەگاڵوەکانیان جێبەجێکردنی لە بەشێکە
 چەنــد و، جەلــوال و موســڵ و کۆبــانی و زەمــار و شــەنگال لە بێڕەوشــتانە، چەتە ئەم بێــویژدانی و دڕنــدەیی لەبەر

ــاڵ تــر، شــوێنێکی ــان ســامانی و م ــاوارە و و،دەربەدەر بەجێشــتوون خۆیانی ــوونە ئ ــاردۆخێکی لە.. ب  و ســەخت زۆر ب
ــڕاون خوێنــدن لە منــداڵەکانیان.. دەژیــن نــاهەمواردا ــارێکی لە و، داب ــدە ئەم.. دان خــرا  زۆر ســایکۆلۆژیای ب  دڕن

 بە خۆیـان..  ناپـارێزن النکیشـمان نـاو منداڵی لە دەست تەنانەت تاریکپەرستانە، شەمشەکوێرە ئەم شۆڤیێنییانە،
 داگیرکەرەی دەوڵەتە چوار ئەم.. کردووە حەاڵڵ کوردیان ئافرەتی و موڵک و ماڵ و سەر و، دەزانن زەوی سەر خوای

 و دڕنـــدەیی ئەوپەڕی بە دڕنـــدەن، و رەگەزپەرســـت هەرچواریـــان( ســـوریا عێـــراق، ئێـــران، تورکیـــا،) کوردســـتان،
 جار چەندین کوردستاندا، ناوچەی چەندین لە ئێستا تا.. کورد سەر کردۆتە هێڕشیان ەزەییانەوە،بێب و بێویژدانی
 و تەڕ بــردوون، تــااڵن بە کوردیــان ســامانی و ســەروەت.. و کــردووە کــورد لە کۆمەڵكوژیــان و رەشــەکوژی دڵڕەقــانە
ـــکیان ـــوتاندووین،هەرگیز وش ـــتیان س ـــتنی لە دەس ـــاژەڵ کوش ـــوتاندنی و، ئ ـــکردنی و، ندەوە و دار س ـــنگەی پیس  ژی

 ئەمڕۆشدا، لە و کۆن کوردمانلە گەلی کە کاتێکدا لە ..کوردن شتێکی هەموو دژی ئەوان ..نەپاراستووە کوردستانیش
ــوو لە ــدا هەم ــاوەتییەکی و چــاکە بوارەکان ــان هەر داخەوە بە هەیە،بەاڵم نەتەوانەوە ئەم بەســەر زۆری پی  هەمووی

ــپڵە ــنەزان و س ــوون پێ ــاتی لە.. دەرچ ــتی ئەوەی جی ــانو پاداش ــان چاکەک ــدەنەوە، پیاوەتیم ــراپە ب ــاوی و خ  و ناپی
 وداگیرکەرانــی نـامەردان نـامەردی و رەوشـت و سـیفەت ئەمەیە.. دەیـکەن و کـردووین لەگەڵـدا زۆریـان نـامەردییەکی

 چهــی بەســەر هێنــاون، کوردیــان ئــێمەی بەســەر وخــوێنڕێژانە، رەگەزپەرســت داگیــرکەرە ئەم ئەوەی.. ســپڵە و دڕنــدە
 شــێوەیەک بەهەمــوو کوردســتان، داگیــرکەرەکەی چــوار هەر.. نەهــاتووە جیهــان شــوێنێکی هــیچ لە تــر، نەتەوەیەکــی

 دیموگرافیـــای گـــۆڕینی و، کـــورد نەتەوەیـــی ناســـنامەی ســـڕینەوەی و کـــوردقڕان سیاســـەتی هـــاوڕان، و هاوکـــار
 و هـاوڕا کـوردا، کردنـی دژایەتـی ەل هەرچواریان.. هەموویانە گاڵوی سەرەکی نیازی و، هاوبەش کوردستان،خاڵێکی

 بە و،مـوو دەنـێن بەالوە نێوانیـان ناکۆکییەکـانی هەمـوو کورد، کردنی دژایەتی دێنە کە گاڵون، هاوپیالن و هاونیاز
  لە شەیتانیشەوە دەستی ناو بخەنە دەست ئامادەن بەڵکو..دەکەن کورد لە گەلەکۆمە پێکەوە.. ناچێت نێوانیانەوە

 .کوردمان دژی
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 بەڵـگە و ئاسـەوار و شـوێنەوار و، دەژی لەوێـدا کـورد ساڵە هەزار هەزاران نییە، عەرەب خاکی کوردستان ایرۆژئاو
 و داوە ئەوەیــان هەوڵــی هەردەم کوردســتان، داگیرکەرانــی بەاڵم راســتییەن، ئەم گەواهــی و بەڵــگەن مێژووییەکــان،

ــورد میــژووی لە نکــوڵی و، چەواشــەبکەن راســتییەکان کە دەدەن، ــ  بە خــۆر تیشــکی بەری" بەاڵم ،و بــکەن ک  بێژن
 میـژووی بەسـەر چە  و راسـت هێڵـی و بـکەن مێژووییەکـان راسـتییە پەردەپۆشـی بتـوانن کە مەحاڵیشـە و،"ناگیرێت

 نەبێـت، جیهـان گەلـی دێرینتـرین ئەگەر کـورد گەلـی نەتەوەناسـان، و مێژوونووسـان قسەی بە ..بهێنن کوردا گەلی
ــان ــێکە بێگوم ــانید هەرە گەلە لە یەک ــان، ێرینەک ــارگیرییەوە، لە دوورە قسەیەشــمان ئەم جیه ــی بە بەڵکــو دەم  پێ
 ئەو ئەگەر راسـتییانەن، ئەم هاشـاهەڵنەگری گەواهـی کە دێـرین، شوێنەواری و جێماو بەڵگەی و کەرەستە چەندین
 ئەو.. ننەوەبخـوێ کوردسـتان و کورد مێژووی چەواشەکردن، و دەمارگیری لە دوور و، ویژدان بە دەیانەوێت کەسانەی

ـــۆ راســـتییەیان ـــتەوە روون ب ـــوردیەکەمین دەبێ ـــین بنـــاغەی بەردی کە نەتەوەیە، کە،ک ـــاوە شارســـتانی یەکەم  و دان
 لە ئەمـڕۆش تـا جیهاندا، هەموو لە بووە ئاوەدانی و شارستانی رەسەنترین و کۆنترین النکی یەکەمین کوردستانیش

 ئەگەرچـی.. بەسـینگەون دەسـت سەرکەشـی گەواهـی و ەتەوەمـاون راسـتییانە ئەم بەڵـگەی کوردستاندا، شوێنی گەلێ
ـــی ـــتان داگیرکەران ـــێکی کوردس ـــگە زۆری بەش ـــرینە کەرەســـتە و بەڵ ـــانی بە دێ ـــتانیانیان، جێماوەک ـــاڵ بە کوردس  ت

 بە و،کردوویانە دانراون جیهانی مۆزەخانەیەکی چەند لە و، داگیرکەر واڵتانی مۆزەخانەکانی لە ئێستا بردوون،کە
 بەڵگەکـانی ونکردنـی بـۆ.. کـرد وێـران ئەنقەست بە کوردستانیشیان دێرینی شوێنەواری زۆر و ئەمە. .خۆیان موڵکی

 .کوردستان و کورد مێژووییەکانی و شارستانی
 

 هەرێمەکانیـان گرنگتـرین.. کـوردن ملیـۆن پێنج بۆ نیو و ملێۆن چوار نزیکەی کوردستاندا، رۆژئاوای لە کورد ژمارەی
 شـوێنێکی چەنـد... و حەلەب حەسـەکە، ،(الکورد جبل) کوردان چیای عەفرین، ،(بۆتان) جەزیرە: هەرێمانەن ئەم
 حەســەکە، کۆبــانی، عــامودا، کــانی، ســەری قامیشــلو،) کوردستانیششــاری رۆژئــاوای شــارەکانی گرنگتــرین ..تــر

 (.تر شاروچکەی و شار چەند... سپی،ئەزاز، گێری هەمکۆ، دێرکا عەفرین، دەرباسییە،
  

ــ دەوڵەتــی ــوردی انیمیت ــایتەختەکەی کە ک ــۆکانی) پ ــوو،( واش ــتە ب ــەر دەکەوێ ــاری س ــەدەی لە فیشــخابوور، رووب  س
 بـــوو، دروســـت کوردســـتان رۆژئـــاوای لە زایینـــی، پـــێش ی( ١٢٥١ - ١٥١١)  ســـاڵی دەوروبەری لە دا، شـــانزەمین

 کە عەرەبـانەی ێنییەشۆڤ ئەو بۆ وەاڵمێکە بەڵگانەش ئەم.. دەکرد کوردستانی خاکی هەرەزۆری بەشی فەرمانڕەوایی
 قلعـة) کـوردان دێـرینەکەی قەاڵ.. دەگەڕێـتەوە کـورت سـەردەمێکی بـۆ و، تـازەیە ناوچـانەدا لم کورد بوونی دەڵین،
 لە تـــرە یەکێکـــی مــاوەتەوە، سەرکەشـــی بە ئەمــڕۆش تـــا ەوە،( حەلەب) شـــاری ناوەنــدی دەکەوێـــتە کە( األکــراد
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 سـەالحەدینی) کوردمـان پـاڵەوانی گـۆڕەکەی هەروەها لێرەدا، وەزەمانە دێڕ لە کورد دەسەاڵتی و، بوون بەڵگەکانی
 و، کـورد بـوونی بـۆ هاشاهەڵنەگرە، تری بەڵگەیەکی دایە،( دیمەش ) شاری لە ئەمەوی، مزگەوتی لە کە( ئەیوبی

 .شۆڤێنییەکان داخستنی دەم بۆ
  

 و سەرســەخت شۆڕشــگێڕی و رتێکۆشــە و نــاودار کەســایەتی و، قارەمــان ســەرکردەی چەنــدین بوارەکانــدا، هەمــوو لە
ــا و ناســراو رۆشــنبیری و نووســەر و شــاعیر ــاودار وسیاســەتمەداری مەزن دانــای و زان ــدی و، ن ــاتووی هونەرمەن  لێه
 هەبـووە سـوریادا خزمەتکردنـی لە و داکـۆکیکردن لە بەرچاویان، و گرن  خزمەتێکی کە هەڵکەوتوون، لێ کوردیان

 چەکیــان کوردســتاندا، رۆژئــاوای لە کوردمــان گەلــی..  وە( فەرەنســا) الیەن لە ســوریا داگیرکردنــی کــاتی لە.. 
 شـاری دا،(١٩٣١) ساڵی لە فەرەنسا جەنگییەکانی فرۆکە بۆیە و، کرد سوریا لە بەرگریان قارەمانانە و، هەڵگرت

 یپێنـاو شـەهیدیانلە چەنـدین و، کـرد بەرگریـان سەرسـەختانە.. کـرد بۆردومـان کوردستانیان رۆژئاوای ی( عامودا)
 زاری لەسـەر( هەنـانۆ ئیبـراهیم) کوردمـان قارەمـانی داسـتانی و نـاو ئەمـڕۆش تـا داوە، سـوریادا ئـازادی و رزگاری
 فەرەنسـای دژی لە بـوو، قارەمـانیکورد و نەبەرد و دلێـر و جـوامێر شۆڕشـگێرێکی و سـەرکردە کە ..سورییەکە هەموو

 ســونبلی بە بــوو( هەنــانۆ ئیبــراهیم) نــا.. دەکــرد ریبەرگــ قارەمانــانە ســوریادا، و کوردســتان رۆژئــاوای داگیــرکەری
 ئەم ویــنەی، کەم بەرگریــی و ئــازایەتی.. دەبەن نــاوی رێــزەوە و شــانازی بە زۆر ســورییەکان قارەمــانی، و بەرگــری

 . سورییەکان بۆ و کورد گەلی بۆ راپەين و بەرگری هەوێنی بە بوو کوردەمان، پاڵەوانە
 

 شـۆڤێنییە رژێـمە تـاوانی چـوار بە ئاماژە کورتی بە زۆر و، الدەدەین بەتەکەمانبا سەرناوی لە کەمێک لێرەدا ئێمە
 و تـاوان خەرواری چەنـدین لە مشتێکن کە دەدەین، کوردستان رۆژئاوای داگیرکەری سوریای یەکەکانی دوای لە یەک

 :تاوانمان بێ کوردی گەلی دژی ناهەقیلە و ستەمکاری
 

ـــاوانی :یەکەم ـــدیای) ت ـــووتاندنی تراژی ـــدااڵنی س ـــان من ـــاری لە کوردم ـــامودا - ش ـــاوای جەرگســـوتاو،لە ی(ع  رۆژئ
 رق هەیە، جیهانـدا لە داگیرکەرێـک هـیچ بـزانن تـا.. دێنیـنەوە ئەمڕۆمان نەوەی بیری بە تاوانە ئەم کوردستاندا،

 رێکەوتـی شـەممەی یەک رۆژی لە! ؟ دەربکـات خـونچە و پەپـوولە بە تاوان، بێ و دڵپاک مندااڵنی بە خۆی وقینی
( قامیشـلو) شـاری بە کوردسـتانە،بەرانبەر رۆژئـاوای خنجیالنەی شارێکی کە: عامودا شاری)  لە( ١٩٦١ - ١١ - ١٣)
 ،(جەزائیـر شۆڕشـی) بـۆ پارە و،کۆکردنەوەی پشتگیرن بۆ رۆژەدا لەو.. (دوورە لێوەی کیلۆمەتر( ٢٨)  تەنها و، وە
 کە دەکــرا، نمــاییش جەزائیــر شۆڕشــەکەی ەربــارەید فیلمێــک( شــەهرەزاد ســینەما) عــامودا بچــووکەکەی ســینەما لە
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 جێگـای.. گیرابـوو سەری حەسیر و دار بە و ئاسن بە شەهرەزاد، سینەمای ..بوو جەزائیر شۆڕشەکەی بۆ داهاتەکەی
 و، بـوون کـورد یان( ٩٥) سەدا لە کە بوو، ئاخنی تێ منداڵیان( ٥١١) ئێوارەیەدا لەو بەاڵم.. دەگرت کەسی( ٢٥١)
 لە ئێـوارەیە ئەو.. بـوون سـەرەتایی قوتابخـانەی قوتابیـانی منـداڵەکان هەمـوو بـوون، ئاشـووری یان( ٥) سەدا لە

 مەحمـوود) کە کرد، نمایش(نیوەشەودا لە تاوانێک) ناونیشانی بە فیلمێکیتریان جەزائیر، شۆڕشی فیلمەکەی جیاتی
 ئەنجامدەرانی ئاگرکەوتنەکەشدا، ەگەڵل بەربوو، سینەماکە لە ئاگر پڕێکدا لە.. دەبینی پاڵەوانێتی رۆڵی( ملیجی

 ســوریاوە ئەمنــی دایــرەی الیەن لە تــاوانە ئەم بەڵــگە، کۆمەڵێــک پێــی بە سینەماکەیانداخســت، پیالنەکە،دەرگــای
 هەشــتا و دووســەد کوردمــان، منــداڵی( ٢٨٥) لە زیــاتر تــاوانەدا لەم کــرد، جێبەجێیــان خۆشــیان هەر داڕێژرابــوو،

 لە زیــاتریش.. ناناســرانەوە خەڵــووز، بە و،بــوون خنکــان و ســووتان وولەکێکــدا،خ چەنــد لە پەپوولەمــان، وپێــنج
 منـدااڵنی ژمـارەیەی ئەو کە دۆزەخەدا، لەم شـێواون، و بـوون برینـدار و هەڵقرچان چەستەیان ترمان منداڵی(١١١)

 ەڵقرچـان،ه باوکـانی و دایـک هەمـوو دڵـی عـاموداوە، مـاڵێکی هەمـوو خسـتە شـیوەنی.. بـوون شەهید کوردمانتێیدا
 تـــاوانە ئەم بـــۆیە یەکتـــرین، کەســـوکاری و خـــزم زۆربەشـــیان، کـــوردن، کە لەوەی جـــگە عـــامودا، شـــاری خەڵکـــی

)  تاوانی گرتەوە، ماڵەکانیعامودای هەموو رەشپۆشی و ماتەمینی و شیوەن و، شارێک کارەساتی بە بوو تراژیدیایە،
 هەمــان لە.. نابێــت ســاڕێژ هەرگیــز و، بەســۆیە ەهەمیشــ برینێکــی کۆمەڵکــوژییە، تــاوانێکی (شــەهرەزاد ســینەمای)

 لە عـامودا خەڵکـی تێکـڕای.. سـوریادا لە عەرەبـی شـۆڤێنی رژێمی تەوێڵی بە زەقە قێزەوەنی پەڵەیەکی کاتیشدا،
 و، سازکرد گەورەییان زۆر تووڕەیی ناڕەزایی خۆپێشاندانێکی دا،(١٩٦١ - ١١ - ١٤)  لە واتا ئەوڕۆژەدا، دوای رۆژی

ــارکرد، و یانپرۆتســتۆسوریا رژێمــی ــدانی بە تاوانب ــان پــیالنە ئەو ئەنجام ــدااڵنی بە دەرهەق گاڵوەی ــێ و پــاک من  ب
ــاوانی ــورد ت ــۆ.. ک ــین ب ــاریش یەکەم ــاندەرانی خۆپێشــاندانەدا، لەو ج ــاری خۆپێش ــامودا، ش ــااڵی ع ــتانیان ئ  کوردس

 و شکۆمەندی عامودا.. کوردستان یبژ.. کورد بژی دەکرد، هاواریشیان و، گێڕایان شارەکەدا هەموو بە و بەرزکردەوە
 ی( کوردسـتان ئـااڵی) جـار یەکەمـین بـۆ کە کوردستانە، رۆژئاوای شاری یەکەمین کە بەخشێنرا، پێ ئەوەی شانازی

 لـێ تێکۆشـەریان و ناودار کەسایەتی دەشیاچەندین ..بمانایە کوردمان چاوگەشانەی منداڵە ئەو ئەگەر .هەڵکرا لێ
ــایە ــۆر.. )هەڵبکەوت ــدولکەریم یدجەمشــ دکت ــۆر) و( عەب ــن(زنارشــێخموس دکت ــدااڵنەی لەو دووان  دۆزەخە لەو کە من

 پێــی جەزائیــر کە بەداخەوە بەاڵم.. کــرد جەزائیــر شۆڕشــی بە پێشــکەش نەوەیەکــی عــامودا شــاری.. بــوو رزگاریــان
 نێـوان ی(١٩١١: جەزائیـری رێکەوتنامەی) لە هەبوو گاڵوی رۆڵێکی جەزائیر دەرچوون، ئەمەک بێ و سپڵە و نەزانی

 قـۆڵی دوو پیالنێکـی پـیالنە، ئەو بڵێین وایە باشتر رێکەوتنامەیە، ئەو( ئێرانیرسوابوودا شای گۆڕبەگۆڕو سەدامی)
 باشــووری لە( ١٩٦١)سـاڵی ی(ئەیلــول شۆڕشـی)نــاوبردنی لە بـۆ بــوو، پیالنێـک و، کوردمــان گەلـی دژی لە گاڵوبـوو،

 لە بـریتییە کە دانـراوە، لـێ پەیکەرێکـی و، پارکێـک بە کـراوە( سینەماشـەهرەزاد)شوێنی ئێستادا لە ..کوردستاندا
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 کە لەوەی گوزارشـتە کە.. هەڵگرتـووە جەزائیریـان ئـااڵی کە تـاوانە، ئەو قوربانیـانی لە کـورد منـداڵێکی کـۆمەڵە
 .جەزائیر شۆڕشەکەی قوربانی بوونە

  
ــتێنەی) :دووەم ــی پش ــتێنەی) بە :(عەرەب ــەوز پش ــش( س ــان ی ــردووە، ناوی ــتێنەیەکیپ کە ب ــۆڤێنی ش ــیە، ش  عەرەبی

 پیالنێکــی و پــالن پێــی بە ســووریا، دەســەاڵتداری بە بــوو دا،( ١٩٦٣) ســاڵی لە بەعــس رەگەزپەرســتی کەحیزبــی
 و چەوســـانەوە بە و وئەشـــکەنجە ئـــازاردان و بەگـــرتن دەســـتیان دڵـــڕەقییەوە، و دڕنـــدەیی ئەوپەڕی بە داڕێــژراو،
 کـرد بێـبەش مافێکدا،کوردیان هەموو لە و، کوردستانداکرد رۆژئاوای ەل کوردمان گەلی تەنگپێهەڵچنینی و توقاندن

 رۆژئـاوا دابڕینی بۆ کرد، کوردییەکان ناوچە دیموگرافیای گۆڕینی بە دەستیان سەرەتا لە شۆڤێنی بەعسی رژێمی.. 
 و نەوت کـوردن، دانیشـتوانەکەی هەمـوو کە جەزیـرەدا، نـاوچەی لە ئەوەی دوای یەکتـری، لە کوردسـتان باکووری و

 کـرد،( عەرەبـی پشـتێنەی) پـرۆژەی جێبەجێکردنی بە دەستیان بەعس رژێمی دا،( ١٩٦٥) ساڵی لە دۆزرایەوە، گاز
 خێزانـی هەزار( ٢٥) زیـاتر دەرکردنی بە دەستی رژێم بەرین، ناوی( شۆڤێنی پشتێنەی) بە کە وایە راستر و باشتر
 و، کـردن، داگیریـان هەبـوو کـوردیش زارێکـی زەوی چـی ،کـرد ناوچـانە لەم باوباپیرانیـانن رەسـەنی زێدی لە کورد

 گێچەڵکردن بۆ کردن، چەکدار خێالنەشیان ئەم.. هاوردەکاندا شۆڤێنییە عەرەبە خێڵە و هۆز بەسەر کردن دابەشیان
 .کورد سامانی تااڵنکردنی و، کورد بە تەنگهەڵچن و شەڕفرۆشتن و
  

 رۆژئــــاوای بــــاکووری دەوری بە کیلــــۆمەترە،( ١٥) کەشــــیپانییە و، کیلــــۆمەترە(٣١١) شــــۆڤێنی پشــــتێنەی درێــــژی
ـــتاندا،زیاتر ـــی هەزار( ١١) لە کوردس ـــۆڤێنیی خێزان ـــان ش ـــوێنی لە عەرەبی ـــزانە ش ـــوردە خێ ـــان بە ک  زۆردەرکراوەک

ــــو نیشــــتەجێکردن ــــاتریش.. کردن ــــۆن یەک) لە زی ــــان کشــــتوکاڵی زاری زەوی دۆنمــــی( ملی  عەرەبە بەســــەر کوردی
 بـۆ وکارەباشیان ئاو و، کرد دروست هاوردانە عەرەبە خێزانە ئەم بۆ کۆمەڵگایان و هاتدێ.. تاپۆکرد هاوردەکاندا،

 لە کەسیشـیان ناسـنامەی سـوریا رژێمـی.. نەهـێڵن جێـی تـا کـردن، دابـین بـۆ خزمەتگوزارییەکیان هەموو.. راکێشان
 و خێـزان داهـاتووی مەشبە و، کردن بێبەشیان مرۆیی مافێکی هەموو لە و، وەرگرتنەوە کورد هاواڵتی هەزار(٢٥١)

 پرۆژەیەیـان ئەم ئاسـانی بە وەنەبێ.. نەگەڕاندوونەتەوە بۆ ناسنامەکانیان ئەمڕۆش تا.. ناوبردن لە مندااڵکانیان
 ئەم سـەر کوتـایە هەڵیـان زۆرەوە هێزێکـی بە سـوریا، ئەمنی و پۆلیس و سوپا هێزی بە بەڵکو.. جێبەجێکردووبێت

  کرد جێبەجێان کورد سەدان ئەشکەنجەدانی بە و گرتن بە و، ئازاردان بە ،و توندوتیژی ئەوپەڕی بە و، ناوچانە
 : تێدایە خااڵنەشی ئەم شۆڤێنییەدا، گاڵوە پرۆژە ئەم بەندەکانی لە.. 
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 تـا.. بکـرێنەوە کوردییەکـان نـاوچە لە پەیمانگـا و قوتابخـانە نابێـت واتە( کـورد نەخوێندەوارکردنی سیاسەتی* 
 تـاوانە ئەمەش کە بێـبەش، خوێندن و فێربوون مافی لە کوردستاندا، رۆژئاوای لە کوردمان مندااڵنی زۆری بەشێکی

 بەبـێ کە ئەوەیە بەنـدەکانی لە یەکێـک کە.. مندااڵنە مافەکانی جاڕنامەی پێشێلکردنی و، گەورەیە ناهەقییەکی و
 (.هەیە خۆندنی و چوونەقوتابخانە مافی منداڵێک هەموو: )جیاوازی

  
 نــاوی: نمــوونە بــۆ عەرەبیــیەوە، نــاوی بە ،(کوردســتان رۆژئــاوای شــارەکانی و گەڕەک و دێ وینــا گــۆڕینی)*  
 ،(أبـی  تـل) بە( سـپی گیـری)،( العـین رأس) بە ،(کـانی سـەری) ،(العـرب عـین) نـاوی بە گـۆڕی یـان( کۆبانی)
 گەلـێ نـاوی ،(ینالـد رکـن) بە( دیمەشـ ) شـاری کوردنشـینەکانی دێـرینە گەڕەکە لە یەکـێکە کە( کـوردان گەڕەکی)

 .عرەبی بە کردووە کوردییەوە لە کەشیان شوێنی
  
 لە رێگـــرتن و، کـــوردی رۆشـــنبیری گەشـــەکردنی بە نەدان رێ و( کـــوردی زمـــانی بە قســـەکردن قەدەغەکردنـــی) *

 کـــورد دەربـــارەی عەرەبـــی، زمـــانی بە کە کتێبـــانەش ئەو قەدەغەکردنـــی و، کـــوردی زمـــانی بە کتێـــب چـــاپکردنی
 . ەنووسرێند یا نووسراون،

 رووی لە کــارکردن دەرگاکـانی داخسـتنی و، مـووچە بە دانەمەزرانـدنیان و، دا( دایرەکـان لە کـورد وەرنەگرتنـی)* 
 .کورد کوێرەوەریکردنی و هەژاریکردن و برسیکردن مەبەستی بە.. دا کورد

  
( زاڵـبە و پەرتـکە) سیاسەتی ..بکەن کوردا بەگژی بە کورد واتە( نێوانکوردا لە ئاژاوە و دووبەرەکی نانەوەی)*  

 .دەکرد جێبەجێ پیالنیان گەلی گاڵوەشیان، مەبەستە ئەم جێبەجێکردنی بۆ.. 
  
 و زانـا کوشـتنی نمـوونە بـۆ( کـورد تێکۆشـەرانی و چاالکوانـان و كەسـایەتی کوشـتنی و کـردن شـوێن و سەر بێ) * 

: خەزنەوی مەعشـوق مـحەمەد) دکتـۆر هید،شـە کوردمـان پەروەری کوردسـتان و و،کـورد ناودار کەسایەتی و تێکۆشەر
 الوی و چـاالکوان دەیـان بە هەروەهـا کـرا، شـەهید نـاهەق بە سـوریاوە ئەمنـی دەزگای لەالیەن کە ،(٢١١٥ - ١٩٥١

 . کراون شوێن و بێسەر و گرت کوردمانیان
  
 سیاسـی کـاری تیتـوومە بە ئێسـتا تـا..(  کـوردی سیاسـی چـاالکییەکی و کـار هیچ بە رێنەدان و قەدەغەکردن) * 

  زۆریان ئازارێکی و ئەشکەنجە و، گرت کوردیان خوێندکاری و سیاسەتمەدار و رۆشنبیر و تێکۆشەر دەیان بە نهێنی
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 . سوریادان بەندیخانەکانی لە هەندێکیان ئەمڕۆش تا کە دەدان،
  

 لە کە دا، قامیشـلو یشـار یاریگـای لە دا،( ٢١١٤ - ٣ - ١٢)  رۆژی لە( قامیشـلو شـاری کۆمەڵکـوژییەکەی) :سێیەم
 هانـدەری کۆمەڵێـک کـرا، یـاری( الفتـوە) الزوور دیر پێی تۆپی تیپی و،( الجهاد) قامیشلو پێی تۆپی تیپی نێوان

 یــان( حوســێن ســەدام) گۆڕبەگــۆڕ دیکتــاتۆری وێــنەی کە عێراقــی، و ســوری تونــدڕەوی و شــۆڤێنی بەعســی عەرەبــی
 شــەڕ ئەم بــۆ خۆیــان کە دیــاربوو.. کــورد ســەرکردەکانی بە و، کــورد جوێنــدانی بە کــرد دەســتیان.. هەڵگرتبــوو
ـــتنە ـــدەرانی بە پێفرۆش ـــی هان ـــلو، تیپ ـــادەکردبوو، قامیش ـــونکە ئام ـــۆ چ ـــان و دار و چەق ـــدا، لەگەڵ بەردی  خۆیان
 هانــدەرانی پاڵپشــتی ســوریش ئەمنــی و پــۆلیس.. دایەوە جوێنەکانیــان وەاڵمــی کــوردیش، هانــدەرانی هەڵگرتبــوو،

 نـاڕەزایی و تـووڕەیی پروتسـتۆکراو تـاوانە، ئەم.. دەکـرد کـورد لە تەقەیـان ئەوانـیش و بـوون الزور دیر تیپەکەی
 ماوەی بۆ کوردستان، تری شارەکانی زۆربەی و، کوردستان رۆژئاوای هەمووشارەکانی لە و، لێکەوتەوە کوردی هەموو
ـــاڕەزایی خۆپێشـــاندانی رۆژ شـــەش  بردنـــی کـــاتی لە دا،( ٢١١٤ - ٣ - ١٣)  رۆژی لە ســـازکرا، ســـەرکۆنەکردن و ن

 بەرەو شایســتە رێوڕەســمێکی بە مــاتەمینییەوە، و تــووڕەی شــارەکە،بە خەڵکــی هەمــوو کە قامیشــلو شــەهیدەکانی
ــتان ــانن، گۆڕس ــارە بردی ــی دووب ــووری ئەمن ــیەکە لە تەقەی س ــرد خەڵکی ــارەیەکی و، ک ــوژراو زۆر ژم  برینــداری و ک

ــێکەوتەوە ــران شــەهید کــورد( ٥١) لە زیــاتر حەلەب و عــامودا و ســەریکانی و عەفــرین و قامیشــلو لە.. ل  بە و، ک
 نێـو لە دەدان، ئەشـکەنجەیان و ئـازار پیسـترین و، گـرت کوردیشـیان الوی دەیان بە بوون، بریندار کەسیش سەدان

( ١٣) تەمەن منـداڵیکی( عۆسمان شاکیر ئەیوب) نموونە بۆ هەبوون، بێتاوانیش منداڵی ژمارەیەک بەندکراوەکاندا،
 .بوو سااڵن

 
 و شـادی و خۆشـی لە کوردمـان گەلـێ رۆڵەکـانی کە کاتێکـدا، لە( ٢١١٨ ـ ساڵی نەورۆزی کردنی خوێناوی) :چوارەم
 شــۆڤینی و دڵــڕەق رژێمــی بــوون،( نەورۆز جەژنــی) نەتەوەییمــان جەژنــی کردنــی پیرۆزبــایی و ئــاهەنگێڕان و شــایی

 چەنـد و، کـرد گێـڕان ئاهەنـ  لە دەسـتڕێژیان ئەنقەسـت بە کـردن، خۆێنـاوی و تـاڵ لـێ خۆشـیان و جەژن سوریا،
 رژێمـی تاوانەکـانی لە قێزەوەنیتـرە، تـاوانێکی ئەمەش بـوون، برینـدار کـوردیش دەیـان بە و بـوون شـەهید کەسێک
 .کوردمان گەلی بە دەرهەق سوریا،

  
 دەکرێـت ئایـا ئەوەیە کوردسـتاندا، رۆژئـاوای لە عەرەبـی، شـوڤێنی رژێمـی تاوانـانەی ئەو باسکردنی لە مەبەستمان

ــی ــدااڵنی ئەدەب ــورد، من ــاتۆر رژێمێکــی ســایەی لە ک ــدەی و رەگەزپەرســت و دیکت ــی وادا، دڕن ــدااڵنی ئەدەب ــورد من  ک
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 دادەنـرا تـاوان بە کوردیمـان، زمـانی بە قسـەکردن سـوریاوە شۆڤێنیی رژێمی بەالی ؟؟.. بکەوێت پێش و گەشەبکات
 سـەردەردەهێنێت تەنیشـتەوە لە و دەکاتەوە خۆی رێی و دەکات چەکەرە بەردیشدا لەژێر رووەک جار زۆر بەاڵم ؟؟..
ــدااڵنی ئەدەبــی.. )گەشــەدەکا و ــاوای لە کــورد من ــڕۆدا لە ئەگەرچــی دا،( کوردســتان رۆژئ  و خواســت ئاســتی لە ئەم

 .هەیە و هەبووە بوونی یاکەم زۆر بەاڵم.. نییە پێویستدا
  

 کوردمـان، ناسـراوی هونەرمەنـدی و رۆژنـامەنووس و نووسـەر و شاعیر دەیان بە ئێستا تا کوردستاندا، رۆژئاوای لە
ــان و، کــردوون چــا  بەرهەمەکانیــان، و نووســین عەرەبــی و کــوردی زمــانی بە ــاوی ئەمــانە کــردوونەتەوە، باڵوی  ن

 :بوارانەدا لەو کوردمانن ناسراوانەی لەو کۆمەڵێک
 
ــورەدین. د جگەرخــۆێن،)   فەرهــاد لەعــلە، عــومەر کــورد، ەشــیدر ســەبری، عوســمان جــان، قەدری تیرێــز، زازا، ن

 ئاوسی، رۆژ بەرەکات، سەلیم گلش، سەیدایی ،(بەهار بێ) بەرازی یوسف ،(رەش کونی) عوسمان سلێمان چەلەبی،
 سـەبری، مەحمـود حەیـدەر، سـاڵ  هـاجی، الوکـی یوسـف، ئیبـراهیم نـازی، باڤی مەحمود، ئبراهیم تەمۆ، مەشعەل
 قەدری جەزیـری، عەلـی مـحەمەد، خالیـد ئیسـماعیل، ئیسماعیل ئەحمەد ،خەلیل تەها شیرین، قادۆ میدی، دڵدار
 عەفـدالی شـێخانی، ماهین سورگولی، بەکر شاهین شێخۆ، محەمەد حوسێن، فەتحوڵاڵ خەمگین، دیالن پاشا، جەمیل
 خـاتوو تلـداری، لـۆرین عەجمـو، یوسـف، فەرهـاد دڵشـاد خـاتوو جـوان، دیـا ساسـۆنی، خەلیل دۆست، جان زینکی،
 جەمیل، خالید ئالوجی، بەکر،عەبدولڕەحمان دکتۆرمحەمەد جەزیری، عەلی ساڵ ، خەلیل، وەزنە ئیبراهیم، بێوار

 سـۆفی، ئەحـمەد سـۆلین، باڤی نەبی، جوان لەعلە، عومەر شیار هۆزان، باڤی قاسم، پەیمان خالید، بابی دلبرین
 قەلعی،فەریـد نیهـاد سـوکەر، مەلەک واسـیف، مونـا دەرویـش، دەرویـش حامید، وەزنە میدی، دڵدار عەبدی، فەواز

 ئيبـۆ محـۆ بەرازی، خالیـد شیشـەکلی، ئەدیـب کەواکیبی، عەبدولرەحمان حوسنی، سوعاد حەلەبی، سلێمان شەوقی،
 نەجـا  مەال، ئەحـمەد بـۆزۆ، عەلـی ئەتاسـی، نـورەدین بەکتـاش، خالید زەعیم، حوسنی هەنانۆ، ئیبراهیم شاشۆ،

 بە و ئەمـانە ..شێخانی ئیبراهیم زەرکەلی، خەیرەدین عەبدولڕەحمان، ردینی،ما تنکزار باراڤی، ئەحمەد سەغیرە،
ــان ــاودار دەی ــراوی و ن ــری ناس ــان، ت ــاوای لە کوردم ــتاندا، رۆژئ ــی کە کوردس ــان ڕۆڵێک ــوو لە گرنگی ــانی هەم  بوارەک

 رژێمـی وونە،بـ دایـک لە کوردسـتان باکووری لە ناودارانە، لە هەندێ...(هەیە و، هەبووە سوریادا لە شارەستانیدا
  شیرینمان، کوردستانی.. ژیاون لێرەدا و، کردووە کوردستان رۆژئاوای لە روویان و، هەڵچنیون پێ تەنگی تورکیا

 .کوردانە هەموو شیرینی نیشتمانی و، کوردستانە یەک رۆئاواویەوە، و رۆژهەاڵت و باشوور و باکوور بە
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 قامیشلوو و دیاربەکەر و کەرکووک و مەهاباد
 .هەموو کورد، منــــدااڵنی دڵـی لە گـوڵن چـوار

  
 لە کوردمــان گەلــی بە دەرهەق بێــویژدانییەی، و چەوســانەوە و نــاهەقی و ســتەم و گوشــار هەمــوو ئەو ســەرەڕای
 کوردسـتان، بـۆ خۆشەویسـتی و سـۆز و کـوردایەتی هەستی نەیانتوانی داگیرکەران بەاڵم دەکران، کوردستان رۆژئاوای

 کۆڵیـان و، بگـرن گەلەکەمان تێکۆشانی و خەبات لە بەر توانی نەیان بکەنەوە، کاڵ و کز داکور دەروونی و دڵ لە
ــدەن پــێ ــو.. ب ــتەم ئەو بەڵک ــانە، و زۆرداری و س ــاتر ناهەقیی ــێمەی زی ــوردی ئ ــدوون ک ــاتر و، دەوروژان ــووری زی  س

ــــاوی لە تێکۆشــــان، لە کــــردووین، ــــانج بە گەیشــــتن پێن ــــافە بە و ئام ــــان رەوا م  لە ســــوورین و، زەوتکراوەکانم
 . ئاشتی و ئازادی بەدەستهێنانی

  
 رۆشنبیر و نووسەر و شاعیر کۆمەڵێک سایەی لە کوردستاندا، رۆژئاوای لە ئێستا لە بەر زیاتر ساڵ هەشتا نزیکەی

 و ئەدەبـــی و رۆشـــنبیری و سیاســـی بزووتنەوەیەکـــی پەروەرمـــان، کوردســـتان و کـــورد تێکۆشـــەری سیاســـەتمەداری و
 بە ئامـاژەش پێویسـتە.. سـەلماند کوردایەتییـان سـەرهەڵدانی دووبـارە و نەمـری داو، جـوقەرەی کـوردی رۆژنـامەیی

 ورۆژنامەگەریدا، رۆشنبیری بواری لە کە..  بکەین بەدرخانییەکان بنەماڵەی دڵسۆزی و کاریگەری بە و گرن  رۆڵی
 نییە سنوورێک پەروەریدا، تانکوردس و کوردایەتی هەستی بەردەم لە ئیستاش، نە و ئەوسا نە پێشکەربوون، دەست

 و، زلهێزەکــان دەوڵەتە دەســتکردی ئەمــانە کوردســتانەوە، نێــوان بخــاتە ســنوور و دابڕێــت یەکتــری لە کــورد کە
 یەک کوردســـتانیش و گەلـــێکە کـــورد کـــرد، کوردیـــان لە گەورەیەکە غەدرێکـــی و تـــاوان کوردســـتانن، داگیرکەرانـــی

 رزگاری کوردستانمان و نەبێت ئازاد کوردمان گەلی تا کە بزانن، باش ەئەم کوردستان داگیرکەرانی با.. کوردستانە
.. نـابن بەرقەرار ئاشـتیش و سـەقامگیری و ئـارامی و ناحەسێنەوە کوردستان، داگیرکەری واڵتانی و گەالن.. نەبێت

 و زیـان و، نـاوچەکەدایە گەالنـی هەمـوو بەرژەوەنـدی لە.. بێـت ئـازاد کـورد و بێـت رزگـاری کوردسـتان زووتـرش تا
 .دەبن کەمتر قوربانییەکان

 
 ،(هـاوار) :گۆڤاری وەکو کوردستاندا، رۆژئاوای لە وەرزی و مانگانە و هەفتانە رۆژنامەی، و گۆڤار چەند دەرچوونی

 و،( ئاگـاهی) ،(گەالوێـژ( )کـل)،(گوڵسـتان) ،(پێشـەن ) ،(کوردسـتان دەنگـی) ،(سـتێر) ،(نـو روژا) ،(رووناهی)
 کـۆمەڵەی) و( ١٩٥١ ــ کوردسـتان پارتیـدیوکراتی) دامەزراندنی هەروەها.. تر لۆکاڵی وەیباڵوکرا و گۆڤار چەندین

 و رۆشـــنبیری و ئەدەبـــی رەوتـــی پێشـــکەوتنی و گەشـــەکردن مـــایەی بـــوونە کوردســـتاندا، رۆژئـــاوای لە( خۆیبـــوون
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 نیشـتمان و ووسرۆژنـامەن و نووسـەر و شـاعیر چەنـدین.. کوردسـتاندا رۆژئاوای لە کتێب چاپکردنی و رۆژنامەگەری
 .کایەوە هاتنە و گەیشتن پێ کوردمان پەروەری

  
 بنـاغەی شـانۆگەری، بە و چیرۆک بە و شیعر بە کە دەهێنین، کوردمان شاعیرێکی و نووسەر چەند ناوی کورتی بە

 : لەوانەش دانان، کوردستاندا رۆژئاوای لە کوردیان مندااڵنی ئەدەبی
  
 ســاڵی لە ناسـراوە،( جگەرخـوێن) بە ،ە(مـحەمەد حەســەن مـوس شـێخ) ویتەوا نـاوی (١٩٨٤ - ١٩١٣: جگەرخـوێن) 
 گـاوانی و شـوانی منـداڵی بە بـووە، داک لە کوردستان باکووری شاریماردینلە نزیکی لە( هەسار) گوندی لە( ١٩١٣)

 و، دەکــات کوردســتان رۆژئــاوای لە روو دا،( ١٩١٤) ســاڵی لە بــۆیە پێهەڵئەچــنن، تەنگــی تورکیــا رژێمــی کــردووە،
 بەاڵم دادەمەزرێنێـت (عـامودا شـاری لە کـوردی کـۆمەڵەیەکی) دا( ١٩٣٨ - ١٩٣١) سااڵنی لە عامودا، شاری دەچێتە

 نیشـــتەجێ لەوێ و دەکـــات( قامیشـــلو) شـــاری لە روو دا،( ١٩٤٦) ســـاڵی لە.. داخـــرا فەرەنســـییەکانەوە الیەن لە
 زانکـۆی لە کـوردی بەشـی ئـاداب، کـۆلێجی لە کوردی، زمانی مامۆستایەکی وەکو( ١٩٦٢ - ١٩٥٩)  ساڵی لە دەبێت،
( گولسـتان) نـاوی بە کـوەردی گۆڤارێکی نهێنی بە قامیشلودا، شاری لە دا،(١٩٦٨)  ساڵی لە بووە، وانەبێژ بەغدا

 هونەرمەنـدی کە دەنووسـێت، لەوێ( ئەز؟ کـیمە) هـۆنراوەی لوبنان، بۆ دەچێت دا( ١٩١٣) ساڵی لە دەردەکات، ەوە
( سـوید) واڵتـی لە رووی ناچـاری بە دا،(١٩١٩) سـاڵی لە جگەرخـوین.. گۆرانی بە کردوویە( پەروەر شڤان) گەورە
 دوایــی کــۆچی (١٩٨٤ - ١١ - ٢٢) رۆژی لە تــا دەژی، کــورد پەناهەنــدەیەکی وەک( ســتۆکهۆڵم) شــاری لە و، دەکــات
 بە ماڵەکەیــدا حەوشــەی لە و،( قاميشــلو) بــۆ بــردەوە تەرمەکەیــان خــۆی، پێشــتری راســپاردەی لەســەر و، دەکــات
 جگەرخـوێن مردنـی.. دەزانـن پیـرۆزی شوێنێکی بە و، دەکەن گۆڕەکەی سەردانی زۆر کوردێکی رۆژانە سپارد، خاکیان
 .کوردیمان ئەدەبی بۆ بوو گەورەی زیانێکی

  
ـــانە، گەورەی پەروەرێکـــی کوردســـتان و تێکۆشـــەر و گەورە شـــاعیرێکی جگەرخـــوێن،  و کـــوردی زمـــانی لە گەلەکەم

 و دیمەشـ  لە شـیعرەکانی دیوانی بەرگدا،( ٨) لە( ١٩٨٥ - ١٩٤٥)  سااڵنی نێوانی لە بوو، توانا بە زۆر عەرەبیدا
 منداڵەکانی کۆچکردنی دوای لە بەرگیان دوو ، کرا چا  بوو ژیاندا لە بەرگیان شەش کردوون، چا  ستۆکهۆڵم لە

 مێـژووی.. کردووە چا ( کوردی زمانی ستورادە) ناوی بە کتێبێکی( بەغدا) لە دا،( ١٩٦١) ساڵی لە.. کرد چاپیان
( جگەرخـوێن فەرهەنگی) دووبەرگدا لە دا،(١٩٦٢) ساڵی لە.. کردووە چاپی بەرگدا دوو لە و، نووسیوە کوردستانی

 نەنووسـیوە، مندااڵن بۆ تایبەتی شیعری جگەرخوێن ئەگەرچی. نووسیوە رۆمانێکیشی چەند.. کردووە چا  بەغدا لە
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 وەاڵت شــەکرە، شــام) شــیعرەی ئەم نمــوونە بــۆ وەردەگــرن، لــێ چێــژی منــدااڵنیش عرەکانیشــی لە هەنــدێ بەاڵم
 ئەو دەقـــی ئەمە کە.. ســـەرەتاییدا قۆنـــاغی لە( کـــوردی خوێنـــدنەوەی کتێبـــی) بـــاتێکی بە کـــراوە ی،(شـــیرینترە
 : شیعرەیەتی

 
 جیـــــهانی بووکـــــا تـــــووی مـن وەاڵتـێ
  کــانی و مـێرگ و بەهەشـت و بـا  هەمی

 گەوری و نـاز و شۆخ و شەن  و شەپال
  جـــوانی پــڕ و رنـــد و شـــیرین گەلــەک
 کـوردی سەالحــــــــەدینی تاجــــا ســەرێ
  ئاســـــــمانی بورجـــــــــا د رۆژە ئـــــەنی

 زال رۆســتەمێ کەڤــانی تە بورهــێن دوو
  یقـەهـرەمـــــان تیــــرێن ژ تە زولفــێن دو

 مــەزدەک و زەردەشــت ئاگـرێ تە رووێ
  کامـــــــــیرانی شــــــەرابا هێســـــتر تـە ژ

 هــــورمز دەریــایێ وەکـی تە چاڤــێن دوو
  وانـی و مــووش کـــاری ئەلمـاسە کەپـوو

 قـــــــــادر حـــاجی کتــــێبا تە لێــــڤێن دوو
  ــــانیخــ شــــــێخێ بەنـــدا ژ تە زمــــانێ
 بحـنە تــەڤ بــــازن و زەنــــد سەروپــا

  ئەرخــــەوانی رەنــــگێ ژ ســۆرن هەمـی
 دنـــــالی هـــەر تە کـوڕێ جگـــــەرخوێنە

 .خــــــەزانی و نـــــــەزانی ژانــــــا بــەر ژ
  

.. دیــوانەکەیەتی ســێیەمی بەرگــی ســەرناوی و، جگەرخــوێن نیشــتمانییەکانی شــیعرە لە یەکــێکە (ئەز؟ کــیمە)شــیعری
 .دەیڵێتەوە گوڵستانیش هونەرمەند گۆرانی، بە کردوویە پەروەر شڤان هونەرمەند
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 کیمە ئۆۆەز؟

 
 کوردســـــــتان کــوردێ

 ڤولکان و شۆڕش تەڤ
 دینامێـتم تەڤ

 پێـتم و ئاگـــر
 ئێـتوون وەک سـۆرم
 قـەپسوون گــها ئاگـر

 بتەقـــــم گاڤـــــا
 ژیدهــــە دنیـــا
 ئاگر و پیت ئەڤ

 دکـوژی دوژمـن
 ؟....ئــەز کیمە

  
 :دەڵێت دا،... !(کا کوردستانم) شیعری لە
  

 بستانم و بـا 
 کا گولستانم ئـاخ

 ئاخ گرتن تەڤ دوژمن
 .کا کوردسـتان ئـا 

  
 :دەڵێت سروود، بە کردوویە(  گوڵستان)  خاتوو هونەرمەند کە ەوە،( کوردستان) ناوی بە هەر تریدا شیعرێکی لە
  

 کوردســـتان کوردســـتانێ
 دال دەردێ ، گوال بەخچێ
  دەســـتان بن مـایە ئیــرۆ
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 بلــــــــندی کوردســــــتان
 گونـــــدی و بـاژار هەمی
 .بتەدنی خۆ جانێ دڤێ بخوازی کەس هەچی

  
 لە زۆریشــیان.. گەنتێــدە لێیــان و نــین گــرانن کوردمــانەوە منــدااڵنی الی بە جگەرخــوێن شــیعرەکانی زۆری بەشــێکی

 .گۆرانی بە و سروود بە کران کوردمانەوە، ناسراوی هونەرمەندای الیەن
  
 لە ەوە،( عەزیز) و( ئامەد) شاری نێوان دەکەوێتە کە(مەعدەن) قەزای لە (:١٩٨٨ - ١٩١٩:  زازا نورەدین دکتۆر) 

 لە( ١٩٢٥) سـاڵی شۆڕشـەکەی لە. بوو ئایینی زانایەکی باوکی بووە، دایک لە پەروەر کوردستان و کورد خێزانێکی،
ــاکووری ــاوکی کوردســتاندا، ب ــۆر) و ب ــافیز دکت ــرای ی( ن ــرد، شۆڕشــەکەدا لە بەشــداریان ب ــی ســەرکوت دوای ک  کردن

 نورەدین تەمەنی کاتەدا لەو بوون، نیشتەجێ( حەلەب) شاری لە و، کرد کوردستان رۆژئاوای لە روویان شۆڕشەکە،
 .بوو کەمتر ساڵ( ١١) لە
  

 لە ی(دکتـۆرا) بڕوانـامەی دا،( ١٩٦٥) سـاڵی لە و، تەواوکـرد لوبنـان لە( پزیشـکی کـۆلێجی) زازا، نورەدین ۆردکت
( ڤـاڤۆ گیلیـر) نـاوی سویسریشـبە کچێکـی هەر وەرگـرت، سویسرا لە لۆزان زانکۆی لە دا،( پەروەردە زانیارییەکانی)

 نـورەدین(..ڤـالیری شـەنگۆ) نـاوی بە هەیە نکوڕێکیـا تەنهـا و هاوسـەری بە بـوو بـوو، کـورد دڵسـۆزی دۆستێکی کە
ـــۆمەڵەی( ١٩٣١) ســـاڵی زازالە ـــی) ک ـــد( هیڤ ـــی) قامیشـــلو لە دا،( ١٩٣٩) ســـاڵی لە.. دامەزران ـــۆپی تیپ ـــی ت  پێ

 سـەرۆکی بە بـوو( ١٩٤٦) سـاڵی لە.. سـوریا پـاڵەوانی بە بـوون دا،( ١٩٤١) سـاڵی لە کە دامەزرانـد، ی(کوردستان
 بە نووسین و خوێندنەوە فێربوونی بۆ کردەوە، ئێوارانی قوتابخانەیەکی ساڵەشدا، لەو هەر.. (خۆیبوون کۆمەڵەی)

 قوتابیانی یەکێتی)ئەوروپادا لە کوردی، خوێندکاری هاوڕێیەکی چەند لەگەڵ دا،( ١٩٤٩) ساڵی لە.. کوردی زمانی
 دەنگــی) نــاوی بە گۆڤارێکیشــی.. یە یەکێتــی ئەم ســەرۆکی بە بــوو نــوردەین ..ئەوروپادامەزرانــد لە یــان( کــورد

 عوسـمان) شاعیر گەڵ لە دا،( ١٩٥١) ساڵی لە.. دەردەکرد فەرەنسی و ئینگلیزی و کوردی زمانی بە ەوە( کوردستان
 بۆ کوردستاندادامەزراند، رۆژئاوای لە( کوردستان دیموکراتی پارتی) تردا تێکۆشەری سیاسییەکی چەند و،( سەبری

 بە چـاوی تـا کوردسـتان، باشـووری بـۆ هـات نهێنـی بە دا،( ١٩٤٤) ڵیسـا لە.. بـوو پارتییە ئەم سەرۆکی ماوەیەک
 مــاوەی بــۆ و، گیــرا عێــراقەوە رژێمــی الیەن لە بەاڵم.. بکەوێــت( بــارزانی مســتەفا) گەلەکەمــان نەمــری تێکۆشــەری

 هاوڕێیەکیلەسـەر چەند خۆی دا،( ١٩٦١) ساڵی لە نورەدین.. کرد بەندیان تردا شوێنێکی چەند و موسڵ لە ساڵێک
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 و نـاڕەزایی ئەنجـامی لە بەاڵم دەرکـرد، دانیـانبۆ سـێدارە لە سـزای گیـرا، سـوریاوە رژێمی الیەن لە سیاسی چاالکی
 سـاڵ بە گـۆڕێ، سزاکەیان کە ناچارکرد سوریایان رژێمی جیهانی، ناسراوی کەسایەتی و، دەوڵەت چەندین گوشاری

 . داوە یانئازار و ئەشکەنجە پیسترین زینداندا، لە.. زیندانی نیوێکی و
  

 بە نووســەرێکی و، بلــیمەت و گەورە رۆشــنبیرێکی و، ناســراو سیاســیەکی و، سەرســەخت تێکۆشــەرێکی زازا، نــورەدین
 کـورتە نووسـینی لە باڵوکـردوونەتەوە، دا،( رونـاهی) و(هـاوار) گۆڤـاری لە نووسـینی و وتـار دەیـان بە بوو، توانا

ــی ــۆر نوێشــدا، چیرۆک ــورەدین دکت ــۆر ..ناســراوە( یکوردتیشــخۆف) بە زازا، ن ــورەدین دکت  - ١١ - ١) رۆژی لە زازا، ن
 مردنـی بە.. سـپارد خاکیـان بە لەویـش هەر کـرد، دوایـی کۆچی( سویسرا)لە ( لۆزان نەخۆشخانەی) لە دا،( ١٩٨٨
 و ئەدەبـــی بـــزووتنەوەی لە و، کـــورد رزگـــاریخوازی بـــزووتنەوەی گەورەلە زیـــانێکی قارەمانەمـــان، تێکۆشـــەرە ئەم

 .دەکەینەوە یادی شانازییەوە بە و، کوردا دڵی لە نەمرە هەمیشە بەاڵم.. کەوت کوردی رۆشنبیری
  

 لە بــاس دەگێــڕێتەوە، بــۆ خۆیمــان ژیــانی چیرۆکــی کە دا،(  کــوردەواریم ژیــانی)  ژیاننــامەکەی لە زازا، نــورەدین
ــی ــردووە کوردســتانیان دەوڵەتــانەی ئەو و زلهێــز دەوڵەتە ئەو چیرۆک  کــورد لە تاوانێکیــان چ کە دەکــات، داگیرک
 .داون ئەشکەنجەیان و، چەوساندۆتەوە کوردیان چۆن و، کردووە

  
)  ناونیشــانی بە باڵوکــردۆتەوە منـدااڵن بــۆ چیرۆکێکـی دا،( هــاوار) گۆڤــاری ی(٣١) ژمـارە لە زازا، نــورەدین دکتـۆر

ــرۆکەدا، لەم (یەکەن کــورد) ــز هەســتی چی ــوونی و خۆشەویســتی و رێ ــدااڵنی دڵــی دەخــاتە کــورد یەکب  کــوردەوە، من
 جەزیـرە لە روو دەکات،( مووش) شاری لە کوردستان باکووری کوردی ئاوارەبووی منداڵێکی کوڕە لە باس چیرۆکەکە

 نەڕوان، لێی نامۆیەک وەکو کە دەکات، قوتابییەکانی لە داوا مامۆستا قوتابخانەیەیەک، دەچێتە دەکات،( بۆتان)
 پێشان یان،( مووش) شاری شوێنی نەخشەش لەسەر ە،( مووش) شاری ڵکیخە و کوردە منداڵێکی ئێوە وەکو ئەویش

 چیرۆکــی بنەمــای گرنگتــرین بـڕوانین، منــدااڵن بــۆ زازا نــوردین چیـرۆکەی لەم ســەردەمە ئەو چــاوی بە دەداتـت،گەر
 بە کوردســتان، بــۆ خۆشەویســتی و ســۆز بە و کــوردانە هەســتێکی بە منــدااڵن کە ئەویە، ئەویــش تێــدایە، منــدااڵنی

 ژمارە لە کە( ئەحمەدیخانی تەین شێری) دووەم چیرۆکی.. دەکات پەروەردە و گۆش کورد مندااڵنی برایەتی، گیانی
 و، دەکـات( خـانی ئەحـمەدی) گەلەکەمـان کەڵەشاعیری مەزنی لە باس باڵوکراوەتەوە، دا( هاوار) گۆڤاری ی،(٣١)

ــدااڵننی ــورد من ــان ک ــیمەت شــێرە ئەم نەوەی بە خۆی ــانە و بل ــن قارەم ــرۆکەکە هەردوو.. دەزان ــاوی بە چی ــورات) ن  ف
ـــاوێکی کە یەوەیە،( جەوەری ـــوازراوی ن ـــوردین خ ـــرۆکە دوو ئەم.. زازایە ن ـــەرەتای لە کە چی ـــانی س ـــەدەی چلەک  س
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 بە کوردمــان منــدااڵنی پێویســتە کە دەردەخەن، زازا نــوردەین دکتــۆر دووربینــی و توانــا باڵوکــراونەتە، رابــردوودا،
 بەردی چیـرۆکە دوو ئەو کە بڵێـین ئەوە دەتـوانین.. بکەیـن پەروەردە و گـۆش نیشتمانی زیسۆ و کوردایەتی هەستی
 .کوردستاندا رۆژئاوای لە کوردن مندااڵنی ئەدەبی تازەی قۆناغی بناغەی

  
 رۆژئــاوای لە قاميشــلو، بەشــاری ســەر ی( رەش کــونی) گونــدی لە ە،( عوســمان ســلێمان) نــاوی(١٩٥٣: رەش کــونی)

 نـــاوی لە بووە،نازناوەکەشـــی دایـــک کـــورد ئەدەبدۆســـتی و رۆشـــنبیر و پەروە کوردســـتان انێکـــیخێز لە کوردســـتان
 زۆربەی لە کوردمـانە، چـاالکی رۆژنامەنووسـێکی و ناسـراو نووسەرێکی و شاعیر رەش کونی هاتووە، گوندەکەیانەوە

 عەرەبـی بە و کـوردی بە رەش کونی دەردەچن، هەندەراندا لە گۆڤارانەی ئەو و، کوردستان ناو کوردییەکانی گۆڤارە
 تائێسـتا.. نیشـتمانییە و ئاشتی و ئازادی سەرسەختی ئاشقێکی رەش کونی ..باڵوکردوونەتەوە نووسینەکانی و شیعر
 : لەوانە کردۆتەوە، باڵوی و چاپکردووە عەرەبی و کوردی بە شیعری کتێبێکی چەند

  
 .کردووە چاپی ـ٢١١١ ـ ساڵی ـ عەرەبی بە ـ خۆشەویستی و ژیان دەروازەی *
 .کردووە چاپی دا، ـ٢١١٣ ـ ساڵی لە قامیشلو، شاری دەربارەی کتێبێک *
 .کراوە چا  هەولێر لە ـ ٢١١١ ـ ساڵی لە ،١٩٣١ـ ئارارات شۆڕشی رووداوەکانی *
 .کردووە چاپی ـ ١٩٩٨ ـ ساڵی لە نیشتمان، ئەی *
  

 بە دەدات، هانیــان و، کوردمانــدەکات ااڵنیمنــد ئاراســتەی.. نەکــردوون یــاد لە کوردیشــی منــدااڵنی رەش، کــونی
 یەکـێکە و، ناسـنامەیە زمان چونکە ببن، کوردی زمانی فێری کە کوردستاندا، رۆژئاوی لە کورد مندااڵنی تایبەتیش

 و هەڵبەســـت گەلـــێ.. نیشـــتمانمانە چـــونکە بوێـــت، خـــۆش کوردستانیشـــیان.. نەتەوەیـــی گرنگەکـــانی کـــۆڵەکە لە
 :لەوانە کردوون، چاپی و، نووسیوە مندااڵن بۆ چیرۆکەهەڵبەستی

  
 .کردووە چاپی دا،( ١٩٩٣) ساڵی لە( جین و سیبان) ناوی بە یەکەمی شیعری کۆمەڵە *
 .کردووە چاپی دا،( ١٩٩٦) ساڵی لە( بەدرخانم شاگری) ناوی بە دووەمی شیعری کۆمەڵەی *
 .ردۆتەوەباڵوک مندااڵن بۆ شیعری گەلێ.. کورییەکانیشدا گۆڤارە و رۆژنامە لە *
  

  کوردیدا، رۆژنامەگەری رۆژی یادی لە دا،( ٢١١١) ساڵی لە کوردستانەوە، هەرێمی حکومەتی الیەن لە رەش، کونی
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ـــری الیەن لە ـــنبیری وەزی ـــتان رۆش ـــبو کوردس ـــن) خوالێخۆش ـــاکەیی فەلەکەدی ـــو یەوە،( ک ـــەر وەک ـــاعیر و نووس  و ش
 .بەخشی پێ رێزلێنانیان خەاڵتی چاالکوان، رۆژنامەنووسێکی

  
 حەزمـان بەاڵم.. بـدەین پـێ ئاماژەیـان کە نیـیە، بەردەستماندا لە( مندااڵن بۆ رەش کونی) شیعرەکانی کاتەدا لەم

 لە لە نمـوونەیەک وەکـو کـوردی، زمـانی سەر وەرگێڕمە عەرەبییەوە زمانی لە جوانەی، شیعرە ئەم کە ئەم کە کرد،
 :نییە انگر مندااڵنیش بۆ کە رەش، کونی نیشتیمانییەکانی شیعرە

  
 !نیشـتمان ئەی

 ئــــازادی بەبێ داهێنان
 نیـیە، داهێـنان
 نیشـتمان بەبێ ئـازادی
  نیـیە ئــازادی

 ! بــــــــــڕوانە
 هـــــەیە نیشــتمان ئایا

 !خـــــــــــــــــــۆر؟ بەبــی
 هـــــــەیە ئاینـــــدە ئایا
 !شوێن؟ یا نیشتمان بەبێ
 نیشـتمان ئەی
 ئـازادیمی و داهێنان تۆ

 ...نەبـــوونمی و بوونــــم
  
 مامۆســتایەکی بــووە، دایــک لە کوردســتان رۆژئــاوای لە(قامیشــلو) شــاری لە(١٩٦١ :ئیســماعیل ئیســماعیل ئەحــمەد)

ــەرێکی پەروەردەیە، ــراوی نووس ــانە، ناس ــایبەتیش بە کوردم ــواری لە ت ــینی ب ــورتە نووس ــرۆک ک ــانۆگەری و چی  و ش
 عەرەبـــی زمـــانی بە.. ســـوریا نووســـەرانی یەکێتـــی لە شانۆنووســـانە کـــۆمەڵەی امیئەنـــد شـــانۆییدا، لێکـــۆڵینەوەی
 هــیچ بە دانــی کوردســتان، رۆژئــاوای داگیــرکەری ســوریای عەرەبــی شــۆڤێنی رژێمــی ئەمــڕۆش تــا چــونکە دەنووســێت،

 بخـوێنن دیکـور زمانی بە کە نەداوە، کوردمان مندااڵنی بە رێی نەناوە، کوردیدا زمانی بە و کورد نەتەوەی مافێکی
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 قوربـانیی کوردستاندا، رۆژئاوای لە کوردمان، رۆشنبیری و نووسەر دەیان بە و ئیسماعیل ئەحمەد بۆیە.. بنووسن و
 سـوریا، لە سیمیناردا و کۆڕ چەندین لە ئیسماعیل، ئەحمەد.. دەنووسن عەرەبی زمانی بە بەشێکیان.. تاوانەن ئەم

 منـدااڵن، شـانۆی و ئەدەب دەربـارەی و، کـردووە بەشداری دوبەی، عێراق، مەغریب، ئیمارات، فەلەستین، شاریقە،
 لە شـانۆگەرییەکانی و چیـرۆک کـردووە، بەشـداری پێشکەشـکەر بـابەت وەکـو تـردا، واڵتێکـی چەنـد لە و سوریا لە

 خەاڵتیشایسـتە چەنـدین ئێسـتا تـا.. باڵوکـردۆتەوە -ــ دەردەچـن عەرەبـی بە کە - کوردییەکانـدا و عەرەبـی گۆڤارە
 بـۆ کە شـانۆگەرییانەی لەو زۆریش بە.. بەخشیوە پێ تردا واڵتانی لە و سوریا رێزلێنانیانلە بڕوانامەیەکی ندوچە

 بەرهەمــی باڵوکــردنەوەی و چــاپکردن و نووســین لە بەدەوامە ئێســتاش تــا ئیســماعیل ئەحــمەد.. نووســیون منــدااڵنی
 :نووسیونی عەرەبی مانیز بە کە بەرهەمەچاپکراوەکانی لە بەشێکن ناوی ئەمانە.. تازەیدا

  
 . ٢١١١ ساڵی ـ کوردی شانۆی دەربارەی لێکۆڵینەوەیەک -١
 .١٩٩٩ ـ ساڵی شانۆگەرییەکانی -٢
 .٢١١١ ـ مندااڵن ـبۆ شانۆییە دەقی چوار ـ ڕێوی تۆبەی شانۆگەری -٣
 .٢١١١ ـ ساڵی ـ چیرۆکێکە کۆمەڵە ـ عاش  سەمای -٤
 .مندااڵن ـبۆ شانۆگەرییەکە ـ بەدلیسی -٥
 . ٢١١٣ ـ مندااڵن ـبۆ شانۆگەرییەکە ـ نەمر بارزانی -٦
 .مندااڵن ـبۆ شانۆگەرییەکە ـ محەمەد قازی شەواێپ -١
 ٢١١١ ـ مندااڵن ـبۆ شانۆگەرییەکە ـ سەخت کێڵگەیەکی -٨
 .٢١١٦ ـ مندااڵن ـبۆ شانۆگەرییەکە ـ ئەسپێک گوناهی -٩
 . ٢١١٦ ـ لێکۆڵینەوەیە ـ دا مندااڵن شانۆگەری لە کەسایەتی -١١
 .٢١١٦ ـ لێکۆڵینەوەیە ـ سوریدا شانۆی لە کورد -١١
 .مندااڵن ـبۆ شانۆگەرییەکە ـ داوڵ -١٢
 .٢١١٩ ـ مندااڵن ـبۆ دووشانۆگەرییە ـ سوەکە چەقاوە سێ چیرۆکی -١٣
 .٢١١٤  مێردمندااڵن بۆ شانۆگەرییەکە ـ کەلەبەر -١٤
 . ٢١١١  ـ مندااڵن بۆ شانۆگەرییەکە ـ تەمەڵەکە گوێدرێژە خەونەکانی -١٥
 . ٢١١١ مندااڵن شانۆگەرییەکەـبۆ ـ دانا باڵندەیەکی -١٦
 .شانۆگەرییەکە ـ شوورە -١١



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

246 
 

 .٢١١٥ لێکۆڵێنەوەیەکە ـ مندااڵوە الیەن لە شانۆ پیرییەوەچوونی بە -١٨
 .تەوسە رەخنەسازی شانۆگەرییەکی ـ زین و مەم ببورن -١٩
 .چیرۆکێکە دەکەنیـ پێ بچووکەکە -٢١
 

ــاوی نەئەوا ــوو ن ــانی و نووســین هەم ــین ئیســماعیل ئەحــمەد بەرهەمەک ــدین.. ن ــورتە چەن ــرۆک ک  و شــانۆنامە و چی
 .کردوونەتەوە باڵوی و نووسیون تری ئەدەبی رەخنەی و لێکۆڵێنەوە

  
 عەرەبیــیەوە، زمــانی لە ی،(ئیســماعیل ئیســماعیل ئەحــمەد) شــانۆنامەکانی لە حەوت( قــانی  وریــا هەورامــان) 

 چاپی سلێمانی لە دا،( ٢١١٨) ساڵی لە ،(مندااڵن بۆ شانۆنامە حەوت) ناوی بە و، کوردی زمانی سەر وەرگێڕاوەتە
 .کردووە

  
ـــەر) ـــار: نووس ـــۆن بە دووج ـــدیم تەلەف ـــتا بە پەیوەن ـــمەد) مامۆس ـــماعیل ئەح ـــرد، ەوە(ئیس ـــتا کە ک ـــاری ئێس  لەش
 تــۆڕی بەداخەوە، بەاڵم نووســینەکانی، و ژیــان دەربــارەی زیــاتر زانیــاری وەرگرتنــی مەبەســتی بە دەژی،(قامیشــلو)

 (.نەدەبوو یەکتری دەنگی لە گوێمان باش بە و، نییە تەواو پەیوەندییان
 

 ٢١١٤ی ئۆکتۆبەری ٣١
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  ٠٢٠١: بابەتەکانی ساڵی

 
 

 
 

 .راگەیاندنی مندااڵن، گۆڤارەکانی مندااڵن
  

 
 
 
 
 

 -بەشی یەکەم  -
  

 ...(. هۆی بە تر، کەسانی بۆ زانیارییە و هەواڵ ەیاندنیگ: )راگەیاندن گشتی واتای لە مەبەست
  

 منـدااڵن، دەگەیەنـرێتە هـۆیەکەوە چەنـد رێـی لە گشـتی، راگەیانـدنی لە گـرنگە بەشـێکی مندااڵنیشـن، راگەیاندنی
ــامە و گۆڤــار منــدااڵن، گۆڤــاری منــدااڵن، رۆژنــامەی: )وەکــو هۆیەکــانیش ــۆ، قوتابخــانە، پەخشــنامەی و رۆژن  رادی

ـــۆن،تەلەفز ـــینەمای ی ـــت، منـــدااڵن، س ـــدااڵن شـــانۆی ئینتەرنێ ـــان هۆیـــانە لەم هەریەکەش( من  لێـــدەبێتەوە، لقی
 .مندااڵن بە گەیاندنیان بۆ هەیە خۆیان هونەریی و تەکنیکی شێوازی هەریەکەشیان

  
 نیهۆیەکــا و،لە لــ  لە و جــۆر لە تەســەلی بە ئەوەی بــۆ.. فــراوانە و گرنــ  زۆر بــابەتێکی منــدااڵن راگەیانــدنی

ــدوێین ــتی ب ــارەزایی بە پێویس ــۆڵینەوە بە و ش ــوێژینەوەیەکی و لێک ــتییانە وردی ت ــتە.. هەیە زانس ــانی پێویس  کەس
 جیهانـدا، لە ئێستا تا.. بپەڕنەوە لێی سەرکەوتووی بە و، بدەن بەرینە و قووڵ دەریا لەم خۆیان شارەزا و پسپۆر

 راگەیاندنی دەربارەی دکتۆرانامە، و، ماستەرنامە و ەوەلێکۆڵین و زل کتێبی سەدان بە گەالن، هەموو زمانەکانی بە
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 هۆیەکــانی لە هــۆیەک چەنــد لە بــاس کــورتی بە زۆر چاوخشــاندنەدا، لەم ئــێمە. چــاپکراون و نووســراون منــدااڵن
 گۆڤــارە لە و رۆژنــامە لەو مەبەســتمان.. گشــتییە زاراوەیەکــی( منــدااڵن رۆژنــامەی..) دەکەیــن منــدااڵن راگەیانــدنی

 .مندااڵنە تایبەتنبە نەنکەگشتییەکا
 

 و سـەرەکی رۆڵێکـی رۆژنـامە.. (چـوارەمە دەسـەاڵتی رۆژنـامە: )ئینگلیزی ی( بۆرک) وتەی پێی بە ؟..چییە رۆژنامە
 هەر گەالن..  کۆمەڵ تاکەکانی وریاکردنەوەی لە و، کردن رۆشنبیری لە و، گەالن چارەنووسی لە هەیە گرنگی زۆر
 خواسـتەکانی لە و قسـە لە گوزارشـتە بۆ راستیئاوێنەیەکە رۆژنامەی..  کردوە ژنامەرۆ گرنگی بە درکیان کۆنەوە لە

 و، خەڵکــــی هۆشــــی رۆشــــنکردنی لە هەیە ئەرێنــــی کــــاریگەری دادەنرێــــت، رۆژانە خــــۆراکی بە رۆژنــــامە..  گەل
 و ەبـــیئەد و کـــۆمەاڵیەتی و سیاســـی ژیـــانی باسوخواســـی ولە زانیـــاری هەواڵـــی لە و روودا لە ئاگادارکردنەوەیـــان

 .هونەری
  

 واڵتانی زۆربەی لە و، کوردستان لە مندااڵن، بە تایبەتبن بابەتەکانی و، دەربچێت رۆژانە کە رۆژانەی، رۆژنامەی
 خێـرای و زۆر دامودەزگـایەکی خـاوەنی کە هەیە، پێشـکەوتووەکاندا زۆر واڵتە لە تەنهـا..  نیـیە بوونی جیهانیشدا
 پێشـکەوتووی کادیرانی و هونەرمەندان و نووسەران و پسپۆران سەدان بە.. باڵوکردنەوەن و چاپەمەنی و راگەیاندن

 و، دەکەن تێـدا کاریـان منـدااڵن هونەرمەنـدانی و و،رۆشـنبیران منـدااڵن دەروونناسـی و پەروەردە و نووسین بوواری
ــانی سەرپەرشــتیی ــدااڵن رۆژانەی رۆژنامەک ــوودجەیەکی..  دەکەن من  هەروەهــاش بەردەســتدایە، لە زەبەالحیشــیان ب
 بە و خــۆڕایی بە زۆریــش بە..  بەرزە تێگەيشــتنیان و رۆشــنبیری ئاســتی و، خــوێننەوە دەیــان رۆژانە منــداڵەکانیان

..  نین واڵتاندا زۆربەی لە پێویستییانە، و توانا ئەو ئەمڕۆدا لە.. پێدەگەنن رۆژنامەکانیان ئاسانی بە و خێرایی
 بۆ رۆژنامەکانیاندا لە گۆشەیەکیان یا الپەڕەیەک دەردەکرێن، ەورەکانگ بۆ کە رۆژانەی رۆژنامە لەو هەندێک بەاڵم

ــردنەوەی ــابەتی باڵوک ــدااڵن ب ــردوون، تەرخــان من ــا ک ــدێ ی ــار هەن ــامەی و گۆڤ ــکۆیەکی گشــتی رۆژن ــا رۆژانە پاش  ی
 نەوەگەورەکــا الیەن لە بابەتەکانیـان کە دەردەکەن، منـدااڵن بـۆ وەرزی یـا مانگـانە یـا هەفتـانە دوو یـا هەفتـانە،
 و سـایت چەنـدین ئینتەرنێـتەوە، باڵوبـوونەوەی هـۆی بە ئەمـڕۆژدا لە.. دەردەهێنرێن و دەکرێن ئامادە و دەنووسرێن
 ئەلیکترۆنیدا رۆژنامەی مندااڵن،لە بۆ هەمەڕەنگە هەفتانەبابەتی یا رۆژانە کە هەن، مندااڵن بە تایبەت ماڵپەڕی

 .باڵودەکەنەوە
  

  بە زۆر مندااڵندا، ئەدەبی لە و رۆشنبیری لە گرنگە زۆر و کارتێکەر بەشێکی ااڵن،مند راگەیاندنی کە ئەوەی لەبەر
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 :مندااڵندەکەین راگەیاندنی هۆیەکی چەند لە باس کورتی
  

 :گۆڤارەکانی مندااڵن

 
 منـدااڵن، گەشەکردنی و تەمەن قۆناغەکانی پێی بە کە چاپکراوانەن، و نووسراو گۆڤارە ئەو مندااڵن، گۆڤارەکانی

 چـا  و دەردەهێنـرێن و ئامـادەدەکرێن و دەنووسـرێن مندااڵن بۆ تایبەتی بە بابەتەکانییان گەورەکانەوە، الیەن لە
..  بـکەن تێـدا بەشـداریان ئاسـاندا و کـورت و سـووک وبـابەتی گۆشـە هەنـدێ لە خۆشـیان منـدااڵن دەشـێ دەکرێن،

ـــانی بێـــت، هەرچـــۆنێ ـــانەوە الیەن لە منـــدااڵن گۆڤارەک ـــادە گەورەک ـــرێن و ەکـــرێند ئام  مەبەســـتی بە..  دەردەهێن
 ژیـانێکی ئەمڕۆمـانن،بۆ چاوگەشـەکانی منـداڵە ئاراسـتەکردنی و ئامـادەکردن و پەروەردە، ئامانجەکانی هێنانەنەدی

 .ئەمڕۆمان نەوەی لە بەختەوەرتر نەوەیەکی پێگەیاندنی بۆ..  شیواتر گەشترو دواڕۆژێکی و،بۆ خۆشتر و باشتر
 

ـــاری ـــدااڵن، گۆڤ ـــێک من ـــۆیە لە ەیەک ـــدنی گرنگەکـــانی ه ـــدااڵن راگەیان ـــد.. من ـــەرچاوەیەکی و ناوەن  لە گـــرنگە س
 و ناسـک هونەری و ئەدەبی شێوازێکی بە شیرین، و ساکار زمانێکی بە کە.. مندااڵن کردنی رۆشنبیری سەرچاوەکانی

 تری سەرچاوەکانی ڵلەگە کە کردووە وای تایبەتمەندییەش ئەم دەڕازێنرێنەوە، و ئامادەدەکرێن بابەتەکانی جوان،
 رابکێشـن منـدااڵن سـەرنجی دەتوانن ئاسانی بە مندااڵن گۆڤارەکانی چونکە هەبێت، جیاوازیان مندااڵندا، رۆشنبیری

 رەنگاوڕەنگەکانیاندیـدەیان و جـوان وێـنە سـەیرکردنی وبە وەربگـرن بابەتەکانیـان خوێندنەوەی لە چێژ مندااڵن و،
 .ببنن شیرین الیان و مندااڵنبن گۆڤارەکانی هەمیشەی هاوڕێی و هۆگر کە بکەن، مندااڵن لە واش بکەن، رۆشن

  
 و زانیاری و ئەدەب بە تایبەتن کە گۆڤارانەن ئەو مندااڵن، گۆڤارەکانی: " دەڵێت( ئەلمەعال ئەبو عەبدولفەتا )

 ".دەکەن سەرپەرشتییان تایبەتییەوە یا گشتی کەرتی لەالیەن کە..  مندااڵن رۆشنبیری
  
 دەکــرێن، منــداڵ ئاراســتەی کە گۆڤــارانەن ئەو: "دەڵێــت منــدااڵنەوە، گۆڤــاری بــارەی لە یــش(یوســف تەوابعەبــدول)

 زیـــاتر قوتابخانەکـــان لەگۆڤارەکـــانی ئەمـــانە منـــدااڵن، کردنـــی رۆشـــنبیری بـــۆ دەردەکـــرێن گەورەکـــانەوە لەالیەن
 ".باڵودەکرێنەوە

  
  و رەسەن نەریتە و داب و بەها و رۆشنبیری واستنەوەیگ بۆ و پاراستن بۆ گرنگن ناوەندێکی مندااڵن گۆڤارەکانی
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 و فێرکـــردن و پەروەردەکـــردن هۆیەکـــانی لە گرنگیشـــن زۆر هـــۆیەکی.. داهـــاتوو نەوەی بـــۆ کـــۆمەڵ جوانەکـــانی
 گۆشــکردنی بــۆ گرنگیشــن هانــدەرێکی و هــۆ - کــورد منــدااڵنی گۆڤارەکــانی - منــدااڵن، ناڕاســتەوخۆی ئاراســتەکردنی

ـــدان ـــتی بە من ـــو هەس ـــتان بە و ردایەتیک ـــتی بە و پەروەری کوردس ـــایەتی خۆشەویس ـــۆیەکی.. مرۆڤ ـــرنگن ه ـــۆ گ  ب
.. کوردســتان جــوانی سروشــتی بە و جوگرافیــا بە و گەلەکەمــان ســەروەری لە پــڕ مێــژووی بە منــدااڵن ئاشــناکردنی

.. گەشـەکانمانچاو منـداڵە بە گەلەکەمـان نەمرەکـانی نـاودارە و تێکۆشەران کەڵە و سەرکردە ناساندنی بۆ هۆیەکن
 بە و، بەرگریکــردن بە کــردن شــانازی و خۆشەویســتی بە کوردمــان، منــدااڵنی فێرکردنــی بــۆ گرنگیشــن زۆر هــۆیەکی

 و ئـازایەتی سیمبولی و هێما بوونەتە کە کوردستان، قارەمانەکانی گەریال و پێشمەرگە فیدایی گیان و پاڵەوانێتی
 و، دەکەن منـدااڵن ئارەزووەکـانی و حەز و بەهـرە بە گەشـە ااڵن،منـد گۆڤارەکـانی.. جیهاندا هەموو لە پاڵەوانێتی

 و زەنگینتـر زمانەوانیشیان فەرهەنگی و رستە و وشە سامانی..  دەکەن گەشتر و فراونتر ئەندێشەیان و بیر ئاسۆی
 . دەکەن رەنگینتر

  
 و شـارەزا کەسـانی الیەن ەل منـدااڵن جیهانییەکـانی گۆڤـارە منـدااڵن، گۆڤارەکـانی رۆڵـی هەستیاری و گرنگی لەبەر

 هــــونەری و منــــدااڵن هــــونەری و دەروونناســــی و پەروەردە و رۆشــــنبیری و ئەدەب و نووســــین بــــواری لە پســــپۆر،
 گەلــێ.. دەردەهێنــرین و دەکــرێن سەرپەرشــتی و ئامــادەدەکرێن و دەنووســرێن منــدااڵنەوە، بابەتەکــانی وێنەکێشــانی

ــانی لە چــاپکردن و،شــێوەی هــونەری پێویســتی و مەرج ــانی دەرهێن ــدا گۆڤارەک ــو رەچــاودەکەن، مندااڵن  جــۆری: وەک
 نرخـی و تیـراژ رەنگـان، و وێـنە گونجـانی پیتەکان، قەوارەی و، بەرگ دیزایینی الپەڕەکان، قەوارەی کاغەزەکان،
 . هتد... گۆڤارەکان،

  
 و، زمـانەوانی ێریوچـاود و، کـردن سەرپەرشـتی و ئامـادەکردن و نووسـین ئەرکـی ئێمەشـدا، کوردستانی لە پێویستە

 و نووســەران بە کــورد، منــدااڵنی بــۆ کوردییەکانمــان گۆڤــارە و،دەرهێنــانی رازانــدنەوە و، بابەتەکــان وێنەکێشــانی
 منــدااڵن هەراشــبوونی قۆناغەکــانی شــارەزایانی و، کــوردی زمانزانــانی شــارەزایانی و رۆشــنبیران و هونەرمەنــدان
ــر بســپێردرێن، ــادەکردنی و چــاودێری لەژێ ــواری شــارەزای ووســەرانین ئام ــن مندااڵنــدا رۆشــنبیری و ئەدەب ب  بە.. ب

 ئامـادە بابەتەکانیـان و دەبـن بەڕێـوەی کەسـانێک منـدااڵن، بۆ کوردییەکانمان گۆڤارە لە بەشێک ئەمڕۆدا داخەوەلە
 ،منـدااڵن بـۆ زمانینووسـین و گەشـەکردن قۆناغەکـانی و رۆشـنبیری و ئەدەب بـواری لە نابەڵـدن کەسانێکی دەکەن،
 نزمــی ئاســت و کــاڵوکرچی و الوازی هــۆی بــوونەتە ئەمــانە هەڕەمەکیــیە، و ئاســان کــارێکی ئەمە کە وابــزان رەنــگە

 ..  نین مندااڵندا ئارەزووەکانی و پێویست ئاستی لە بەشێکیان راستیدا کورد،لە مندااڵنی گۆڤارەکانی بابەتەکانی
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 .رینپسپێ - قەساب بە گۆشت و نانەوا بە نان - با وتەنی کورد
  

 :سوود و ئامانجەکانی گۆڤارەکانی مندااڵن

  
 لە منـداڵێکیش هەمـوو .. منـدااڵنن رۆشـنبیری گرنگـی و سـەرەکی هـۆیەکی منـدااڵن گۆڤارەکـانی کە ئەوەی سـەرەڕای
 سـەرنجی دەوروبەری،کە شـتانە ئەو هەمـوو وێنەی جوانی بە دەتوانێت هەیە، ناسکی شاعیرانەی هەستێکی ناخیدا،
 و سـوود گرنگتـرین لە بـاس خـوارەوەدا، خـااڵنەی لەم چڕی بە و کورتی بە.. کێێشێت بیان ناخیدا لە..  رادەکێشن

 :دەکەین مندااڵن گۆڤارەکانی ئامانجەکانی
  
 و ئەدەبـی بـابەتە ئەو رێـی لە منـدااڵن، کردنـی رۆشـنبیری بـۆ گرنگن سەرچاوەیەکی و هۆ مندااڵن، گۆڤارەکانی -١

 .دەکەنەوە باڵویان ئاسانانەی ەهەمەڕەنگ زانیارییە و زانستی
 ژیانیانـدا قۆناغەکـانی لە کە منـدااڵن، ناپەسـەندەکانی خـووە لە و کێشـە لە هەندێ گۆڤارانەوە، ئەم رێی لە -٢

 کەللـــەڕەقی، بێــزاری، خۆهەڵکێشــان،درۆ، خۆپەرســتی، بــوون، خۆبــایی لە: وەکــو دەبــن، چارەســەر بــوونە فێریــان
 .هتد... الساری،

 بەهرەدارتـر و زۆرزانتـر و هۆشـیارتر و زیرەکتـر و رۆشـنبیرتر دەخـوێننەوە، مندااڵن گۆڤارەکانی یمندااڵنە ئەو -٣
 .دەبێ زەنگینتر گشتییان زانستی و زانیاری دەبێ، فراونتر رۆشنبیرییان ئاسۆی..  دەبن

 بۆچوونەکـانی و را دروسـتی بە نووسـین، بە و بەزاری راشـکاوی، بە و بـوێرانە کە رادێـن، ئەوە لەسـەر مندااڵن -٤
 .بکەن خۆیان هزری لە بەهرەکانیانو، لە و توانا لە گوزارشت دەرببڕنو، خۆیان

 .دەکەن گەشە تازەگەریان و داهێنان و بیرکردنەوە توانانی -٥
 .نییە بەس سینەما و تەلەفزیۆن سەیرکردنی تەنها کە تێدەگەن و، رادین خوێندنەوە بە مندااڵن -٦
 . گەشەدەکەن دەربڕینیان و زمانەوەنیان توانای دەخوێننەوە، مندااڵن یگۆڤار کە مندااڵنەی ئەو -١
 و، دەدەن هۆشــیان و بیــر زاخــاوی زیــاتر لێیــانە، حەزیــان کە بەســوودانەی بــابەتە ئەو خوێنــدنەوەی رێــی لە -٨

 . دەکەن فراونتر سەرنجدانیان و ئەندێشە ئاسۆی
 .نەخشەسازی و جواننوسین وێنەکێشان، : وەکو گەشەدەکەن، ئارەزووەکانیان و وبەهرە خولیا -٩
 .دەبێت شیرین و دروست ال کۆمەڵگاکەیان کۆمەاڵیەتییەکانی جوانە بەها و نەریت -١١
 .پارێزن دەیان و، دەبن گەلەکەیان جوانەکانی بەها و نەریت و داب ئاشنای -١١
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 دەبــنە کێشــانە ئەم..  ەرەشــبنگەو کە دەکــرێتەوە، چاویــان و، دەگەن نیشــتمانییەکان و نەتەوایەتــی کێشــە لە -١٢
 .بایەخدانیان جێی
 لە بەرگریکــردن کە دەکەن بەوە هەسـت دەبێــت، نیشـتمانەکەیان بـۆ" ئینتیمابوونیــان" هاوبەسـتەبوونیان و سـۆز -١٣

 .دەبێت ئەستۆیان پیرۆزی و پێویست ئەرکێکی نەتەوەکەیان، پیرۆزەکانی بەها لە و، نیشتمانەکەیان
 ژیانێکی هێنانەدی بۆ.. شیرینەکانیان خەونە و خۆزگە و هیوا هێنانەدی بۆ..  دەبەخشن پێ گەشبینیان و هیوا -١٤

 .گەشتر داهاتوویەکی..  و خۆشتر
 .دەکەن ئاشنا رەواکانیان مافە بە مندااڵن -١٥
ــدااڵن، گۆڤارەکــانی -١٦ ــۆ باشــن هانــدەرێکی من ــدەنە منــدااڵن ئەوەی ب ــدنەوە خووب ــڕێن لێــی و خوێن  خــوی و دانەب

 .رنپێوەبگ
 .بگرن یاسا سەروەری لە رێزگرتن کە دەبن ئەوە فێری مندااڵن مندااڵنەوە، گۆڤارەکانی لە -١١
 هـاوڕێتی، یەکێتـی، برایەتـی،: وەکـو دەڕوێـنن، مندااڵنـدا دڵـی لە جوان و بەرز رەوشتی مندااڵن، گۆڤارەکانی -١٨

 راستگۆیی، رێزگردن، هێمنی، سۆزداری، دڵسۆزی، هەرەوەزی، هاوکاری، خۆڕاگری، بەرگری، بەرخودانی، ئازایەتی،
 نەکردنـی دادپەروەری،جیـاوازی چـاکەخوازی، ژیـنگە، پاراسـتنی یاسـا، لە رێزگرتن خۆشەویستی، نەکردن، ناپاکی

 .تر پیرۆزی و بەرز بەهای و ئامانج گەلێ ئەمانەو مرۆڤایەتی، بەرزی باوەڕی و هەست رەگەزی،
 .پڕدەکەنەوە دااڵنمن پەرژانی کاتی مندااڵن، گۆڤارەکانی -١٩
ــۆ نووســین بــزووتنەوەی منــدااڵن گۆڤارەکــانی -٢١ ــۆ هەل..  زینــدوودەکەنە منــدااڵن ب ــواری نووســەرانی ب  ئەدەبــی ب

 منـدااڵن بە خۆیـان جوانەکانیـانەوە، بابەتە رێی لە و، باڵوبکەنەوە نووسینەکانیان ئەوەی بۆ دەڕەخسێنن، مندااڵن
 .بکەن ئاشنا

 منــدااڵن.. فێربوونــدا و خوێنــدنەوە فراوانــی جیهــانی رووی بە ئەفســووناوین، ەرگــایەکید منــدااڵن گۆڤارەکــانی -٢١
 لە..  خــوێننەوە دەیــان و گۆڤارەکانــدەکەن بابەتەکــانی خۆیــان،گوڵبژێری ئــارەزووی بە و ئــازادی بە و سەربەســتن

 .دەبەستن خۆیان بە پشت خوێندنەوەداشدا
ــــدنەوەی رێــــی لە منــــدااڵن -٢٢ ــــان باســــی و هەواڵەکــــان ئاگــــاداری دااڵنەوە،منــــ گۆڤارەکــــانی خوێن  و گەلەکەی

 .دەبێت سەردەمەکەیان تەکنولۆژیای تازەکانی داهینانە لە ئاگایان..  دەبن جیهان و نیشتمانەکەیان
 .دەبن ئاشانا گەلەکەیان، سەروەرییەکانی بە و مێژوو بە و، رەسەن کەلەپوری بە -٢٣
 داهـاتوودا لە ئەمـانن و، نیشـتمانەکەیان بڕبڕەپشی دەبنە و، داهاتوون الوانی کە دەکەن، ئاراستە وا مندااڵن -٢٤

 .بەڕێوەدەبەن نیشتمانەکەیان و گەل کاروباری و، دەسەاڵتدار دەبنە
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 .بکەن قبووڵ رەخنەش و، بگرن رەخنە کە رادەهێنن، مندااڵن مندااڵن، گۆڤارەکانی -٢٥
  

 :جۆرەکانی گۆڤارەکانی مندااڵن

  
ــانی ــدااڵن گۆڤارەک ــنە من ــد دەب ــان جــۆرێکەوە، چەن ــاری): جــۆرن ســێ گرنگترینی ــایبەتی) و( گشــتی گۆڤ   و( گۆڤاریت

 :دەکەین باسیان کورتی بە ،(کۆمیکس گۆڤاری)
  
 گشــتی گۆڤــاری جیهانــدا، هەمــوو لە منــدااڵنە گۆڤــاری باڵوتــرین و بــاوترین گۆڤــارە، جــۆرە ئەم :گشــتی گۆڤــاری -١

 و ناسک زمانێکی بە خۆش، زانستی و هونەری و زانیاری و ئەدەبی گەیهەمەڕەن و هەمەچەشنە بابەتی بە مندااڵن،
 زانیـاری و زانسـت سەرکێشـی، چیرۆکـی وێـنەدار، چیرۆکـی زنجیـرە چیرۆکـی، وەکـو.. دەڕازێنرێتەوە شیرین و ئاسان
 نیشرەنگاوڕەنگەکـا کێشـراوە وێـنە بێگومـان.. هتـد... مندااڵن، فۆتۆگرافی وێنەی ناسک، و کورت هۆنراوەی گشتی،
 گۆڤـارەکە دەرهێنـانی و پـێکەوە، وێنەکـان و بابەتەکـان گۆنجانی.. مندااڵنن گۆڤارەکانی گرنگی و سەرەکی بەشێکی

 رازاوە دەبێتەگۆڤارێکی.. مندااڵن بۆ بەسوود هونەری و ئەدەبی کارێکی دەبێتە راکێش، سەرنج و جوان شێوەیەکی بە
ــدااڵن خۆشەویســتی بە دەبێتەهــاوڕێو .. و قەشــەن  و ــاری لە پێویســتە..  من ــانی رەچــاوی گشــتیدا، گۆڤ  قۆناغەک

 بابەتەکـانیش و، بگیـرێن لەبەرچـاو منـدااڵن ئارەزووەکـانی و خواسـت و، منـدااڵن زمـانی فەرهەنگی و، هەراشبوون
 لە منـدااڵن تـا..  بـن ئاسـان و کورت بابەتەکانی پێویستە نەبن، دوور مندااڵنەوە ژینگەی و ژیان لە و نەبن نامۆ

 . نەبن بێزار ەوەیانخوێندن
 

 وەرزی، گۆڤاری هەفتانە، دوو گۆڤاری مانگانە، گۆڤاری: دەبنە دەرچوونیان، ماوەی پێی بە مندااڵن، گشتی گۆڤاری
 دەردەکـرێن، قوتابخانەکانـدا لە کە گشـتییانەی گۆڤـارە ئەو وەکـو دەردەکرێن، جارێک ساڵی هەن گۆڤاریش هەندێ

 .دانهەمەجۆرە بابەت کتێبێکی شێوەی لە کە
  

 بـۆ مانگـانە یـا هەفتـانە، یـا رۆژانە، پاشـکۆیەکی دەردەچـن، گەورەکـان بۆ کە مانگانە، گۆڤاری و رۆژنامە هەندێ
 .رازێننەوە دەیان خۆش و ئاسان هەڕەنگەی بابەتی بە و، دەردەکەن مندااڵن

  
  (٥٥١١) لە زیاتر ردەچن،دە مندااڵن بۆ جیهاندا هەموو لە کە گشتییانەی، بابەت گۆڤارە ئەو ژمارەی ئەمڕۆدا لە
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 بە و، دەردەکــرین منــدااڵن بــۆ گشــتی گۆڤــاری (١١٥) مانگــانە فەرەنســاد، لە تەنهــا.. جیهــانین و لۆکــاڵی گۆڤــاری
 .باڵودەکەنەوە لێ ژمارەیان هەزاران

  
 بەڵکـو نـین، گشـتی و هەمەڕەنـگە بابەتەکانیـان کە گۆڤـارانەن ئەو بابەتی تایبەتی گۆڤاری :تایبەتی گۆڤاری -٢

 منـدااڵن گۆڤـاری نمـوونە بـۆ.. منـدااڵن بۆ وەرزشی یا هونەری یا رۆشنبیری و ئەدەب تایبەتی بوارێکی بە تایبەتن
( .. منـدااڵن بـۆ زانیـاری گۆڤـاری) یـا ،(مندااڵن شانۆی) یا ،(مندااڵن وفیلمی سینەما) هۆنەری بە تایبەتە، هەیە

 لە زۆر لە ئەمەو.  هتــد... (منــدااڵن بــۆ ئــاینی ۆڤــاریگ( ..)کۆمیــدی گۆڤــاری( .. )منــدااڵن بــۆ وەرزشــی گۆڤــاری)
 الڵەکـان، نابیناکـان،) بـۆ دەردەکـرێن تایبەتییەکانیش پێداویستییە خاوەن بۆ تایبەتی گۆڤاری جیهاندا، واڵتانی
 .دەردەکەن دووسااڵن مندااڵنی تەمەنی بۆ مانگانە گۆڤارێکی دا،( ژاپۆن) واڵتی لە(.. کەڕەکان

  
 وێنەی زنجیرە بە چیرۆکەکانی، بابەتەکانی، و، دەردەچن مندااڵن بۆ کە دەڵین گۆڤارانە بەو :کۆمیکس گۆڤاری -٣

 گۆڤــاری) ســەرهەڵدانی.. پــێکەوەن وێنەکــان و ســیناریۆ واتــا باڵودەکــاتەوە، کورتــدا ســیناریۆی گەڵ لە و، کێشــرا
ــتەوە( کــۆمیکس ــۆ دەگەڕێ ــدی کە ز،( ١١٩٦) ســاڵی ب ــاریگ لە( هــوگراس) وێنەکــێش هونەرمەن ــۆمبس) ۆڤ  دا،کە( ک

 و دەکێشـا( دەسـتکرد وێـنە و کـورت سـیناریۆی) بە چیرۆکەکـانی دەکـرد، منـدااڵنی الپەڕەکـانی بابەتی سەرپەرشتی
 .دەردەکرێن ئەمڕۆشدا لە و، دەرکران شێێوەیە بەم گۆڤار چەندین و رێباز بە بوو لەوەدوا،..  دەیڕازاندەوە

  
 یەکان( وەتەری) وێنەکێشە دەستی لەسەر نۆزدەمیندا، سەدەی ۆمیکس،لەک گۆڤاری کە دەڵێن، توژێنەران لە هەندێ
 ،(مـــاوس میکـــی: )گۆڤـــاری نمـــوونە بـــۆ دەردەچـــن، کـــۆمیكس گۆڤـــاری چەنـــدین ئەمڕۆشـــدا لە.. هەڵـــداوە ســـەری

 .هتد(... ئاسنین پیاوی()سۆپەرمان) ،(تەڕەزان) ،(دوناڵدوک)
  

 بەاڵم دەردەکەن، دیـوار سـەر باڵوکـراوەی و گۆڤـار انەکـانیشقوتابخ کـردن، باسمان کە گۆڤارانەی جۆرە لەو بێجگە
 ئەو پێویســــتە.. دەکەن دەریــــان کە قوتابخانــــانەی بەو تــــایبەتین رادەیەک تــــا و، ســــنووردارن باڵوبوونەوەیــــان

 و بەڕێوەبەر دەستەی الیەن لە مندااڵن، گۆڤارەکانی سەرەتادا لە واڵتادا، زۆربەی لە نەکەین، فەرامۆش راستییەش
 باڵودەکـرانەوە و دەردەهێنران و دەکران ئامادە گۆڤارەکان قوتابییەکان هاوکاری بە قوتابخانەکانەوە، ۆستاکانیمام
 .قوتابیان بۆ بوون ئامۆژگاری رێنمایی و گشتی زانیاری و فێرکاری و پەروەردیی بابەتەکانیان زۆری بە.. 
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 :چەند پێویستییەک لە گۆڤارەکانی مندااڵندا

  
 مندااڵنـدا هۆشی و توانا و شارەزایی چوارچێوەی لە مندااڵن، گۆڤارەکانی بابەتەکانی و رووداو و باس پێویستە -١

 .بن
 و ســیاکۆلۆژی لەبەرچــاوگرتنی و، منــدااڵن پێویســتییەکانی بنامــای لەســەر بابەتەکــان، هەڵبژاردنــی پێویســتە -٢

 .بن مندااڵندا بایۆلوژی
 .بەدووربن دەمارگیری و توندوتیژی ئاراستەی و، سواو رێنمایی و وشک ئامۆژگاری لە -٣
 .بکەن مندااڵن کێشەکانی لە و بیر لە گوزارشت -٤
 .ئاشکرابن و روون و تەواو بابەتەکانی بیرۆکەی -٥
 .تێبگەن و،لێیان بەکارهێنرابن مندااڵنەوە بەالی باوبن، و کورت و ئاسان رستەکانی و وشە -٦
 .بەکاربهێنن مندااڵندا گۆڤارەکانی ەکانیبابەت داڕشتنی لە کوردی پەتی زمانی -١
 .نەکەن تەواویان و وەرستبن خوێندنەوەیان بە مندااڵن و، درێژبن بابەتەکان نابێت -٨
 .بدرێن گۆڤارەکان دووەمی و یەکەم بەرگی رازانەوەی بە زۆر، گرنگییەکی و بایەخ پێویستە -٩
 و ئاسـانتر و خۆشەویسـت بابەتەکـان زیاتر بەتەکاندا،با ناوەڕۆکی لەگەڵ گونجاو رەنگاوڕەنگی وێنەی کێشانی -١١

 .مندااڵن الی لە دەکەن شیرین
  

 :بایەخی وێنە لە گۆڤارەکانی مندااڵندا

  
 روونکــرنەوەی و دنەوە رازا بــۆ وێنەکێشــانەوە، الیەن لە کێشــراوبێت بەدەســت وێــنەی یــا بێــت فۆتــۆگرافێ چ وێــنە

 گرنگــی هــۆیەکی وێــنە.. قســەکردنە زمــانی وەکــو هــونەرییە مــانێکیز منــدااڵن، گۆڤارەکــانی نووســراوەکانی بــابەتە
ــردنە گوزارشــت ــایەکی و، ک ــانی گرنگــی و ســەرەکی بنەم ــدااڵنە گۆڤارەک ــنە.. من ــرین، تەواکەری نووســین و وێ  یەکت
 دیزایین و وێنە چێژی گرنگی..  نییە کەمتر شیرین و ناسک وشەی بایەخی لە رەنگاوڕەن ، و جوان وێنەی بایەخی

ــ رە و ــان و ن ــب لە تابلۆک ــانی لە و کتێ ــدا، گۆڤارەک ــدەی مندااڵن ــاوەڕۆک ئەوەن ــتن و ن ــ  داڕش ــدار و گرن  و بایەخ
ـــاریگەرن ـــنەی.. ک ـــاوڕەنگزۆر و جـــوان و قەشـــەن  وێ ـــرنگن رەنگ ـــوانن و گ ـــوڕی لە زۆر دەت ـــانی و کەموک  الوازییەک

 دەرهێنــانی و،لە رازانــدنەوە ەکــانیبابەت لە نیــیە بابەتێــک تەنهــا وێــنە کەواتە.. داڕشتنیانداپۆشــن نووســینەکانو
 و رۆشـنبیری بـایەخێکی وێـنە.. مندااڵن گۆڤارەکانی لە سەرەکییە و بنەڕەتی بابەتێکی بەڵکو مندااڵن، گۆڤارەکانی
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 نــاوەڕۆکی نووســینەکان، خــودی لە زیــاتر وێنەکــان، جــار هەنــدێ.. هەیە گرنگــی و گەورە گەیانــدنی و راگەیانــدن
ـــان ـــاتر.. دەدەن بەدەســـتەوە مەبەســـتەکان ئاســـانتریش.. کەنەوەدە ئاســـان و روون بابەتەک ـــدااڵن ســـەرنجی زی  من

 مندااڵن دەروونی و دیدە بە زیاتریش خۆشییەکی.. و دەبەخشن خوێندنەوەش بە زیاتر چێژێکی و تام.. و رادەکێشن
.. دەبـن دروسـت ال جوانیـان هەسـتی و هـونەری چێـژی جوانەوە، رەنگاوڕەنگی وێنەی رێی لە مندااڵن..  دەگەیەنێنن

 .مندااڵندا چێژی و، هەست و، هۆش بنیاتنانی لە هەیە گەورەی کارتێکردنێکی رەنگاوڕەن  وێنەی چونکە
 

 بـۆ منـدااڵن، هۆشـی و بیـر زاخـاودانی بـۆ و، دیـدە راهێنـانی بـۆ مندااڵنـدا، گۆڤارەکـانی زۆری بەشێکی لە دەبینین
ــژی ــنەی دوو..  ســەرنجدانیان تي ــاوڕەنگی وێ ــ رەنگ ــاواز، وویلەیەکچ ــا جی ــنە دوو لە ی ــاتر، وێ ــاڵودەکەنەوە زی ..  ب

 .وێنەکان نێوان جیاوازییەکانی دۆزینەوەی لە دەبینن زۆر و خۆشی مندااڵن
  
 وێنە لە شارەزاییان ساڵییەوە، دوو تەمەنی لە قوتابخانە، چوونە پێش مندااڵن، زۆربەی: " دەڵێت( بارڵت ماری)

 بە ناســراوەکان شــتە وێــنەی بە ئامــاژە و، فێــردەبن لێــوەی تییانهەبێــت،تایبە وێنــداری کتێبــی لەوانەیە هەیە،
 ...".پشیلە، ، تۆ  ، منداڵ: وێنەی نموونە، بۆ دەدەن، الیانەوە

 
 :مێژووی داهێنانی گۆڤاەرکانی مندااڵن

  
 نـاغێکیقۆ بـۆ جیهانـدا، واڵتانی زۆربەی لە سەرهەڵدانی مێژووی بابەتە، تازە ئەدەبی هونەرێکی مندااڵن گۆڤاری
 لەدایکبــوو( فەرەنســا) واڵتــی لە هەژدەمینــدا، ســەدەی لە جیهانــدا، لە جــار یەکەمــین بــۆ.. دەگەڕێــتەوە نزیــک

( منـدااڵن ی هـاوڕێ) نـاوی بە دا( فەرەنسـا) دا،لە( ١١٩١ - ١١٤١) سـااڵنی نێـوان لە مندااڵن، گۆڤاری یەکەمین..
 نـاوی بە نەکـرد، ئاشـکرا خـۆی نـاوی بوو، مندااڵن ستیئەدەبدۆ نووسەرێکی گۆڤارە، ئەم بەڕێوەبەری.. دەرچوو ەوە

 و ناسـک شـێوازێکی بە و، شـیرین و ئاسـان زمـانێکی بە کە.. دەرکـرد گۆڤارەکەی ەوە( مندااڵن ی هاوڕێ) خوازراوی
 ئەدەبی و راگەیاندن بواری لە بوو، تازە دەستپێکی هەنگاوێکی گۆڤارە ئەم دەرکردنی.  دادەڕشتن بابەتەکانی رەوان
 لە منــدااڵنی چیرۆکــی چەنــدین گۆڤــارە ئەم.. منــدااڵن ئەدەبــی نووســەرانی بــۆ بــوو باشــیش هانــدەرێکی ااڵنــدا،مند

 ی هـاوڕێ.. )کـرد فەرەنسا مندااڵنی بە پێشکەشی و، فەرەنسی زمانی سەر گێڕایە وەری و، وەرگرت ترەوە واڵتانی
 خوێنــدنەوەی زۆریــانلە چێژێکــی پڕبکــاتەوە، منــدااڵن ئارەزووەکــانی و حەز لە گەورە بۆشــاییەکی تــوانی( منــدااڵن
 چینــی رۆشــنبیری منــدااڵنی زۆری بە ســەرەتادا، لە بەاڵم.. وەردەگــرت بەســوودەکانی و خــۆش و هەمەڕەنــ  بــابەتە
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 کەم منـدااڵن زۆری بەشـێکی نـرخەکەی، گرانـی لەبەر.. هەبوو گۆڤارەیان ئەم خوێندنەوەی و کڕین توانای برجوازی
 .خوێندنەوەی لە بوون بەش بێ نەبوو، کڕینیان نایتوا فەرەنسا، دەرامەتی

  
 لە مندااڵن گۆڤاری یەکەمین دەڵێن دەکەن، مندااڵن گۆڤاری سەرهەڵدانی مێژووی لە باس کە کەسانەی لەو هەندێ

 لەسـەر چەخـت زۆرتـر سـەرچاوەکان، زۆری هەرە بەشـێ بەاڵم.. دەرچـوو فەرەنسا لە دا( ١٨٣١) ساڵی لە جیهاندا،
 .دەکەنەوە( ١١٩١ - ١١٤١) سااڵنی ننێوا مێژووی

  
 رۆژنـامەی سەرنووسـەری و بەڕێـوەبەر( پولیتزەر جۆزیف) رۆژنامەنووس، شدا،( ئەمریکا یەکگرتووەکانی واڵتە) لە
 پاشکۆیەدا، لەم دەردەکرد، مندااڵن بۆ رۆژنامەیەی ئەم تایبەتی پاشکۆیەکی دا،( ١٨٩٨) ساڵی لە( جیهان: ورڵد)
 سێناریۆدا، لەگەڵ دەیکێشان،( ئۆتکوڵت) ئەمریکی بەناوبانگی وێنەکێشی کە جوان، کێشراوی وێنەیەکی زنجیرە بە
..  دەگێـڕایەوە( نیویـۆرک) شـاری شـەقامەکانی لە ئەمریکـی، سەرکێشـی منـداڵێکی گەشتەکانی چیرۆکدا، شێوەی لە

 لە پاشــکۆیە ئەم دوای بە دوا.. ناوزەنــدکرا ئەدەبــی تــازەی بــاتێکی بە ســەردەمەدا، لەو پاشــکۆیە، ئەم دەرچــوونی
 .دەرکران مندااڵن بۆ هەمەڕەنگە بابەت تایبەتی و گشتی گۆڤاری چەندین ئەمریکادا،

  
 منـدااڵن بـۆ ئینگلـتەرادا لە گۆڤـاری یەکەمـین دا،( ١٩١٥) سـاڵی لە(  پەری)  خـاتوو شـدا،( ئینگلـتەرا) واڵتی لە

 ئەم خوێندنەوەی لە ئینگلتەرا مندااڵنی سوودەی و یخۆش و چێژ ئەو..  ەوە(قوتابخانە باخچەی) ناوی بە دەرکرد،
 .نەبوون قوتابخانەدا ئامۆژگارییەکانی و رێنمایی وشکە و ئاسایی تەڵقین لەکتێبە دەگرت، وەریان گۆڤارە

  
 دەری کومۆنیسـت پـارتی کە گۆڤـارانەی لەو بـوون بریتـی منـدااڵن، گۆڤارەکـانی پێشـوودا، ی(سـۆڤیەتی یەکێتی) لە

 گـۆش منـدااڵنیان کۆمۆنیسـتی هزری بە و سۆشیالیستی بیری بە کە بوو،( پێشڕەوان) گۆڤاری ترینیانگرنگ دەکردن،
 . دەربکات مندااڵن بۆ گۆڤار کە نەبوو ئەوی مافی تر، الیەنێکی هیچ.. دەکرد ئاراستە و
 
 پاشـکۆیەکی کە ،دەرچـوو( نەیجیریـا) واڵتـی لە دا،( ١٩٤٤) ساڵی لە مندااڵن، گۆڤاری یەکەمین دا،( ئەفریقا) لە

 .بوو( تازە نەیجیریای) رۆژنامەی مانگانەی
  

  نزیکەی دەردەچن، مندااڵن بۆ ئەمریکادا یەکگرتووەکانی واڵتە لە کە مانگانانەی گۆڤارە ئەو ژمارەی ئەمڕۆدا، لە
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 شــدا، (ئەڵمانیــا) لە دەردەچــن، منــدااڵن بــۆ گۆڤــار (١١٩) لە زیــاتر ئینگلتەراشــدا، لە مانگــانەن، گۆڤــاری( ٤٥١)
 . دەردەکات مندااڵن بۆ گۆڤار( ١٨) مانگانە تەنها بە( چاپەمەنی بۆ مزو خانەی)
 

 :گۆڤارەکانی مندااڵن لە واڵتانی عەرەبیدا

  
 نـاوی بە عەرەب، منـدااڵنی بـۆ گۆڤـار یەکەمین دا،( میسر) واڵتی لە جار، یەکەمین بۆ دا،( عەرەبی واڵتانی) لە
 دەردەچـوو، جار دوو مانگی دا،( ١٨١١ - ١٨١١)  سااڵنی نێوان لە ەوە،( انقوتابخانەک باخچەی: المدارس روضة)

 یەوە،( تەهتــاوی روفــاعە) میســری ناســراوی نووســەری الیەن لە بــوو،( فەهمــی عەلــی) گۆڤــارە ئەم سەرنووســەری
 رتبـوولەخۆگ زانیـاری و شـیعر و چیـرۆک بـابەتی بوو، قوتابیان بەرهەمهێنانی لە گۆڤارە ئەم.. دەکرا سەرپەرشتی

 رێـوەی بە و دامەزرا ەوە( ئەلعوریان سەعید محەمەد) مندااڵن بواری نووسەری لەالیەن( ١٩٥٢: السندباد) گۆڤاری..
 ناوی بە دەردەکرد مندااڵن بۆ گۆڤارێکی( کامیل مستەفا) میسری نیشتمانی سەرکردەی دا،( ١٨٩٣) ساڵی لە ..دەبرد

 لە هەر.. دەیڕازانــدەوە زانیــاری و نیشــتمانی و ئەدەبــی بــابەتی بە کامیــل مســتەفا..  ەوە( قوتابخــانە: المدرســة)
: قوتابخـانە: المدرسـة) ،(١٨٩٨: ئەنیس) ،(١٨٩١ :سەمیر) گۆڤاری دەردەچوون، مندااڵن بۆ گۆڤارانەش ئەم میسر
 (.١٩٢٣: مندااڵن - االوالد) ،(١٩١٣

 
..  دەرچـوو منـدااڵن بـۆ دا( دیمەش ) لە( وپێگەیشتو تازە: الناشئە) گۆڤاری دا،( ١٩١٣ - ٤ - ٩) لە ،(سوریا) لە
ــانگی لە ــک دا،( ١٩٤٦) ســاڵی جــۆزەردانی م ــدااڵن گۆڤارێ ــاوی بە من ــداڵ: الطفــل) ن ( حەلەب) شــاری لە ەوە،( من

ــین بە کە.. دەردچــوو ــاری یەکەم ــدااڵن گۆڤ ــت، ســوریا لە من  دا( دیمەشــ ) شــاری لە دا( ١٩٤١) ســاڵی لە ناودەبرێ
 کە دەرچـــوو،( ئوســـامە) گۆڤـــاری دا(١٩٦٩ - ٢ - ١) لە..  دەرچـــوو منـــدااڵن بـــۆ( بولبـــول - العنـــدلیب) گۆڤـــاری

 .بوو( تامر زەکەریا) مندااڵن ئەدەبی بواری ناسراوی چیرۆکنووسی و شاعیر دەرهێنەرەکەی، و سەرنووسەر
  
 خـوارەوە مـانەیئە باڵوکـراونەتەوە، و دەرچـوونە مندااڵن بۆ گۆڤاری( ١١١) نزیکەی عەربیدا واڵتانی لە ئێستادا تا

 :دەردەچن یا دەرچوونە، عەرەبیدا واڵتانی لە کە گۆڤارانەن لەو هەندێ ناوی
  

  ،(١٩٦٤: کروان) ،(١٩٥٢: سندباد) ،(١٩١٣: المدرسة مجلة) ،(١٨٩٨: الصییر أنیس) ،(١٨٩١:  سمیر) :لە میسر
  ،(١٩٩٤: عالءالدین) ،(١٩٩١: الفردوس) ،(١٩٨٢: الصییر المسلم) ،(١٩١١: الدنیا صندوق) ،(١٩٥٦: میک )
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 .(تریش گۆڤارێکی چەند... (١٩٥٦: بچکووک سەمیری) ،( زمزم) ،(خطوە) ،(١٩٩٨: البلبل)
 

 .(نیلوفر الصییر، القمر ،١٩٨٣: الطلیع  ،١٩٦٩: أسامە ،١٩٤١: العندلیب ،١٩٤٦: الطفل) :لە سوریا
 

 (الیمامە أطفال راس،ف سنان، الرواد، الشبل، ،١٩٨١: باسم حسن، الروضە،) :لە سعودیە
 

 شـاهین، سـالم، سمسـم، یـا إفـت  سـدرە، ،١٩٨١: االیمان براعم ،١٩٦٩: سعد ،١٩٨٦: الصییر العرب ) :لە کوەیت
 (.العصافیر

 
ــد، ،١٩١٩: ســامر) :لە لوبنۆۆان ــری ، بســا  أحم ــوتە ســندباد، ال ــوتە ت ــو، أســامە، طــرزان، هــزار، ،٢١١١: ت  لول
 (. الوطوا  سوبرمان،

 
 (.عمان براعم وسام، سامر، راس،ف) :لە ئوردن
 (.نورە و راشد زهور، و زهرات مشاعل، ،١٩٨١: سحر و حەمەد) :لە قەتەر
 (.١٩٨٤: قز  قوس ،١٩٨٤: شهلول الشیماء، ،١٩٦٦: عرفان) :لە تونس

 (.االطفال مناهل براعم، أزهار،)  :لە مەغریب
 (. الطفولە أسامە، الهدهد،) :لە یەمەن

 (.أمقیدش جریدت ،) :لە جەزائیر
 (.مربود ،١٩٤٦:  الصبیان) :لە سودان

 (.فرسان ،١٩١٩: ماجد) :لە ئەبو زەبی
 (.خالد) :لە دبەی

 (.١٩١٩: ماجد) :لە ئیمارات
 (.االمل) :لە لیبیا

 (.البراعم) :لە عومان
 (.ینابی ) :لە فەلەستین
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 ئەمریکـا، لە - السـنابل: )دەردەکـرێن یعەرەب زمانی بە مندااڵن بۆ گۆڤارانە ئەم عەرەبیشدا، واڵتانی دەرەوەی لە
 :الــرواد ،١٩٩٦: فــراس ،١٩٨٦: باسـم: دەردەچــوون لەنــدن لە بەریتانیـا لە گۆڤــارانەش ئەم ئیتالیــا، لە - مرحبـا
 (.الری  بسا  سندباد، أحمد، سامر، المستقبل، بنا  ،١٩٩٦

  
 :گۆڤارەکانی مندااڵن لە عێراق

  
 عێـراق، لە مەبەسـتمان لێـرەدا، دەگەڕێـتەوە، نزیـک سـەردەمێکی بـۆ عێراقـدا لە مندااڵن گۆڤاری داهێنانی مێژووی

 بە و، زۆر بە و غەدر بە ، و عێـراق لە نەبـووە بەشـێک کوردسـتان باشووری چونکە عێراقە، باشووری و ناوەڕاست
 لەوانە چـوون،دەردە عێـراق لە کە گۆڤارانەن ئەو ناوی ئەمانە.. عێراقەوە بە لکێنرا زلهێزەکان دەوڵەتە پیالنێکی
 ..دەردەچن ئيستاش( المزمار) و( مجلت ) گۆڤاری

 
 لەعێراقــدا عەرەبــی زمــانی بە کە منــدااڵنە، گۆڤــاری یەکەمــین ،(عێراقــی قوتــابی: العراقــ  التلمیــ ) گۆڤــاری -١

 بـوو پەروەردەیـی قوتابخانەیی گۆڤارێکی دەرچوو، دا( ١٩٢٣) ساڵی ئوکتۆبەری مانگی لە ژمارەی یەکەمین دەرچوو،
 .بوو( ئەفەندی عەلی مستەفا) بەڕێوەبەرەکەشی بوو،( فەهیم سەعید) ئیمتیاز خاوەنی بوو، هەفتانە

ـــین دا،( ١٩٢٤ - ٦ - ١٥) لە ( عێـــراق دیـــدەوانی: العراقـــ  الکشـــا ) گۆڤـــاری -٢ ـــێ ژمـــارەی یەکەم  دەرچـــوو، ل
 بابەتەکـانی زۆربەی تـایبەتیش بە بـوو، رێنمایی و ئەدەبی و زانیاری گۆڤارێکی بوو،( نەدیم مەحمود) خاوەنەکەی

 .دەردەچوو دووجار مانگی هەبوو، دیدەوانییەوە بە دییان پەیوە
 (نەدیم مەحمود) خاوەنەکەی دەرچوو، دا( ١٩٢٦ - ٥ - ١٥) لە ژمارەی یەکەمین (قوتابخانە: المدرسە) گۆڤاری -٣

 .بوو
 .دەرچوو لێ یژمارە یەکەمین دا،( ١٩٢٩)  ساڵی لە (قوتابی:  التلمی ) رۆژنامەی -٤
 خاوەنەکەی دەرچوو، دا( ١٩٣٢) ساڵی یانواری مانگی لە ژمارەی یەکەمین (خوێندکار قوتابی،: الطلبە) گۆڤاری -٥
 .بوو هەفتانە گشتی رۆشنبیری گۆڤارێکی..  بوو( خەماس فەزڵی عەباس)
 .دەردەچوو دا( ١٩٣٤)  ساڵی لە (نەوجەوانان: الفتوە) گۆڤاری -٦
 الیەن لە دەرچـوو، دا( ١٩٤٥) جـۆزەردانی مـانگی لە ژمـارەی یەکەمـین (منـدااڵن دنیـای: طفـالاال دنیا) گۆڤاری -١

 .دەردەکرا ەوە( ئەلمحەل حەمید) و( زەکی عەمو) حەسەنی زەکی
 .دەردەچوو پەنجاکان بۆ چلەکان سااڵنی نێوان لە (مندااڵن باخچەی: االطفال روضة) گۆڤاری -٨
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 .دەرچوو ژمارەی یەکەمین دا،( ١٩٥٨) ساڵی لە (هند و سند) گۆڤاری -٩
 خـاوەنەکەی دەرچـوو، دا( ١٩٥٩) گـواڵنی مـانگی لە ژمـارەی یەکەمـین (دنیـا سەنووقی: الدنیا صندوق) گۆڤاری -١١
 .بوو( ئەلمحەل حەمید)
 ئیمتیـاز خـاوەنی دەرچـوو، دا( ١٩٦١) سـاڵی لە ژمـارەی یەکەمـین (منـدااڵن بەهەشـتی: االطفـال جنة) گۆڤاری -١١
 عەمـو) الیەن لە بـوو،( ناسـرکەمالەدین) پـارێزەر دەرهێنەرەکەشیی، و بەرێوەبەر بوو،( ئەلنائیب محەمەد ەسەلم)

 .دەکرا سەرپەرشتی یەوە،( زەکی
 گۆڤـارێکی دەرچـوو، دا( ١٩٦١) سـاڵی یەکەمـی نیـوەی لە ژمارەی، یەکەمین (قوتابخانەکان: المدارس) گۆڤاری -١٢

 .دەردەهێنرا ەوە (خەیات هاشم) الیەن لە بوو، وەرزی
 مانگــانەی گۆڤــارێکی.. دەرچــوو دا( ١٩٦٣) گــواڵنی مــانگی ،لە ژمــارەی یەکەمــین (گۆڤــارەکەم: مجلتــ ) گۆڤــاری -١٣

 .دەردەکرا رۆژنامە، بۆ نیشتمانی کۆمپانیای الیەن لە بوو، گشتی
ــیلە ألــف) گۆڤــاری -١٤ ــیلە ل ــارەی یەکەمــین ،(شــەس یەک و هەزار: ول ــانگی) لە ژم ــانواری م  دا( ١٩٦٤) ســاڵی( ی

 .باڵوبکرێتەوە قوتابخانەکاندا لە کە پێدا، رێییان..  دەرچوو
 و خـاون بـوو، هەفتـانە گۆڤـارێکی دەرچـوو، دا( ١٩٦٨) سـاڵی لە ژمارەی یەکەمین (زەریف: الظریف) گۆڤاری -١٥

 .بوو (شێخلی ئیبراهیم) بەڕیوەبەرکەشی..  بوو( جومەیلی رابیحە) خاتوو دەرهێنەرەکەی، و سەرنووسەر
( زەکـی عەمـو) الیەن لە دەرچـوو، دا( ١٩٦٨) ساڵی لە ژمارەی یەکەمین (تازە نەوەی: الجدید الجیل) گۆڤاری -١٦

 .کرا دەردە یەوە،
 هەمەڕەنـگەی گۆڤـارێکی..  دەرچـوو دا( ١٩٦٩ - ١٢ - ٢٤)  لە ژمـارەی یەکەمـین (گۆڤـارەکەم: مجلتـی) گۆڤاری -١١

( ٢٥١١١١) گەیشــتە دواییــدا لە.. دەکــرد چــا  لــێ هەزاری( ١١١١١) ژمــارە هەر لە ســەرەتادا لە مانگــانەیە، گشــتی
 گۆڤــاری دەرچــوونی.. دەکەن چــا  لــێ دانەی( ١١١١) مانگــانە ئێســتادا، لە کەچــی.. مانگێکــدا هەر لە دانە هەزار

 .داعێراق لە مندااڵن ئەدەبی و رۆشنبیری گەشەکردنی و مندااڵن گۆڤاری بواری لە بوو وەرچەرخانێک( مجلت )
ــاری -١٨ ــار) گۆڤ ــا: المزم ــامەیەکی پێشــا لە (زوڕن ــوو رۆژانە رۆژن ــۆ ب ــدااڵن، ب ــین من ــارەی یەکەم ــانگی لە لە ژم  م

 بـۆ منـدااڵن، بـۆ گشـتی هەفتانەی گۆڤارێکی بە بوو( المزمار) بە بوو دواییدا لە..  دەرچوو دا( ١٩١١) دێسەمبەری
 ئێســـتاش..  دانەیەک هەر بـــۆ( ٢٥١١١١) گەیشـــتە تـــا دەکـــرد، چـــا  لـــێ دانەیـــان هەزا( ١١١١١) ژمـــارەیەکی هەر

 و نووســـین سەربەرشـــت( ئەلعەتـــابی جەمـــال) دکتـــۆر. دەکەن چـــا  لـــێ دانەی( ١٥١١) مـــانگی بەاڵم دەردەچێـــت،
 .دەکرد گۆڤارەی ئەم دەرهێنانی

  



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

262 
 

 رۆژنـامەی): لەوانەش دەردەکـرد منـدااڵن بۆ تایبەتییان پاشکۆیەکی یا الپەڕەیەک، رۆژنامانە، لەم یەکە هەر -١٩
 (.گەل رێگای: الشعب طری  رۆژنامەی) ،( بەیانی: الصبا 

  
 جیـاوازی کەمـی تـر، سـەرچاوەیەکی بـۆ سـەرچاوەیەکەوە لە مندااڵنـدا، گۆڤارەکـانی لە هەندێ دەرچوونی ساڵی لە

 یســاڵ لە نووســیوێتی ســەرچاوەدا، هەنــدێ لە( عێراقــی قوتــابی:  العراقــی التلمیــ ) گۆڤــاری نمــوونە، بــۆ.. هەیە
 راسـت بە( ١٩٢٣) سـاڵی حەمـداوی، جەمیـل دکتـۆر لەوانەش، سـەرچاوەکان، تری بەشێکی بەاڵم دەرچووە،( ١٩٢٢)

 .هەیە ساڵەکاندا لە جیاوازی کەمێک مندااڵن، بۆ تردا عەرەبییەکانی گۆڤارە لە هەروەها..  دەزانێت
  

 :ۆڤاری ئەلیکترۆنی بۆ مندااڵنگ

 
 و سـەیر و تـازەتر شـتی رۆژ دوای لە رۆژ نیـیە، وەسـتانی و بەردەوامە وتنپێشکە و داهێنان و تەکنۆلۆجیا شۆڕشی

 بـــواری پێشـــکەوتن، و داهێنـــان تیشـــکی.. مـــرۆڤەوە خزمەتـــی دەکەونە و بینـــین دەیـــان و دادەهێنـــرێن ســـەمەرەتر
 کتێبـی و گۆڤـار و رۆژنـامە زۆری ژمـارەیەکی جیهانـدا، لە ئەمـڕۆدا، لە.. گرتووە گۆڤاریشی و رۆژنامە و راگەیاندن

 دڵنیـام ملمالنێـدا، لە کـاغەز گۆڤـاری و ئەلیکترۆنـی گۆڤـاری ئەمـڕۆدا لە.. باڵودەکـرێنەوە و دەردەچەن ئەلیکترۆنی
 بوارە لەم تازەگەرییەک وچ گۆڕانکاری چ دەبێت تر ساڵی دە دوای ئاخۆ.. دەبێت ئەلیکترۆنی گۆڤاری بۆ سەرکەوتن

 داهێنــان و پێشــکەوتن بــۆ مــرۆڤ پێویســتییەکانی و رەزووەکــانئا چــونکە.. رووبــدەن تــردا بوارەکــانی هەمــوو لە و،
 ناوەستێت؟

  
 بەرینــــی و پـــان دەریـــای قـــوواڵیی بـــاتە نەمـــان ئەلیکترۆنـــی شـــەپۆلی دوورنەکەویـــنەوە، باســـەکەمان لە بـــا

 .بکەین تێدا مەلەی دروستی و باشی بە نەتوانین ئێمە، وەکو نابەڵەدێکی بۆ کە.. ئەلیکترۆنییەوە
  

 گۆڤــارێکی شــێوەی لە باڵودەکــرێنەوە، ئینتەرنێتــدا تــۆڕی لەســەر کە گۆڤــارانەن ئەو منــدااڵن، کترۆنــیئەلی گۆڤــاری
.. باڵودەبـنەوە جـۆاڵو وێـنەی و رەنـ  و دەنـ  و وێـنە بە ئەلیکترۆنـی، کۆمپیوتەری پەردەی لەسەر کە چاپکراودا،

 .گۆڤارەچاپکراوەکانن کۆپی و وێنە دەقی یاخود
  
  بابەتەکانیان کوردی زمانی بە کە هەیە، کوردیمان ئەلیکترۆنی ماڵپەڕی و سایت یزۆر ژمارەیەکی ئیستا تا
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 و بایەخپێـدان شـایانی بە و، دەکەن پەراوێـز مندااڵن بابەتەکانی زۆربەیان، کە داخەوە، بە بەاڵم.. باڵودەکەنەوە
 و، شـــتێکن هەمـــوو اڵنمنـــدا کە نـــازانن ئەوە مــاڵپەڕانە، و ســـایت ئەم خـــاوەنی هەڵـــبەتە.. نـــازانن باڵوکــردنەوە

 کوردیلەکـانی.. گرنگتـرن و بەنرختـر زێـڕيش و نەوت سـامانی لە زۆر و، گەلەکەمانن سەرمایەی و سامان گرنگترین
ــانن ــوای کە ئەمڕۆم ــاتووی هی ــورد داه ــارەنووس.. کوردســتانن و ک ــاتووی چ ــان، وداه  چــۆنییەتی رادەی لە گەلەکەم
 ئەوە بچــانین چــی.. دەکـرێن بەدی منداڵەکانمانــدا ئەمـڕۆی ردنیئاراســتەک و رێنمـایی و پەروەردەکــردن و گۆشـکردن

 .دەکەین دروێنە
  

 جیــاوازی دوو لە بــاس تەنهـا نمــوونە بـۆ هەیە، ئەلیکترۆنیــدا گۆڤــاری و کـاغەز گۆڤــاری نێـوان لە جیــاوازی گەلـی
 رازانەوەی جـوانتر و پێشکەوتن و، درێژەدان بۆ دەوێت باشی پارەیەکی کاغەز گۆڤاری داراییەوە، رووی لە دەکەین،

ــو هەر ئەلیکترۆنــی گۆڤــاری بەاڵم..  ــازادییەوە ئەوپەڕی بە نووســەر..  بێــت خــۆڕایی بە کە ئەوەیە وەک ــێ و ئ  بەب
 ئەم بەاڵم باڵوبکــاتەوە، خــۆی نووســینەکانی و بۆچــوون و را ئەلیکترۆنییەکانــدادا، گۆڤــارە لە دەتوانێــت سانســۆر،
 .سنووردارە کاغەزدا گۆڤاری لە ئازادییەی

  
 دەتـــوانن و، هەیە مندااڵنـــدا ســـایتی و مـــاڵپەڕ دامەزرانـــدنی لە شـــارەزاییان و توانـــا دڵســـۆزانەی ئەو هیـــوادارم،

 الی و، کوردمــان منــدااڵنی الی خۆیــان و، بنــوێنن خۆیــان دڵســۆزی درێژەپێــدانی، و بەڕێــوەبردن لە ســەرکەوتووبن
 مـاڵپەڕێکی کـردنەوەی بـۆ بـکەن پێشـکەری دەسـت و، بـکەن شـیرین منـدااڵن ئەدەبـی و رۆشـنبیری بـواری نووسەرانی
 ئەلیکترۆنـی کـوردی گۆڤـارێکی دەرهێنانی بۆ پێشکەربن دەست و پێشڕە.  کوردمان مندااڵنی بە تایبەت ئەلیکترۆنی

 منـدااڵن خەمخـۆری زۆر مندااڵن، ئەدەبی بواری رۆشنبیری و نووسەر زۆر کە لەوەی، دڵنیابن.. کوردمان مندااڵنی بۆ
 پێشـــکەوتنی لە و ســـەرکەوتن لە بەشـــداری و، دەبـــین هاوکارتـــان و، لێـــدەکەن دەستخۆشـــیتان و یپێشـــواز هەن،

ـــی ـــتی پرۆژەیەک ـــن وادا پێویس ـــەرەتای.. دەکەی ـــارێکیش س ـــرۆکە هەمووک ـــەکردنە و بی ـــا.. قس ـــەدانانو ئینج  نەخش
 (.پێدەکات دەست سەرەتا هەنگاوێکی بە.. کیلۆمەتر هەزار ماوەی بڕینی) دەڵێن.. جێبەجێکردنە

 
 ٢١١٥ فێبریوێریی ٢٢
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 .راگەیاندنی مندااڵن، گۆڤارە کوردییەکانی مندااڵن

  
 -بەشی دووەم  -

  
( ١٩٤٦)  سـاڵی لە ئەوەبـوو دەگەڕێـتەوە، نزیـک مێژوویەکـی بـۆ کوردمان، مندااڵنی بۆ کوردی گۆڤاری سەرهەڵدانی

 گڕوگاڵی)  ناوی بە کورد، مندااڵنی بۆ نکوردیما شیرینی زمانی بە کوردی، گۆڤاری یەکەمین ژمارەی، یەکەمین دا،
 رۆژهەاڵتـــی لە شـــیرین، ی( مەهابـــاد)  شـــاری ،لە( کوردســـتان کۆمـــاری)  پـــایتەختی لە ەوە،(  کـــورد منـــدااڵنی

 لەگەڵ دەرچـوو، لـێ ژمـارەی( ٣) تەنها کە..  دەرچوو خەمخۆریمندااڵنەوە و دڵسۆز کەسانێکی الیەن..  کوردستاندا
 .بوو ئاوا کوردیش مندااڵنی گڕوگاڵی ئەستێرەی کوردستاندا، کۆماری کردنی جوانەمەرگ

  
 مێـژووی کوردسـتاندابکەین،لەگەڵ لە کورد مندااڵنی گۆڤاری یەکەمین دەرچوونی مێژووی نێوان لە بەراوردێک ئەگەر

 ندا،کوردسـتا لە کـورد ئـێمەی دەبینـین جیهانـدا، واڵتـانی زۆری بەشـێکی لە منـدااڵن، بۆ گۆڤار یەکەمین دەرچوونی
 کە..  دەگەڕێـتەوە کوردسـتان کۆمـاری بـۆ شـانازیش.. داین واڵتیش چەندین پێشەوەی لە بەڵکو نین، دواوە لە زۆر

 و دڕنـــدەترین کە کوردســـتان، داگیرکەرانـــی بەاڵم.. دەرکـــرد کوردمـــان منـــدااڵنی بـــۆ کوردییـــان گۆڤـــاری یەکەمـــین
 گڕوگـاڵی) نەیانهێشـت.. کوردمـانن گەلـی یـوایەکیه و خواسـت هەمـوو هاتنەدی دژی ئیمپریالیزمن، رەگەزپەرسترین

 و هیـوای ناشتوان، هەرگیز و نەیانتوانی بەاڵم.. تاساندیان ساوایی بە بگرێت، زمان و، قسە بێتە( کورد مندااڵنی
 لە داوا.. دەردەکـرێن کـورد منـدااڵن بـۆ کـوردی گۆڤـاری دەیـان بە ئەمڕۆدا، لە.. بتاسێنن کوردمان مندااڵنی ئومێدی

 یـادی و نـاو بەرزراگرتنـی ە،بـۆ( کوردسـتان رۆشـنبیری وەزارەتـی) بە سـەر کە دەکەم، (منـدااڵن رۆشنبیری یخانە)
 منـدااڵنی گڕوگـاڵی) گۆڤـاری دەرکردنـی بە درێـژە نـوێ لە سـەر بەمنـاوەوە، هەر( کورد مندااڵنی گڕوگاڵی) گۆڤاری
ــورد ــدەن( ک ــین.. ب ــارەی یەکەم ــازەش ژم ــارەی)  ت ــت( ٤ - ژم ــو.. بێ ــگەیەک، اندانینیشــ وەک ــژدەدان بە بەڵ  بە درێ

 و هیـــوا هێنـــانەدی بە درێـــژەدان بـــۆ گوزارشـــتێک، و مـــژدە وەکـــو.. کـــورد منـــدااڵنی گڕوگـــاڵی گۆڤـــاری ژمارەکـــانی
 کوردسـتان، باشـووری حکـومەتی کە.. دا کـورد مندااڵنی ئەدەبی و رۆشنبیری بواری کوردستانلە کۆماری ئامانجەکانی

ــو ــر وەک ــازگری و میراتگ ــاریکۆ رێب ــژە کوردســتان،ئەمیش م ــانەدیی بە درێ ــوا هێن ــانج و هی ــاری و ئام  خەونەکانیکۆم
 دا( ١٩٤٦) سـاڵی لە کە یـش،( کـورد منـدااڵنی گڕوگـاڵی) گۆڤـاری دەرچـووەکەی ژمـارە سـێ هەر.. دەدات کوردستان

 لە ــ منـدااڵن یبەشـ لە و، کورد مندااڵنی کۆڤارەکانی ئەرشیفی لە و، بکرێنەوە چا  جوانی بە دووبارە دەرچوونە،
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 ئەو بــۆ ســەرچاوەیەک بە بــبن تــا بپــارێزرێن، و دابنــرێن کوردســتاندا شــارۆچکەکانی و شــار گشــتییەکانی کتێبخــانە
 هەروەهـاش..دەکەن کوردمـان منـدااڵنی گۆڤـاری سـەرهەڵدانی بـارەی لە تـوێژینەوە، و لێکۆڵێنەوە کە نووسەرانەی،

ـــن( کوردســـتان پەروەردەی وەزارەتـــی) لە داوا ـــاخچەیەکی کە ،دەکەی ـــری شـــاری لە ســـاوایان، ب  پـــایتەختی هەولێ
 منـدااڵنی وەبیرهێنـانەوەی و، بەرزڕاگـرتن بـۆ( کـورد منـدااڵنی گڕوگـاڵی بـاخچەی) نـاوی بە بـکەنەوە، کوردستاندا
 .کوردستاندا لە( کورد مندااڵنی گۆڤاری یەکەمین)ناوی لە ئەمڕۆمان،

  
 بە تـایبەت گۆڤـاری کوردسـتاندا، تـری شـوێنێکی هـیچ لە( ١٩١٢) سـاڵی تا مندااڵنەوە، گڕوگاڵی گۆڤاری دوای لە

 دوای لە.. دا( ١٩١١) ساڵی ئاداری ی( ١١) رۆژی رێکەوتننامەکەی دوای لە بەاڵم..  دەرنەکراون کوردەوە، منداكانی
 وردی،ک ئەدەبی و رۆشنبیری گەشەکردنی بۆ رەخسا باش بواری بەغدا، لە( کوردی رۆشنبیری کارگێڕی) دامەزراندنی

 کوردی بە( ئەستێرە) گۆڤاری ژمارەی یەکەمین دا،(١٩١٢)  ساڵی لە.. گرتەوە مندااڵنیشی ئەدەبی بواری تیشکی کە
 .دەرچوو کورد مندااڵنی بۆ
  

 دەرکـراون، کوردمان مندااڵنی بۆ کوردی زمانی بە کوردستاندا، لە کە دێنین، کوردییانە گۆڤارە ئەو ناوی کورتی بە
 کــاتییە، هەندێکیشــیان وەســتانی وەســتاون، یەکجــارێ بە هەندێکیشــیان..  دەردەچــن ئەمڕۆشــدا لە هەنــدێکیان کە

 گۆڤارەکـانیش هەموو ناوی ئەمانە رەنگە.. هەیە کوردستانەوە ئابووری نائاسایی بارای بە پەیوەندی وەستانەکەیان
 نیــیە، بەردەســتدا لە ەکمانســەرچاوەی هەمــوو کوردســتان لە دوور ئــێمەی ئەمەو ..دەردەچــن یــا دەرچــوونە کە نەبــن
 : الیە گۆڤارانەمان ئەم ناوی تەنها

  
 مندااڵنی بە بوو تایبەت کوردستاندا،کە هەموو لە کوردییە گۆڤاری یەکەمین (:کورد مندااڵنی گڕوگاڵی) گۆڤاری -١

 یەک ژیرۆ لە ژمـارەی یەکەمـین لێـدەرچوو،( ژمـارەی سـێ)  تەنهـا دەرچـوو، کوردیمـان شـیرینی زمانی بە کوردەوە،
 ی( مەهابـاد) شـاری دا،لە(١٩٤٦) سـاڵی لە گروگـاڵ ژمارەکەی هەرسێ دەرچوو،( ١٩٤٦ - ٤ - ٢١) رێکەوتی شەممە

 لە.. دەرکـــران ەوە( کوردســـتان چاپخـــانەی) کـــارکەرانی الیەن لە کە دەرچـــوون،( کوردســـتان کۆمـــاری) پـــایتەختی
 رووناککردنی بۆ تەنیا مەجەللـەیە ئەو: )،نووسراوهدا( کورد مندااڵنی گڕوگاڵی) یەکەمینی ژمارەی کۆتایی الپەڕەی

 هەمەڕەنـگەی بـابەتی گەلـێ دا،( کـورد منـدااڵنی گڕوگـاڵی) ژمارەکـانی لە.. (کـوردە منـداڵنی و خوێنـدەواران بیری
.. لەخۆگرتــووە منــدااڵن بــۆ بەســوودیان گشــتی زانیــاری و زانســت و رێنمــایی و پەروەردەیــی و ئەدەبــی و رۆشــنبیری
 کردنـی شـیرین زیـاتر و، کوردسـتان بـۆ خۆشەویسـتی و سـۆز و نەتەوەیـی هەسـتی قـووڵکردنی گۆڤـارە مئە ئامانجی
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 گرنگی زۆر بایەخێکی و کاریگەری سەردەمەدا، لەو کورد مندااڵنی بۆ وا گۆڤارێکی دەرچوونی.. بووە کوردیمان زمانی
ــوو ــر زاخــاودانی لە هەب ــدااڵنی هەســتی و هــۆش و بی ــان من ــار کــۆپی..  کوردم  گڕوگــاڵی) ی(دووەم و یەکەم) ەیژم

 مێژوونووسـی الی لە ژمـارەیەش دوو ئەم هەر کـۆپی.. هەبـوون بەغـدا لە کوردی زانیاری کۆڕی لە ،(کورد مندااڵنی
 .دەژی هەولێر شاری لە ئێستا کە هەن،( مەزهەر کەمال) دکتۆر کوردمان

 
 نــاوی بە منــدااڵن بــۆ گۆڤارێــک یەوە(یشاســوار محســن) کــاک الیەن لە( کرماشــان) شــاری لە دا،( ١٩١٩) ســاڵی لە
 زمـانی بە دووەمی ژمارەی و، کوردی بە یەکەمی ژمارەی لێدەرچوو، ژمارەی دوو تەنها بەاڵم دەرچوو، ەوە( گڕوگاڵ)

 .یە فارسی زمانی و کوردی
 
 بـۆ دیکـور زمـانی بە کە کـوردییە گۆڤاری یەکەمین بوو،( کوردستان رۆژی) گۆڤاری پاشکۆی (:ئەستێرە) گۆڤاری -٢

 مـانگی لە ،(ئەستێرە) ی( ژمارە یەکەمین.) دەرچوو دا( سلێمانی) شاری لە کوردستان، باشووری لە کورد، مندااڵنی
 بە و، دارایــی یــارمەتی بەبــێ خــۆبەخش، و دڵســۆز مامۆســتای کۆمەڵێــک هەوڵــی بە دا،( ١٩١٢) ســاڵی مایســی

 مندااڵنی بە خۆشی مژدەیەکی ئەستێرە ژمارەی مینیەکە باڵوبوونەوەی.  بوو دایک لە خۆیان، گیرفانی لە خەرجکرن
ــان ــیا لە بەخشــی، کوردم ــوو ئەوە هەر خۆش ــکە نەب ــان گەش ــت بی ــامەزرۆیی بە..  گرێ ــەوە، و ت ــانیانە پەرۆش  نووس

 .سنگیانەوە
  

.. کـرد پیـرۆزەدا ئەرکە لەم پێشـکەریان دەسـت کە کرا، نووسەرانی دەستەی لە زۆریش دەستخۆشییەکی و پیرۆزبایی
 کوردسـتاندا باشـووری لە مندااڵن گۆڤاری یەکەمین سەرهەڵدانی مێژووی لە ناویان شانازییەوە، و رێز وپەڕیئە بە

 پێـوە دەسـتکورتی و نـازی بـێ ئەگەرچـی هێنایەدی، کوردی مندااڵنی خۆزگەی و خەون و هیوا ئەستێرە.. تۆمارکران
ــار ــوو دی ــ  وەرچەرخــانێکی بەاڵم.. ب ــوو گرن ــواری لە ب ــیئ و رۆشــنبیری ب ــدااڵنی ەدەب ــورد، من ــوو ک  ســەرەتای بە ب

 الپەڕەکـانی بەاڵم کـرا، چـا  بەغـدا لە بەرگەکەی ئەسـتێرە ژمـارەی یەکەمـین. کورد مندااڵنی ئەدەبی بزووتنەوەی
 نرخەکەشـی الپەڕەیە،( ٢٦) الپەڕەکـانی ژمـارەی کراوە، چا  سلێمانی لە فەلال  کاکەی چاپخانەکەی لە ناوەوەی

 ژمــارەییەکی: بــابەتە ئەم نووســەر. )بــوو مانگــانە بوون،گۆڤــارێکی گشــتی و هەمەڕەنــگە یبابەتەکــان.. فلســە( ٨٥)
ــۆڕەوەکەی لە ئەســتێرەم،هەبوو ــانم ســەرجەم لەگەڵ دا،(١٩٩١) ســاڵی ک ــدەکانی الیەن لە کەرکــوک، لە کتێبەک  دڕن

 ( سوتێنرابوو فاشستییەوە بەعسی رژێمی
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 و رەنگینتـــر یەک ژمـــارە لە کە دەرچـــوو، دا( ١٩١٢) ەریســـێپتەمب مـــانگی لە( ئەســـتێرە) گۆڤـــاری( دووی ژمـــارە(
 .فلسە( ٦٥) نرخەکەشی الپەڕەیە،( ٣١) کراوە، چا  سلێمانی لە( کامەرانی چاپخانەی) لە.. بوو رازاوەترە

  
( ١٩١٤ - ٣ - ١٨) رۆژی لە دەرچووبێــت، سـلێمانی شــاری لە ئەسـتێرەیە، ژمـارەی دوا کە( ئەســتێرە) ی(سـێ ژمـارە(

 ئەسـتێرە، هـونەریی دەرهێـنەری و نووسـەران دەسـتەی و سـەرۆک. فلسـە( ١٥) نرخەکەشی الپەڕەیە،( ٣١)دەرچووە،
 :بوون دڵسۆزانە ئەم
 

 . یوسفی ساڵ (: شەهید) نووسین سەرۆکی
 سـدی  شـێخانی، مەحمـود عەبـدولکەریم بەرزنجـی، عەلـی ئەحـمەد شـەوقی، رزگار) مامۆستایان: نووسەران دەستەی
 .بوون( بەرزنجی مەحمود

 .بوو عەبدە اللە: هونەری دەرهێنانی
 
ــۆی بە ــت ه ــورتی دەس ــی ک ــۆی بە و، دارای ــەڕ ڕاگەیانــدنی ه ــی دژی لە ش ــان، گەل ــی الیەن لە کوردم  بەعســی رژێم

 .دەربکەن چوارەمی ژمارەی نەیانتوانی ئەستێرە، نووسەرانی دەستەی.. رەگەزپەرستەوە
  

ــەرانی لە دڵســۆز، دەســتەیەکی دا،( ١٩١٥) ســاڵی لە ــارگێڕی) نووس ــنبیری ک ــوردی رۆش ــاری بە( بەغــدا لە ک  هاوک
 کـرد،( ئەسـتێرە) گۆڤـاری دەرکردنـی بە دەسـتیان دووبـارە بەغدا لە کوردمان الوی خوێندکاری وێنەکێشی کۆمەڵێک

 و بەرگ لە دا،( ١٩١٥) سـاڵی مایسـی مـانگی لە یان( یەکەم ژمارەی( .)کوردستان رۆژی) گۆڤاری پاشکۆیەکی وەکو
 شـاری لە کە پێشـوو ئەسـتێرەیەی ژمـارە سـێ لەو رازاوەتر و قەشەنگتر و هەمەڕەنگنتر و رەنگینتر ۆرز ناوەڕۆکێکی

 وێنەکێشێکی كەرکوکە، خەڵکی و، ە( محەمەد حەمید) ناوی کە هەیە، هاوڕێەکم.. باڵوکرانەوە و دەرچوون سلێمانی
 بـۆی.. بەغـدا لە بـوو جوانەکـان هـونەرە کـولێجی خوێنداکاری کاتە ئەو.. دەژی ئیتالیا لە زۆرە ماویەکی ناسراوە،

 خۆبەخشــانە ئێــواران خۆیــان، دەوامــی دوای بەغــدا، لە بــوون کــورد وێنەکێشــی خوێنــدکارێکی چەنــد کە گێــڕامەوە،
 بـۆی حەمیـد کـاک هەر دەکـرد، هونەرییـان کـاری دڵخۆشـییەوە بە و دڵسـۆزی بە ئەستێرەدا،زۆر گۆڤاری لە دەچوون

ــۆ عەرەبــی زمــانی بە کە - مجلتــ  گۆڤــاری لە کە عەرەب، وێنەکێشــی و ووســەرن هەنــدێ: )گــووتی و، گێــڕامەوە  ب
 یەک دەرهێنـانی بە زیـرەکن زۆر راسـتی بە ئێـوە کـاکە: "گوتین پیان دەکرد، کاریان - دەردەچوو بەغدا لە مندااڵن
 .."(.دا مجلت  گۆڤاری دەرهێنانی لە ئێمە شارەزایی و تاقیکردنەوە ساڵی حەوت گەیشتنە ئەستێرە گۆڤاری ژمارەی
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 باڵوکــردنەوەی بەاڵم کــرا، چــا  دا،( ١٩١٥) مایســی مــانگی لە بەغــدا، لە( ئەســتێرە) گۆڤــاری( دووەمــی ژمــارەی(
 بابەتەیان، دوو ئەم بەعس، بەکرێگیراوەکانی کراونەتەوە، باڵو ژمارەیەدا لەم کە بابەت دوو لەبەر.. کرا قەدەغە

 ئیحسان) دکتۆر نووسین، سەرۆکی یەکەمیانپێشەکییەکەی بابەتی.. انیدەز سوور هێڵی بەزاندنی بە و، رژێم دژی بە
ــاد ــوو،( فوئ ــاد لە نووســینەکەیم دەقــی ب ــاوە، ی ــزانم مــن ئەوەی بەاڵم نەم ــداڵە: " نووســیبووی ب ــانی من  جوانکیلەک

 مەشـــخەڵە بە چاوتـــان دوورەوە لە هەر دەبـــنەوە، کەرکـــوک کوردســـتان، جـــوانەکەی شـــارە نزیکـــی کە کوردســـتان،
 دڵشـاد) شـەهید چیرۆکنووسـی و شاعیر چیرۆکێکی لەسەر دووەم بابەتی( .. و دەکەوێت باوەگوڕگوڕ شەییەکەیهەمی

 ئەوەنــدە بەاڵم نەمــاوە، یــاد لە ئەمیشــم چیــرۆکەکەی دەقــی داخەوە بە نووســیوە، منــدااڵنی بــۆ کە بــوو،(مەریــوانی
 واڵتــانی فڕۆکەوانەکــانی کە. )گرتــووە دڕنــدەی بەعســی رژێمــی لە پەالری و تــوانج چیرۆکەکیــدا، لە کە دەزانــم،
 منـداڵەکانیان بـۆ جـوان دیـاری و شووشـە بووکە و نوقڵ فرۆکەکانیانەوە، لە خۆشەکاندا، بۆنە و جەژن لە جیهان،
 کوردمـان منـدااڵنی بـۆ مەرگ فیشـەکی و موشـەک و بۆمب بەزەییانە بێ عێراق، فڕۆکەکانی بەاڵم.. خوارەوە دەخەنە

 چیـرۆکەکەی دەقی و، فوئاد ئیحسان دکتۆر نووسینەکی دەقی کە دەکەم، لێبووردن داوای ەشبار دوو.. ...(دەبارێنن
 .نەماوە یاد لە مەریوانیم دڵشاد

 
 بـوو ئەستێرە نووسینی سکرتێری کە ەوە،( خەزنەدار جەمال) رۆژنامەنووسکاک و نووسەر بەڕێزمان، برای الیەن لە
 قەدەغەکراودا، دووەمی ژمارەی لە: بابەتە ئەم نووسەری)دامێ، یقەدەغەکراو دووی ژمارە لە دانەی سێ بەغدا، لە

 دەقـی و، خـۆم دەسـتخەتەکەی دەقـی کە - کێـیە؟ شـایانی تـاجەکەم - بەنـاوی تێـدایە، مندااڵن بۆ منی چیرۆکیکی
.. باڵوکـراوەتەوە ژمـارەیەدا لەم.. کێشـاون بـۆی( سـاڵەیی سـوعاد)هونەرمەندمان خوشکی چیرۆکەکەش،کە وێنەکانی

 نووسـینی سـکرتێری و سـەرۆک( تیـاچوون دا، - ١٩٩١ - کـۆڕەوەکەی لە دووەم، ژمـارەی دانەکەی سێ هەر اخەوەبەد
 :بەغدا لە ئەستێرە

 
 .خەزنەدار جەمال: نووسین سکرتێری فوئاد، ئیحسان دکتۆر: نووسین سەرۆکی

  
.. کـردن دەریـان سـلێمانی لە کە ئەسـتێرەم، گۆڤـاری ی(٣ ،٢ ،١)  ژمارە نووسەرانی دەستی گلەییەی ئەو لەگەڵ من

 گۆڤارەکەیـان ەوە،( ئەسـتێرە) نـاوی بە هەر مـادام دا،( ١٩١٥) لە بەغـدا لە ئەسـتێرە نووسەرانی دەستەی دەبۆایە
 لە ئەســتێرە، گۆڤــاری نــاوی بە درێــژەدا وەکــو بەڵکــو.. دووەم ژمــارەی و، یەکەم ژمــارەی نووســیایە نەیــان دەرکــرد،
 ژمــارەی) نووســیایە بیــان دووەمــیش، ژمــارەی جیــاتی لە ،(چــوارەم ژمــارە) ایەنووســی بیــان یەکەم ژمــارەی جیــاتی
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 پێشووی نووسەرانی دەستەی ماندووبوونی و دەستپێشخەری بە ئاماژەیان کەمەوە الیەنی دەبوایە هەروەها ،(پێنجەم
 .لێدەرکرد ژمارەیان سێ سلێمانی لە کە بکردایە، ئەستێرە

  
ــااڵنی لە ــۆڕش میســەردە لە( ١٩٨٣ - ١٩٨٢) س ــاوی بە هەر شــاخدا، لە ش ــا وە،( ئەســتێرە) ن  ژمــارەی یەک تەنی

 .سادە و ساکار و بچووک قەوارەیەکی بە دەرکرد، مندااڵن بۆ یان ئەستێرە گۆڤاری
 
 و چیرۆک چەند.. سلێمانی شاری لە( کەمال عەلی) هەڵکەوت ئامادەیی مامۆستای یشدا،( ١٩٩٦) ساڵی بەهاری لە

( ئەسـتێرە) نـاوی بە هەر بەرگێدا لە و، ساکاریئامادەکردووە هەمەڕەنگەی بابەتێکی ەندچ لەگەڵ و، سینیاريۆیەک
 .کردووە چا  بۆیان( سوید) لە رەنگاوڕەن  ئۆفسێتی بە وە
 
 نــاوی بە هەر کــوردی زمــانی بە منــدااڵن، بــۆ گۆڤارێــک جوانــدا، ی(ســنە) شــاری لە کوردستانیشــدا، رۆژهەاڵتــی لە
 .دەرچووە دا( ١٩١٩ - ە - ٢٢) لە ەمینی(٦) ژمارە ، درچووە لێ ی(ژمارە شەش) ەوە(ئەستێرە)
  

ــنە دوای لە ــووری لە( ١٩٩١ - ٣ - ٥) مەزنەکەی راپەڕی ــتاندا، باش ــارودۆخێکی کوردس ــا ب ــی و، گونج ــڕین هەلێک  زێ
 گـرتەوە ژیـانی بوارەکـانی هەمـوو بەرچـاو و گرنـ  و،وەرچەرخـانێکی پێشـکەوتن و نـوێ شۆڕشـێکی کـایەوە، هاتنە

 کــورد تــاکێکی هەمــوو کاریگەریلەســەر.. هەبــوو کوردســتان شــوێنێکی هەمــوو لەســەر رەنگــدانەوەی پێشــکەوتنە مئە..
 بـۆ باش هەلێکی.. گرتەوە کوردیشی مندااڵنی ئەدەبی و رۆشنبیری بۆاری مەزنە وەرچەرخانە و شۆڕش ئەم.. هەبوو

ــدانی و نووســەران و شــاعیران ــواری هونەرمەن ــی ب ــ رەخســا، منــدااڵن ئەدەب ــرەودان ۆب ــان بە.. توانکانیــان بە ب  دەی
 و رۆشــنبیری پێشــکەوتووی بزووتنەوەیەکــی.. منــدااڵن بــۆ نووســین بــواری هــاتنە توانــا بە و بەهرەمەنــد نووســەری
 هەمەجـۆرەی بـابەت و چیـرۆک و شـیعر کتێبـی سـەدان بە.. کـرد گەشـەی و هەڵـدا سەری مندااڵن هونەری و ئەدەبی
ــری ــران ت ــران، چــا  و نووس ــاندە بە ک ــی ی ــابەت کتێب ــگەی ب ــدااڵن هەمەڕەن ــانی لە من ــانەوە، زمانەک ــان بێگ  وەری

 کـوردی گۆڤـاری زۆری ژمـارەیەکی.. چـاپکران منـدااڵن بـۆ رەنگاوڕەنـ  ئۆفسـێتی بە و، کـوردی زمانی گێڕاونەتەسەر
 قەیرانـی هۆی بە مندااڵن، گۆڤارەکانی تری بەشێکی وەستان، یەکجاری بە بەشێکیان. دەرچوون مندااڵن بۆ گشتیش
 دەردەچـن، بەردەوام ئەمـڕۆش تـا و خـۆڕاگرن کەشـیان بەشـێکی.. وەستاون کاتی شێوەیەکی بە کوردستانەوە، دارایی

 یـا دەدەچـن، منـدااڵن بـۆ کە کوردییـانەی گۆڤـارە ئەو ناوی سەر بێینە ئەوەی پێش.. کردوونەتەوە کەمتر تیراژیان
 ســێ تەنهـا تەنهــا یەکەمـی ژمـارە شــکدەبم، گۆڤـارانە ئەو کەمـی زۆر ژمــارەیەکی ئەوەی لەبەر.. دەردەچـوون پێشـتر
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 بە هەن، مندااڵنـدا گۆڤارەکـانی لە هەنـدێ لەسـەر کە ئیمـایالنەی ئەو پێـی بە مەبەسـتە، ئەم بـۆ.. البـوو گۆڤارم
 چـوار تەنهـا بەاڵم کـرد، منـدااڵن کوردییەکـانی گۆڤـارە زۆربەی بەڕێـوەبەرانی و سەرنووسەر لە داوام نامە، ناردنی

 گۆڤـاری سەرنووسـەری (زڕگـوێزی قـادر یاسـین) کـاک :دڵسـۆزەن چـواربرا ئەم کە.. داومەتەوە وەاڵمیـان نووسەرسەر
 گۆڤاری سەرنووسەری( رەشید رەهێل) کاک و، (جۆالنێ) گۆڤاری سەرنووسەری( یوسف ئـازا)  کاک و،( پەپولەکان)
 هەرچواریــان سوپاســی زۆر دڵ بە پــڕ( رەســڤۆ) گۆڤــاری سەرنڤیســکاری( بــااڵیی ســەالم) كــاک و،( رووداویمنــدااڵن)

 بـۆ کـوردی بە ەوە،(١٩٩١) سـاڵی راپەڕیـنەکەی دوای لە کە کوردییـانەن گۆڤارە ئەو زۆربەی ناوی ئەمانەش. دەکەم
 بە.. بزانیبـایە گۆڤارێکمـان هەر ژمـارەی یەکەمـین دەرچوونی مێژووی ئەگەر ..دەردەچن و، دەرچوونە کورد مندااڵنی

 :دەکردن ریزبەندیانم یاندەرچوون مێژووی پێی
  
 یەکەمین.. دەکات دەری کوردستان منداڵپارێزی.. مندااڵن بۆ رۆشنبیرییە مانگانەی گۆڤارێکی (:پەپولە) گۆڤاری -٣

 دەردەچی ئێستاشدا لە. گشتتییە هەمەڕەنگەی بابەت گۆڤارێکی باڵوکراوەتەوە، دا( ١٩٩٢) ساڵی بەهاری لە ژمارەی
 .دەکەن چا  لێ دانەی( ٥١١١) ژمارەیەکی هەر لە
 

 .ئەحمەد ئیبراهیم هێرۆ: ئیمتیاز خاوەنی
 .زڕگوێزی قادر یاسین: سەرنووسەر

 .سلێمانی شاری: دەرچوون شوێنی
 .ە(٢١١) ژمارە دا( ٢١١٥) ساڵی لە ژمارەی دوا.. لێکۆڵینەوەیە ئەم نووسینی تا
  
ــدااڵن رۆشــنبیری مانگــانەی گۆڤــارێکی (:پەڕەســێلکە) گۆڤــاری -٤ ــوو من ــارەی .ب  دا( ١٩٩٢) ســاڵی لە یەکەمینــی ژم

 . دەرچوو
 

 . بوون( عەبدولوەهاب هەڵگورد الوە، ئیدریس ئیبراهیم، مولود: )نووسەرانی دەستەی
 .هەولێر شاری: دەرچوونی شوێنی

 
 ئەوگوسـتی مـانگی لە ژمـارەی یەکەمـین. منـدااڵن بـۆ مانگـانەیە پەروەردەیی گۆڤارێکی (:جگەرگۆشەکان) گۆڤاری -٥

 .دەرچووە دا( ١٩٩٣)  ساڵی
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 .عەلی محەمەد حامد: ئیمتیاز خاوەنی
 .قادر رەشاد زیاد: سەرنووسەر

 .سلێمانی شاری: دەرچوون شوێنی
 .نییە تازەی ژمارەی لە ئاگام.. یە( ٢١١٤) ساڵی ی(٢٢٤) من الی لە ژمارەی دوا
  
 یەکەمـین. دەریدەکات کوردستان ێمیهەر رۆشنبیری وەزارەتی. مندااڵن بۆ مانگانەیە گۆڤارێکی (:هەن ) گۆڤاری -٦

 .دەرچوو دا( ١٩٩٢) ساڵی لە ژمارەی
 

 (.بوو کوردستان رۆشنبیری وەزیری کە)شۆڕش  سامی(: خوالێخۆشبوو) ئیمتیاز خاوەنی
 .فەرهادی حەمەساڵ : سەرنووسەر

 .هەولێر شاری: دەرچوونی شوێنی
  
 رۆژنـــامەی پاشـــکۆی. منـــدااڵنە پەروەردەیـــی یرۆشـــنبیری مانگـــانەی گۆڤـــارێکی (:منـــدااڵن هـــێالنەی) گۆڤـــاری -١
 .ە(خەبات)
   

 .عەبدوڵاڵ عەلی: ئیمتیاز خاوەنی
 .عەبدوڵاڵ سەالم: سەرنووسەر

 .هەولێر شاری: دەرچوون شوێنی
  
 لێ ژمارەی نۆ دەرچوو، دا،( ١٩٩٨) ساڵی لە ژمارەی یەکەمین.. مندااڵنە مانگانەی گۆڤارێکی (:جریوە) گۆڤاری -٨

 .وەستاوە ە( ١٩٩٩) لە و دەرچووە
 

 .عەبدول جەمال: ئیمتیاز خاوەنی
 .سەعید ساڵ  تاهیر: سەرنووسەر

 .سلێمانی شاری: دەرچوون شوێنی
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 . دەریدەکات سەردەم پەخشی و چا  دەزگای. مندااڵنە مانگانەی گۆڤارێکی (:سەردەم منداڵی) گۆڤاری -٩
 

 (.بوو کوردستان رۆشنبیری زیریوە یەکەمین) بێکەس شێرکۆ(: خوالێخۆشبوو) ئیمتیاز خاوەنی
 .عەبدوڵاڵ هەڵکەوت: سەرنووسەر

 .سلێمانی شاری: دەرچوون شوێنی
 
 وەرزێکـدا هەر لە سـمۆرە خانەی بەڕێوەبەرایەتی. مندااڵنە وپەروەردەیی رۆشنبیری گۆڤارێکی (:سمۆرە) گۆڤاری -١١

 .دەرچووە دەدا( ٢١١١) ساڵی لە ژمارەی یەکەمین. لێدەردەکات ژمارەیەکی
 

 .سمۆرە خانەی بەڕێوەبەرایەتی: ئیمتیاز خاوەنی
 .ئەحمەد محەمەد تریفە: سەرنووسەر

 .سلێمانی شاری: دەرچوون شوێنی
  
ــاری -١١ ــدااڵنی) گۆڤ ــاوە من ــوڕ ب ــارێکی (:گوڕگ ــانەی گۆڤ ــدااڵنە مانگ ــای. من ــەفەقی دەزگ ــووک لە رۆشــنیری ش  کەرک

 .دەریدەکات
 

 (.بوو کوردستان رۆشنبیری وەزیری) کاکەیی فەلەکەدین(: خوالێخۆشبوو) ئیمتیاز خاوەنی
 .حەبیب ئەحمەد بەدران: کارگێڕی ئەنجومەنی سەرپەرشتیاری

 .لەتیف یوسف: سەرنووسەر
 .کاکەیی گرفتار: نووسین بەڕێوەبەری

 .دەروێش عەلی: نووسەران دەستەی
 .شوانی فەهد: هونەری بەڕێوەبەری

 .کەرکوک شاری: دەرچوون شوێنی
 

 بـاوەگوڕگوڕی رێبـازی و بەرنـامە هەمـان و( حـاجیلە) بە گـۆڕا نـاوەکەی بـاوەگوڕگوڕ، ەرچـوونید لە ساڵ حەو پاش
 .کورد مندااڵنی پێشکەوتووەکانی گۆڤارە لە یەکێکە دەردەچێت، و بەردەوامە حاجیلە ئێستا تا هەبوو،
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 .دەکات دەری ئاراس باڵوکردنەوەی و چا  دەزگای. مندااڵن بۆ مانگانەیە گۆڤارێکی (:مشکە) گۆڤاری -١٢
 

 .حەبیب ئەحمەد بەدران: ئیمتیاز خاوەنی
 .داود حاجی ئەمیر: سەرنووسەر
 .عەزیز رەشید رەهێل: نووسین بەڕێوەبەری

 .هەولێر شاری: دەرچوون شوێنی
  

 بـوو تـایبەت( کەرکـوک لقـی - کـورد نووسـەرانی یەکێتی ئۆرگانی - گزن ) گۆڤاری (:بچووکان گزنگی) گۆڤاری -١٣
ــدااڵن ــ لە من ــدەکرد اخداش ــارەی یەکەم.. دەری ــاداری لە ژم ــاڵی ئ ــانی بە الپەڕە( ٥٢) بە دا،( ١٩٨٥) س ــوردی زم  ک
 .بوو ساڵدا هەمان لە هەر دەرچوو لێ ژمارەی سێ دەرچوو،

  
 الوانـی چـاالکی گەشەپێدانی سەنتەری. مندااڵنە گشتی رۆشنبیری و پەروەردەیی گۆڤارێکی (:گوڵەکان) گۆڤاری -١٤

 . ەکاتد دەری چەمچەماڵ
 

 .چەمچەماڵ قەزای: دەرچوون شوێنی
 
ـــاری -١٥ ـــدااڵن پێشـــەنگی) گۆڤ ـــارێکی (:من ـــانەی گۆڤ ـــدااڵنە مانگ ـــدااڵنی پێشـــەنگی رێکخـــراوی. من  کوردســـتان من

 .دەریدەکات
 

 .خورشید تاری : ئیمتیاز خاوەنی
 .فەقێ رەسووڵ شێرزاد: سەرنووسەر

 .هەولێر شاری: دەرچوون شوێنی
  

. دەکات دەری مۆڵ راین یاریی شاری. دەرچوون لە بەردەوامە.. پەروەردەییە گۆڤارێکی وەرزە (:جۆالنێ) گۆڤاری -١٦
 .دەرچووە دا( ٢١١٣)  ساڵی بەهاری لە: ژمارەی یەکەمین
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 .باپیر حوسێن محەمەد: ئیمتیاز خاوەنی
 .یوسف ئـازا: سەرنووسەر

 .هەولێر: دەرچوون شوێنی
  

 لە ژمـارەی یەکەمـین. دەکات دەری رووداو کۆمپانیای. مندااڵنە مانگانەی کیگۆڤارێ (:مندااڵن رووداوی) گۆڤاری -١١
 .دەرچووە( ٢١١٣) ساڵی مای مانگی

 
 .رووداو کۆمپانیای: ئیمتیاز خاوەنی

 .عەزیز رەشید رەهێل: سەرنووسەر
 .هەولێر شاری: دەرچوونی شوێنی

  
 .مندااڵنە وەرزیی گۆڤارێکی (:ژینوار) گۆڤاری -١٨
 

 .رەشید حەمەد شەرمین: ازئێمتی خاوەنی
 .رەشید کاروان: سەرنووسەر

  
 لە. دەکـات دەری کوردسـتان رۆژهەاڵتـی منـداڵپارێزی. منـدااڵنە مانگـانەی گۆڤـارێکی: (مندااڵن دنیای) گۆڤاری -١٩

 .دەردەچێت کوردستان باشووری
  

 و رۆشــنبیری بــۆ خــانی ەزگــاید. دا دەرچــوو لە بەردەوامە.. منــدااڵنە مانگــانەی گۆڤــارێکی (:ســڤۆرە) گۆڤــاری -٢١
 ی(١٨٦) ژمـارە دا،( ٢١١٥ - ١ - ٦) لە.  دەرچووە( ١٩٨٨ - ٤ - ٢٢) لە ژمارەی یەکەمین. دەکات دەری راگەیاندن

 دهـۆک شـاری لە مندااڵنە گۆڤاری یەکەمین. دەکڕێت چا  لێ دانەی( ٣٥١١) ژمارەیەکدا هەر لە مانگانە. دەچوو لێ
 .دەچێت بەرەەوام ئێستا تا کە
 

 .خانی دەزگای: ئیمتیاز خاوەنی
 .بااڵیی سەالم: سەرنڤیسکار
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 .بەرواری عەبدولحەمید ژیان: نڤیسینێ سکرتێرا
 .دهۆک شاری: دەرچوون شوێنی

 
 . دەردەچوو چەمچەماڵ سەربە ی(تەکیە) ناحیەی لە( ٢١١٥) ساڵی لە ،(نێرگز) گۆڤاری -٢١

 .بوون کێ بەڕێوەبەری دەستەی و سەرنووسەر نازانین
  

 .دەریدەکات تیڤی پێلستانک. مندااڵن بۆ مانگانەیە گۆڤارێکی (:پێلستانک) گۆڤاری -٢٢
 

 .تیڤی پێلستانک: ئیمتیاز خاوەنی
 .مەنا  مەعا : سەرنووسەر

  
 بەاڵم دەردکـرێن، ئێستاشـدا هەندێکیانلە دەرکران، مندااڵن بۆ کوردییانەش گۆڤارە ئەم سەرە گۆڤارانەی لەو بێجگە

 :دەنووسین ناوەکانیان تەنها بۆیە.. نییە سەریان لە تەواومان زانیاری
 
 -١٩٩٥ هێڤــی ، ســلێمانی - ١٩٩٢ - پەریســتان ســلێمانی، - ١٩٩٦ - هیڤــی و ئــاوات ،١٩٩١ - منــدااڵن کــاروانی)

 رۆژهەاڵتــی لە: نێرگــز ســلێمانی، -١٩٩٩ - پەلکەزێــڕینە بــوو، نــوێ کوردســتانی رۆژنــامەی پاشــکۆی - ســلێمانی
 خەنـدە، سـلێمانی، - ١٩٩٩ - کـورد منداڵی سلێمانی، - ١٩٩٨ - گۆڤار کوردستان، رۆژهەاڵتی ەل: سروە کوردستان،

 رۆژهەاڵتـی لە: شـەن  و شـۆخ تـاو، تـاو کەنـاری، دەردەچێـت، دهـۆک لە: کەڤـر گـۆران، حاجیلە، کۆالرە، دیالنا،
 .دەردەچێت کەرکوک لە ـ هەواڵە رۆژنامەی پاشکۆی: شا و شلک کوردستان،

  
..  دەربکرێت یا دەرکرابێت مندااڵن بۆ گۆڤارێک کە نەبینیومانە و بیستوومانە نە ئێستا تا کوردستاندا، دەروەی لە

 . ە( کوردیلەکان) گۆڤاری دەرکرابێت کورد مندااڵنی بۆ هەندەران لە کە گۆڤار تەنها
  

ــۆ یە گشــتی رۆشــنبیریی گۆڤــارێکی وەرزە (:کوردیلەکــان) گۆڤــاری -٢٣  لە - کــورد منــدااڵنی کــۆمەڵەی. )منــدااڵن ب
 دا( ٢١١١ - ٣ - ٢١) لە کوردیلەکـــان ژمـــارەی یەکەمـــین. دەکـــات دەری نەرویجـــی و کـــوردی زمـــانی بە( نەرویـــج

 شێوەیەکی بە ئێستادا لە.. هونەرییەوە کادری نەبوونی هۆی بە.. دەرچووە لێ ژمارەی پێنج ئێستا تا.. باڵوکرایەوە
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 دەرچووبێت کورد مندااڵنی بۆ کوردستاندا، دەروەی لە کە منااڵدنە، اریگۆۆڤ یەکەمین( کوردیلەکان). وەستاوە کاتی
 . کرایەوە باڵو کوردستاندا لە بەخۆڕای( ٥) ژمارەی.. 
 

 .شوان رەزا: سەرنووسەر
 .کازم کوردین: هونەری بەڕێوەبەری و سەرنووسە جێگری

 . کەریمی شادۆست بەفرین: نەرویجی بەشی بەڕیوەبەری
 .بێرگن شاری ـ نەرویج یواڵت: دەرچوون شوێنی

 
 لـێ ژمـارەی دوو تەنهـا دەکرا، ئامادە( لەندن لە - کورد کۆمەڵگەی) الیەن لە( کورد منداڵی) گۆڤاری ئەگەرچی *

 .باڵوکراونەتەوە و چاپکراون سلێمانی لە ژمارەکەی هەردوو بەاڵم دەرچوو،
  

 ئێسـتا تـا دەرچووبێت، کورد مندااڵنی بۆ دستانکور دەروەی لە کە مندااڵنە، گۆڤاری یەکەمین( کوردیلەکان) گۆڤاری
 .دەرچووە لێ ژمارەی پێنج

 
 :مەندەالوی عەلی هونەرمەند

 
 کـورتی بە رێـزەوە ئەوپەڕی بە و شـانازی بە کە دەزانـین پێویسـتی بە منـدااڵن گۆڤارەکـانی لە باسـکردن بواری لە

 بکەیـن( مەندەالوی عەلی) کوردمان ەرمەندیهون.. جیهانی و کوردستانی ناوبانگی بە وێنەکێشی هونەرمەندی باسی
ــی کە..  ــواری لە هەیە زۆری خزمەتێک ــانی ب ــانی وێنەک ــدااڵن گۆڤارەک ــی و، من ــی دیزایین ــی بەرگ .. مندااڵنــدا کتێب

 باشـــووری لە کوردســـتانی، ی(مەنـــدەلی) جـــوانەکەی شـــارە لە ،(١٩٥٨) ســـاڵی لە مەنـــدەالوی عەلـــی هونەرمەنـــد
 لە بەکەلۆریۆســی بڕوانــامەی.. بــووە وێنەکێشــان هــۆگری و خولیــا منــداڵییەوە لە هەر.. بــووە دایــک لە کوردســتان

 نووسەر مەندەالوی، عەلی.  داوەرگرتووە گرافیک نەخشەسازای لە پسپۆری - بەغدا جوانەکانی هونەرە ئەکەدیمیای
 مەنـدەالویلە.. یەپۆرتـۆری کاریکاتێرکێشـێکی گۆڤارەکـانە، و کتێـب دیزاینسازی ئازایە، وێنەکێشێکی و، نەخشاز و،

 شاری چەندین لە.. کێشاوە گەورەکان و مندااڵن کتێبی و گۆڤار دەیان بۆ وێنەی هونەرییدا، ژیانی ساڵی چل ماوەی
 کاریکــاتێر و منــدااڵن وێــنەی بــۆ خــۆی تــایبەتی پێشــانگای عەرەبیــدا و ئەوروپــی واڵتــانی و عێــراق و کوردســتان
 مـن منـداڵییەو، لە هەر: "  دەڵێـت مەنـدەاڵوی عەلی .بوونە نەرانبی سەرسامی و راکيش سەرنج جێی و، کردۆتەوە
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 چــوومە بیخــوێنم، ئەکادیمیــانە شــێوەیەکی بە دا بڕیــارم و، پێــوەی نووســام بــۆیە بــووم، هــونەرە ئەم جادوبەنــدی
 ئـا.. دەکـرد کـارم دا( مجلتـ ) گۆڤـاری لە وێنەکێشـێک وەکـو خویندنمدا ماوەی لە جوانەکانەوە، هونەرە پەیمانگای

 لە و، نووسـین بـۆ سـیناریۆم و، هەڵبـژارد کـوردیم میللـی چیرۆکێکی چەند کە کاتێک کرد، نووسین لە رووم لێرەوە
 کـۆمەڵەی) هـۆڵی لە دا( ١٩١١) سـاڵی لە ئەوەبـوو کێشـان، بـۆ وێـنەم(کـۆمیکس) وێـنەدار چیرۆکـی زنجیـرە شێوەی

 پێشـانگا یەکەمـین ئەوە.. کـرد نمـایش تێیـدا وێنـانەم ئەو و، کـردووە پێشـانگایەکم بەغدا، لە( کوردی رۆشنبیری
 ژیــانی گشتیشــی بە.. بکــرێتەوە - منــدااڵن وێــنەی - هــونەرە ئەم بــۆ کە عێــراق، و کوردســتان ئاســتی لەســەر بــوو،

 بەرگـی دیزایینـی مەنـدەالوی،.." بێت نووسەرێک ژیانی لەوەی زیاتر هونەرمەندێکە و وێنەکێش ژیانی من، پیشەیی
ـــۆ ـــزیکەی ب ـــی( ٥١) ن ـــی کتێب ـــی بەشـــێکیان کە کێشـــاوە، کـــوردی و عەرەب ـــدااڵنن کتێب ـــۆ وێنەشـــی.. من ـــابەتە ب  ب

 ی(هەنـ ) و( ئەسـتێرە: )گۆڤـاری لەوانەش.. کێشـاوە کـوردی و عەرەبـی منـدااڵنی گۆڤاری چەندین هەمەڕەنگەکانی
 لە الوی،مەنـدە.. زەبـی ئەبـو ی(ماجـد)کـوەیتی، ی(الصـییر العربـ ) عێراقـی، ی(المزمـار) و( مجلت ) کوردستانی،
ـــدا، بەغـــدا، کوردســـتان، ـــا، هۆڵەن ـــونس بەریتانی ـــاوە ت ـــاری( ٢١١٦ - ٢١١٥) ســـاڵی لە.. ژی ـــونەری راوێژک  و، ه
 و تــرس بەبــێ و، ئــازادانە مەنــدەالوی.. کوردســتان رۆشــنبیری وەزارەتــی لە بــووە، منــدااڵن رۆشــنبیری بەڕێــوەبەری

 ئەدەبـی ناسـراوی کەسەیاتی چەندین بۆ ریکاتێریکا وێنەی.. ویستووبێتی خۆی گلەیی،چۆن بە و رەخنە بە گوێدان
 کاریکــاتێری وێــنەی یەکەمــین.. کێشــاوە جیهــانی و کوردســتانی و عێراقــی ســەرکردەکانی و سیاســی و رۆشــنبیری و

 وێـــنەی.. بـــوو( بابـــا عەمـــو) خوالێخۆشـــبوو عێراقـــی، پێـــی تـــۆپی راهێـــنەری و وەرزشـــکار وێنەیەکـــی پۆرتـــۆری،
 چیرۆکنووسـی وێنەیەکـی لەوانەش کێشـاوە، کوردیشـمان کەسـایەتییەکی و شاعیر و نووسەر چەند بۆ کاریکاتێریشی

 . ە(عار  حوسێن) کوردمان ناسراوی
  

( دهـۆک) شـاری لە کە دەرچوو، ەوە( دەموچاوەکان: وجوە) ناوی بە مەندەالوی عەلی کتێبێکی دا،( ٢١١٤) ساڵی لە
 .گرتووە خۆ لە پۆرتۆری کاریکاتێری وێنەی( ١٨١) کتێبە ئەم چاپکرا،

  
 ناسـی، مەنـدەالویم عەلـی بەغـدا، لە کوردی رۆشنبیری کۆمەڵەی لە دا،١٩١٣ ساڵێ لە جار یەکەمین بۆ: نووسەر)

 بە نـاتوانین وادا، پێناسـەیەکی کـورتە لە(.بەغدا لە ـ بوو جوانەکان هونەرە پەیمانگای خوێندکاری کاتە ئەو کە
 لە یەکێـــک بە کە.. بکەیـــن کوردمـــان مەزنەی و بلـــیمەت ەهونەرمەنـــد م ئە کارەکـــانی هەمـــوو لە بـــاس تەســـەلی

.. دەخـــوازین مەنـــدەالوی بــۆ درێـــژی تەمەنێکــی و تەندروســـتی.. دەناســـرێت جیهــان ناســـراوەکانی کاریکاتێرکێشــە
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 بە مەنــدەالوی عەلــی هونەرمەنــد زەبەنــدەکانی کــارە و ژیـان راگەیانــدنەوە دەزگــایەکی لەرێــی یــا خــۆی هیـواداریش
 .بکرێن ئەرشیف

 
 ٢١١٥ مارچیی ٣

 
 

 
 

 .ئینتەرنێت.. تەلەفزیۆن.. راگەیاندنی مندااڵن، رادیۆ
  

 -بەشی سێیەم  -
 

 :رادیۆ

  
ــۆ ــو رادی ــایەکی وەک ــدی لە گرنگــی رۆڵێکــی بیســتن، دەزگ ــاری و زانســتی و رۆشــنبیری گەیان  هەواڵــی و گشــتی زانی

ـــگەدا ـــووە هەمەڕەن ـــڕۆدا، لە بەاڵم.. هەیە و، هەب ـــێ ئەم ـــ دەزگـــای کەل ـــر دنیراگەیان  پێشـــکەوتووتر زۆر و گرنگت
ــاتوونەتە ــایەوە ه ــ  بە کە.. ک ــ  و دەن ــووڵەوە، و رەن ــان ج ــی و بابەتەک ــێن رۆژانە هەواڵ ــااڵنی لە.. دەگەیەن  س
 رادیـۆ ماڵێکـدا هەمـوو بوو،لە راگەیاندن سەرەکی هەرە دەزگایەکی رادیۆ رابردوو، سەدەی حەفتاکانی تا سییەکاندا

 هەمەرەنــگەی زانیــاری و زانسـتی و وهــونەری ئەدەبـی و رۆشــنبیری پێشـکەوتنی ەل هەبــوو گرنگـی رۆڵیکــی.. هەبـوو
 و دەکــردن ئامــادە بــۆ تایبەتیــان هەفتــانەی بەرنــامەی رادیۆداهەبــوو، بەرنەمەکــانی پشــکیانلە منــدااڵنیش.گشــتیدا

 .لێدەدران و تۆمارکران رادیۆدا لە مندااڵن، سروودی و گۆرانی دەیان بە.. دەکردن پێشکەشیان
  
( ١٩٣١) سـاڵی لە. کرایەوە( بەغدا) لە( عێراق رادیۆی ئیستگەی) جار یەکەمین بۆ دا،( ١٩٣٦ - ١ - ١) رۆژی ەل

 دا( ١٩٥٨ سـاڵی لە. سـەربەخۆ کـوردی ئیزگەیەکی بە بوو دوایی کرایەوە، دا( عێراق رادیۆی لە کوردی بەشی)یشدا
 یا مرحبا) ناوی مندااڵنبە بۆ هەفتانە رنامەیەکیبە جار یەکەمین بۆ بەغەدا، رادیۆی ئیزگەی لە عەرەبی بەشی لە

 . ناسرابوو( زەکی عەمو) بە کە بوو،( حەسەنی زەکی) پێشکەشکردنی و ئامادەکردن لە.. (أطفال
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 رەمـزی) مامۆسـتا خوالێخـۆش ساڵ، بیست نزیکەی ماوەی بۆ ەوە،( ١٩٥٨) ساڵی لە بەغدا، رادیوی کوردی بەشی لە
ــانی بە( قەزاز ــامەیکوردی،بەر زم ــاخچەی) ن ــدااڵن ب ــدااڵن یبــۆ( من ــادە من ــکەش و ئام ــرد، پێش  بەرنــامەیەکی دەک

 بە رەمــزی مامۆســتا. دەکــرد پێشکەشــی کــاتژمێر نیــو مــاوەی بــۆ هەینــی رۆژانــی بەیانیــانی لە ســەر بــوو، هەفتــانە
 ی(اڵنمنـدا بـاخچەی) هەمەڕەنگەکەنـی بـابەتە خـۆش و شـیرین و ناسک زۆر شێوازێکی بە و، پەتی کوردی زمانێکی

ــرد پێشــکەش ــرد حەزت هەر.. دەک ــت دەک ــایەو، گوێ ــایی لێبگرت ــامەکەی بە کۆت ــایە بەرن ــەر) نەهێن ــن: نووس  ئەو م
 ئەم رێـــی لە لێـــوەرگرت، زۆرم ســـوودێکی و چێـــژ و، دەگـــرت بەرنـــامەیە لەم گـــوێم جـــوانی بە بـــووم، کاتەمنـــداڵ

 بەهەشـتی مامۆسـتای قەرزاربـاری بە خـۆم هەردەم بـۆیە.. کـرد منـدااڵن ئەدەبیـاتی نووسینی لە رووم بەرنامەیەوە،
( شــەوقی نەژاد) مامۆســتا دا،( ١٩١١) ســاڵی لە.. قەزاز رەمــزی مامۆســتا کــۆچکردنی دوای.. (دەزانــم قەزاز رەمــزی
 و دەیڕازانـدەوە بەجـوانی زۆر ئەمـیش دا،( منـدااڵن بـاخچەی) بەرنـامەی کردنـی پێشکەش و ئامادەکردن بە درێژەی

 پێشـکەش بەغـدا لە کـوردی رادیـۆی ئیسـتگەی لە منـدااڵن، تـری بەرنـامەی دواتـریش مبـزان مـن .دەکـرد پێشکەشی
 . دەکرا

  
 :تەلەفزیۆن

  
 جووڵە، و رەن  و دەن  بە مااڵن، سەرەکیی و پێویست دەزگایەکی بۆتە تەلەفزیۆن جیهاندا، شوێنێکی، هەموو لە

 لەم مـرۆڤ داهێنـانی شـاکارترین بە ەلەفزیـۆنت داناکان زۆربەی راکێشاوە، خۆی الی بۆ مندااڵنی و گەورە سەرنجی
 و هــونەری و زانســتی و رۆشــنبیری و فێرکــردن بــواری لە وەرچەرخــانێکی و شــۆڕش تەلەفزیــۆن دەزانــن، ســەردەمەدا

 بە دەکەن، تەلەفزیـــۆن ســـەیری زۆر مـــاوەیەکی بـــۆ رۆژانە منـــدااڵن.. پەرپـــاکرد گشـــتیدا زانیـــاری و کـــۆمەاڵیەتی
ــــایبەتیش ــــایبەتن ەک کەنــــااڵنەی ئەو ت ــــان.. منــــدااڵنەوە بە ت  ئەو( ٪٩٨) کە دەکەن بەوە ئامــــاژە توێژێنەرەک
( دەنـگەوە و وێـنە) رێی لە کەسێ هەر وەرگرتنی.. دەگرین وەریان گوێوە و چاو رێی لە دەگرین، وەری زانستییانەی

 دەبێـــت انزیــاتریادمانەوەی لە(٪٥٥) دەگـــڕین،لە وەرشــیان کە زانیارییــانەی ئەو مـــاوەی.. دەبێــت زیــاتر( ٪٣١)لە
 زانایــانی هەیە، مندااڵنــدا داهــاتووی ژیــانی و ئەمــڕۆ ژیــانی لەســەر قــووڵی و کــاریگەرییەکیئەرێنی تەلەفزیــۆن..

.. دێـــت تەلەفزیــۆن رۆڵـــی بــاوکەوە و دایــک رۆڵـــی دوای لە نوێــدا، پەروەردەی زانیـــاری لە: دەڵــێن دەروونناســی
ـــۆن ـــوود تەلەفزی ـــوودەکانی بەاڵم.. هەیە زیانیشـــی و س ـــۆ س ـــان ب ـــاترن ژی ـــانی لە زی ـــارەی لە.. زیانەک ـــانی ب  زی

 لە مامۆسـتایە کۆمەاڵیەتییەکانـدا، پەیوەنـدییە زانسـتی لە پسـپۆرە کە( سـپارکس گلین) پرۆفیسۆر تەلەفزیۆنەوە،
 زیان.. تەلەفزیۆنەوە سەیرکردنی بە خەڵکی خووگرتنی: "دەڵێت(ئەندیانا) هەرێمی لە ئەمریکی ی( برود)  زانکۆی
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 دادەنیشـن ژوورێکـدا لە کە.. نـاهێڵێتەوە تازە گرتنی هاوڕێ بۆ بوار.. دەگەیەنێت کۆمەاڵیەتییەکان ییەپەیوەند بە
..  ناکەن یەکتریش رووخساری سەیری تەنانەت.. دەدوێن کەمیپێکەوە بە زۆر.. دەکەن تەلەفزیۆن سەیری هەموو و،
 بە.. و دەربچـن مـاڵەوە لە وایە باشـتر.. ندەبە تەلەفزیۆنەوەبەسـەری دیاری بە کە درێژەی شەوارە ئەو جیاتی لە
 لە و فـیلم لە گەلـێ.. دابنـێن داهاتوویـان پالنی و دابنیشن یاپێکەوە.. بکەن وەرزش یا.. بکەن پیاسە و بڕۆن پێ

.. کۆمەاڵیەتییەکــان و خێزانــی پەیوەنــدیە کردنــی الوازی بــۆ فــاکتەرن.. ژەهــراوین تەلەفزیــۆن درامییەکــانی ئەڵــقە
 ...".دەکەن الواز منداڵەکانیان الی باوکان و دایکان بۆ رێز گۆیدێریو و هەست و سۆز.. دەکەن دروست گۆشەگیری

  
 تەلەفزیۆنەکەیـان خـانەخوێەکە، مـاڵە تـر، خێزانێکی میوانی بە ببێت خێزانێک کە رۆژئاوادا، واڵتانی زۆربەی لە

 خۆیـان نیـازی و راز باسی.. ێبکەننپ و بکەن دەمەتەقێ و سوعبەت و خۆش قسەی پێکەوە ئەوەی بۆ دەکوژێننەوە،
 بێــــت میوانمــــان کە ..پــــێچەوانەوە بە ئــــێمە الی لە بەاڵم.. کەلتووریــــان لە بەشــــێک بە بــــووە ئەمەش.. بــــکەن

 لە باس.. دەڕوانین یەکتر رووخساری لە کەمتر.. و دەدوێن کەمتر.. دەکەین دەنگیزیاتر و هەڵدەکەین تەلەفزیۆن..
 .دەکەین نەهامەتییەکانمان

  
 و بــابەت ئەو بێــت، خێزانــدا چــاودێری و رێنمــایی لەژێــر پێویســتە منــدااڵنەوە، الیەن لە تەلەفزیــۆن ەیرکردنیســ

ــــامە ــــەیریان کە فیلمــــانەی و بەرن ــــبن و پەروەردەی پێویســــتە.. دەکەن س  و نیــــاز و حەز گەڵ لە و، سوودبەخش
 کــارتۆن فیلمــی زۆر چــونکە.  بــڕوێنن دڵیانــدا و هــۆش لە چــاکەخوازی و باشــە.. بگــونجێن مندااڵنــدا ئارەزووەکــانی

 و ئەمـڕۆ رەفتـاری و ژیـان لەسـەر نەرێنیـان و خـرا  رەنگـدانەوەیەکی و کـاریگەری کە ..هەن زیـانبەخش بازرگـانی
ــــاتووی ــــدا داه ــــت و هەیە مندااڵن ــــان رێ لە.. دەبێ ــــی الســــایی و، دەکەن دەری ــــان رۆڵ ــــاڵەوان بەخشــــی زی  و پ

 .دەکەنەوە بەدەر کاری و کارەکتەرەکانیان
 

 بە دا،( ١٩٥٦ - ٥ - ٢) رۆژی لە جـــار یەکەمـــین بـــۆ ســـپی، و رەش عێـــراق، تەلەفزیـــۆنی: عێـــراق تەلەفزیـــۆنی
 جەژنــی ســاڵڕۆژی ی(٢١) یــادی رۆژە ئەو.. پێکــرد دەســتی و کــرایەوە( دووەم فەیســەڵی) عێــراق مەلیکــی وتەیەکــی

 .بوو دووەم فەیسەڵی مەلیک لەدایکبوونی
 

 :تەلەفزیۆنی کەرکوک
  

  بە دا،( ٢١١٣) لە بەعس رژێمی رووخانی تا.. کرایەوە دا،( ١٩٦١ - ١١ - ١٨) رۆژی لە کە کەرکوک، ۆنیتەلەفزی
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 پەخشـی تورکمـانی و عەرەبـی و کـوردی زمانی بە جار یەکەمین بۆ کە بوو، ەوە(تەئمیم ئیستگەیتەلەفزیۆنی) ناوی
 بە دەسـەاڵتی لەژێـر بەاڵم کـوردی، خۆیسـەبە کەنـاڵێکی بە بـوو کـوردییەکەی بەشە ەوە( ١٩١٤) ساڵی لە.. دەکرد
 لە بەاڵم.. مـایەوە نـاوەوە بەو هەر( ٢١١٣) سـاڵی تـا ..بـوون عەرەب هەر بەڕێوەبەرەکانیشـی هەمـوو بـوو، عەسدا
ــاوەکەی دا،( ٢١١٣ - ٩ - ١) رۆژی ــوو ن ــۆنی) بە ب ــوک تەلەفزی ــا رۆژەوە لەو( کەرک ــڕۆ ت ــی) الیەن لە ..ئەم  یەکێت

 پەخـش رۆژانە.. سـریانی و عەرەبـی و تورکمـانی و کوردی زمانی بە.. دەکرێت رپەرشتیسە ەوە( نیشتمانیکوردستان
 پێشـکەش کـورد منـدااڵنی بـۆ دا،( کەرکـوک تەلەفزیـۆنی) لە کـوردی، زمـانی بە کە بەرنامـانەی ئەو نـاوی. دەکات
 : بوون بەرنامانە ئەم.. دەکران

  
 و ئامـــادە یەوە(کـــۆیی پەخشــان) نـــاوی بە وشــکێکخ نەچـــم هەڵەدا بە ئەگەر ،(منــدااڵن گۆڤـــاری) بەرنــامەی -١

 .بوو کەم ماوەیەکی بۆ بەاڵم..  دەکرد پێشکەشی
 لە زۆری بە کە دەکـرا، پێشـکەش و ئامادە ەوە،( کارسول نەجات) مامۆستا الیەن لە( زێڕینە کۆلکە) بەرنامەی -٢

 شــاری قوتابخانەکــای کییەکــانیچاال لە بــوو گۆزارشــت دەکــرا، تۆمــار هەولێــردا شــاری ســەرەتاییەکانی قوتابخــانە
.. دەکــرد پێشکەشــی رێکــی و جــوانی بە نەجــات مامۆســتا.. بــوو تەمەنــدرێژ و ســەرکەوتوو بەرنــامەیەکی ..هەولێــر
.. دەکـرد پێشـکەش و ئامـادە دەسـتی هـونەری کـاری بەرنـامەیەکی کەمـیش ماویەکی بۆ رەسول نەجات کاک هەروەها

 .یادم نایەتەوە بەرنامەیەی ناوی
 کـاتژمێر مـاوەینیو بـۆ هەینـی رۆژانـی بـوو، هەفتانە بەرنامەیەکی: (١٩٩٤ - ١٩٨٤: مندااڵن جیهانی) مەیبەرنا -٣

 بەرنـامەیە ئەم پێشکەشـکەری یەکەمـین(. بـووم بەرنامەیە ئەم ساڵحـئامادەکەری رەزا ـ نووسەر ـ) دەکرا، پێشکەش
 ساڵیش چوار ماوەی بۆ. کرد پێشکەشی( ەالوحەم سەمیرە) مانگیش دوو ماوەی بۆ.. بوو (حەمەالو نازەنین) کیژۆڵە

ــوو،زۆر ســاڵ هەشــت تەمەنــی کە( ســاڵ  رەزا ســۆزان) خــۆم کــچەکەی ــانێکی بە و جــوانی بە ب  شــیرین و ناســک زم
 پێشکەشـکەری بچـووکترین بە ی ــ رەزا سـۆزان ـ خونچەگوڵ ژمارەیەکیدا لە( هاوکاری) رۆژنامەی.. دەکرد پێشکەشی
 خــوێن کــاکەلەی الیەن بەرنــامەکەش،لە چیرۆکەکــانی.. نــاوبردوووە تەلەفزیۆنــدا لە منــدااڵن بــۆ کــوردی بەرنــامەی

ــیرین ــۆ) ش ــم هەڵ ــاری هاش ــوانی بە یەوە،( جەب ــی ج ــردن پێشکەش ــۆ.. دەک ــاوەی ب ــاڵێکیش دوو م ــابیم، دوو س  قوت
 ساڵیش دوو ماوەی بۆ.. دەکرد پێشکەشیان سەرکەوتووی بە زۆر( عەبدولعەزیز سوهیلە و فارس شەهلە) ناوەکانیان
 .دەکرد پيشکەشی شیرینی بە و رووخۆشی بە و جوانی بە زۆر( سدی  نویلە)شیرین روخسار کێژووڵەی

 
 : دەکرا پێشکەش و دەکرایەوە( جوانین منداڵین ئێمە) سروودی و موزیک بە بەرنامەکەشمان تایتلی
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 جوانـــــــــین منـــــــداڵین ئێـمە
 نیننیشـــــــــــتما ئــــــــــــاواتی
 شادمــــــــــانین کامـەرانـــــــین

 .کوردســــــــتانین نــــــەوەی کە
---- 

 پیـــــرۆزین خــــاکی رۆڵـــــەی
 ســـــۆزین بە هێـــــندە بۆیـــــە
 تێـدەکۆشـــــین رۆژ و شــــــەو

 .پـــــەرۆشـــــین بـە واڵت بـــــۆ
 
.. (سـاڵ دە)مـاوەی چونکەبـۆ دەکەم، بەرنـامەیەوە بەم شـانازی ،(دااڵنمنـ جیهـانی) بەرنـامەی ئامادەکەری وەکو من

 بــوو دڵمــدا لە ئەوەی..  رازانــدەوە دەم هەمەڕەنــگە، بــابەتی بەســوودترین و شــیرینترین و خۆشــترین بە هەفتــانە
 تیخۆشەویسـ و سـۆز بە.. و کـوردایەتی هەستێکی بە و، کوردمان مندااڵنی چەکەرە،بیگەیەنمە و ترس بەبێ توانیم

 بەعسـی کـوردێکی بـوو، ئەمەش هەر..  بـکەم پەروەردەیـان و گـۆش کوردستان بۆ ـ بوون ئینتیما ـ هاوبەستەبوون و
 بیـانووی بە گـرت، رایـان مانـ  دوو مـاوەی بۆ جار دوو و، دەکرد بەرنامەکەمان لەسەر سیخوڕی دۆڕاو، و خۆفرۆش

 تەلەفزیــۆنی لە بــوو منــدااڵن بەرنــامەی درێژترینتەمەنــ( منــدااڵن جیهــانی) بەرنــامەی.. بەرنــامەکەوە کــوردایەتی
 تــایبەتی ئەڵقەیەکــی کە لێکــردم، داوایــان ئەوەبــوو، منــدااڵن جیهــانی راگرتنیشــی یەکجــاری بە هــۆی.. کەرکوکــدا

 مـاوەیەک و،تـا نەمکـرد بەاڵم ئامـادەبکەم،( حوسـێن سـەدام)گۆڕبەگـۆڕ دیکتـاتۆری لەدایکبوونی جەژنی رۆژی لەسەر
 ئامـادە بچـوایە تیـا سەریشـم ئەگەر..  لێکـردم هەڕەشەشـیان ..راگـرت بەرنامەکەیـان یەکجـاریش بە شـاردەوە، خۆم

 .هەڵبدەم دا سەدام دیکتاتۆر باڵی و شان بە نەبووم
  

 نیـو مـاوەی بـۆ هەفتـانە ەوە،(چرۆکـان) نـاوی بە ئامـادەکرد، منـدااڵن بۆ ترم بەرنامەیەکی ئەڵقەی دوو هەروەها،
 ئەڵـقەی لە بـوون، منداڵە دوو ئەم کە.. دەردەکرد کوردم بەهرەمەندی منداڵێکی یەکدائەڵقە هەر لە کە کاتژمێر،
 ئێسـتا کە - گەرمیـانی حوسـین هـێمن) دووەمیشـدا ئەڵـقەی لە( دکتۆرە ئێستا عەزیزـ عەبدولحەمید ئاسۆ) یەکەمدا

 نــاوەڕۆکی لە کە ..کــران پێشــکەش( چرۆکــان) ئەڵــقەیەی دوو ئەم تەنهــا (ئــاوازدانەرە و گــۆرانبێژ و مــوزیکژەن
 چوومە کە سێیەم ئەڵقەی تۆمارکردنی بۆ ..کەمە وێنەگرتنمان کامیرای ئەوەی بیانووی بە کۆڵییەوە، بەرنامەکەیان
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 پـێ پرۆڤەمـان تەواو رۆژێکی.. سێیەم ئەڵقەی بەهرەمەندی بکەمە کوردمان تری بەهرەمەندی منداڵێکی و سلێمانی
 .بهێنم بەرنامەیە لەم وازم کە بکەن، ناچارم ئەوەی بۆ رێم، ستەخ تەگەری دەرهێنەران سەرۆکی بەاڵم.. کرد
 
 تەلەفزیـۆنی لە بەرنامەکـان رێکخسـتنی بەشـی بەرپرسی - جەباری هاشم) کاک دڵسۆزمان برای ناوی رێزیشەوە بە

 .دەگرت بەرنامەکەمانی پشتی زۆر کە ..دەکەم سۆپاسی زۆر و، دێنم( کەرکوک
 
 مامۆســتا الیەن لە.. دەخایانــد کــاتژمێرێکی نــزیکەی بــوو، هەفتــانە نــامەیەکیبەر( جگەرگۆشــەکان) بەرنــامەی -٤
 بـۆ کرد، پێ دەستی دا( ١٩٨٥) ساڵی لە وابزانم.. دەکرد پێشکەشی و دەکرا ئامادە ەوە،( رەمەزان رەحیم محەمەد)

 بەرنــامەیەکی.. دەکــرد پێشــکەش ســلێمانی قوتابخانەکــانی چاالکییەکــانی ..بــوو بەردەوام ســاڵێک لە زیــاتر مــاوەی
 لە کردبـوو، لـێ داوای بەعسـی، گۆڕبەگـۆڕی کـوردێکی زۆڵە زانـیم وەکو.. بوو سەرکەوتوو زۆر رەنگاوڕەنگی و رازاوە
 هەڵبــدەن، دا حوسـێن سـەدام گۆڕبەگـۆڕ بـاڵی و شـان بە خـولەک پێـنج مـاوەی بـۆ بەرنامەکەیـدا، ئەڵقەیەکـی هەر

ــحەمەد مامۆســتا بەاڵم ــانی رەمەزان رەحــیم م ــردەوەر داواکەی ــۆیە.. ەتک ــامەی یەکجــاری بە ب ــەکانیان بەرن  جگەرگۆش
 .راگرت

  
 هاشـم هەڵـۆ) کـاکە پێشکەشـکردنی و ئامـادەکردن لە.. بـوو هەفتـانە بەرنـامەیەکی(هەفـتە چیرۆکـی) بەرنامەی -٥

 ەب کوردیپێشکەشی زمانی بە چیرۆکێکی هەفتەی هەر.. بوو سااڵندا یانزە و دە نێوان لە تەمەنی کە بوو،( جەباری
 جیهـانی بەرنـامەی لە بەشـێک بە بـوو و، منـدااڵن جیهانی پاڵ خرایە بەرنامەیە ئەم دواییدا، لە.. دەکرد مندااڵن
 خولەک،چیرۆکێکیخۆشی پێنج ماوەی بۆ..  یەوە( جەباری هەڵۆ)کاکە لەلەن بەرنامەکەشهەر چیرۆکەکانی.. مندااڵن

 .دەکرد مندااڵن بە پێشکەش
  

 پڕکـردنەوەی بـۆ بـوو،( کـازم رەزا مـحەمەد)بـوو، بەعسی عەرەبێکی بەڕیۆبەرەکەی کە کەرکوک، تەلەفزیۆنی دواتر
 رەزا - منــدااڵن جیهــانی کارســول، نەجــات کۆلکەزێڕینەـــ)  کــورد منــدااڵنی راگرتووەکــانی بەرنــامەکوردییە شــوێنی
 پێشــکەش و ەئامــاد الوازیــان ناڕەســەنی بەرنــامەیەکی چەنــد ..(رەمەزان رەحــیم مــحەمەد - جگەرگۆشــەکان ســاڵ ،
 بە ســەر تــری کەســێکی وە،( جگەرگۆشــەکان) نــاوی بە کــردن،هەر دژایەتــی و رقەبەرایەتــی بــۆ تەنــانەت دەکــرد،

 و ویســــت بەپێــــی الوازانە، و ناڕەســــەن بەرنــــامە ئەم بەاڵم دەکــــرد، پێشــــکەش و ئامــــادە ئەوان،بەرنــــامەیەکی
 بە نەبـوون، تێیانـدا کوردمـان منـدااڵنی انبۆخۆشـییەکی و چێـژ و تـام هـیچ دەکرانبۆیە ئامادە بەعس رێنماییەکانی
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 ریزبەنــدییان دا، کــورد منــدااڵنی کوردییەکــانی رەســەنە بەرنــامە لەگەڵ و، بــکەم باســیان نــازانم ئەوەیــان شــایانی
 .بکەم

 
 سـێ هەروەهـا هەیە، مندااڵن ماوەی کوردستاندا، ئاسمانییەکانی و لۆکاڵی کەناڵە زۆری بەشێکی لە ئيستاشدا، لە

 کۆمەڵێک سەرەتادا لە (زارۆکتیڤی پەپوولە، پێلستانک،: )کەنااڵنەن ئەم کە هەن، مندااڵن بۆ تایبەتيش کەناڵی
 منـدااڵنی رەنگـی و دەنـ  بـوونەتە رادەیەک تا دەکەن، پێشکەشیان هەر ئێستاش تا کە تۆمارکرد، باشیان چاالکی

 کەناڵەکانیان خۆشتر و تازەتر کیهەمەڕەنگەیچااڵ بە مان ، دوای لە مان  ئەوەبووم، هیواداری و چاوەنواڕ.. کورد
ـــڕازێننەوە، ـــن، گـــۆرانی هەر تەنهـــاش ب ـــت و شـــانۆ بە بەڵکـــۆ نەب ـــابەتی و ئۆپەرێ ـــگەی بەب  بە و، تـــر هەمەڕەن
 و، بـکەن پێشکەش جیهانیش مندااڵنی فیلمێکی هەفتەی هەر.. رازێننەوە بیان بەسوود کارتۆنی فیلمی دۆبالجکردنی

 پێشـان کوردسـتان هەموو مندااڵنی چاالکییەکانی هەروەهاش بکەن، دۆبالج کوردی بە شجیهانی بەرنامەیەکی چەند
ـــدەن، ـــا نەک ب ـــانی تەنه ـــاوچەیەک چاالکییەک ـــا ن ـــاوچەی دوو ی ـــووری ن ـــتان، باش ـــتە کوردس ـــووری لە پێویس  باش

 منـــدااڵنی هەمـــوو چاالکییەکـــانی بـــکەن، پێشـــکەش منـــدااڵن چـــاالکی مەنـــدەلی بـــۆ وە زاخـــۆ لە کوردستانیشـــدا،
 ال کوردســتانیان یەک و نەتەوەیــی هەســتێکی کوردمــان منــدااڵنی الی لە ئەوەی بــۆ.. نەکەن فەرامــۆش کوردســتانیش

 بـۆ بـاکوورە لە.. کـوردن منـدااڵنی هەمـوو کەنـاڵی کوردییـانە، کەنـاڵە ئەو کە بـکەن بەوەش هەسـت.. بێـت دروست
 و، خــاوبوونەتەوە زۆر کەنــااڵنە ئەم کە ەکەمد هەســت وا مــن.. کوردســتان رۆژئــاوای بــۆ رۆژهەاڵتەوە لە..  باشــوور

 سـەد و دووبـارە کارتۆن فیلمی و گۆرانی هەمان هەر.. دەبنەوە دووبارە جارێک چەند رۆژانە بابەتەکانیشیانسواون،
 الیەن لە کەنـــااڵنە ئەم پێویســـتە.. کـــردووە درووســـت کوردمـــان منـــدااڵنی الی بێـــزاری ئەمەش.. دەکەنەوە بـــارەی

 سەرپەرشـتی و بەڕێـوەببرێن کوردییەوە وموزیکی هونەر و بواریئەدەب شارەزایانی و هونەرمەند و نووسەر کەسانێکی
 کە دەکەیـــن، بەوە هەســـت ئێســـتادا لە ..دی بهێنـــنە کوردمـــان منـــدااڵنی ئارەزووەکـــانی و حەز پێویســـتە.. بکـــرێن

ــابەڵەدی ــا و ن ــەیی ن ــادرە بە پیش ــان ک ــدارییەکانی و هونەرییەک ــااڵنەوە ئەم ئی ــارند کەن ــارەیەیەکی ..ی  بە زۆر پ
ـــڕۆدەدەن ـــاوەیەکی.. و في ـــش م ـــی..  بەســـەردەبەن زۆری ـــوونە مندااڵنیشـــلێیان بینەران ـــوونەوەدان لە و بێزارب  .کەمب

 بەرنامەکانیانــدا بە و خۆیــان بە و بگــرن الوزەکانیانــدا خــاڵە بەســەر دەســت کەنــااڵنە ئەم هیوادارینبەرپرســانی.
ـــنەوە ـــتی ..بچ ـــادیرانی بانگهێش ـــارەز ک ـــپۆری و اش ـــواری پس ـــنبیری ب ـــونەری و ئەدەب و رۆش ـــدااڵن ه ـــکەن من ..  ب

 .دابڕێژن پێشکەوتووتر و تۆکمەتر و باشتر بەرنامەڕێژییەکی
  

  و هونەری الیەنی کە( کوردسات کەناڵی لە - مندااڵن ماوەی) ئێستا پێش ساڵ چوار و سێ باسیشە شایانی
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 زۆر چـاالکی کۆمەڵێـک.. دەکـرا ئامادە و بەڕێوەدەبرا یەوە( نایمەوال فوئاد) کاک هونەرمەند الیەن لە دەرهێنانی،
 مندااڵن لە پشتی کوردساتیش.. تێدەپەڕێت ساڵ دوو لە زیاتر وا بەاڵم..  کردن پێشکەشیان و تۆمارکردن جوانیان
 و سـتاییش و بـاس شـایانی کە نەکـردوون، کوردمـان مندااڵنی بە پێشکەش ئەوتۆیان تازەی چاالکییەکی و، کردووە

 بۆ؟.. بن دەستخۆشی
  

 :ئینتەرنێت

  
 داهێنــانە، بەســوودترین و ســەیرترین..  نــوێ پیشەســازی شۆڕشــی گرنگەکــانی هەرە دەزگــا لە یەکــێکە ئینتەرنێــت

 لەبنەهـاتووی سـەمەرەی و سـەیر ئینتەرنێتجیهـانێکی.. بەرچاومـان دەێهێنێـتە ئاسانی بە و کردۆتەوە جیهانیبچووک
..  ببەخشـین پێی و وەربگرين لێی سانسۆر بەبێ و خۆمان ئارەزووی بە دەتوانین..  ەهەمەڕەنگەی زانیاری و زانست

 نـاو لە خـۆی شـوێنی و، مـااڵن هەمـوو و، کەسـێک هەمـوو پێویسـتی زۆر دەزگـایەکی بە بـووە ئینتەرنێت ئەمڕۆدا لە
ـــدا ـــردۆتەوە، خێزان ـــۆ شـــەوانە و رۆژانە بچووکمـــان و گەورە ک ـــاوەیەکی ب ـــین کـــاری بە زۆر م  بە بووشـــە..  دەهێن

 ئینتەرنێـت و کۆمپیـوتەر بەبـێ..  فەرمییەکان دەمودەزگا و فەرمانگاکان و دایرە هەموو سەرەکی و ئامرازێکیپێویست
 .دەوەستێن و ناچن بەڕێوە کار و ئیش

  
ـــت ـــاریگەری ئینتەرنێ ـــاش ک ـــی و ب ـــەر خراپ ـــدااڵن لەس ـــر بە هەیە، من ـــی و بی ـــان زۆربەی هۆش ـــان و دایک  و باوک

 ئینتەرنێــت کە بــزانین، ئەوەەش پێویســتە بەاڵم..  کــردوون رامــان و دامــان منــدااڵنی ئینتەرنێــت ،پەروەردەکــاران
 دایک لە گیانەوەرێکەوە لە کە نییە، لەبەر روو  گیانەوەرێکی یان روابێت، سروشتی بە نییە،کە خۆڕسک رووەکێکی

 دەزگـایەکی ئینتەرنێـت راسـتە مـرۆڤە، یهۆش و بیر زادەی داهێنانی لە گیانە، بێ دەزگایەکی ئینتەرنێت..  بووبێت
 بـابەتی بە یـا بەسـوود، و جوان بابەتی بە خۆی مرۆڤ..  بەخشیوە پێ هەستەی ئەو خۆی مرۆڤ بەاڵم هەستیارە،

 بـۆ یـا مرۆڤـایەتی، خزمەتـی و گشـتی سـوودی و مەبەسـت دەیکـات،بۆ و کردووە بەرنامەڕێژی زیانبەخش و ناشیرین
 ئینتەرنێــت بــۆ بەرنــامەک چ مــرۆڤ چــونکە..  مــرۆڤ دەرکردنــی رێ لە و، خــۆی تــایبەتی ســوودی مــادیو مەبەســتی
 نیـیە ئەفسووناوی دەزگایەکی ئینتەرنێت ئەگینا ئینتەرنێتدایە، هۆشی بەرنامەیەیەلە و زانیاری هەرئەو دابڕێژێت،

 لە رێکــیشبینە و هەرخــوێنەر..  بکــات لیــاوی ئەمیشــدەتوانێت هەر مــرۆڤەوەیە، دەســتی بە ئینتەرنێــت جــڵەوی.. 
 پــێ ســوودی کامانەیــان..  بکــات خــرا  یــا بــاش شــوێنێکی و،چ ســایتێک و مــاڵپەڕ چ ســەردانی دایە، خــۆی دەســتی

 .دەکەن دەری لەڕێ و، دەبەن خشتەی لە کامانەشیان..  و دەگەیەنن
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 و هەوسـبازی ئاشـکرای شـوێنی و مـاڵپەڕ هەزار، سـەد لە زیـاتر ئیسـتا تـا الیەن، هەنـدێ دواداچـوونی بە پێی بە
 لە سـاڵ بـزانن جـا..  ئـاراوە تـازەدێنە هەوسـبازیی مـاڵپەڕی سـەد پێنج رۆژانەش.. هەن خشتەبردن لە و ناشیرین

 !؟..چەند دەگەنە زیانبەخشانە شوێنە و ماڵپەڕ ئەم ژمارەی ساڵ دوای
 
 ئینتەرنێتەوە بەکارهێنانی بە خوویان گەورەکان، لە زیاتر مندااڵن کە ئەوەدەرکەوتووە مەیدانیش، توێژینەوەی بە

 لە زۆر خۆشــییەکی و چێــژ منــدااڵن..  دەربچــن لەدەســت و، نەبێــت ئاســان کۆنترۆڵکردنیــان خەریــکە..  گرتــووە
 خـراپیش، بە و باشـی کەم،بە یـا زۆر..  فێـردەبن لێوە خراپیشی و باش شتی..  وەردەگرن ئینتەرنێت بابەتەکانی
 .دەبێت انداهاتووشی و ئەمڕۆ ژیانی و رەفتار لەسەر کاریگەرییان

  
 لە لێــبکەین وایـان چـۆن ؟.. بەکـاربهێنن ئینتەرنێـت دروسـتی بە فێـربن، منـداڵەکانمان ئەوەی بـۆ بکەیـن چـی ئەی

 ؟..البدەن خۆیان و بپارێزن خۆیان ناشیرینەکان و هەوەسبازی شوێنە و سایت و ماڵپەڕ
 پێویسـتە.. دایە خێـزان دەسـتی لە نمنـدااڵ کـۆنترۆڵکردنی کلیلـی زۆر، رادەیەکـی تا مەبەستەش، ئەم هێنانەدی بۆ

ــزان ــایی ئەرکــی خێ ــاریکردن و چــاودێری و رێنم ــداڵەکانیان ئاراســتەکردنی و ئامۆژگ ــرن ئەســتۆ لە من  زۆر لە..  بگ
 ووردی بە..  گەورەشـەوە کەسـانی و منـدااڵن الیەن لە ئینتەرنێـت بەکارهێنانی باشی بە پاراستنی بۆ دەوڵەتاندا،

 ئەوە بەاڵم..  دانـاون بـۆ فیلتەریـان و، دەکەن ئینتەرنێـت زیانبەخشـەکانی شـوێنە و ڕمـاڵپە و سایت ئەو چاودێری
 لە کە..  بـکەن زیانبەخشـانە زۆرە شـوێنە و مـاڵپەڕ و سـایت هەمـوو ئەو کـۆنترۆڵی و سانسۆر بتوانن کە ئەستەمە

 .زیادبووندایە لە ژمارەیان رۆژیش دوای لە رۆژ..  نایەن ژمارە
  

 :سینەمای مندااڵن

  
 پێشـکەوتووەکاندا، واڵتە لە..  منـدااڵنە رۆشـنبیریی و راگەیانـدن بـواری تـری گرنگـی هۆکـارێکی مندااڵن، سینەما

 و دێـنن بەرهەم منـدااڵن بە تـایبەت سینەمایی فیلمێکی چەند سااڵنە و، دەدەن مندااڵن سینەمای بە زۆر بایەخێکی
 سـیناریۆنووس و نووسـەر چەنـدین..  بن ئەنیمەیشن لمیفی یا بن، کارتۆن فیلمی فیلمەکانیش،..  دەکەن نماییشیان

 مندااڵن ئارەزووەکانی و حەز بواری شارەزای کامیرامەندی و وێنەگر و توانا بە سینەماکاری و دەرهێنەر و ئەکتەر و
 .دەبن مندااڵن سینەمایی فیلمی دەرهێنانی سەرقاڵی
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 .نەگرتووە پێیان واڵتانیجیهاندا یزۆر بەشێکی و کوردستان لە هێشتا هونەرە و راگەیاندن ئەم
  

 فــیلمەدا لەم پــاڵەوانێتی رۆڵــی بــرا منــداڵی دوو کە بــوو،( بــێکەس) فیلمــی بینیــومە، مــن کە کــوردی فیلمــی تەنهــا
(  سـوید لە - سـتۆکهۆڵم) شـاری سـینەمایەکی لە فـیلمەم ئەم مـن..  ئەمریکـا بگەنە دەبینن بەوەوە خەو و، دەبینن
 .کراوە دۆبالج نەرویجیش زمانی بە ەفیلم ئەم ئێستا..  بیینی

 
 و منـدااڵن سـێ کە( ڕێـژە و مەهـدی و ئەیوب) شدا،( قوبادی بەهمەنی) ی(ئەسپەکان مەستی بۆ ساتێک) فیلمی لە

 فـیلمەکە بەاڵم..  کێشەکاندا لە سەرەکین بەشێکی مندااڵن ئەگەرچی دەبینن، فیلمەکەن سەرەکیی پاڵەوانێتی رۆڵی
 رۆڵی مندااڵن دا،(قوبادی بەهمەنی) هەر ی(دەفرن کیسەڵەکان) فیلمی لە هەروەهاش ەوە،مندااڵن بە نییە تایبەت

ـــیلمەکە پـــاڵەوانێتی و ســـەرەکی ـــنن ف ـــاتر ئەوەی.. دەبی ـــیلمەی بەم ســـەرکەوتنی زی ـــنەری دووف  ســـینەمایی، دەرهێ
 منــدااڵنی ایتوانــ لە ســوودی قوبــادی کە ئەوەیە،..  بەخشــیوە(قوبــادی بەهمەنــی) کوردمــان گەورەی هونەرمەنــدی

 و دەروونـی هیـوایەکی..  کـایەوە هێنـاوینێتە ئاسـایی مندااڵنی وەکو وەرگرتووە، تایبەتییەکان پێداویستییە خاوەن
 بەهەمەنـی فیلمەکـانی زۆربەی لە.. تایبەتمەندییەکانەوە پێداویستییە خاوەن مندااڵنی دڵی دەخاتە زۆر جەستەیی
 کە داوە منـدااڵن رۆڵی بە بایەخی راستییەوە لەم..  قوبادی ونەرمەنده رەنگە.. هەیە رۆڵیان مندااڵن دا، قوبادی

 .داهاتووش هەموو.. و ئەمڕۆ لە بەشێکن مندااڵن.. 
  

 مژدەیەکــی و، دەزانــم کــوردی منــدااڵنی فیلمــی ســەرهەڵدانی باشــی ســەرەتایەکی بە ســەرکەوتووانە، ئەزمــوونە ئەم
 کـارێکی هەمـوو بێگومـان..(  کوردسـتان منـدااڵنی سـینەمای) سـەرهەڵدانی بـۆ دەزانم گەشی هیوایەکی بە و، خۆشن

 . دێتەدی و، پێدەکات دەست دەستپێکەوە بوێرانەی هەناوێکی بە گەورەش
 

 ٢١١٥ مارچیی ٢٣
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 .مێژووی سەرهەڵدانی شانۆی مندااڵن

  
 
 
 
 
 

.. بـدەرێ شـانۆم و نـان" انیـ" دەدەمـێ مەزنـت گەلێکـی.. بـدەرێ شـانۆم: "وترابێت شانۆ دەربارەی کە وتە جوانترین
 ئەکـتەرن کە ئەوەن هەر ژنـان و پیـاوان.. شانۆیەکیگەورەیە دنیا: "دەڵێت( شەکسپیر.." )دەدەمێ رۆشنبیرت گەلێکی
 ..".شانۆیەدا ئەم لەسەر

  
 بە شــانۆ هەیە، نەتەوەکــانەوە پــایەبەرزی و پێشــکەوتن بە پەیوەنــدی و، شارســتانییە دیــاردەیەکی و ســیما شــانۆ
 هەمـوو ناخۆشـییەکانی و خۆشـییەکان و هەسـت جـووالنی و رەنـ  و دەن  شانۆ..  دەکرێت ناوزەد نەرەکانهو باوکی

 درامـی هـونەرێکی شـانۆی. مرۆڤایەتییـدا پیـرۆزی و بەررز وشـەی پێناویسـەرکەوتنی لە.. روو دەخـاتە ئادەمیزادێک
 لە..  هەڵـداوە سـەری( یۆنـان) واڵتـی لە زایینـی لە بەر توێژینەوەکـان، پێی بە شوێنێک، هەموو لە نواندنە،بەر

 دەوڵەمەنـدەکان و فەرمانڕەواکـان و پاشـاکان بە پێشـکەش یەکەمـیش پـلەی بە بـووە، سـەربازی مەبەسـتی بۆ پێشا
 خۆڕاگرییاندەخسـتنە و غیـرەت و ئـازایەتی ..دەکـران پێشـکەش راسـتەوخۆ نماییشـێکی شانۆگەرییەکانیشبە .دەکران
ـــی ـــاوەرە دڵ ـــانەوە، جەنگ ـــانی یۆنانییەک ـــانۆگەرییەکان، بابەتەک ـــر ش ـــەفە و بی ـــانی دۆزە و فەلس  کۆمەڵەیەتییەک

 .دەکردن نمایش کۆمەڵگاکەیان
  
 لە یەکێکە مندااڵن، شانۆی کە وایە بڕوام: " دەڵێت مندااڵنەوە شانۆی بارەی لە( تووەین مارک(: )مندااڵن شانۆی)

 .. رەوشـتە مامۆسـتای هێزتـرین بە.. پێبـرد رێـی ئـادەمیزاد بلیمەتـی کە بیسـتەم، سەدەی داهێنراوەکانی گەورەتین
 ..".باش رەوشتی لە داکۆکیکەرە باشترین

 
  مندااڵندایە، خزمەتی لە کە شانۆیەیە ئەو مندااڵن شانۆی .. مندااڵن ئەدەبی لە گرنگە بەشێکی مندااڵن، شانۆی
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 هۆکـارێکی منـدااڵن، رۆشـنبیریی گرنگەکـانی هۆکـارە لە یەکـێکە ..سـازبکرێت گەورەکـانەوە یـا منـدااڵنەوە الیەن لە
 یەکەمـــی ســـااڵنی لە منـــداڵ چـــونکە کەســـایەتی، گەشـــەکردنی و، منـــدااڵن پەروەردەی هۆکارەکـــانی لە گرنگێشـــە

ــدییەکی تەمەنیــیەوە، ــدا مــاکیلەگەڵ پەیوەن ــاری بە خەیاڵیــدایە، و ئەندێشــە لە ئەوەی جــار زۆر.. هەیە نوان  و ی
 جیهـانی ..خەیاڵئـامێزە شـانۆگەرییەکی ئەمەش کە گەمەیە، و یـاری ااڵنمنـد درامـای بنچینەی دەریدەبڕێت، نواندن

 لە پـرە.. هیـوا و خـۆزگە لە خەیـاڵ، و خەون لە پـڕە منـداڵن، سـەمەرەی و سـەیر وەنەوشـەیی جیهانێکی مندااڵن،
 (فــرانس ئانــاتۆل..)ســاوێلکەییاندەکات و ســادەیی و دڵپــاکی لە گوزارشــت.. شــادی و خۆشــی لە و پێکەنــین و یــاری
 ".نابین گەورە نەبێت خەون و ئەندێشە بە:" دەڵێت

 
 باشــترین بە نوانــدنەوە، و خــۆش یــاری رێــی لە منــداڵ فێرکردنــی( رۆســۆ جــاک جــان) ناوبانــ  بە پەروەردەکــاری

 لە هەریەکەش..  منـداڵ فێرکردنـی بـۆ رێبازێکە مندااڵن، شانۆی کە راگەیاند، ئەوەشی دەزانێ، فێرکردنی شێوازی
ــاران ــ  بە یپەروەردەک ــا) ناوبان ــوی، جــۆن مینتســۆری، ماری ــد، ئیســحاق، ســۆزان دوکرۆلی،بســتۆلۆزی، دێ  کالربارب

 بۆچوون هەمان و، وەرگرتووە رۆسۆ جاک جان بۆچوونی و بیر لە سوودیان(سلید پێتەر کرشتنر، لۆک، جۆن فۆشیە،
 و فەلسـەفەی لە سـوودی( نسگیلـ دی) خـاتوو هەروەهـا.. گـرتەبەر مندااڵنـدا پەروەردەکردنـی لە ئەویـان رێبازی و

 کە دانـان بەوەی کـرد، منـدااڵن شـانۆی و یـاری گرنگی لەسەر جەختی ئەویش و، وەرگرت رۆسۆ پەروەردەیی رێبازی
 .جوان و بەرز رەوشتی فێربوونی و،بۆ فێرکردن بۆ سەرەکین دەرگای دوو
  

 شـــانۆی دیـــارکراو، شـــێوەیەکی بە و رادە بە نەتەوەکـــان، زۆربەی زایینـــی، لە بەر کۆنەکانـــدا، شارســـتانییە لە
 چینییەکـان، نمـوونە، بـۆ بەسـتووە، بـوکەڵە سێبەری و بوکەڵە شانۆی بە پشتیان بناغەشدا لە زانیوە، مندااڵنیان

 ئەڵمانییەکـان، یابانییەکـان، رۆمانییەکـان، میسـرییەکان، هینـدییەکان، بابلییەکـان، سۆمەرییەکان، یۆنانییەکان،
ـــان، ـــپانییەکان ئیتالییەک ـــان ،ئیس ـــداوە، بە بایەخی ـــو لە منداڵێتی ـــۆڕ نێ ـــوێنەواری لە و گ ـــتگاکان ش  لە و، پەرس

 دۆزراونەتە، سـوورەوەکراو، قـوڕی لە دروسـتکراو، دار لە تاشراو، بەرد لە بوکەڵەی چەندین شاکاندا، کۆشکەکانی
ــۆ بەڵــگەن ئەمــانە کــردوون، دروســتیان منــدااڵن خۆشــنوودی و شــادی بــۆ کە  لە ئاوڕییــان کــۆنەوە، لە کە ئەوەی ب

 دروسـت دەوڵەمەنـدەکان و فەرمانڕەواکـان و شـا منـدااڵنی بۆ زۆری بە بوکەاڵنە، ئەو ئەگەرچی داونەتەوە، مندااڵن
 .دەکران

  
  مندااڵن، شانۆی پێشکەوتنی و سەرهەڵدان دەربارەی. پێگەیشتووە تازە گەورەکانەوە شانۆی چاو لە مندااڵن شانۆی
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 واڵتێکـی چەنـد لە مندااڵن سەرهەڵدانیشانۆی بە ئاماژە کورتی بە هەن، جیاواز یبۆچوون.. ئەمڕۆیدا شێوازەی لەم
 .کوردستان لە مندااڵن شانۆی سەر دێینە دواتر..  و دەکەین جیهان

  
 :ئینگلتەرا

  
ــــتەرا ــــێکە ئینگل ــــانەی لەو یەک ــــایەخێکی واڵت ــــاوی ب ــــەکردنی بە بەرچ ــــانۆی گەشس ــــدااڵن ش ــــانجە بە و، من  ئام

 شازادە الیەن لە ئینگلتەرا واڵتی لە دا( ١٥٣١) ساڵی لە(مندااڵن نواندنی تیپی) یەکەمین.. وەدا پەروەردەییەکانی
 یەعسـوبی) نـاوی بە کـرد، پێشکەشـیان تیـپە ئەم شـانۆگەرییانەی،کە لەو یەکێک دامازرا، ەوە( شەشەم ئەدواردی)

ـــالیمۆن) نـــاوی بە شـــانۆگەریەک دا( ١٥٦٦) ســـاڵی لە.. بـــوو ەوە( نـــامۆ  الیەن لە منـــدااڵن، بـــۆ وە،ە(وارکبـــت ب
ــانی ــانەوە، قوتابی ــادەبوونی بە قوتابخانەک ــتەرا شــاژن ئام ــزابێس) ئینگل  دا،( مەســی  کەنیســەی هــۆڵی) لە( ئەلی

 نووســـراوە، ئەو دەســـتوورەکەیدا لە دامەزرا،( بەریتانیـــا منـــداڵی رێکخـــراوی) دا( ١٩٥٩) ســـاڵی لە .کـــرا نمـــایش
ــانجی بەرزتــرین ــداڵە دەکردنــیپەروەر رێکخــراوە، ئەم ئام ــی لە من ــدانی هەروەهــا شــانۆوە، و درامــا رێ  و حەز هان

 .شانۆ هونەری لە مندااڵنە رێزگرتنی و چێژوەرگرتن
  

 :فەرەنسا

  
 سـەری منـدااڵن شـانۆی فەرەنسـادا، لە پـاریس لە دا،( ١١٨٤) ساڵی لە جار یەکەمین بۆ کە وایە، پێیان هەندێک
 بە نمایشــە ئەو تــوێژێنەران، زۆری بەشـێکی.  کــرد پێشـکەش یــان( ارگەشـتی ـــ یـا ـــ میـوان) شــانۆگەری.. هەڵـداوە

 چــوار لە کتێبێکــی( گینلنــز دی ســتیڤانی) خـــاتوو شــدا،( ١١٨١) ســاڵی لە..  نــاودەبەن منــدااڵن شــانۆی دەســتپێکی
 لە لە، چیرۆکەکـانی لە هەنـدێ کە لەخۆگرتبـوو، شـانۆگەری چەنـدین کە دا،( فێرکاری شانۆی) ناوی بە بەرگدا،

 نزیکی لە قەشەن ، باخچەیەکی لە شانۆگەرییەکانی زۆری بەشی وەرگرتبوون، ەوە(ئەنجیل) کتێبی لە رۆکەکانیچی
 یەکەمین بە کە..  کرد شانۆگەرییەکەدا لە بەشداریان شانۆدا، یەکەمین لە شازادەکان کران، نمایش پاریسدا شاری

 . دەزانرێت میژووییش گرنگی ێکیهەنگاو بە.. و دادەنرێت ئەوروپادا لە مندااڵن شانۆی نمایشی
  

 :دانیمارک

  
  رابەری بە کە ،(ئەندەرسن کریستیان هانز) جیهانی و دانیمارکی کەڵەنووسەری نۆزدەمیندا، سەدەی لە
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 جیهانییـان ناوبـانگێکی منـدااڵن، بـۆ شـانۆگەرییەکانی و چیـرۆک دەزانرێت، مندااڵن شانۆی نووسەرانی راستەقینەی
 بااڵـ پەنجە بچکۆلەکە، پەرییە: )لەوانەش.. جیهان زمانەکانی زۆربەی سەر گێڕاونەتە ەریانو زۆربەشیان دەرکرد،

 جۆزێــف هــانز) ئەمریکــی نووســەری( ســووور ،پــێاڵوی - ئیمبراتــۆر - قەراڵــیچە تازەکــانی جلــوبەرەگە لیــزە، تۆمــا
 هونەرمەندیشـانۆکار( وورسـ پـیاڵوی) شـانۆگەری. دەریهێنـا و ئامـادەکرد شـانۆ بـۆ ی(سوور پێاڵوی) چیرۆکی( سمیس

 سـاڵی لە وابـزانم دەریهێنـا، کوردیـو زمـانی سـەر گێـڕایە وەری دەژی، لەنـدەن لە ئێستا کە( سەعید کەریم رزگار)
ــوو، دا( ١٩٨٦) ــۆنی لە ب ــدا تەلەفزی ــان کەرکوک ــرد تۆماری ــد.. ک ــەری و هونەرمەن ــراوی نووس ــان ناس ــاتوو کوردم  خ
 کەرکوک تەلەفزیۆنی لە رۆژە ئەو من ـ نووسەر)  دەبینی دا،( سوور ویپێاڵ) شانۆی لە پێاڵوفرۆشی رۆڵی( گەزیزە)

 مامۆسـتا لە پرسـیارم نەمـاوە، یـاد لە سـاڵەکەیم تەواوی بە بەاڵم بوو ـ سوور پێاڵوی تۆمارکردنیـ لە ئاگام بووم،
 (.نەماوە یاد لە تۆمارکردنەکەی ساڵی ئەویش کرد، ش گەزیزە

  
 :روسیا

  
 شــانۆی دەدا، منــدااڵن شــانۆی بە زۆریــان گرنگییەکــی( هەڵوەشــاوە ســۆڤیەتی یەکێتــی) نیهونەرمەنــدا و نووســەران

 لە دیـاریکراویش بە.. سـەریهەڵدا بەدواوە( ١٩١١) ساڵی ئوکتۆبەری شۆڕشی سەرکەوتنی دوای روسیادا، لە مندااڵن
ــۆمەڵێ لەالیەن کە.. ەوە( ١٩١٨) ســاڵی ــەرانی ک ــارەزا نووس ــواری لە ش ــی ب ــدااڵن ئەدەب ــدا، پەروەدەی و من  مندااڵن

 بە کە دەزانێـت بێـت، روسیا مندااڵنی شانۆگەرییەکانی شارەزای ئەوەی.. دەکرد مندااڵنیان بابەتەکانی سەرپەڕشتی
 بەرز مارکسیشــیان سۆشیالیســتی و، دەکـرد ســەرمایەدارییان بەربەرەکـانی تەنهــا بـوون، ئایــدۆلۆژی شـانۆگەری زۆری

 خۆش شێوەیەکی بە کە بوو، ئەستۆماندا پێویستییەکانی لە: "دەڵێت( ۆشکینپ ئەلیکسەندەر) وەکو هەر.. دەنرخاند
 دەکەیــن، پێشکەشــیان شــانۆگەرییانەی و چیــرۆک ئەم پێویستیشــە بگێــڕینەوە، منــداڵەکانمان بــۆ چیــرۆک شــیرین و

 ..".رسوابکەن قورخەکەر و، بکەن بەرجەستە سەرمایەداری قێزەوەنی
  

 :ئەمریکا

  
 شـانۆی یەکەمـین ەوە،( هێرتس مینی ئەلیس) الیەن لە ئەمریکادا، یەکگرتووەکانی واڵتە لە دا،( ١٩١٣) ساڵی لە

.. دامەزرا شارە ئەو قوتابیانی لە ەوە،(  مندااڵن فێرکاری شانۆی)  ناوی بە نیویۆرک شاری لە مندااڵن بە تایبەت
 گەرداو، پایتەخـت، بچکـۆلەی دەشـازا وهەژار،کـچە شـازادە: )کـران نمایش شانۆگەرییانە ئەم نمایشدا، یەکەمین لە
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( نورسویسـرن) زانکۆی زمانەکانلە بەشی لە یان،( مندااڵن شانۆی) یشدا،( ١٩٢٥) ساڵی لە و ئەمە( فۆنتلیری لۆرد
 .کردەوە

  
 منـدااڵن ئەمڕۆداشـانۆی لە ..دامەزرانـدا ئەمریکادا لە شیان( جیهانی شانۆی) هۆڵی دا،( ١٩٤١) ساڵی لە هەروەها

 بە بەرزیـش بڕوانـامەی و، دەخـوێنرێن ئەمریکادا یەکگرتووەکانی واڵتە زانکوکانی زۆربەی لە دەییپەروەر شانۆی و
 .دەدرێن خوێندکارنی

  
 :لوبنان

  
 دەیەکـانی لە عەرەبەکـان عەربیـدا، واڵتـانی لە تـازەیە ئەزمـونێکی تایبەتی، بە مندااڵن شانۆی و گشتی بە شانۆ

 قوتابخانەکـان شـانۆی بە ئەزمـوونە، ئەم گشـتیش شـێوەیەکی بە زانـی، شـانۆیان نۆزدەمینداهۆنەری سەدەی کۆتایی
 - ١٨١١: نەقـاش مـارون.. )عەربیـیەوە هـونەری و ئەدەب نێـو هێنایە شانۆی کە کەسیش، یەکەمین.. پێکرد دەستی
 شـانۆیی تیپـی یەکەمین دا،( ١٨٤٨) ساڵی لە نەقاش مارون ..دەزانرێت عەرەبی شانۆی رابەری بە کە بوو،( ١٨٥٥

 کە بـوو، ەوە( پیسـکە) نـاوی کرد،بە پشکەشی تیپە ئەم شانۆگەریشکە یەکەمین.. دامەزراند( لوبنان - بیروت) لە
)  لە و، دەرهێنــا و عەرەبــی زمــانی ســەر گێــڕایە وەری نەقــاش مــارون ە،(مــۆلێر) فەرەنســی نووســەری نووســینی لە
 .کرد نماییشی دا،( بەیروت)
  

 :میسر

 
..  پێکـرد دەستی( نەدیم عەبدوڵاڵ) دەستی لەسەر کە( ١٩٢١) ساڵی بۆ دەگەڕێتەوە ا،میسرد لە قوتابخانە شانۆی

 لە ئامـادەیی قوتابخـانەیەکی هەر لە دەبێـت کە دەرکرد، بڕیارێکی میسر، زانیاری وەزارتی شدا،( ١٩٤٣) ساڵی لە
ــاهیرە) ــی دا،( ق ــدن تیپێک ــت نوان ــدێکی الیەن لە.. هەبێ ــانەکەوە ئارەزوومەن ــتیسەرپەر قوتابخ ــت ش  بەاڵم.. بکرێ

 دو میسـر، نەتەوەیـی رێنمـایی وەزارەتـی بوو، دا(١٩٦٤) ساڵی لە فەرمی، بە میسر لە مندااڵن شانۆی دامەزراندنی
 بـوو دا( ئەسکەندەرییە) شاری لە تریان ئەوی و،( قاهیرە) لەشاری یەکێکیان دامەزراند مندااڵن شانۆی بۆ هۆبەی

 . کرا نمایش ئەسکەندەرییە لە کە بوو،( گەشتیارێک سەرەکێشی) ەریشانۆگ شانۆییان، ئەزموونی یەکەمین.. 
  



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

293 
 

 :عێراق

  
 شارسـتانییەتی لە شـانۆیی دیـاردەی هەنـدێ و بەڵـگە رێـی لە توێژینەوەیەکـدا، لە ،(رۆزنگارین ئیڤۆن) توێژێنەر

 سـاڵ( ٣٢١١) ۆبـ دەگەڕێـتەوە عێراقـدا، لە شـانۆ مێـژووی کە بسـەلمێنێت ئەوە ئەوەیـداوە، هەوڵـی عێراقدا، کۆنی
 . هەیە بۆچوونی هەمان( زیتا) ئەڵمانیش زانای..  زایینی پێش

  
 عێراقـی هونەرمەنـد و نووسـەر سـەردەمەدا لەو کە ،(١٨٨١) سـاڵی بـۆ دەگەڕێتەوە عێراقدا، لە شانۆ سەرهەڵدانی

 لە و، ووسین کۆمیدی شانۆی سێ دەژیا، موسڵ شاری لە بوو، مەسیحی ئایینی پیاوێکی کە (حەبەش حەنا شەماس)
.. وەرگرتبــوو( ئینجیــل) لە ســوودی شــانۆگەرییانە ئەم نووســینی بــۆ کــردن، نمایشــی موســڵدا شــاری قوتابخانەکــانی

 ئەزمـوونەی و دەستپێشـکەری ئەم..  بـوون( توبیـا حەسـەن، یوسف وحەوا، ئادەم: )بوون ئەمانە شانۆگەرییەکانیش
 .دەزانرێت عێراقدا ەل( قوتابخانە شانۆی) سەرهەڵدانی بە حەبەش حەنا شەماس

  
ــت، لەوەش نکــووڵی ــانی ســەرەتاوە، لە هەر ناکرێ ــراق، قوتابخانەک ــان رۆڵێکــی عێ  شــانۆدا پێشــکەوتنی لە گرنگی
ــوە، ــایبەتیش بە بینی ــانی ت ــڵدا، شــاری لە مەســیحی برای ــان و بەرچــا رۆڵێکــی موس ــانۆی ســەرهەڵدانی لە بااڵی  ش

 شـانۆی دەیـان بە( ١٩٥٨ - ١٨٩١ :رەسـام حەنـا) هونەرمەنـد اسـەردەمەد لەو باسیشـە شایانی..  بینی قوتابخانەدا
 میللییەکـان فۆلکلـۆرییە چیـرۆکە لە سـوودی حەنارەسـام..  کران نمایش دا موسڵ شارئ قوتابخانەکانی لە و نووسی

 . وەرگرتبوو
  

 سەرۆکایەتی بە دا(١٩٢٢) ساڵی لە عێراقدا، لە شانۆ تیپی یەکەمین کە هاتووە، ئەوە عێراقیدا، بەلگەنامەی لە
( ١٩٢١) سـاڵی لە عێراقدا، لە شانۆ تیپی یەکەم دەڵێت،( بەهرام عەباس فازڵ) بەاڵم.. دامەزرا( حەمدی ماهیر)
 .دامەزرا دا
  

 دا،( ١٩٢١) سـاڵی لە شـبلی ئەوەبـوو دەزانرێـت، عێراقی شانۆی رابەری بە( شبلی حەقی) هونەرمەند راستیدا، لە
 تــا ١٩٢١ ســاڵی لە: "دەڵێــت شــبلی حەقــی دامەزرانــد، یەوە(نیشــتمانی انــدنینو تیپــی) نــاوی بە نوانــدنی تیپێکــی

 ســـزای) کـــرد نمایشـــیان کە شـــانۆکەریش یەکەمـــین کـــرد، نمـــایش جیاوزیـــان چیرۆکـــی - ١٢١ - تیـــپە ئەم ،١٩٣٤
  ئەیوبی، سەالحەدینی دا، تاج پێناوی لە: )کرد نماییش شانۆگەرییانەیان ئەم ئەوەش دوای بوو، (سەربەرزی
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 ..".تەنیاکە کچە - یا - ژن ئومێدی، بێ فرمێسکی قەیسەر، ۆسیۆلی
  

 و هەزار) چیرۆکەکانی لە وەرگرتن سوود بە( رەحیم عەبدولقادر) هونەرمەند دا،( ١٩٥٥ - ١٩٥٣) سااڵنی نێوان لە
 یئەزمــوونە ئەم..  دەرهێنـان و نووسـین منـدااڵن بـۆ شــانۆی کۆمەڵێـک فۆلکلۆرییەکـان، چیـرۆکە لە و،( شـەوە یەک

 :شانۆگەرییەکانین ناوی ئەمانەش عێراقدا، لە مندااڵن شانۆی بۆ باش سەرەتایەکی بە بوو رەحیم، عەبدولقادر
  
 . ١٩٥٣ ـ رەنگەکان شای -١
 . ١٩٥٤ ـ چاوچنۆکی ئەنجامی -٢
 . ١٩٥٤ ـ تەنبوری قاسمی ئەبو -٣
 (. ەوش یەک و هەزار چیرۆکەکانی لە یەکێکە) ـ ١٩٥٤ ـ خەیاڵدا لە خەلیفەیەک -٤
 .١٩٥٥ ـ بابیل لە چۆلەکەیەک -٥
 
 نمـاییش بە دەگەڕێنـنەوە،( ١٩٦٨) سـاڵی بـۆ عێراقـدا، لە منـدااڵن شـانۆی سەرهەڵدانی سەرچاوەشدا، هەندێ لە

 ە،( فەرەج ئەلفرێـــد) میســری ناســـراوی نووســەری نوســینی لە کە ،(تەورێـــزی خــانی عەلـــی) شــانۆگەری کردنــی
 بەغدا لە رۆژ( ٢٤) ماوەی بۆ ەوە،( نەتەوەیی نواندنی تیپی) الیەن لە و، ەدەریهێناو( مەهدی فەوزی) هونەرمەند

 - ٨ - ٢) لە رادیۆیی، درامایەکی وەکو کوردی، زمانی سەر بۆ وەرگێڕانی دوای شانۆگەرییە، ئەم هەر.. کرا نماییش
 جیهـانی و کـورد اویناسـر هۆنەرمەنـدی دەرهێنـانی لە ستۆدیۆی لە ،(سلێمانی نواندنی تیپی) الیەن لە دا،( ١٩١٩
 .تۆمارکرا بەغدا رادیۆی لە کوردی( سلێمانێ موزیکی تیپی) بەشی بۆ ەوە( جا  فازیل) دکتۆر

  
ــای) ــوو، گەورەی رۆڵێکــی( عێراقــی شــانۆی و ســینەما دەزگ ــەکردن لە هەب ــینەما و شــانۆ پێشــکەوتنی و گەش  لە س

 شــانۆی زێڕینــی ســەردەمی بە چەنــدێتییەوە، و چــۆنێتی رووی لە.. دا( ١٩٩٥ - ١٩٦١) ســااڵنی نێــوان لە عێراقــدا،
 :وەکو..  کرد نماییش مندااڵن بۆ تریان شانۆگەری چەندین سااڵندا، ئەوو نێوان لە دەزانرێت، عێراق لە مندااڵن

  
 سـەر وەرگێـڕاوەتە( مـوتەلیبی عەبـدولجەبار) دکتـۆر ،(سـکس جیرالـدین) نووسـینی لە ،١٩٦٤: سـوور گەنجینەی -١

 .ە(عەبدولحەمید سامی) هونەرمەند شانۆیی رهێنانیدە عەرەبی، زمانی
 . ە(نۆردین جێمس) نووسینی لە ،١٩٦٨: ئەفسووناوییەکەی چرا و عەالئەدین -٢
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ــی -٣ ــاوات مەل ــین ،١٩١١ :ئ ــانی و نووس ــم) دەرهێن ــحەمەد قاس ــی لە ە،(م ــی) چیرۆک ــین مەل ــینی لە کە ی(ش  نووس
 شـانۆی هـۆڵی) لە رۆژ،( ٢١) مـاوەی بـۆ شـانۆگەرییە، ئەم ..عەرەبـی زمـانی سـەر بـۆ گێڕاوە وەری وە ە،(مترلن )

 نماییش بەغدا لە رۆژ( ٢٥) ماوەی بۆ ە،( محەمەد قاسم) هونەرمەند ێنانی.. ) کرا نماییش بەغدا لە( نەتەوەیی
 .بینیان بینەر هەزا،( ١١.کرا
 .دەرەوە وەرگیراوە، ەوەی( کالودی کارلۆ) ئیتاڵی نووسەری ی(بینوکیۆ) چیرۆکی لە ١٩١٢: دارینەکە منداڵە -٤
..  وەرگیراوە ەوە( جوریئەفرەندن مار) نووسینی ی(ئاشەوان کچە و بااڵ کورتە) شانۆگەری لە ،١٩١١: جۆاڵ کچە -٥

 .ە(میخائیل بەهنام) دەرهێنانی..  گرتووە وەری ەوە( گریم برایانی) چیرۆکێکی لە ئەویش کە
 ١٩١٨: - نێرگز و کچەشازادە -٦
ــانگی -١ ــانی و مانگەکــان م ــینی لە ١٩٨١: روونــاکی پیتەک ــری نووســەری نووس  دەرهێنــانی ە،(رەووفمەســعەد) میس
 . ە(رەحیم محەمەد مونتەها)
 .١٩٩٤: ساندرێال -٨
 
 ناسـەقامگیری، و کـۆمەاڵیەتی، و ئـابووری و سیاسـی نالەبـاری بـارودۆخی هۆی بە رابروودا، ساڵی( ٢١) ماوەی لە

 و بەرهەم کەم و سڕ و سارد قۆناغێکی بە.. نەبینیوە خۆیەوە بە ئەوتۆی یپێشکەوتنێک عێراقد لە مندااڵن شانۆی
ــاڵ ــدا ک ــوە وکرچی ــدۆلۆژیای ئەمڕۆشــدا، عیراقــی لە.. تێپەڕی ــایینی ئای ــایفەگەری و ئ ــوونەتە ت ــی ب  شــانۆی هەوێن

 .مندااڵنەوە نیازپاکی و حەز و خواست لە دوورە کە مندااڵن،
  

 :ئامانجەکانی شانۆی مندااڵن

  
 :ئەمانەن کورتی بە دێنەدی، مندااڵن شانۆی ئەدەبی سایەی لە ئامانجانەی ئەو نگرنگتری

 
 .دەکات گەشە مندااڵن گوزارشتکردنی و دەرربڕین توانای -١
 .دەبخشێت مندااڵن بە زۆر شادییەکی و خۆشی -٢
 .دەبێت رەنگینتر و دەوڵەمەنتر زمانەوانییان وشەی فەرهەنگی -٣
 .دەبن وفراوانتر گەشتر سۆزیان، و هەست و، تێگەیشتن و ێشەئەند و زەین و هۆش و بیر -٤
 .دەکەن نواندندا لە بەشداری مندااڵنەی ئەو تایبەتیش بە دەبێت، خۆیان توانای بە بڕوایان زیاتر -٥
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 :وەک مرۆڤایەتییەکانی، و کۆمەاڵیەتی چەمکە بە مندااڵن، پەروەردەکردنی و، گۆشکردن -٦
 و دەمـارگیری و رق لە دوورکەوتـنە پێکەوەژیـان، و تەبـایی لێبـووردن، رێزگـرتن، یەکسـانی، چـاکە، و پیاوەتی) 

 (.شەڕخوازی لە و، ناشیرین رەفتاری ،لە بەد خووی لە دوورکەوتنە رەگەزپەرستی،
 زمـانگرتن، شـەرم، گۆشـەگیریی،: )وەک دەکـات، چارەسـەر منـداڵ دەروونییەکـانی کێشـە و گوشـار و گـرێ گەلێ -١

 (.هتد.. خەمۆکییکی پەشێویی، ابردن،دۆشد راڕایی، ترس،
 .گشتی زانیاری وەرگرتنی و، مندااڵن دەروونی و هۆش گەشەکردنی بۆ گرنگە هۆیەکی -٨
 .دەکات مسۆگەر گەورەکان ئەدەبی ئایندەی -٩
 .رادێن ئەدەبی ئازایەتی و بوێری مندااڵنلەسەر -١١
 .گەشەدەکەن رەخنەگرتنیان هەستی و تێبینی -١١
 .گەشەدەکەن جوانناسییان و ریهونە چێژی -١٢
 .فێردەبن رەوشتی بەرزی بەهای و، کۆمەاڵیەتی پەسەندی نەریتی و داب گەلێ -١٣
 .دەبێت شیرینتر ال ژیانیشیان و، دەبن بڕوابەخۆ و گەشبین و هیوادار -١٤
 .دەبن زیاتر چاالکییەکانیان و توانا دەربڕینی و، خۆدەرخستن حەزی -١٥
 .گەشەدەکات سازانیان و پەیوەندی و کۆمەاڵیەتی رووحی -١٦
 . لێوەردەگرن سوودیان رۆژانەیان ژیانی لە کە دەبخشێت، پێ تازەیان ئەزموونی -١١
 .کتێبخانە و کتێب هاوڕێ بە دەیانکات و، بەرهەمدێنێت رۆشنبیر و تەندروست نەوەیەکی -١٨
 .وەردەگرن انیانپشووەک و پەرژان کاتی لە سوود و، گەشەدەکەن ئارەزووەکانیان و حەز -١٩
  

 :پێکهاتەکانی درامی شانۆی مندااڵن

  
 : لە بریتین مندااڵن، شانۆی درامی بینای سەرەکییەکانی پێکهاتە

 
 :بیرۆکە -٠
 

  پێوستە هەستیارە، و گرن  مندااڵن، شانۆی تێکستی بیرۆکەی هەڵبژاردنی.. کارێکە هەموو سەرەتای بیرکردنەوە
  گەڵ لە هەبێت، مندااڵنەوە کێشەکانی بە و دروست ئاراستەکردنی و ەپەروەرد و گەشەکردن بە پەیوەندی
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 .نەبێت بەدەر مندااڵن تێگەیشتنی توانای لە بێت، روون و ئاسان بگونجێت، تەمەنیاندا گەشەی قۆناغەکانی
  
 : بابەت -٠

 
 بەرز بەهای و وشترە و جوانی و خۆشەویستی و، بن پەروەدەیی مندااڵن، شانۆی تێکستەکانی بابەتەکانی پێویستە

 بـخەنە سـەرکەوتن، و بـڕوا و گەشـبینی هیـوا و، هەبێت مندااڵنەوە خواستەکانی بە پەیوەندییان بکەن، بەرجەستە
 .بن منداڵی قۆناغەکانی بەپێی بابەتەکانیش دڵییانەوە،

  
 (:داڕشتن)تەکنیک  -٣

 
 لە یەک تێکستەکان، نێو رووداوەکانی ەپێویست کە هونەرییەیەکەیە، و ئەدەبی کارە داڕشتنی شیوازی و چنین واتە
ــن، یەک دوای ــووتکە، ســەرکەوتن، دەســتپێک، ب ــانی لەگەڵ کۆتــایی، چارەســەر، شــیکردنەوە، ل ــی قۆناغەک  تەمەن

ــونجێن منداڵیشــدا ــنبیری بەهــای..  بگ ــی و رۆش ــەکان پێویســتە زمانیشــەوە، رووی لە نەدەن، لەدەســت ئەدەب  و وش
ــواریش..  بــن مندااڵنــدا ێگەیشــتنیت توانــای لە دیالۆگەکــان، و رســتەکان ــۆ ب ــدااڵن گــۆرانی و یــاری و جــوڵە ب  من
 کۆتایی خراپەدا سەر بە باشە سەرکەوتنی بە کۆتایەکانشیان..  پێبەخشن گەشیان و شادی و خۆشی و، بڕەخسێنت

 .بێت
  
 :کەسێتییەکان -٤

 
 پێویستە هاوبەشبن، یا بن،( تر تیش باڵندە، ئاژەڵ،) یا ،(گەورە منداڵ،) بن مرۆڤ شانۆیمندااڵن، کەسێتیەکانی
 بە منـدااڵن بگـونجێن، رۆشـنبیرییاندا ئاسـتی و، کەسـێتییان لەگەڵ رۆڵەکانیـان و باشـیبن، نمـوونەی کەسێتییەکان

 .بن سەرسام رۆڵەکان بە لەوانەیە..  چاولێکەرین زۆری
  
 :ملمالنێ -٥

 
 و هـۆش لەگەڵ گونجاوبێـت ملمالنێکـی پێویستە مندااڵنە، شانۆی تری پێکهاتەیەکی و توخم کێشمەکێش، و ملمالنی
..  کـردن برینـدار هەسـت و تیـژی و تونـد لە بێـت دوور ملمالنـێ پێویسـتە مندااڵنـدا، تەمەنـی و تێگەیشتن ئاستی
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 و تێکـدەر نەک بنیاتنەربێـت، و پەروەردەیـی پەخـش، زیان نەک سوودبەشبێت و، خۆبگرێت لە باشە الیەنی بەڵکو
 .بێت ئەنجام مەبەست و خۆش کوتاییەکی..  روخێنەر

  
 : دیالۆگ -٦

 
 و بــایەخ و گرنگــی و دەورووژێنــی منــدااڵن هۆشــی و مندااڵنە،هەســت شــانۆی تێکســتی تــری پێکهــاتەیەکی دیــالۆگ،
 سـووک و سـاکار دیـالۆگ زمـانی هەبێـت، بابەتەکانەوە بە پەیوەندییان دیالۆگەکان پێویستە..  هەیە خۆی سەنگی

 کەسـێتیەکان رۆشـنبیری جیـاوازی ئاسـتی لەگەڵ دیالۆگەکـان پێویسـتە بگونجێـت، ااڵنـدامند تەمەنی لەگەڵ و، بێت
 . بگونجێن

  
 رەچـاوی پێویسـتە سەرکەوتووبن، شانۆییەکانیاندا دەقە نووسینی لە ئەوەی بۆ مندااڵن، شانۆی تێکستی نووسەرانی

 منـداڵی قۆناغەکـانی و، تێکسـت ێچنیگر بارەی لە بردن، ناویانمان سەرەوە لە کە بکەن، پێویستییانە هەموو ئەو
 و، ئارەزوکان و حەز و هیوا و، مندااڵن سایکۆلۆژی گەشەکردنی و، تێگەیشتن ئاسۆی و، مندااڵن گونجاوی زمانی و،

 .مندااڵن خەونەکانی و خەیاڵ
  
 ".نەمینێت پێویستە تێناگەن، لێی خەڵک زۆربەی کە هونەری ئەو: "دەڵێت( مارکس)
  

 :سەرەکییەوە بەشی دوو دەبێتە مندااڵن شانۆی ئەدەبی گشتی شێوەیەکی بە
  
 و، یــاری و نوانــدن کە هەیە، مندااڵنــدا بــوونی لەگەڵ( غەریــزە) مەگیــزی بە شــانۆیە ئەم :زکمــاکی شــانۆگەری -١

 ، بارانە بە بووکە مەڕانێ، دونگە باجێنە، ماڵە زاوا، و بوک یاری: )وەک.. و کوتوپڕ دەربڕینی و راگوزاری قسەی
 منــداڵێک هەمــوو: "دەڵێــت( بیکاســۆ پــاپلۆ.. ) دەکــرێن ودەرهێنــان راهێنــان بەبــێ و تێکســت بەبــێ کە( هتــد. ...

 .. ". بمێنێتەوە هونەرمەندی بە چۆن دەبێت گەورە کە لەودایە کێشەکە..  هونەرمەندە
  
 مامۆسـتای یـا ێـنەرراه یـا پەروەردەکـار سەرپەرشـتی بە قوتابیـان کە شانۆییانەیە، جۆرە ئەو :فێرکاری شانۆی -٢

  دەکەن نمایش داوە،شانۆگەری لەسەر بڕیاری قوتابخانە کە پێشتر، لەوە ئامادەکراوی تێکستی بوونی بە هونەر،
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 . خوێندندا ساڵی کۆتایی ئاهەنگی چاالکییەکانی لە و، نەتەوەییەکان و نیشتیمانی بۆنە لە زۆریش بە.. 
  

 :شانۆی قوتابخانە

  
 بــۆ فــاکتەرێکیگرنگە قوتابخــانە، شــانۆی: " دەڵێــت( ســیلید) قوتابخــانە شــانۆی ریکــاریگە و گرنگــی بــارەی لە

 منــدااڵن، شــانۆی لە دانەبــڕاوە گرنگــی بەشــێکی قوتابخــانە، شــانۆگەری" ..  هاوســەن  و شــاد تــاکێکی بنیاتنــانی
 .سااڵن( ١٤ - ٦) تەمەن بنەڕەتی،مندااڵنی قوتابخانەی قۆناغی مندااڵنی

  
ــانۆگەری ــانە، ش ــریتییە قوتابخ ــاالکییە لەو ب ــانۆییانەی، چ ــانی الیەن لە کە ش ــانەوە، قوتابی ــا قوتابخانەک  بە ی
 گەر دەرهێننەر،یــا و شــانۆکار مامۆســتای سەرپەرشــتی و راهێنــان بە مامۆســتاکانیان، لە هەنــدێ گەڵ لە هاوکــاری

 کــاتی لە یــا ەکــان،نەتەوەیی و نیشــتیمانی بــۆنە لە.. هەبێــت بــوارەدا لەم توانــای و شــارەزای نەبێــت، پــدپۆریش
 نمـایش قوتابخـانە شـانۆگەرییەکانی خوێندنـدا، سـاڵی کۆتـایی لە یـا مامۆسـتاکان، و باوکـان و دایکـان کۆنفراسـی

 کـۆمەاڵیەتی، دەروونـی، پەروەردەیـی،: لەوانەش دێنێـت، وەدی گرنـ  ئامـانجی گەلـێ قوتابخـانە شـانۆی.. دەکرێن
 و فێرکـردن و راهێنـان و پەروەردە بەهێـزی پاڵپشـتێکی و گرنـ فاکتەرێکی قوتابخانە شانۆی.. هونەری رۆشنبیری،

 بــۆ هــۆیەکە بەســوود، هەمەڕەنــگەی زانیــاری و زانســت وەرگرتنــی بــۆ کانیــاوێکە منــدااڵنە، دروســتی ئاراســتەکردنی
 و هەسـت پەروەردەکردنـی بـۆ هـۆیەکە گەشـەکردنیان، و منـدااڵن ئارەزووەکـانی و حەز و توانـا و بەهـرە دەرخستنی

 رووی لە..  ئاسـایی و دروسـت کەسـێتییەکی بنیاتنـانی بـۆ ئەندێشـەیان، و هـزر و هـۆش فراوانکردنـی بـۆ ،سۆزیان
 دەروونییەکــانی کێشــە و تەگەژە چارەســەری بــۆ هــۆیەکە نوانــدن و شــانۆ کە هــاوڕان، زاناکــان زۆربەی دەرونیــیەوە،

 رووی لە. هتـــد... ئیرەیـــی ،ئـــارامی نـــا دڵتەنگـــی، گـــرژی، ترس،رارایـــی، گۆشـــەگیری، شـــەرم،: وەک منـــدااڵن،
 و، بــکەن گفتوگــۆ رێکــی و جــوانی بە دەبــن، ئەوە فێــری فێــردەبن، کــۆمەاڵیەتی شــارەزایی گەلــێ کــۆمەاڵیەتییەوە،

 لە و نەریـت و داب لە رێز دەبن، هەروەزی وکاری هاوکاری و سازان پێکەوە فێری بدەنەوە، راست و دروست وەاڵمی
 گەشـە جوانناسـیان و هـونەری چێـژی و حەز ئاسـتی هونەریشـەوە، رووی لە دەگـرن، کۆمەاڵیەتییەکـان جـوانە بەها

 بـــارەی لە منـــدااڵن، رۆشـــنبیری کەناڵەکـــانی لە یەکـــێکە قوتابخـــانە، شـــانۆی رۆشـــنبیرییەوە، رووی لە.. دەکـــات
 یبـابەت فێرکردنـی بـۆ وەردەگـرن، نواندن و شانۆ لە باش سوودیکی مامۆستایان قوتابخانە، شانۆی فێرکردنیشەوە،

 بە قوتابخانـدا، گۆڕەپانی و هۆڵ لە یا پۆلدا لە و، دابڕێژرێن درامی شێوازێکی بە بابەتانە ئەو ئەگەر وانەکان،
ــدنی ــانۆیی نوان ــیان ش ــرێن، پێشکەش ــانی بە زۆر بک ــی بە و ئاس ــان خۆش ــو وەری ــان دەگرن ــن فێری ــاتر و، دەب  لە زی
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: " وتەنــی کــورد دەمێنێــتەوە، یادیــان لە تریشزیــا مــاوەیەکی بــۆ و، وەردەگــرن لــێ چێژیــان ئاســایی، وتنەوەیەکــی
 ".بپێکین چۆلەکە دوو بەردێک دەتوانینبە

  
 لەمیـانەی رەوشـتییە، وانەیەکـی گواسـتنەوەی لەوانەش هەیە، فێرکردنی ئامانجێکی شانۆ: "دەڵێت( نەقاش مارون)

 ..".کراودا دیاری درامی هەڵوێستێکی
  

 پرۆگرامەکـانی پەروەردەییەکـانی بـابەتە کردنـی نمـایش لە بریتییە کە لەوەدایە، قوتابخانە شانۆی تایبەتمەندی
 بابەتەکـانی لە گەلـێ فێربـوونی بـۆ ئاسـانکارییە و یارمەتیـدەر گرنگـی هۆیەکی خوێندندا، ماوەی لە کە خوێندن،
 قوتابخــانە، شــانۆی لە وەرگــرتنیش ســوود رادەی..  دەبەخشــێت قوتابیــان بە زۆر خۆشــەیەکی و ســوود و، خوێنــدن

 .وانەبێژ مامۆستای توانای سەر کەوێتەدە
  

 شـانۆی فێرکـاری، شانۆی شانۆی قوتابخانە، شانۆی ئاسایی، شانۆی: )ئەمانەن مندااڵن شانۆی جۆرەکانی گرنگترین
 - پەنـجەوانە بـوکەڵەی دەزوودارــ بـوکەڵەی - دەسـتکێش بوکەڵەی - بوکەڵە سێبەری: بوکەڵە شانۆی پەروەردەیی،

 شـانۆی: )ئەمـانەن پەروەردەیـی شانۆی بەاڵمجۆرەکانی( .. کۆمیدی شانۆی ،- سەرشانۆ ەڵەیبوک - دارینە بوکەڵەی
 لقـانەی و چـڵ لەو هەریەکە لە باسـکردن بۆ(گۆرانی شانۆی ـ کارەسات شانۆتراژیدی ـ شانۆیتراژیکۆمیدی، کۆمیدی،

 .کردن پێ ئاماژەمان تەنها لێرەدا ئێمە بەاڵم..  بکرێت لێ باسیان تەسەلی با پێویستە مندااڵن، شانۆی
  

 :سەرهەڵدانی شانۆی مندااڵنی کورد

  
 ١٩١٥: گـۆران) مامۆسـتا گەورەیگەلەکەمان شاعیری کە وایە، پێیان کوردمان، هونەرمەندانی و نووسەران لە بەشێک

 وشـەی و عەرەبـی ی(تمپیـل) و( مسـر ) وشـەی بـری لە ی(شـانۆ) وشـەی کە بـوو کەس یەکەمـین نەمر، ی(١٩٦٢ -
 و فرمێســک) دیــۆانی لە دا،( ســەما پەری بــۆ..  شــانۆ جلیــوەی) هــۆنراوەی لە هێنــاوە، بەکــار ئینگلیــزی ی(تیــاتر)

 . کراوە چا  بەغدا لە مەعاریف چاپخانەی لە دا،( ١٩٥١) ساڵی لە کە دا،( هونەر
  

 .تازەپێگەیشتووە هونەرێکی مندااڵن، شانۆی هونەری و ئەدەب جیهاندا، واڵتانی زۆربەی لە
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 رێبازی و رەسەنایەتی و ناسنامەی و مۆرک رادەیەک تا رەتداوە، ئەزموونی قۆناغێ کوردستاندا، لە مندااڵن شانۆی
 شـانۆی بـواری لە کورد ئێمەی ئەفریقا، و ئاسیا واڵتانی چەندین بە بەراود..  دەناسرێتەوە و، کردووە دیاری خۆی

 .نین ریزبەندیدا دواوەی لە هێندە مندااڵندە
 

 منـدااڵنمان بەزمـی و یاری چەندین دەگەڕێتەوە، لەمەوەبەر ساڵ چەندین بۆ کورد، مندااڵنی ساکاری و سادە شانۆی
..  کەن دەیـان و دەیـانکردن منـدااڵنی ئاسـاییدا، شـانۆی شـێوەی لە یـاری بە و جـووڵە بە کورد مندااڵنی کە هەن،
 شـایانی..  کـوردە منـدااڵنی ونەرییهـ شـانۆی سـەرهەڵدانی باسـەکەمانە، تەوەری و مەبەسـتمانە ئێمە ئەوەی بەاڵم

 باشووری لە سلێمانی شاری لە تایبەتی، بە کورد مندااڵنی شانۆی و، گشتی بە کوردی شانۆی بزووتنەوەی باسیشە،
 ەوە،تـا( ١١٨٤) سـاڵی لە دروسـتبوونییەوە لە سـلێمانی شاری چونکە..  کرد گەشەیان و هەڵدا سەریان کوردستاندا
 سیاسـی و هـونەری و ئەدەبـی و رۆشـنبیری رەسەنترین داهێنانی گەشەکردنی و ەرهەڵدانس مەڵبەندی و ئەمڕۆالنکە
 (.کوردستان رۆشنبیری پایتەختی) بە کرا سلێمانی کە خۆیەتی شایانی جا..  بووە کوردستان

  
 کتێبەکەیــدا دووەمــی بەرگــی لە( هەورامــی حەمەکــریم) مامۆســتا کــورد، منــدااڵنی شــانۆی ســەرهەڵدانی دەرەبــارەی

 ســـاڵی بـــۆ دەگەڕێـــتەوە کـــورد، منـــدااڵنی بـــۆ ئەدەبە ئەو ســـەرهەڵدانی: "نووســـیوێتی( کـــورد منـــدااڵنی ئەدەبـــی)
 ئەگەرچـی بـزووتن، دا( ١٩٤٨) ساڵی لە دا،( فەتا  شاکر) دەستی بەسەر کە هەوڵەی دوو یەک ئەو باڵوبوونەوەی

ـــر ســـەرهەڵدانەکە ـــووە، عەرەبیـــدا هـــونەری و ئەدەب کـــاریگەری لەژێ  کـــردنەوەی ئەوهەوڵەی ەوەشـــدا،ئ لەگەڵ ب
ــوو، تــر پەنجەرەیەکــی ــدا هــونەری و ئەدەب کە ب ــان شــەهیدی" ..  چــاوهەڵبڕێ تــر ئاســۆیەکی بەرەو پیای  نەمرم

 شـانۆنامەی و( منـداڵی هاوڕێی) بەغدا، لە مەعاریف چاپخانەی لە دا،( ١٩٤٨) ساڵی لە فەتا ، شاکیر مامۆستا
 . کرد چا  کورد نیمندااڵ بۆ پەردەدا، پێنج لە ی(رێوی مام)
  

 بە شـانۆگەرییەک چەنـد و، دەگەڕێـتەوە سـاڵە لەو بەر بـۆ کـورد، مندااڵنی شانۆی سەرهەڵدانی راستیدا، لە بەاڵم
 .کراون نمایش سلێمانییەوە شاری شاری قوتابخانەکانی قوتابیانی الیەن لە لە کوردی زمانی

  
 تێـپەڕی، بیگـانەدا تێکسـتی بە بەسـتن پشت و کردنەوە السایی قۆناغێکی بە عەرەبیش، مندااڵنی شانۆی و ئەدەب

 چەنـدین عەرەب، نووسـەرانی.. هەڵـدا سـەریان ئینگلتەرادا، و فەرەنسا مندااڵنی شانۆی و ئەدەب کاریگەری ژێر لە
 سـەر گێـڕایە وەریـان و، وەرگرت ئینگلیزییەوە و فەرەنسی مندااڵنی شانۆی و ئەدەب لە شانۆییان تێکستی و چیرۆک
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 تـر گەالنـی ئەزمـوونی لە سوودمان رادەیەک تا کوردیش ئێمەی کە نییە نەگی ئەوەش.. مندااڵنی بۆ ەرەبیع زمانی
 و رۆشـنبیری و ئەدەب لە سـوودیان کەم، و زۆر تـریش گەالنـی کە بیسەلمێنین بەڵگەوە بە وەربگرتووبێت،دەتوانین

 . وەرگرتوون کوردمان گەلی فۆلکلۆری و هونەر
  

 سـلێمانی شـاری لە منـداڵ شانۆی: " دەڵێت دا، شانۆ لە کوردمان پسپۆری دەرهێنەری و ووسەرن( جا  فازیل) دکتۆر
 سەرانســەری بــۆ مەشــخەڵێک بگــرە، کوردســتاندا لە تەنیــا نەک زارۆک شــانۆی مەشــخەڵی بە ببــوو حەفتاکانــدا، لە

 ..".عێراقی شانۆی
  

 کە بەردەستدایە، لە کوردییانەمان شانۆ ئەو ایبیبلۆگرافی نە و سەرچاوە نە کوردستان، دوورە پەنابەری ئێمەیەکی
 ریزبەنـدیان و پـۆلێن سـاڵەکان پێـی بە تـا کـراون، نمـایش ئەمـڕۆ تـا منـدااڵنەوە شانۆی سەرهەڵدانی مێژووی لە

 حەمە مامۆستا ی( کورد مندااڵنی ئەدەبی) کتێبی الیە کتێبم دوو بکات بوارە لەم باس کە سەرچاوە تەنها.  بکەین
 تـایبەتیش بە کتێـبەکە هەردوو( قەرەداغـی بورهـان) کـاک لەنووسـینی (منـدااڵن شـانۆی) کتێبی و، هەورامی کریم

 و ئەوان نە..  دەکەن سـلێمانیدا پارێزگـای لە کـورد مندااڵنی شانۆی سەرهەڵدانی لە باس تەنها( مندااڵن شانۆی)
 تـری شـارەکانی لە کـورد مندااڵنی شانۆی لە باس هەبن تر کتێبی کە نەکەوتووە، بەرچاومان ئەمڕۆ، تا منیش نە

 حەمەکــریم مامۆســتا و قەرەداغــی بورهــان کــاک دڵنیــاییەوە بە هەبێــت، یــان هەبــوایە ئەگەر..  بــکەن کوردســتان
 لە کوردسـتان تری شارەکانی هەموو لە بەر کورد مندانی شانۆی کە دەڵێین دووبارە جا..  دەکردن باسیان هەورامی

 بـۆ شـانۆییەک جـۆرە هـیچ کوردسـتاندا، تـری شـارەکانی لە کە نـاڵێین ئەوەش..  هەڵـداوە سـەری سلێمانییدا شاری
 بــن، ســاکاریش هەرچەن باسیشــە شــایانی..  راپەڕیــنە پــێش ســااڵنی لە مەبەســتمان نەکــراوان، پێشــکەش منــدااڵن
ــۆ شــانۆگەرێیەک چەنــد ــدااڵن ب ــانی قوتابیــانی الیەن لە شــاخدا وشۆڕشــی خەبــات ســەردەمی لە من  لە قوتابخانەک

 .کراون نمایش کوردستانەوە دێیەکانی
  

 شانۆی) بە سەرەتاوە لە بڵێین یا کرد، گەشەی و پێکرد دەستی قوتابخانەکاندا لە کورد، مندااڵنی شانۆی بێگومان
 و کوڕان قوتابخانەکانی الیەن لە.. بووە وداهێناندا گەشەکردن لە ساڵ دوای لە ساڵ و، پێکرد دەستی( قوتابخانە

 لە چاالکییەکـان بەرەبەرەش..  کـران نمـاییش منـدااڵن شـانۆی چەنـدین سـلێمانی شـاری سـاوایانی باخچەی و کچان
 دەســــەاڵتدارانی الیەن لە گەشــــەکردنی رێــــی دەخــــرانە کە کۆســــپانەیا ئەو ســــەرەڕای و، قوتابخانەکــــان دەروەی

 کــردووە، عێراقــدا یســەرەتاییەکان قوتابخــانە چــاالکی فێســتەڤاڵەکانی لە بەشــدارییان.. عێــراوەوە رەگەزبەرســتی
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 کۆمەڵێـک کە رێزگـرتنن، و بـاس شـایانی.. بەدەسـتهێناوە یەکەمیـان پـلەی کوردسـتان، منـدااڵنی شـانۆی ساڵ چوار
 لە گەورەیــان رۆڵێکــی ژەن، موزیــک کۆمەڵێــک و، کــورد مەزنــی دەرهێــنەری کۆمەڵێــک ناســراو، و دڵســۆز نووســەری

 : بەرین ناویان شانازییەوە بە کە ئەوەن شایانی..  بووهە کوردمان مندااڵنی شانۆی پێشکەوتنی و سەرهەڵدان
  
 کـاکەی ئەمـین، عەلـی عـومەر عەبـدولڕەحێم، عـومەر عەزیـز، سـمکۆ ناکـام، سـمکۆ چێوار، عوسمان فەتا ، شاکر)

 عـار  مـوفەق عەلـی، حەسـەن دلێرئیبـراهیم، میـرزا، ئەحـمەد کـاوەی عەزیـز، هیوا سەعید، کەریم رزگار فەلال ،
 قەرەداغــی، ئەنــوەر ســەرکار، خالیــد دڵپــاک، جیهــاد چــایچی، ســیمین ســەالم، شــێخ جــا ، عەلــی فازیــل لهــۆنی،

 ولـیەم نەجمەدین، گەزیزە، نەسرین عومەر، گوڵزار بێکەس، شێرکۆ گۆران، چاالک، رەفی  یوسف، داود فەرەنسیس
 زامـدار، مەحمـود ەریـم،ک میـرزا ئەمـین رەزا، محەمەد بامەڕنی، غازی مستەفا، عەبدولقادر خەلیل، تەها یوحەنا،
 حەســەن حەســەن، فەریــ  حەمە جــوان، حەمە عەبــدول قەســاب، فازیــل مەریــوانی، دڵشــاد ســدی ، عــومەر وەزیــرە

 بورهـان رەو ، سەاڵ  دارتاش، بەدیعە هەرەس، حەمەڕەشید رەش، عەبدوڵاڵ شەماڵ دارتاش، فەرەیدون جەباری،
 مـحەمەد هـۆمەر، فـاروق سـابیر، کەمـاڵ بەرزنجـی، لیـبتا قەرەداغـی، بورهـان ئاغـا، حەمەئەمـین فوئاد مەسرە ،
 کـامەران غەریب، زاهیر عەلی، تارا ئەحمەد، هیوا هیرانی، تەالر ، ئەمین محەمەد سەبا  عومەر، ساالر حوسین،

 ئـاوارە، سـاجید میـدیا، عەبـدوڵاڵ مـحەمەد، شـەفی  عەبـدوڵاڵ، وەفـا فەتا ، عەبدولڕەحمان جەزا مەجۆل، عەلی
 شـەونم،.  ع.ع سـەعید، نـوری فـایەق هەورامـی، عوسـمان عەبـولڕەزاق، عەبـاس شـەوقی، شـیرزاد مـحەمەد، جەبار
 بــرایم فەتــا ، ئەحــمەد کــامەران مــحەمەد، ئــاراس قــادرۆک، ئاغــا، کەریــم عــومەری عیســا، فەریــد جەالل، ئــازاد

 یســماعیلئ ئەحــمەد رەو ، هیــوا محــمەد، ســارا رەبــاتی، ئومیــد عەبــدوڵاڵ، تــاهیر بــاڵخی، ئەحــمەد مەولــود،
 ئاڤـان حەسەن، جەبار ژیان، ستار عەبدولڕەحمان، ئاواز هۆمەر، فاروق جا ، هیوا ساڵ ، حەمە گونا ئیسماعیل،

 و خوشک لەو هەریەکە کە...  مەوالنای فوئاد ، عەبدول رەحیم،نەوزاد رۆشنا سەعید، محەمەد شیرکۆ حەمە، کاکە
 پێـی بە یەکەیـان هەر گـۆرانی، و سـروود ئـاوازدانەری گێـڕ،وەر موزیکژەن، دەرهێنەر، نووسەر، وەکو، برادڵسۆزانە

 لەم کە دەکەم برایانە و خوشک لەو لێبووردنیش داوی..  کردووە کوردیان مندااڵنی شانۆی بواری خزمەتی توانایان
 .نەزانم ناویان و، کردووە خزمەتیان بوارەدا

  
 .وەرگرتوون یەوە رەداغیقە بورهان کاک ی(  مناڵ شانۆی)  کتێبی لە ناوەکانیشم زۆربەی

  
  منااڵن شانۆی تیپی) ناوی بە دانرا سلێمانیدا شاری لە دا،( ١٩٩١) ساڵی لە کورد، مندااڵنی شانۆی تیپی یەکەمین
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 ناوەکەی دا( ١٩٩٦) لەساڵی ،(سلێمانی - منااڵن هونەری تیپی) بە گۆڕی ناویان دا،(١٩٩٤) ساڵی لە ،(سلێمانی -
 لە دااڵن م بۆ شانۆگەرییان چەندین ئێستا تا بوونییەوە دروست لە تیپە ئەم(.. منااڵن هونەری کۆمەڵەی) بە بووە

 .کردووە نمایش سلێمانیدا
  

 هێنـاون، دەری و نووسـیون منـدااڵن بـۆ شـانۆگەری دوو جـا ، فازیـڵ. د سـوید، واڵتـی لە کوردستانیش، دەدوەی لە
 کورییەکانــدا تەلەفزیــۆنییە کەنــاڵە لە بــار و جــار ەشــانۆگەرییەک دوو ئەم ،( ورچ و نــازە)  و(گــورگ گەالوێــژو)

 .مندااڵن بۆ خۆشن شانۆگەری دوو دەکرێن، پێشکەش
  

 :نەرویج لە ـ مندااڵن هونەری بەشی و کوردی هونەری گروپی
  
 کـوردەوە مامۆسـتای پێنج الیەن لە دا،( نەرویج) واڵتی لە ئەوروپادا، لە کوردستاندا، دەروەی لە جار یەکەمین بۆ
 دووەمـــین کە( بێـــرگن) شـــاری لە دا،( ٢١١٢ - ١ - ١٥) لە (منـــدااڵن هـــونەری بەشـــی و کـــوردی هـــونەری روپـــیگ)

 کویسـتان شـانۆکار، - عەزیـز سـدی  -) :بـوون ئەمـانە مامۆسـتایانیدامەزرێنەریش..  دامەزرا ە(نەرویـج)گەورەشـاری
 بــواری نووســەری - ســاڵ  رەزا ۆکار،شــان - عەلــی تــارا شـانۆکار، - ئەحــمەد هیــوا شــێوەکار، وێنەکێشــی -ـــ جەمـال
( جەمـال کویسـتان و عەزیـز سـدی ) مامۆسـتا لە هەریەکە گروپەکە دامەزراندنی لە مانگێک دوای بەاڵم.. (مندااڵن

 منـــداڵە..  تـــری نـــاوەی ســـێ ئەو ســـەر مـــایەوە گـــروپەکە.. کشـــانەوە خۆیـــان خۆیـــانەوە تـــایبەتی هـــۆی بە
 کەژۆسـت کـازم، مـاردین: )  بـوون کـوڕانە و کـچ ئەم گروپەکەبـوون یهەمیشـە کـارای ئەندامی کە بەهرەمەندەکان،

 دنیـا ئەیـوب، ئەیوب،ئاکـار ژیـار عاسـی، بەیـار خێالنـی، محێـدین بازیـان عاسـی، الدێ سـاڵ ، رەزا شڤان عاسی،
 کـۆچەر نەوزاد، ئەڤـین داود، دەریـا داود، رۆزە حەمەرەشـید، شـێنێ عـومەر، کاشـمە عـومەر، ئیڤـان شوانی، خەلیل

 لە کەش منـــدااڵنی چاالکیـــدا، هەنـــدێ لە نـــاوانە لەم بـــێجگە( .. هیـــوا میالنـــۆ کەالری، ئـــازاد ژینـــۆ زاد،نەو
 .دەکرد بەشداریان چاالکییەکاندا

  
 و شـانۆیی چـاالکی چەنـدین( ٢١١٦ ـ تا ـ ٢١١٢) سااڵنی نێوان لە ـ مندااڵن هونەری بەشی ـ کوردی هونەری گروپی

 لە..  بوون نەرویجییەکان و کورد رەوەندی راکێشانی سەرنج کە کرد، پێشکەش تریان چاالکی و کوردی هەڵپەڕکێی
 و دەستخۆشــی.و باڵوکــردەوە گروپەیــان ئەم منــدااڵنی چاالکییەکــانی وێــنەی نەرویجیــدا، هــونەری گۆڤــارێکی چەنــد

  راهێنەری ،و شانۆکان دەرهێنەری و نووسەر گەڵ لە و منداڵەکان لەگەڵ دیمانەیان و، کردن کارەکانیان ستایشی
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 .سازکرد هەڵپەرکێکاندا
  

 :نەرویج لە کوردییە هونەری گوپی مندااڵنی بەشی چاالکییەکانی و کار لە هەندێ ناوی ئەمانەش
 
 تیـتلە) شانۆگەری..  دا( سەنتەر کولتوور ئینتەرناشیۆناڵ بێرگن) شانۆی لەسەر.. دا( ٢١١٣ - ٥ - ٦) رۆژی لە -١
 دوای و بەیـانی بە لە سەر) جار دوو رۆژی رۆژ، پێنج ماوەی بۆ( نەرویجی و ردیکو) تێکەڵی زمانێکی بە( بیبلە و

 نمایشـی سـەیرکردنی بـۆ بێـرگن شـاری سـاوایانی باخچەیەکی چەند مندااڵنی رۆژی هەر..  دەکەرا نمایش( نیوەروان
 منــدااڵن بــۆ وگونجــا و جــوان کــارێکی بە کە.. دەبــوو مامۆســتاکانیان لە گــوێم خــۆم گــوێی بە.. دەهــاتن شــانۆیەکە

 تیـتلە) کـوردی فۆلکلۆری چیرۆکی لە کە بوو،( ئەحمەد هیوا) مامۆستا ئامادەکردنی لە شانۆیە ئەم.. دەکرد باسیان
 .بوو( عەلی تارا) مامۆستا راهێنانی و دەرهێنان لە.. گرتبوو وەری ەوە(بیبلە و
  
 فۆلکلـۆری چیرۆکێکی لە کە کرا، نمایش دا( ٢١١٣) ساڵی لە بوو،( بوکەاڵن) شانۆیەکی( رێوی و گورگ) شانۆی -٢

 .بوو( عەلی تارا) مامۆستا دەرهێنانی( ئەحمەد هیوا) مامۆستا ئامادەکردنی و وەرگێڕان وەرگیرابوو، نەرویجەوە
  
 تـارا) مامۆسـتا دەرهێنانی و راهێنان و( ئەحمەد هیوا) مامۆستا ئامادەکردنی( هەڵەبجە مەرگەساتی) ئۆپەرێتی -٣

 .کرا نمایش یبێرگن شاری لە سەنتەردا کولتوور هۆڵی لە دا،( ٢١١٤ - ٣ - ٦) رۆژی لە.. بوو( عەلی
  
 ئەم منـــدااڵنی و مامۆســـتاکان( .. داگ ناشـــیۆناڵ) نەرویـــجە نەتەوایەتـــی رۆژی کە( ٢١١٤ - ٥ - ١١) رۆژی لە -٤

 رۆژەدا لەم بەشدارییان کوردی هەڵپەڕکێیەکی چەن بە و، کوردستان ئااڵی ەوەی بەرزکرد بە کوردی جلی بە گروپە،
 .کران چەپڵەباران و راکێشا الیەکیان هەموو سەرنجی.. کرد

  
 لە ـــ ســەنتەر کولتــوور ئینتەرناشــیۆناڵ هــۆڵی شــاننۆی ســەر لە دا( ٢١١٤ - ٥ - ٢١) رۆژی لە( ژوان) ئــۆپەریتی -٥

 . بوو عەلی تارا مامۆستا دەرهێنانی ئەحمەد، هیوا مامۆستا: ووسینین.. کرا نمایش ـ بێرگن
  
 ەوە( ساڵ  رەزا) مامۆستا لەالیەن کە.. (مندااڵن بۆ کوردی چیرۆکی خوێێندنەوەی) کۆڕێکی دا( ٢١١٥) ساڵی لە -٦

 .خوێندەوە مندااڵن بۆ خۆی چیرۆکێکی چەند کە.. کرا پێشکەش
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 وریکولتـــو رۆژی لە.. کورددتـــانەوە ئـــااڵی و کـــوردی جلـــی بە گـــروپە ئەم منـــدااڵنی.. دا( ٢١١٥) ســـاڵی لە -١
 گەالنـی تیپـی و گـرو  چەندین نێو لە..  کرد بەشداریان کوردی هەڵپەڕکێیەکی چەند بە..  دا(ئاسکۆ شاروچکەی)

 .کرا باس چەالکی باشترین بە کورد مندااڵنی هەڵپەرکێکانی..  تردا
  
 نووسـین.. راکـ نمـایش دا( بێرگن) شاری لە سەنتەردا کولتوور هۆڵی لە دا( ٢١١٦) لە( دەنگەکان دواین) شانۆی-٨
 .بوو عەلی تارا مامۆستا راهێنانی و ئەحمەد هیوا مامۆستا دەرهێنانی و
  
 جەژنـی ئاهەنگەکـانی هەمـوو لە( ٢١١٦ تـا ٢١١٢) سـااڵنی لە( منـدااڵن هـونەری بەشـی) کوردی هونەری گفوپی -٩

ــی لە ریانبەشــدا و کــوردی هەڵپەرکــی و ســروود پێشکەشــکردنی بە( نەرویــج لە - بێــرگن شــاری) لە نەورۆز  جەژن
 .کردووە نەورۆز

 
( ئەنفـال) یـادی لە و( هەڵەبـجە کیمیاباران) یادەکانی ساڵرۆژی لە.. ساڵێک هەموو( مندااڵن هونەری بەشی) -١١
 . کردووە بەشداریان نیشتمانی چاالکی بە دا،
  

 .تەوابکەن نەرویجدا لە زانکۆ خوێندنی خەریکن وا زۆربەیان مندااڵنە ئەم ئێستا بەاڵم
  

 هونەرمەنــد، هەردوو ،(منــدااڵن هــونەری بەشــی و کــوردی هــونەری گروپــی) دامەزرانــدنی لە بەر باسیشــە شــایانی
 نەرویجـدا واڵتـی لە جـار یەکەمین بۆ( .. یەکترین هاوسەری) کە( عەلی تارا) مامۆستا و( ئەحمەد هیوا) مامۆستا
 کە( هـاڵن گریـک) هـۆڵی شـانۆی سـەر لە بێـرگن شـاری لە دا،( ١٩٩٩) سـاڵی لە..  کرد پێشکەش کوردیان شانۆی

 هیـوا) مامۆسـتا دەرهێنـانی و نووسـین لە.. کـرد نمایش یان( پەپولەکانیپایز) شانۆی شارەدا، لەم هۆڵە گەورەتین
 . کرد پێشکەش یان( مەرگ پاش لە سەمایەک) شانۆی دا،( ٢١١١) ساڵی لە هەروەها..  بوو( ئەحمەد

  
 .١٩٩١ راپەڕینی تا کەرکوک تەلەفزیۆنی لە تۆمارکراوەکان ئۆپەرێتە و شانۆ

  
ــونی) لە کــوردی، بە کە شــانۆیانەن لەو هەنــدێ نــاوی ئەمــانە ــۆ دا،( کەرکــوک تەلەفزی  و، تۆمــارکران منــدااڵن ب

 :دەکران پێشکەش
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: گۆرانییەکـان ئـاوازی چێـوار، عوسـمان: دەرهێنـانی ناکـام، سـمکۆ: نووسـینی. )١٩١٦: (رێزانکـێ بەیتـی) شانۆی -١
. بــوون( رێبــوار ئــازاد، فەرمــان، کــارزان،: )شــەهیدەکانمان چــرۆ چــوار نوانــدانی، و ژەنــین موزیــک( راهیمئبــ دلێــر

 لە( عێـراق سـەرەتاییەکانی قوتابخـانە چـاالکی سـااڵنەی فێسـتیڤاڵی) لە بەشـداری شـانۆیە ئەم باسیشـە، شایانی
)  عێــراق هونەرمەنــدانی ەقیبــین نمایشــەکەش، دوای لە.. بــردەوە فیســتیڤاڵەکەی یەکەمــی خەاڵتــی کــرد، بەغــدا

 راسـتەقینەی منـدااڵنی شـانۆی ئەمە:" گـوتی وە،( رێزانکـێ بەیتـی) شانۆی بارەی لە و سەرسامی بە( شبلی حەقی)
 ".واڵتەکەمانە سەردەمی

  
 ــ چێـوار عوسمان ـ چێوار و نووسەر وەک من بەرهەم یەکەم: " دەڵێت رێزانکێ بەیتی نووسەری ناکام سمکۆ مامۆستا

 ســـەرکەوتنه( ١٩١٦) بـــوو رێزانکـــێ بەیتـــی منـــدااڵنی شـــانۆگەریی بیـــنەران گەیانـــدمانە راســـتەوخۆ ارگێڕکـــ وەک
 یەکەمی پلەی عێراقدا، سەرەتایی قوتابخانەکانی سااڵنەی فێستیڤاڵی لە و بەزاند سنورێکی هەموو شانۆگەرییەکە

 ".هێنا بەدەست
  
 تیپــی: مۆزیــک فەتــا ، ئەحــمەد کــامەران:  رهێنــانیدە قەســاب، فازیــل: نووســینی. ١٩٨٤: (ســەوزە) ئــۆپەرێتی -٢

 جیهــانی - بەرنــامەی ئامــادەکەری کە مــن: نووســەر) هەڵەبــجە، منــدااڵنی شــانۆی تیپــی: نوانــدنی. شــنروێ مــوزیکی
 لەگەڵ دیمانەیەکمـان دا، - سـەوزە - ئـۆپەرێتی تۆمـارکردنی رۆژی لە ــ کەرکـوک تەلەفزیـۆنی لە..  بـووم مندااڵن

 (.هەبوو سەوزەی رۆڵی کە کرد، دا - عەلی فاتمە - خونچەگوڵ
  
... :کــوردی زمــانی ســەر بــۆ وەرگێڕانــی ئەندەرســن، کریســتیان هــانز: نووســینی. ١٩٨٥: (ســوور پــێاڵوی) شــانۆی -٣

 خـانم: گۆرانییەکـان هـۆنراوەی.  ئەمـین عەلـی عـومەر گەزیـزە: پێاڵوفرۆش رۆڵی. سەعید کەریم رزگار: دەرهێنانی
 .جا  ساڵ  محەمەد هاودەم: یەکانگۆرانی ئاوازی. رەسوڵ

 
 کـامەران: دەرهێنـانی حەسـەن، فەری  حەمە: شیعرەکانی الوشە،: نووسینی. ١٩٨٤(: ئەفسوناوی بەلەمی) شانۆی -٤

: تەلەفزیـۆن بـۆ دەرهێنـانی. ئاغـا کەریـم عـومەری: کـوردۆ باپیرە رۆڵی لە یۆحەنا ولیەم: ئاوازی. فەتا  ئەحمەد
 .رەشاد سەبا 

  
  تیپی: کردنی پێشکەش. تۆمارکرا بوو، هەشتاکاندا دوایی سااڵنی لە وابزانم: (بەرنادەم خۆ هێلینا) شانۆی -٥
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 لە ئامادەکردنیــدا، ســاڵی لە شــانۆیەش ئەم نــازانم دەرهێــنەرەکەی و نووســەر نــاوی بەاڵم.. بــوو دهــۆک منــدااڵنی
 ئەم بـابەتی راسـتیدا لە.. وەرگـرت یەکەمـی خەاڵتـی کـرد، بەشـداری عێراقدا قوتابخانەکانی سااڵنەی فیستیڤاڵی

 کوردسـتان سـەر بـۆ داگیرکەرانە ەی دڕندا پەالماری چیرۆکەکەیدا، لە نووسەرەکەی مەبەستی بەهێزە، زۆر شانۆییە
 .خۆشەویستمانە نیشتمانی کوردستانیکە پیرۆزی خاکی کوردە،لە بەرگریکردنی.. 
  

 چەنــدین کوردســتاندا، باشــووری ســەتەالیتەکانی و اڵیلۆکــ تەلەفزیــۆنییە لە دا،(١٩٩١) ســاڵی راپەڕینــی دوای لە
 .تۆمارکران مندااڵن هەمەڕەنگەی چاالکیی و ئۆپەرێت و شانۆ

 
 ٢١١٥ مارچیی ٢١

 
  
 
 

 .دەربارەی چیڕۆکی مندااڵن
  
 
 
 
 
 

ــقە گرنگتــرین و کــۆنترین چیــرۆک ــوو لە ئەدەب، لقەکــانی لە ل ــاوتر ئەدەب، تــری جۆرەکــانی هەم ..  باڵوتــرە و ب
 و ئەدەبـی کارە هەموو لە چیرۆک. دەگەیەنێت مرۆڤ بە زۆر سوودێکی و، خۆشە و بەچێژ و جوان هونەرێکی چیرۆک

 چیــرۆک..  هەیە داهــاتوودا لە و ئەمــڕۆ لە مــرۆ ژیــانی لەســەر کــاریگەری و رەنگــدانەوە زیــاتر تــر هونەرییەکــانی
 و شارسـتانی رووەکـانی و فەلسـەفە و اریزانیـ و زانست و رۆشنبیری باڵوکردنەوەی هۆکارەکانی لە گرنگە هۆکارێکی

 مــرۆڤ ئەندێشــەی و ويــژدان و دەروون و نەســت و هەســت ئەدەبــی، تــری جۆرەکــانی هەمــوو لە زیــاتر پێشــکەوتن،
 . دەبزوێنێت
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 مـرۆڤ کە سـەردەمەی ئەو بـۆ دەگەڕێـتەوە، زەویـدا لەسـەر مـرۆڤ بـوونی مێـژووی بـۆ چیـرۆک، سەرهەڵدانی مێژووی
 بەرزەکانــدا و ئەســتوور دارە لەســەر و، شــاخەکان و کەنــدەاڵن پەنــای لە و ئەشــکەوت نــاو ەل و، پێکهێنــا خێزانــی
 و ژیـان بژێـوی بـوونە، گیـاوگۆڵ و دار بەری کۆکردنەوەی و نێچیر راوکردنی خەریکی ئێوارە تا رۆژانەش و، دەژیان

 سروشـتی رووبەڕووی.. وونەدەبـ کێـوی دڕنـدەی ئـاژەڵی چەنـدین رووبەڕووی رۆژانە کـردوون، دابـین خۆیان گوزەرانی
 لە نوانـدن، بە و ئامـاژە بە و جـووڵە بە و، سـەرەتایی و سـاکار زمانێکی و وشە داهێنانی بە..  دەبوونەوە سەخت

 رۆژانەی بەسـەرهاتی و چـاالکی چیرۆکـی و، کـردوون خۆیـان سـۆزی و هەسـت لە گوزارشتیان و، گەیشتوونە یەکتری
 یەکترییــان بـۆ نەوە دوای لە نەوە زاری بە.  هەڵــدا سـەری چیـرۆک ێرەوەئــال..  گێـڕاوەنەتەوە یەکتــری بـۆ خۆیـان

ــڕاونەتەوە ــا..  گێ ــینی کە ســەردەمەی ئەو ت ــی نووس ــاری و، وێنەی ــۆفی و مێخــی و هێڵک ــران هیرۆگل ــێ..  داهێن  گەل
 و، گۆڕەکــان و پەرســتگاکان و ئەشــکەوتەکان دیوارەکــانی لەســەر تاشــراو، و هەڵکــۆڵراو یــا وێنەکێشــراو، چیرۆکــی
 کە دۆزراونەتەوە، میســـردا لە و میزۆپۆتامیـــا لە بەردیـــدا، رووەکـــی گەاڵی و، ســـوورەوەکراو تەختەقـــوڕی لەســـەر

 ئـاخۆ..  تێـدایە مندااڵنیشـیان چیرۆکـی نێوانیانـدا، لە کە..  دەگەڕێـنەوە زایینـی پێش ساڵ هەزاران بۆ مێژوویان
 و، منـدااڵن چیرۆکـی و، چیـرۆک سـەرەتای بە انەشبەڵگ ئەم..  نەدۆزراونەتەوە و دایپۆشیون زەوی کە بن، دەبێت

 . دادەنەرێن منداڵی بە بایەخدان
  

 لەڕێـی دنیـا، گەالنـی هەمـوو نـاگەڕێتەوە، دیـاریکراو گەلێکـی بـۆ منـدااڵن، چیرۆکـی سـەرهەڵدانی مێژووی شانازی
..  دەکەن خۆیانەوە رییرۆشنبی کەلەپووری و فۆلکلۆر بە شانازی و، هەیە مندااڵنیان چیرۆکی سەرزارییەوە، ئەدەبی
 شــوێنی و رەســەنایەتی هەن، وحەقــایەت ئەفســانە و داســتان و فۆلکلــۆرێ چیرۆکــی گەلــی ئەمــڕۆدا، لە گەرچــی

ـــارنین ســـەرهەڵدانیان ـــۆڵکی گەلێکـــبە و،هەر دی ـــانی م ـــۆر لە کە دەکەن، بەوەوە شـــانازی و، دەزانـــن خۆی  و فۆلکل
 و، جیهــــانی کەلەپــــوورێکی بە بــــوونە ئەمــــڕۆدا لە مبەاڵ گرتــــوون، وەریــــان ئەوانەوە رۆشــــنبیری و کەلەپــــووری

 کەلەپـــوورە لەم شـــانازی پشـــکی کەم، یـــا زۆر گەلێکـــیش هەر..  هەیە جیهانیـــان نێـــونەتەوەیی ناســـنامەیەکی
 . هەیە جیهانییەدا رۆشنبیرییە

  
 و شـێوە بە بەاڵم گەورەکانن، چیرۆکی بنەڕەتا لە دەیانگێڕنەوە، مندااڵنیان بۆ فۆلکلۆرییانەیکە چیرۆکە لەو گەلێ

 مندااڵنــدا تێگەیشــتنی توانــای لەگەڵ کە کـراو، دەســتکاری ســاکارتری و سـووکتر زمــانێکی بە و ئاســانتر شـێوازێکی
 . مندااڵنە چیرۆکی ئێمەیە ئامانجی و مەبەست لێرەدا ئەوەی..  گێڕاونەتەوە مندااڵنیان بۆ بگونجێن
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ــدااڵن، چیرۆکــی ــرین من ــقە گرنگت ــانی لە ل ــی لقەک ــدااڵنم ئەدەب ــلەی بە و ن ــت، یەکەم پ ــی لە کە دێ  بە وشــەوە رێ
 بەشیشـە گەورەتـرین و، رۆشـنبیری سـەرچاوەی گرنگترین مندااڵن، چیرۆکی..  بەرجەستەدەکرێت هونەری شێوەیەکی

 . دەکرێن مندااڵن بە پێشکەش رۆشنبیرییانەی بابەتە لەو
  

ـــەردەمەدا لەم ـــرۆک، س ـــرین چی ـــاری گرنگت ـــارمەتییە پەروەردەیە، هۆک ـــدنی زۆری کیی ـــدااڵن پێگەیان  و، دەدات من
 بـۆ چیـرۆک بـایەخی لە بـاس خـااڵنەدا، لەم کـورتی بە..  دەکـات وااڵ بـۆ نوێیـان زانیاریی و رۆشنبیری ئاسۆیەکی

 : دەکەین مندااڵن
  
 زمانیـان فەرهەنی دەوڵەمەندکردنی و، تازە رستەی و وشە و، هۆش و زەین گەشەکردنی بۆ بۆ گرنگە هۆکارێکی -١

 .منداڵ کەسێتی دروستبوونی بۆ و، بەرزی ویژدان و هەستجوانی چێژی بۆ و،
 .رادێت کردنەوە وشی لێکدانەوە و قووڵ بیرکردنەوەی و وریای وردو سەرنجی لەسەر منداڵ -٢
 زانیـاری مەیلـی و دواداچـوون بە ئـارەزووی و، دەبێـت فراوانتـر روانینی ئاسۆی و، گەشەدەکات منداڵ ئەندێشەی -٣

 .بزانێت راستییەکان دەیەوێت و، کاتدە زیاتر
 .قوتابخانەدا لە نووسین و خوێندنەوە فێربوونی فێربوون، بۆ شێوازێکە و یارمەتیدەر چیرۆک -٤
 .کۆمەڵ ئامانجەکانی و هیوا هێنانەدی بۆ مندااڵن رێنمایی و ئاراستەکردن بۆ شێوازێکە -٥
 و لەگـۆڕان و، بناسـێت تـر کەسـانی و بگـات هانەکەیجی لە و خۆی لە ئەوەی بۆ دەدات منداڵ یارمەتی چیرۆک -٦

 .بگات بەرەکەی و دەور سروشتی لە و، رووداوەکان
 .جوانییەکانییەوە هەموو بە دەکاتەوە، منداڵ لەسەر ژیان دەرگاکانی چیرۆک -١
 .ببێتەوە کێشەکانی رووبەڕوی و، بێت زیاتر خۆی بە بڕوای ئەوەی بۆ دەدات منداڵ یارمەتی -٨
 ال رامــانی و پرســیار کۆمەڵێــک و، دەبزوێنیــت منــداڵ خولیاکــانی و خەون و وبەهــرە دەروون و هەســت و هــۆش -٩

 .دا وەاڵمەکانیان دوای بە گەڕان بۆ پاڵنەری، دەبێتە چیرۆک دەبن، درووست
ــــرۆک -١١ ــــداڵ، چی ــــژووی بە من ــــاوانی بە و، گەلەکەی مێ ــــاڵەوان کەڵەپی ــــاپیرانی و،بە پ ــــافرەتە بە و، باب  ئ

 .پێدەناسێنێت جیهانیشی چیرۆکنووسەکانی و چیرۆک دەکات، ئاشنا گەلەکەی، یناودارەکان
 پیاوەتی، هیواخوازی، ئازایەتی،:  وەکو دەبن بەرز و جوان بەهای کۆمەڵێک فێری چیرۆکەوە، ڕێی لە مندااڵن -١١

 رێزگــرتن، خۆشەویســتی، هــاوڕێتی، دڵســۆزی، پەروەری، نیشــتمان ئــارامی، راســتگۆیی، دادپەروەری، چــاکەخوازی،
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ـــۆڵنەدان، تێکۆشـــان، هاوکـــاری، خۆنەپەرســـتی، نەکـــردن، ناپـــاکی ـــاواز، رای قبـــووڵکردنی خـــۆبەختکردن، ک  جی
 .هتد... ئاژەاڵن، ئەزێتنەدانی ژینگەپارێزی،

 . پێوەدەگرن خوی زیاتر و، دەکات گەشە گوێگرتنیان و خوێندنەوە مەیلی -١٢
  

 :سەرەکییەوە جۆری دوو دەبێتە مندااڵن رۆکیچی گشتی شێوەیەکی بە: مندااڵن چیرۆکی جۆرکانی
  
 سـەرەوەی لە بچـووکی مندااڵنی ئارەستەی کە چیرۆکانەن ئەو: سااڵن( ١٢ - ٣) بچووک،لە مندااڵن چیرۆکەکانی -١

 چیرۆکەکان پێویستە پێکەوەن، ئامۆژگاری و خۆشی دەهێننەدی، قۆناغە ئەم پێویستییەکانی کە دەکرێن، سااڵن سێ
 و زمـان فەرهەنگـی لە و، بـاوبن و ئاسـان و سـادە رسـتەکانیان و وشە داڕێژرابن، ساکار شێوەیەکی بە و بن ئاسان
 کە لەبـارن، چیرۆکـانە ئەو تەمەن ئەم بـۆ..  روونـبن چیرۆکەکـان بیـرۆکەی هەڵهێنجـرابن، قۆنـاغەوە ئەم توانای

 دەکەن، مرۆڤ لەگەڵ ئاژەڵ ێتیهاوڕ لە باس چیرۆکانەی ئەو یا باڵندەکان، سەرکێشی چیرۆکی سروشتن، دەربارەی
ـــایەخ چیرۆکـــانە ئەم زۆری بەشـــێکی  پێویســـتە..  خەیاڵئـــامێزن زۆربەشـــیان دەدەن، فێرکـــردن و ئامۆژگـــاری بە ب

 تــرس، خۆبــایی، لە چــاوچنۆکی،:  وەک دووربــن، زیــانبەخش و ناپەســەند و بەد رەوشــتی و خــوو لە چیرۆکەکــان
 کوردیمـان فۆلکلـۆری چیرۆکـی هەڵخەڵەتانـدن،گەلێ سـاختەکاری، و درۆ کینە، و رق شەڕانگێزی، کوشتن، ناپاکی،

)  جیهانییەکـانیش چیـرۆکە لە ،(بیـبلە و تـیلە) چیرۆکـی نمـوونە بۆ دەگونجێن، تەمەنە ئەم مندااڵنی بۆ کە هەیە
 .هتد(... ئێسو  ئەندێشەییەکانی چیرۆکە

 و هەمەجـۆرەن قۆنـاغە ئەم چیرۆکەکـانی: بەسەرەوە و سااڵن( ١٢) تەمەنی هەراش،لە مندااڵنی چیرۆکەکەکانی -٢
 بـۆ دەبـزوێنن منـدااڵن خەیـاڵی دەهێنـنەدی، منـدااڵنن سـۆز و هۆش و ویژدان ئارەزووەکانی دەوڵەمەنترن، ناوەڕۆک

 و داهێنـــان چیرۆکەکـــانی پـــاڵەوانێتی، و نیشـــتمانی و مێژوویـــی چیرۆکـــی: نمـــوونە بـــۆ داهێنـــان، و بیرکـــردنەوە
 چیرۆکـی گەلـێ کوردسـتان، پێشـمەرگەی قارەمانێتیەکـانی داسـتانە ەرکێشـییەکان،س جـوگرافییە گەشـتە داهێنەران،
 بـۆ و کـراون ئاسانتر و دەستکاری و، گەورەکانن چیرۆکی یا نووسراون، قۆناغە ئەم مندااڵنی بۆ کە هەن جیهانیش
 .دەگونجین مندااڵن

 
 .بنەماکانی چیرۆکی مندااڵن

  
  دادەنرێت، چیرۆک یەکەمی هەنگاوی بە چیرۆک، بیرۆکەی نیهەڵبژارد (:سەرەکی بیرۆکەی) یان بابەت -١
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 وەرگـرتن توانـای ئاستی و، سۆزداری و، دەروونییەکان تایبەتمەندییە چیرۆکدا، بیرۆکەی هەڵبژاردنی لە پێویستە
 .لەبەرچاوبگرین منداڵێتی قۆناغەکانی گەشەکردنی و تێگەیشتن و،
  
 بیـــرۆکەی زۆرچیرۆکـــدا لە دەبینـــین چیرۆکـــدادەنرێت، بڕەپشـــتیبڕ بە بنیاتنـــان، و داڕشـــتن :گـــرێ و داڕشـــتن -٢

 رووداو زنجیرەیەکـی بەسەر چیرۆکەکەی بیرۆکەی چیرۆکنووس. الوازە داڕشنەکەی بەاڵم بەهێزە، و جوان چیرۆکەکە
 بەرەو..  و گرێدەدات پێکەوەیان لۆژێکی شێوەیەکی بە بەشەکانی هەموو سەرجەم کە دەکات، دابەش بەسەرهاتدا و

 گرێـی و، دەبـات کـراو دیاری کۆتایی بەرەو کێشەکە هەنگاویش بە هەنگاو ئینجا دەنێت، هەنگاو کێشەکە تکەیلوو
 و رازیبــوون و ســەرکەوتن و خۆشــی بە منــدااڵن، چیرۆکەکــانی کۆتــایی و ئەنجــام پێویســتە..  دەکــاتەوە چیـرۆکەکە

 نادەن، چیرۆکەکانیان کۆتایی بە بایەخ ەهێند چیرۆکنووسەکان، لە هەندێ بەاڵم..  پێبێت کۆتاییان هیوابەخشین
 ..نییە کۆتاییان تازەبوونەوەدان، لە هەمیشە کارەکان و ژیان یاساکانی کە دەڕوانن، روەوە لەو

  
 چیـرۆکەکەش پاڵەوانەکـانی یـا کەسایەتی ژمارەی تێدابێت، گرێی یەک یا کێشە، یەک مندااڵن، چیرۆکی پێویستە

 بە یــا بگــات، چیرۆکێکــدا لە زتــاتر گــرێیەک یــا کێشــەیەک لە کە نیــیە، ەیتوانــای ئەو منــداڵ چــونکە زۆرنەبــن،
 روویـان سـەردەمێکیکۆندا لە یـا نەزانـراو، شوێنێکی لە کە بگات بەسەرهاتانە و رووداو لەو و بیرەوەری لە ئاسانی
 و چیرۆک دنیهەڵبژار و، داڕشتن کاتی لە بێت راستییانە ئەم وریای چیرۆکخوان یا چیرۆکنووس پێویستە..  دابێت

 .مندااڵن بۆ خوێندنەوەیان یا گێڕانەوەیان
  

 و چــاپکردن و داڕشــتن کــاتی لە منــدااڵن، چیرۆکنووســانی پێویســتە کە هەن، بەســوودیش و گرنــ  خــاڵێکی چەنــد
 :بگرن لەبەرچاویان چیرۆکەکانیدا، باڵوکردنەوەی

  
 .گەورەبن و رەنگاوڕەن  شوێنەکانی وێنەداربن، ئاسانبن، چیرۆکەکان، رووداوەکانی پێویستە -١
 .دووربن بە..  بڕین، و کوشتن لە تۆقین، و ترس لە توندوتیژی، لە زەبروزەن ، لە چیرۆکەکان -٢
 .زانراوبێت و روون چیرۆکەکە بیرۆکەی -٣
 .روودەدەن مندااڵن دەوروبەری لە کە لەخۆبگرن، رووداوانە ئەو وەاڵمی -٤
ــرۆک ناونیشــانی -٥ ــت راکــێش ســەرنج خــۆش، ئاســان، کــورت، پێویســتە، گــرنگە، زۆر چی ــت.. بێ  ناونیشــانی نابێ

 .بکەن... بێزاری، کۆڵدان، ئومێدی، بێ ترس، لە، گوزارشت چیرۆکەکان
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 تـا و، هەبێـت رووداوەکانیـان ریزبەندیی و رێکخستن توانای مندااڵن تا سەرکەون، پایە بە پایە هەنگاوەکان، -٦
 .لەگەڵیاندابن چیرۆکەکەش کۆتایی

 .گرنگە چیرۆکەکە کەسانی نێوان دیالۆگلە بە دانبایەخ -١
 .بدرێت زانیاری الیەنی بە بایەخ گرنگە، زۆر مندااڵندا، چیرۆکی لە -٨
 بەسـەر چـاک: سـەرکەوتنی لەسەر چەخت پێویستە بەاڵم چیرۆکدا، لە هەمیشەییە و گرن  بنەمایەکی ملمالنێ، -٩

 دووبەرەکیـدا، بەسـەر یەکێتـی ترسـدا، بەسـەر ئـازایی ڕقـدا، بەسـەر خۆشەویسـتی شـەڕدا، بەسـەر ئاشـتی خراپدا،
 .بکرێت هتد،... دیلێتیدا، بەسەر ئازادی ناپاکیدا، بەسەر دڵسۆزی

 دابڕێـژرێن، ئاسـانی و پوختی و کورتی بە و، نەبێت تێدا فەنتازی نەبێت، درێژ مندااڵن چیرۆکی وایە باشتتر -١١
 . بکرێت گەشەکردنیدا انیجیاوازەک قۆناغە لە مندااڵن، زمانی گەشەی رەچاوی

  
 دەکـرێن، منـدااڵن بە پێشـکەش چـاپکراودا کتێبـی لە کە چیرۆکـانەن، لەو مەبەستمان لێرەدا (:فۆرم) رووخسار -٣
 :بگیرێن لەبەرچاو مەرجانە ئەم مندااڵندا، چیرۆکی کتێبی چاپکردنی لە پێویستە کە
  
 و گەش رەنگەکـان.. رازابێـتەوە رەنگاوڕەنـ  وێنەیەکی بە ئەستووربێت، مندااڵن چیرۆکی کتێبی بەرگی پێویستە -١

 .رادەکێشێت مندااڵن سەرنجی جوان، و رەنگاوڕەن  بەرگی چونکە جوانبن،
 بەکار کتێبە ئەو جار چەندین مندااڵن کە بگڕن، ئەوە بەرگەی بێت، باش و ئەستوور الپەڕەکان کاغەزی جۆری -٢

 .هەڵدەدەنەوە الپەڕەکانیشیزۆر و، دەهێنن
 .بن روون و گەورە مندااڵن، کتێبی چاپی پیتەکانی ێویستەپ -٣
 .راکێشبێت سەرنج و گونجاو کتێبەکە ناونیشانی پێویستە -٤
 .بڕازێنرێتەوە الپەڕەکانی گونجاو رەنگاوڕەنگی وێنەی بە چیرۆکەکە، ناوەڕۆکی بەپێی پێویستە -٥
 خــۆش شــێوازێکی بە و ناســک دەنگێکــی ەب کە هەبێــت، ســیدییەک چــاپکراودا، چیرۆکــی کتێبــی گەڵ لە دەکرێــت -٦

 زۆری بەشێکی پێشکەوتوودا، واڵتانی زۆربەی و ئەوروپا واڵتانی لە ئێستادا، لە تۆمارکرابێت، لەسەر چیرۆکەکەی
 . لەگەڵدایە سیدیشیان مندااڵن، چیرۆکی تازەکانی کتێبە

  
 زۆری بەشـێکی نـاتوانن مندااڵنـدا، یچیرۆکـ بـواری لە کوردمـان چیرۆکنووسـانی دەسکورتی لەبەر ئەمڕۆدا لە راستە
  توانایەیان ئەو خۆشیان و نادەن یارمەتییان پارە بە الیەنێک هیچ چونکە بکەن، جێبەجێ پێویستییانە مەرجە ئەو
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 .نازانن ئەمە مندااڵن بەاڵم بکەن، جێبەجێ مەرجانە ئەو کە نییە،
  

 :جۆرەکانی چیرۆکی مندااڵن

  
ـــۆری چیرۆکـــی -١ ـــی) فۆلکل ـــاودەم خەڵکیـــیەوە، زمـــانی لە کە حەقایەتـــانەن، و مەتەڵ و چیـــرۆک وئە (:میلل  دەم

 مـوڵکی و سـامان بە بـوونە نادیـارن، چیرۆکـانە ئەم خاوەنی دەکرێن، باس ئایندەشدا لە و، ئەمڕۆ تا و باسکراون
 ەرچـیئەگ..  سروشـدا لە تـرن شـتی و رووەک و، گیانـدار و مرۆڤ چیرۆکانە ئەم پاڵەوانی و کەسایەتی..  میللەت

 مەبەست گەلێ تێدایە، جوانیان بیرۆکەی ناوەڕۆکدادەوڵەمەندن، لە بەاڵم ساکارن، و سادە روودا لە چیرۆکانە ئەم
 :وەکو پێکاوە، بەرزیان ئامانجی و
 
 چیـرۆکە ئەم( هتـد ...دڵسـۆزی، یارمەتیـدان، هاوکـاری، کۆڵنەدان، تێکۆشان، راستگۆیی،چاکەخوازی، ئازایەتی،)

 .ناودەبرێن یش( ئاگردان بەر چیرۆکەکانی) و (میللییەکان چیرۆکە) بە فۆلکلۆرییانە
  

 ئاگردانـدا، و کوان  گوێی لە درێژدا، و سارد زستانی شەوانی لە دایکان یا باپیرەکان و داپیرەکان جاران، چونکە
 .خەو دەیانکردنە و، دەگێڕانەوە جگەرگۆشەکانیان بۆ فۆلکلۆرییانەیان چیرۆکە ئەم
 

 لەبنەهـاتوی سـامانێکی..  فۆلکلۆریـدا چیرۆکـی بـواری لە جیهـان دەوڵەمەندەکانی گەلە لە یەکێکە کوردمان، گەلی
 فۆلکلـۆرییە چیـرۆکە ئەم نمـوونەی. تۆمـارکراون لـێ کەمیـان زۆر بەشـێکی ئێستا تا کە هەیە، فۆلکلۆریمان چیرۆکی

 و قوندە مریشکە رێوی، و داپیرە ن،شووکرد شاری بۆ دەچێت خان مشکە بیبلە، و تیتلە: )مندااڵن بۆ کوردییانەمان
 دەمـی لە کە( ئەڵمانیـا ــ گـریم برایـانی چیرۆکەکـانی) جیهانیشدا ئەدەبی لە( هتد... هەنارە، دەنکە هۆمەر، مام

 .گرتوون وەریان خەڵکەوە
 

 و دەکەن پـێ دەسـت( جـاران لە جارێک) یا( نەبوو..  هەبوو: )پەرگرافی بە کوردییانەمان فۆلکلۆرییە چیرۆکە ئەم
 کاڵشـەکەم و، هـاتمەوە منـیش) یـان( هەرگیـز و هەرگیـزا نەبیـنم مەرگتـان... نێرگز چەپکی و گوڵ چەپکی) بە.. 
 بـۆ کوردیمـان فۆلکلـۆری چیرۆکـی لە نمـوونەیەکە ئەمەش..  دێـت کۆتاییـان( نەبـڕا پـێ هیچیشـم.. دڕا(کەوشەکەم)

 :پیدەکات دەست( نەبوو..  هەبوو) بە کە مندااڵن
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 نەبو، هەبوو،
 .نەبوو سەرسەختتر مرۆڤ لە ەسک

 .نەبوو جێگای هەڵیانگرت،
 نەبو، رێگای دایاننا،
 .ریچ بە چوو دانی بنمیچ، خستیانە
 .زاق بە چوو چاوی تاق، ناو خستیانە
 دەڕوێ؟ بنمدا لە گیا بۆچی ئەی:  ؟وتی رووخای بۆ کەڵەک:  وتیان. رووخا کەڵەک کەڵەک، سەر خستیانە

 دەڕوێی؟ بنیدا لە بۆچی گیا:  وتیان
 دەکات؟ سەرقرتم بزن بۆچی ئەی: وتی

 چـاوی بـۆچی گـورگ: ؟وتیـان دەکاتەوە زەق لێ چاوم گورگ بۆچی ئەی:  ؟وتی دەکەی سەرقرتی بۆچی بزن: وتیان
 دەکەیتەوە؟ زەق لێ

 دەکات؟ لێ حەلەلەم شوان بۆچی ئەی: وتی
 بدۆشم؟ ناهێڵێ داپیرە بۆچی ئەی: ؟وتی دەکەیت لێ حەلەلەی بۆچی شوان: وتیان
 دەخوات؟ سەردۆڵەم مشک بۆچی ئەی:  ؟وتی بدۆشێ ناهێڵی بۆچی داپیرە: وتیان
 دەخۆیت؟ سەردۆڵەی بۆچی مشک: وتیان
 دەکاتەوە؟ زەق لێ چاوم پشیلە بۆچی ئەی: وتی

 دەکەیتەوە؟ زەق لێ چاوی بۆچی پشیلە: وتیان
 ریشم بە ئەلە کەتنەکەی: وتی پشیلە
 .بنیشم لێرە ئەگەر
 تاران، شاری بۆ دەچم

 .دەکیشم قوت قوت جگەرەی
  
 مەڕنەمـووکە، دێـۆودرنج، جنـۆکە، دەربـارەی، پڕوپـووچن، و خەیـاڵی چیرۆکـانە ئەم :جـادوو و جنۆکە چیرۆکی -٢

 چەرخ چەتەوڵ، گــۆڕنەتەڵە، جادووبــاز، باڵــدار، ئەســپی ســیمرخ، شــەوە، ئەرژەنــ ، لۆژەنــد، ئەژدیهــا، رمــووزن،
 و خەیاڵبازن زۆری بە مندااڵن..  تر سەیری دەعبای قەقنەس، شومقار، ،سەر حەوت ماری ئەفسووناوی، وفەلەکی

 فۆلکلۆری چیرۆکێکی کە(  ئەفسووناوی فەلەکی و چەرخ)  چیرۆکی نموونە بۆ دەکەن، چیرۆکانە جۆرە لەم حەز زۆر
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ــۆنی و رەســەن ــوردییە، ک ــرۆکە لە ک ــییە چیی ــانی جیهانییەکانیش،سەرکێش ــۆت دۆن)  خەیاڵییەک  یەنال لە کە( کیش
 (.  هەواییەکان ئاسیاوە)  لەوانەش نووسراوە، ەوە(  سیرمانێس میگویل)  ئیسپانی نووسەری

  
 گیانەوەری و درەخت و باڵندە و ئاژەڵ زۆری بە چیرۆکانە، ئەم پاڵەوانەکانی و کەسایەتی :گیانداران چیرۆکی -٣

 لە و ناسـراون و بینـراو منـدااڵنەوە، یال بە کە درەختـانەی و جـانەوەر و باڵندە و ئاژەڵ ئەو تایبەتیش بە ترن،
 و مریشک و، بزن و مەر و مانگا و ئەسپ و سەگ و پشیلە وەکو بینن، بیان رۆژانەش لەوانەیە نزیکن، ژینگەیانەوە

 لە..  گیـانەوەرانە دەنگـی کـردنەوەی السـایی لە حەزی منـداڵ.هتـد... و، قەلەڕەش و کـۆتر و چۆلەکە و کەڵەشێر
:  وەک گیانەوەرەکانـدا، و باڵنـدەکان و ئـاژەاڵن بەشـێک و مـرۆڤ و نێوان لە هەیە تەواو کیپەیوەندییە کۆنیشەوە

 لە سـوودیان هەردووال هتـد،... وپشـیلە وسـەگ هەنـ  و مریشک و ئەسپ و گوێدرێژ و مایین و مانگا و بزن و مەر
 بە بــوونە ســوودیان، و ئــازایەتی و بەهێــزی ســیفەتی لەبەر باڵنــدەکان و ئــاژەڵ لە هەنــدێ. وەرگرتــووە یەکتــری
 و شـێر) ئینگلـتەرا واڵتـی دروشـمی ،(هەڵـۆیە) کوردسـتان حکـومەتی( لۆگـۆی) دروشـمی: نمـوونە بـۆ واڵتان دروشمی
 ئەدەبــی لە زۆرن، تــازە چ و فۆلکلــۆری چ چیرۆکــانەش، ئەم نمــوونەی( .. کەنــیەرە) ئوســترالیا دروشــمی ە،(ئەســپ

 پیرێـژن، و رێـوی هـۆمەر، مـام مـارەکەی بەرخـۆلە، و گـورگ رێوی، و قوندە مریشکە: چیرۆکی نموونە بۆ کوردیدا،
 لە.  هتـــد... داو و کەو قەلەڕەش، و مریشـــک،چەقەڵ و چەقەڵ کوێســـتان، و گەرمیـــان رێـــوی لەقـــلەق، و رێـــوی

 (.دیمنە و کلیلە)  چیرۆکەکانی ،(الڤۆنتین) چیرۆکەکانی ،(ئێسو ) چیرۆکەکانی جیهانیشدا، ئەدەبی
  
 لە دەڕوێنن، مندااڵندا دڵی لە پەروەری نیشتمان سۆزی و هەست چیرۆکانە ئەم :نیشتمانی نێتیپاڵەوا چیرۆکی -٤

 شەڕڤانانی و گەریال و پێشمەرگە قارەمانێتی مەریوان، سوارەی دوانزە:  کوردیدا ئەدەبی لە چیرۆکانە ئەم نموونەی
 .گەل

  
 و شۆڕشــگێڕ و تێکۆشــەر و پــاڵەوان ئەو ارەیدەربــ کە دەگــرێتەوە، چیرۆکــانە ئەو (:داســتانی) چیرۆکیمیژوویــی -٥

 مێژوویـی رووداوێکـی دەربارەی یا هەبووە، مێژووداگەلەکەیان لەسەر کاریگەرییان کە ناودارانە، کەڵە و سەرکردانە
 سۆران، خانزادی دمدم، قەاڵی داڕشمانە، ئەحمەدی فەقی ئاسنگەر، کاوەی: چیرۆکانەش ئەم نموونەی دیاریکراون،
 مێژوویی چیرۆکی دەیان بە ئامێدی، زێڕینی پیزە، خولە ،قەدەمخێر، مەریوان سوارەی دوانزە یوبی،ئە سەالحەدینی

 . کوردمان سەرکردەکانی و قارەمان و تێکۆشەر تری
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 لە کــاری کە دەکەن، کەســانە ئەو پــاڵەوانێتی لە بــاس چیرۆکــانە ئەم :بەدەر توانــا لە پــاڵەوانێتی چیرۆکــی -٦
ــا ــۆ..  دەدەن ئەنجــام ســەیر رووداوی و بەدەر توان ــی:  نمــوونە ب ــاوی. تەڕەزان هەرقــل، زاڵ، رۆســتەمی چیرۆک  پی
 .ئاسنین

  
ــانە ئەم :سەرەکێشــی چیرۆکــی -١ ــدااڵن چاوقــایمین، و سەرەکێشــی چیرۆک ــانە لەم حەز من  حەزی و، دەکەن چیرۆک

: وەک بچـن، نـامۆدا شـتێکی هەمـوو دۆزیـنەوەی دوای بە منـدااڵن ئەوەی بـۆ پاڵنەر دەبنە دەبزوێنن، خۆدەرخستنیان
 ژیـان، ئـاوی هێنـانی قـۆڵ، لە بازیبەنـد کـوڕەی گەشـتی کوردیداشـدا لە ئۆلیڤەر، گەشتەکانی سندباد، گەشتەکانی

 .هتد... ئەژدیهاکە، و ئازاکە کوڕە دێوەکە، سەری هێنانی
 
 پێشـبینی بەزێنێـت،دە کات و ئەمڕۆ سنووری کە ئەندێشەیی، چیرۆکی لە بەشێکە :زانیاری ئەندێشەیی چیرۆکی -٨

 بەاڵم بـزانن، زانیـاری وڕیـنەی بە رەخنەگـر هەنـدێ رەنـگە بەرچـاو، دێنێـتە نوێ ئایندەیەکی خەیاڵ بە و تێدایە
( بـاکۆن رۆجەر) ئینگلیزی زانای.. نەیەنەدی یا بێنەدی ئەمڕۆمان خەونەکانی دەشێ دێنەدی، خەیاڵن و خەون هەر

 ئامێرێــک دەتوانێــت، مــرۆڤ ئاینــدەدا لە گــوتی نەکرابــوو، دروســت فــرۆکە هێشــتا کە ئێســتا، لە بەر ســاڵ دووســەد
 لە هەڵـگەڕانەوەش بە و بـرد ناویـان شـێت و وڕیـنەکەر بە و پێکـرد گاڵتەیـان کەچـی بفڕێت، پێی و بکات دروست

 ئاســمانی کەشــتێکی و فــرۆکە جــۆرە چ و هــاتەدی رۆجەر پێشــبینییەکەی چــۆن کە دەبــزانە کــرا، تاوانبــار کەنیســە
 بە مەریــخ ئەســتێرەی بە گەیشــتن ئەمــڕۆدا لە کەس هەنــدێ.  مانــ  ســەر خســتە پێــی چــۆن مــرۆڤ و، دروســتکران

 . بدات هێنانەدیان هەوڵی مرۆڤ دێتەدی،ئەگەر خەونێک هەموو و، خەونە ئەم بەاڵم.. دەزانێت پاڵو خەیاڵ
  
 دڵە دەخەنە خۆشـی ن،دا پێکەنـین و گاڵتەئـامێز شـێوەی لە چیرۆکـانە ئەم (:ئـامێز گـاڵتە) جەفەنـ  چیرۆکی -٩

 و گـرژی بۆهێـورکردنەوەی هۆکارێکیشـە بەخشـینە، شـادی و خۆشـی چیرۆکـانە ئەم مەبەسـتی مندااڵنەوە، قنجەکانی
ــۆ خەمــۆکی، و نــاڕەحەتی ــدێ لە..  دەروونــی گرفتــی و نەخۆشــی گەلــی چارەســەرکردنی ب  کەســانی واڵتانــدا، هەن
 و خـۆش قسـەی ئـاهەنگی دەروونـی، و جەسـتەیی ەکانینەخۆشـخان بـۆ دەبەن قۆشـمەچی و سـوعبەتباز و گاڵتارجاڕ

 گاڵتەئـامێز چیرۆکـی بەبـێ منـدااڵنیش ئەدەبـی..  دەگێـڕنەوە و سـازدەکەن نەخۆشەکان بۆ پێکەنین لە پڕ چیرۆکی
ـــاتەواوە ـــاڵ لە چـــونکە..  ن ـــدا، و خۆشـــی پ ـــی پێکەنین ـــانج و مەبەســـت گەل ـــنەدی بەرز بەهـــای و ئام ـــو دێ :  وک

ــی، خۆشەویســتی، ــتگۆیی، رووخۆشــی، زی،دڵســۆ دڵنەرم ــد... هاوســۆزی راس ــانە، ئەم مەرجــێ بە. هت ــانە چیرۆک  ت
 .نەکەن بریندار کەسیش هیچ هەستی و، نەبن کەسانێک بە گاڵتەکردن و وتەشەر
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 مـرواری رشـتەی کتێبـی بەرگـی پێـنج میللیەکـانی کوردیدا،چیرۆکە ئەدەبی لە گاڵتەئامێز، چیرۆکەکانی نموونەی لە
 چــارلی چیرۆکەکــانی جیهانیشــدا، لە ئەحــۆل، خــاڵەرەجەب، ســەرحەد، اللە مەزوورە، ەالم ،(ســجادی عەالئەدیــن)

 . هتد... بین، میستەر چاپلن،
  
 بـۆ ئیلهـام دەبـنە منـدااڵن، بەسـەرهاتەکانی و رووداو کە چیرۆکانەن ئەو (:راستی رووداوی) ریالیزمی چیرۆکی -١١

ـــووس ـــن و، چیرۆکن ـــی بە دەب ـــان، هەوێن ـــرۆکەی چیرۆکەکانی ـــان بی ـــان لە چیرۆکەک ـــنگەی لە و ژی ـــدااڵنەوە ژی  من
 دایــان هونەریــدا فــۆرمێکی لە تەنهــا چیرۆکنووســەکان دابــن، روویــان راســتی بە بەشــێکیان لەوانەیە وەردەگیــرێن،

 خەیـاڵ بەڵکـو نەبێـت، شـوێنیان چیرۆکـانەدا جۆرە لەم خەیاڵ، و ئەندێشە کە ناگەیەنێت ئەوە ئەمەش..  دەڕێژن
ــی ــوو هەوێن ــابەت هەم ــی ەب ــانە و ئەدەب ــاڵن و خەون هەر..  زانیارییەک ــنە خەی ــتی دەب ــتە و راس ــن بەرجەس ..  دەب
 خـۆی وەک دەگێـڕیتەوە رووداوێک تۆ..  درۆ و، راستی: هەیە سەرەکی مەرجی دوو هونەری کاری: " دەڵێت تۆلستۆی

 ". خەیاڵەکەیە درۆکەش راستە، هونەریی هەستێکی گێڕانەوەکە نەداوە، رووی
 

 گەلـێ دا، کـورد منـدااڵنی نـوێی ئەدەبـی لە..  وشـک ئامۆژگـاری شـێوازی لە دووربێـت ریـالیزمی، ۆکـیچیر پێویستە
 . هەڵمەت لەتیف و، ئەمین جەزاعەلی مامۆستا چیرۆکەکانی لە بەشێک نموونە، بۆ..  هەن ریالیزمی چیرۆکی

  
 بەاڵم بـوون، بـاڵ  قۆنـاغی دەشـێن، منـداڵی قۆنـاغی دوا بـۆ چیرۆکـانە ئەم (:دڵـداری) خۆشەویستی چیرۆکی -١١

 لەســەر کــوڕان و کچــان بکەیــن، قۆنــاغەدا ئەم منــدااڵنی لەگەڵ مــامەڵە هەســتیارییەوە، و وریــای بە زۆر پێویســتە
ــاوڕێتی ــتییەکی و ه ــاک خۆشەویس ــێ و پ ــان گەرد ب ــین، رای ــا بهێن ــاری و هەڵە بەرەو ت ــیاو ک ــان و نەش ــش زی  بەخ

 بە و دروسـتی بە تـا بەرچـاو، بخەینە و،راستییان بکەینەوە ریانئاگادا دەیکەن کە هەڵەیەک هەر لە نەخلیسکێن،
 دەنـکە فەرهـاد، و شـیرین زیـن، و مەم: چیررۆککەکـانی نمـوونە بـۆ..  تێپەڕێـنن هەستیارە قۆناغە ئەم ئاسوودەیی
 مبەاڵ.. هـاتووە کۆتاییان تراژیدیا بە چییرۆکانە ئەم زۆری بەشێکی ئەگەرچی. هتد... خاوەر، و خورشید هەنارە،

: وەکـو. دێـن تاژیـدیا بە کۆتاییەکانیـان..  سوکراونەتەوە و ئاسان و کورت منداڵ بۆ شەکسپیرێش چیرۆکێکی چەند
 .ماکبێس جۆلێت، و رۆمێو

  
 لە بــریتییە: چیــرۆک وەکــو تێــدایە، شــیعریان و چیــرۆک ســەرەکییەکانی بنەمــا چیرۆکــانە ئەم :شــیعر چیــرۆکە -١٢

 قافییە، و كێش زمان، جوانی لە بریتییە:  شیعریش وەکو..  کۆتایی گرێ، ،ناوەڕۆک رووخسار، رووداو، پێشەکی،
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 مەم نموونە بۆ.. داڕێژراون چیرۆکەشیعردا شێوەی لە کوردیمان داستانی و چیرۆک گەلی..  هۆنینەوە ناسکی شێوازی
 .هتد... دمدم، قەاڵی خاوەر، و خورشید زۆراب، و رۆستەم ماڵ، و ناسر خەزال، و الس فەرهاد، و شیرین زین، و
  

 :لەوانەش نووسیوە، مندااڵن بۆ شیعریان چیرۆکە نوێیەکانمان شاعیرە و کالسێکی شاعیرە لە گەلێ
  

 بـێکەس، شـێرکۆ هەڵـمەت، لەتیـف محەمەدیـان، عەلیرەزا عەبدولڕەحیم، عومەر گۆران، بێکەس، فای  پیرەمێرد،
 .هتد... ،سۆالڤ ، دایکی قانی  شەونم، عەبدوڵاڵ عەلی فەلال ، کاکەی

  
 بە ی(الڤۆنتین) فەرەنسی چیرۆکنووسی چیرۆکەکانی لە گەلێ - کوردە رەسەن بە - شەوقی ئەحمەد شاعیرانی میری

 فــای  و پیرەمێــرد کوردمــان شــاعیرانی لە هەریەکەش.. عەرەبــی زمــانی ســەر گێــڕاونەتە وەریــانی چیرۆکەشــیعرەوە
 عەرەبیـیەوە زمانی لە چیرۆکەشیعرانەیان لەو کۆمەڵێک ،کوردمان تری شاعیرێکی چەند و موکریانی هەژار بێکەسو
 دەقە لە زۆر ڕشــتوون، دایــان ناســک و جــوان هێنــدە شــێوەیەکی بە بەاڵم.. کــوردی زمــانی ســەر گێــڕاونەتە وەریــان

 قەلەبـاچکە کەڵەشێر، و رێوی: پیرەمێرد: )چیرۆکەشیعرانەش لەو..  شیرینترن و خۆشتر عەرەبییەکان و فەرەنسی
 (.مشکان زەنگی: هەژار) ،(پشیلە دوو بۆقێک، و کۆتر جووتێ: بێکەس فای )،(باخەوان و
 

 ٢١١٥ ئەپریلیی ١٣
 

 

 
 

 .دەربارەی شیعری مندااڵن
  

 و دەروون و دڵ بە تــایبەتی خۆشــییەکی و هەســت.. ئەدەبە لقــی گرنگتــرین هــونەرە، ناســکترین و جــوانترین شــیعر
 رووخـۆش سـۆزدارین، و ناسکین نەست و هەست و دڵپاک ەلێکیگ سروشتی بە کورد ئێمەی.. دەبەخشێت مرۆڤ هۆشی

 و هەڵپەڕکــێ و گۆڤەنــد و گــۆرانی و بەزم و، شــادی و خۆشــی ئــاڵودەی کــۆنەوە لە هەر.. شــیرینین ولوفــت گوفــت و
 بە چڕینیـان سـەروادا، و تـرپە و، شـیرین رسـتەی پێکەوەنـانی لەگەڵ زمانـدا، داهێنانی لەگەڵ.. بووینە زەماوەند
 ئەمـڕۆ، تـا کـاتەوە لەو.. هەڵـداون سـەریان شیعر و گۆرانی خرۆش، لە پڕ و خۆش ئاوازێکی بە و ناسک دەنگێکی
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 ئەفسـووناوی و جـوانی..  بـوینە سروود و شیعر و گۆرانی هۆگری و رمودە زیاتر تر میللەتێکی هەموو کوردلە ئێمەی
 لە رەنگـدانەوەیان کـردووە، ەروونمـاند و سـۆز و هەسـت لە کاری زیاتر قەشەنگمان، و رەنگین کوردستانی سروشتی
 لە و، خۆشــییەکان لە گوزارشــتمان شــیعر بە و گــۆرانی بە..  هەیە و هەبــووە کوردیــدا ســروودی و شــیعر و گــۆرانی

 کـۆنەوە لە هەر..  دەربڕیـوە خـۆش ئـاوازی و گۆرانی و شیعر بە خۆمان دڵی ناخی کردوون، ژیانمان ناخۆشییەکانی
 خـۆراکی بوونەتە بزواندووین، هەستیان بوونە، خوێنمان تێکەاڵوی..  ژیانمان لە ەشێکب بە بوونە گۆرانی و شیعر

 گەل کەم..  کـردوون رەوانمـان رووحـی لە کاریگەرییـان بەرگریمـان، چەکی بە زمانمان، سەر ویردی بە دەروونمان،
 و هەژاری و کـوێرەوەری هەموو ئەو سەرەڕای..  بن شیعردۆست و پەرست جوانی هێندە کورد، ئێمەی قەی بە هەیە،

 ناسـنامەی سـڕینەوەی بـۆ دەهێـنن، و هێنـاون کوردیـان ئـێمەی سـەری بە کوردسـتان داگیرکەرانی کە نەهامەتییانەی
 بــۆ..  کوردیمــان رەســەنی کەلەپــووری و کەلتــوور کــوێرکردنەوەی بــۆ فۆلکلۆرمــان، کــاڵکردنەوەی بــۆ نەتەوەییمــان،
 خـــۆڕاگری نەریتـــی و داب و فۆلکلـــۆر نەیـــانتوانی و، هێنـــا ســـتیانشک بەاڵم..  نەورۆزمـــان جەژنـــی قەدەغەکردنـــی

 بە کـردوون کوردییـان فۆلکلـۆری گۆرانی دەیان بە و، لێکردووین زۆریان دزییەکی ئەگەرچی ناوبەرن، لە گەلەکەمان
 هەرە گەلە لە یەکـــێکە کـــورد..  دیـــارن پێـــوە کوردییـــان مـــۆرکی و رەســـەنایەتی زەقـــی بە بەاڵم خۆیـــان، مـــوڵکی

 لەبنەهـاتوی و زەبەنـد گەنجینەیەکـی خـاوەنی.. فۆلکلۆریـدا بەیتـی و گـۆرانی سـامانی لە جیهـان، ەمەندەکانیدەوڵ
 .شانازیمانە مایەی بۆتە کە..  فۆلکلۆرین

  
 ئەم ناونەچوونی ولە پاراستن بۆ جا..  بکەنەوە کاڵ شت زۆر خەریکە گۆڕان، و داهێنان و تەکنۆلۆژیا ئەمڕۆدا، لە

 بە و، کـۆبکرێنەوە پێویسـتە.. کوردیمـان فۆلکلـۆری سـامانی گەنجیـنەی لە گـرنگە بەشـێکی کە ،بەنرخەمـان سامانە
 .بپارێزرێن و، بکرێن ئەرشیف

  
 هەر کوردیـدا ئەدەبـی لە هاومەبەسـتن، و هاومانـا وشـەی چـوار( هـۆزان) یـا( هەڵبەسـت) یا( هۆنراوە) یا( شیعر(

 بەکــاری نووســیندا لە و ئاخــاوتن زۆرتــرلە و گرتــووە ەقــید زیــاتر( شــیعر) بەاڵم.. بەکــاردەههێنین وشــەکە چــوار
 دەدات سـۆزمان و نەست و هەست ختووکەی شیعر نییە، کەمتر چیرۆک بایەخی لە شیعر بایەخی بێگومان.. دەهێنین

 گەشــتر خەیاڵمــان و ئەندێشــە شــیعر... دەبەخشــێت پــێ دەروونمــان و هــۆش بە زۆر شــادییەکی و خۆشــی و چێــژ.. 
 . دەکات هیوادارترمان و گەشبینتر.. دەکات فراوانتر گشتیمان زانیاریی و زانستی و شنبیریرۆ ئاستی دەکات،

  
  کاریگەری گرنگترین دەروونیانەوە، لە هونەرە نزیکترین مندااڵندا، ئەدەبی لە گرنگە بەشێکی مندااڵن، شیعری
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 و الیە الی بە کوردمـان، بەسـۆزی و نمیهرەبـا دایکانی کۆنەوە لە هەر..  داهاتوویان و ئەمڕۆ ژیانی لەسەر هەیە،
 الوانـدوونەتەوە، کۆرپەکانیـان شـیرین، و بەسۆز ئاوازێکی بە و، ناسک دەنگێکی بە الواندنەوە، و لۆرین و گۆرانی

 .خەو کردوویاننە و، ژیرکردوونەتەوە کۆرپەکانیان و، راژەندوون النکەکانیان شەوێ، گورگانە و الیە الی دەم بە
  

 و خۆشـی کە گۆرانییـانەی و شـیعر ئەو تـایبەتیش بە هەیە، سـروود و شـیعر و گـۆرانی لە حەزیـان مندااڵن تێکڕای
 ئـازادی و خۆشـی و، شـادی و یـاری و ئاژەڵ و باڵندە باسی دەکەن، ژینگەیان و ژیان باسی دەبەخشن، پێ شادییان

 ئاسـانی بە دەکەن، نەکانیـانخەو و حەز و ئـارەزوو و خواسـت و هیـوا لە بـاس دەکەن، بۆ سەرچڵییان و ئازایی و،
 .دەبیننەوە تێیاندا خۆیانی خەیاڵی ژیانی و، تێدەگەن لێیان

 
 ئەمــڕۆ تــا کە زیــاترن ئامانجــانە لەو زۆر هێنــنەدی، دەیــان منــدااڵن جــوانی و ناســک شــیعری کە ئامانجــانەی ئەو

 و قـووڵ تـوێژینەوەیەکی بە پێویسـتی منـدااڵن، دەروونی و سۆز سەر لە شیعر گرنگی و بایەخ..  لێکردوون باسیان
 :لەوانەش دەکەین، مندااڵن شیعری گرنگەکانی ئامانجە لە هەندێ باسی کورتی بە چڕیو بە ئێمە..  هەیە ورد
  

 گەشـەکردنی لە مندااڵنـدا، خەیـاڵی و ئەندێشـە ئاسـۆی فراوانکردنـی لە هەیە، کاریگەرییەکیباشـی مندااڵن شیعری
ـــن ـــووڵترکردنی لە هۆشـــیان، و زەی ـــ ق ـــووکەدانی لە ان،بیری ـــژ ســـۆزیان، و هەســـت خت ـــان خۆشـــییەکی و چێ  زۆری

 لە دەکـاتەوە، راسـت هەڵەکانیـان لە بەشێک چارەسەردەکات، مندااڵن دەروونی کێشەی و گرێ گەلێ پێدەبەخشێت،
 فێرکـردن بـۆ هۆکارێکە مندااڵن شیعری..  دێنەدی دروست پەروەردەیەکی ئامانجەکانی لە گەلێ جوانەوە شیعری رێی

 شـەرمیان دەڵـێن، گـۆرانی و سروود و شیعر وجووڵەوە، ئاواز و دەن  بە کۆمەڵ، بە و تاک بە مندااڵن ێربوون،ف و
 روانـدنی بـۆ دروسـت، کەسـایەتییەکی بنیاتنانی بۆ گرنگە هۆکارێکی شیعر..  دەبێت ئەدەبییان ئازایەتی و، دەشکێ
 راسـت، هەڵسـوکەوتی و بـاش رەفتـاری و رەسەن نەریتی فێربوونی بۆ پیرۆز، بەهای و جوان خووی و بەرز رەوشتی

 ئەوە..نیشـتمان و گەل بـۆ هاوبەستەبوون و خۆشەویستی زیاتر بۆ مندااڵن، دەروونی و هەست و هۆش زاخاودانی بۆ
 کە دەکات فێریان.. دەکات پەروەردە و گۆش پەروەری کوردستان و کوردایەتی بە چاوگەشەکانمان کوردیلە شیعرەوە،
 و کەســـوکار و خێـــزان بـــن، قارەمـــان و ئـــازا و راســـتگۆ و پـــاک بـــن، نیشـــتیمانەکەیان و گەل دڵســـۆزی هەمیشـــە

 فێـری..  دەکـات کۆڵنەدانیان و بەرگری و خۆڕاگری تێکۆشان و خەبات فێری شیعرە، ئەوە..  خۆشبوێ هاوڕێکانیان
 فێـــری شـــیعرە، ئەوە .. دەکـــات مرۆڤایەتییــان و، دادپەروەری چـــاکەخوازی، هـــاوڕێتی، ئازادیخوازی،ئاشــتیخوازی،

..  دەکـات سـەرکەوتنیان و ویەکڕیـزی هاوکـاری و، تەبـایی و یەکێتـی و، برایی و خوشک پەیوەندی و خۆشەویستی
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 ئـااڵی پیرۆزتربێـت، ال کوردسـتانیان ، بێـت شـیرینتر الیـان کوردیمـان شـیرینی زمـانی دەکات، فێریان ئەوەشیعرە،
 شــکۆدارتربێت، ال کوردســتانیان شــەهیدەنەمرەکانی ۆشەویســتربێت،خ ال پێشــمەرگەیان جوانتربێــت، ال کوردســتانیان
..  بەرزتربێـت ال قارەمانەکانمانیـان ئـافرەتە کەڵە و، ناودارەکانمـان کەسایەتییە و سەرکردە رۆڵی و پاڵەوانێتی

ــۆیە ــاوێکی بە ب ــاعیرانی لە رێــزەوە چ ــدااڵن ش ــونکە..  دەڕوانرێــت من ــاعیرانی چ ــی منــدااڵن ش  گرانبەهــای دراوێک
..  مەترســیداریانهەڵبژاردووە بەرپرســێتییەکی گرتــووە، ئەســتۆ لە هەســتیاریان و پیــرۆز زۆر ئەرکێکــی.. دەگمەنــن
 پەیــامی و، بــکەن جێبەجــی سەرشــانیان ئەرکــی ئەمــانەتەوە، و وریــای ئەوپەڕی بە دڵســۆزییەوە، بە زۆر پێویســتە
 کـاریگەرییەکی هەبـن، شـیعرەکانیاندا لە ککەموکـوڕییە و هەڵە هەر..  بهێنـنەدی منـدااڵن رەسەنی شیعری پیرۆزی
 و راسـتکردنەوە ژیانیـان، و رەفتـار لە بەشـێک دەبـنە..  دەبێـت منـدااڵن داهـاتووی و ئەمڕۆ ژیانی لەسەر خراپیان

 شاعیری ئەستۆی لە زیانەش و گوناه ئەم..  دەدەینەوە هەاڵنە ئەو زۆری باجێکی نابێت، ئاسان هەڵکێشانیان رەگ
 .نەبیندایە دوور و نابەڵەد مندااڵنی

  
 گەلــێ گەورەکــان بــۆ شــیعر نووســینی لە نیــیە، ســاکار و ئاســان و هەڕەمەکــی کــارێکی منــدااڵن، بــۆ شــیعر نووســینی
 نــاوی و رێکبخــات سـەروادار و کــێش دێڕێکـی چەنــد شــاعیر کە نیـیە، ئەوە هەر منــدااڵن، شـیعری چــونکە گرانتـرە،

 نووسـینی لە شـاعیر پێویسـتە کە هەیە، خـۆی تایبەتمەندی و نەماب مندااڵن شیعری ،( مندااڵن بۆ شیعر)  لێبنێت
 بـن، پـاراو و تەڕ و رەوان و ئاسـان وشەکانی مندااڵن، شیعری پێویستە..  بکات رەچاویان مندااڵن بۆ شیعرەکانیدا

 عەروزی کێشـی بـاوی ئێسـتادا لە نەبـن، شـیعرەکاندا لە گۆڵێـک و گـرێ هیچ بۆنخۆشبن، و گەش و جوان گوڵ وەک
 مندااڵن، شاعیرانی زۆربەی.  بن کورت و(  بڕگەیی ـ پەنجەیی) شیعرەکانخۆماڵیبن کێشی پێویستە..  نەماوە یعرش

ــدادەڕێژن کێشــی بە شــیعرەکانیان ــی( ١١ ،٨ ،١ ،٦ ، ٥)  کێشــی پەنجەیی ــرپە) و( کــێش.) برگەی ــک) و( ت ( موزی
 سـێ لە و گیـانێکن بڵـێن یـا یەکتـرین، ەریتەواک و، هەیە یەکەوە بە پەیوەنـدییان شـیعر، لەبنەماکـانی سێبنەمان
ــتم..  دەبەخشــن شــیعر بە خــۆش چێژێکــی و شــیرینی و جــوانی ..پــێکەوە هەرســێکیان گونجــانی..  جەســتدان  و ری
 و سـوود بە شـیعری دەتـوانێ کـاتێ منـدااڵن، شـاعیری. بـن مندااڵن شیعری پێوەرەکانی پێی بە پێویستە تەکنیکیش
ـــاریگەر ـــۆ ک ـــدااڵن ب ـــێت، من ـــارەزاییەکی ەک بنووس ـــانی لە تەواوی ش ـــەی قۆناغەک ـــداڵ گەش ـــی رووی لە من  دەروون

 جوانناسـی و دەروونناسـی زانستی لە شارەزابێت، پێویستە..  هەبێت بیردا و زمانی و سۆزی و ژیری و وکۆمەاڵیەتی
 ئاسـتی منـداڵ، هەراشـبوونی و گەشـەکردن قۆناغەکـانی لە هەریەکە کە بزانێـت ئەوە منداڵـدا، نوێی پەروەردەی و

 و پێویسـتی و ئـارەزوو و حەز و، زمـان فەرهەنگـی و، خەیـاڵ بڕکردنـی ئاسـۆی و، بیرکردنەوە توانای و تێگەیشتن
 .بێت سادە و پاک مندااڵن وەکو مندااڵن،دەبێت شیعری کە بزانێت ئەوە. هەیە خۆیان پێداویستیی
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 مامەڵەیـان کوردیـدا، ئەدەبـی لە ەرەکیسـ جـۆرێکی وەکـو حەفتاکـان سـااڵنی نزیکـی تا رابەرەکانمان کوردە شاعیرە
 نووسـیون، کـورد منـدااڵنی بـۆ جوانیـان و ناسک چیرۆکەشیعری و شیعر زۆر و کەم کردوون، مندااڵندا شیعری لەگەڵ

 چێژیـان هەمان بوو، هەیان چێژەی و تام ئەو ئەمڕۆش تا وان، خاوێن زێڕی وەکو شیعرانە، ئەو زۆری بەشێکی کە
 شـاعیرانەمان لەو بەشـێک نـاوی پێشـتر..  سـروود و گـۆرانی بە مندااڵن،کراون زمانی ەرس ویردی بوونەتە و هەیە
 عـالی ئەمـین نـۆدێی، مـارفی شـێخ خـانی، ئەحـمەدی): لەوانەش منـدااڵن، بـۆ شـیعرەکانیان نمـوونەی لەگەڵ هێنا،

 ... مـوکری، امەرانکـ هەژار، دڵـزار، قانی ، گۆران، پێنجوێینی، موفتی بێکەس، فای  زێوەر، پیرەمێر، بەدرخان،
 چەنـد لە هەیە، وەهامـان شـاعیری چـونکە تێکهەڵکێشن، مندااڵن، شاعیرانی ناوی و قۆنا  کردنی پۆلێن ..(.هتد

 سـااڵنی لە هەمـانە نووسـیوە، منـدااڵن بـۆ شـیعریان دەیان بە هەشمانە نووسیون، نە مندااڵن بۆ زیاتریان شیعرێک
 مـاوەیەکی بـۆ تەنهـا هەشمانە نەکردووە، وشکی و دەڕوا لێی و بڵقەدا شیعریان کانیاوی ئەمڕۆ، تا شەستەکانەوەە،

 .نووسیوە مندااڵن بۆ شیعریان کراو دیاری
  

 سـتایلی بە و تـازە تەکنیکـی بە پێویسـتی هەیە، گەشەکردن و داهێنان بە پێویستی تر، بابەتێکی هەر وەک شیعر
 فراونتر لە کورد، مندااڵنی شیعری هەمەڕەنگەی گوڵ ریگوڵزا ئەمڕۆدا، لە..  هەیە تازە گوزارشتی شێوە بە و تازە

ــردایە، و ــدین رەنگینت ــاعیری چەن ــازەی ش ــراوی ت ــان، ناس ــاتوونەتە کوردم ــاراوە،، ه ــدین ئ ــی چەن ــیعری بەرهەم  ش
 منـدااڵنی بە پێشکەشـیان رەنگینـدا، و قەشـەن  کتێبـی لە و، نووسـیون کوردمان مندااڵنی بۆ جوانیان هەمەڕەنگەی

 و چەنـــدێتی رووی لە..  دەردەچـــن منـــدااڵن بـــۆ کـــوردی زمـــانی بە گۆڤـــار چەنـــدین ئەمـــڕۆدا لە.. کـــردوون کـــورد
 و نووسـین.. دەکرێت بەدی هیوابەخش و باش پێشکەوتنێکی تەکنیکەوە، و فۆرم و ناوەڕۆک رووی چونییەتییەوە،لە

 و چـۆنێتی لە کە نیـیە لەودا گومان..  نوێخوازیدایە و پێشکەوتن و زۆربوون لە کوردمان مندااڵنی بۆ بەرهەمهێنان
 ئەم هەیە، تــایبەتی بە منــدااڵن شــیعری و گشــتیی بە منــدااڵن ئەدەبــی لە زۆرمــان کەموکــوڕییەکی چەندێتیــدا،

 خـودی نـابەڵەدی رووی لە یـا هونەرییەوە، رووی لە یا مادییەوە، رووی لە چ هەیە، خویان هۆی کەموکورتییانەش
 و کەم ـــ ئــێمە چــۆنییەتییەوە، رووی لە..  چاپکردنــدا و رازانەوە کــوڕیلەکەمو یــا منــدااڵنەوە، شــاعیری و نووســەر
 منـدااڵنی بـۆ چاپکراوەکـان گۆڤـارە و کتێـب چەندێتیشـەوە، رووی ــلە بـۆربێ و زۆربـێ ـ لە باشترە پێ مان ـ پوخت
 ملیـۆن دوو ینـزیکە کوردسـتاندا، باشـووری لە نمـوونە بـۆ نـین، کوردا مندااڵنی ژمارەی پێویستی ئاستی لە..  کورد

 منـــدااڵن کوردییەکـــانی گۆڤـــارە و کتێـــب دەتـــوانن کە ســـااڵندان،(١٥ - ٨) نێـــوان لە تەمەنیـــان کە هەیە منـــدااڵم
 هەر لە مانگــانە ئێســتادا لە منــدااڵن بــۆ کوردییەکــان گۆڤــارە لە هەریەکە تیــراژی تێکــڕای بەاڵم..  بخــوێننەوە
 کەمـن زۆر کـوردەوە منـدااڵنی ژمـارەی چـاو لە..  ناکرێت چا  لێ زیاتریان دانە(٥١١١) ەوەبۆ( ١١١٢) لە گۆڤارێکدا
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 یارمەتییـان پارە بە پێویست وەکو حکومەتەوە الیەن لە چونکە گرانن، مندااڵن بۆ نرخەکانیان ئەوەش سەرەڕای.. 
 دەســتی نــاگەنە دەردەچــن، لێیــان کە دەفرۆشــرێن شــارانەدا لەو تەنهــا منــدااڵن گۆڤارەکــانی لە بەشــێکیش نــادەن،

 پێویسـت کوردستانیش،وەک شارەکانی گشتییەکانی کتێبخانە هەموو کوردستاندا، تری شارەکانی لە کوردمان دااڵنمن
 خـوێننەوەو، بیـان بتـوانن منـدااڵن و،، هەبـن مندااڵنـدا بەشـی لە تـا منـدااڵنناکڕن، گۆڤارەکـانی ژمارکـانی هەموو

 .وەربگرن لێیان سوودیان
  

 و چـۆنێتی رووی لە..  لەخۆگرتـوون منـدااڵنیان شـیعری و چیـرۆک کە اوانەیچـاپکر کتێـبە ئەو شێوەیەش بەم هەر
 پێــوە زۆریــان کــورتییەکی و وکەم مەرجــی بــێ و، چەندێتیــدانین رووی و،لە منــدااڵن کتێبــی مەرجەکــانی و هـونەری
 دااڵنەوەمنــ ژمــارەی چــاو لە..  دانەیە( ١١١١) بــۆ ەوە( ٥١١) لە منــدااڵن کتێبکــی هەر چــاپکراوی تیــراژی..  دیــارە
 نەدانـی یـارمەتی و دەسـتکورتی بۆ دەگەڕێتەەوە سەرکی هەرە هۆی من بۆچوونی بە..  گرانن نرخەکانیشیان و کەمە

 بێـت تایبەت نییە،کە کۆمپانیایەک یا دەزگایەک کوردستاندا، باشووری لە ئەمڕۆش تا.. کتێبانەیە ئەو نووسەرانی
 .مندااڵن نیگۆڤارەکا و کتێب باڵوکردنەوەی بە و کردن چا  بە
  

 نیشــتمانی،:  شــیعری وەکــو نووســیوە، منــدااڵن بــۆ شــیعریان بابەتەکانــدا هەمــوو لە کوردمــان، منــدااڵنی شــاعیرانی
 پەپـوولە، و گـوڵ و درەخـت و دار و باڵنـدە و ئاژەڵ دەربارەی کۆمیدی، وەرزشی، زانیاری، فێرکاری، کۆمەاڵیەتی،

 مامۆسـتاکان، و بـاوک و دایـک خۆشەویسـتی بـۆ شیعر کوردستان، یرەنگین و جوان سروشتی بە پیاهەڵدان دەربارەی
ـــانێتی و بەرگـــری ســـیمبولی بە بـــووونە کە پـــاڵەوان و دلێـــر پێشـــمەرگەی بـــۆ ـــافرەتە بـــۆ جیهانـــدا، لە قارەم  ئ

 شـاخە بـااڵی و قەد بـۆ کوردسـتان، رەنگینی ئااڵی بۆ ئاشتی، و ئازادی بۆ کۆڵنەدان، بەرگریو بۆ قارەمانەکانمان،
 و یاری وخاوێنی،بۆ پاک بۆ گەلەکەمان، ناودارانی بۆ و، ئازایی بۆ کوردیمان، شیرینی زمانی بۆ شەکانمان،سەرکە
 .هتد... خۆشی،

  
 چـونکە مامۆستان، یا و بوون مامۆستا دەنووسن، مندااڵن بۆ گۆرانی و سروود و شیعر ئەوانەی زۆربەی باسە شایانی

 و راز لە زیاتر نزیکن، مندااڵنەوە سەوزەکانی خەونە و حەز و هیوا لە و وەنەوشەیی جیهانی لە زیاتر مامۆستایان
 زیـاتر دەبێـت، شـیرینیان زمـانی لە گوێیـان زیـاتر دەگەن، هیواکانیان لە و ئارەزوو لە پاکیان، دڵی ناخی و نیاز

 کـورد منـدااڵنی بۆ چیرۆکیان و شیعر کە نووسەرانە و شاعیر ئەم نموونە بۆ دەبێت، پاکیان نیازی و راز لە گوێیان
ــیون ــتا..  نووس ــا بــوون، مامۆس ــتان ی ــێکەس، فــای ): مامۆس ــۆران، زێــوەر، ب ــی گ ــەونم، عەبــدوڵاڵ عەل  عــومەر ش
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 هەورامـی، کەریـم حەمە ئەمـین، عەلـی جەزا هەورامـی، مـحەمەد عوسـمان ئەمـین، عەلی فەریدوون عەبدولڕەحیم،
 کازم رۆژبەیانی، ئیسماعیل پێدرۆیی، جگەرسۆز ن،باجەال رۆستەم ساڵ ، رەزا ئەمین، عەلی عومەر شارەزا، کەریم

 ئســـماعیل ئەحـــمەد فەهیمـــی، عەبـــدولڕەحمان بەرزنجـــی، حەمەڕەشـــید عەلـــی شـــوان، ئەحـــمەد ئیبـــراهیم کـــۆیی،
 (.هتد... باجەالن، رۆستەم ئیسماعیل،

  
 نـوری سـەبریە فەلـال ، کـاکەی هەڵـمەت، لەتیـف: وەکـو مندااڵنی شاعیرانی کەڵە چونکە نییە، مەرج ئەمە بەاڵم
 لە هەیە، مامۆسـتاییان هەسـتێکی سـۆزێکی اڵم بە نـین، مامۆسـتا ئەمـانە بەرزی، ، مـحەمەد( سـۆالڤ دایکـی) قادر

 نـاو لە تەمەنیـان و، بوونە مامۆستا ساڵ چەندین کە دەکەین هەست وا مندااڵن، بۆ ناسکەکانیانەوە شیعرە میانەی
 . بردوونن بەسەر مندااڵندا

 :ندااڵنپۆلێنکردنی شیعری م

 
 دەزانرێت، شیعرانە ئەو خاوەنی بە گەل نەناسراون، خاوەنەکانیان کە میللییانەن، شیعرە ئەو :فۆلکلۆری شیعری -١

 شیعری و گۆرانی سەدان بە کوردیدا، فولکلۆری شیعری دەوڵەمەندی گەنجینەی نێو لە..  گۆرانی بە کراون زۆربەیان
 فۆلکلۆری شیعری و الیە الی دەیان بە سامانەدا، لەم نین کەم ااڵنیشمند پشکی تێدایە، ناسکیان و سادە فۆلکلۆری

ــان و ــایبەتی بە کە هەیە، گۆرانیم ــۆ ت ــدااڵن ب ــراون، من ــدێکیان وت ــایبەتن هەن ــانەوە، بە ت ــدێکی کچ ــان هەن  تری
 ەمئ یـارییەوە و جـووڵە و گـۆرانی بە منـدااڵن دەشـێن، کـوڕان بۆ کچان بۆ هاوبەشن زۆریش بە کوڕان، بە تایبەتن

 .دەڵێنەوە گۆرانییانە
  
 لەوانەش نووسـراون، منـدااڵن فێرکردنـی مەبەسـتی بە مندااڵن، شیعری لە جۆرێکە (:فێرکاری) فێرکردن شیعری -٢
 بە فەتـا ، شـاکر شـەهید فەرهەنگوکەکەی نۆدێی، مارفی شێخ ی(ئەحمەدی) و، خانی ئەحمەدی ی(بچوکان نوبارا)

 .ترمان رانشاعي تری فێرکردنی شیعری پارچە دەیان
  

 :فێرکاری شیعری لە نموونەیەکە( ژمـارە) ناوی بە (زێوەر) شیعرەی ئەم
  

 تـــــوو داری و ســــــێو داری....  دوو و یـــــــــەک
 غــــار بە مەکـــتەب بۆ هاتـــم....  چــــــــوار و سـێ
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 رەش تەخـتەی سەر هەستامە....  شــەش و پێــــنج
 گەشت بە هەورامان بۆ ـوومچ....  هەشـت و حەوت

 .بــــدە هــــــــاوڕێت یارمــــەتی....  دە و نـــــــــــــــۆ
  
 منــدااڵنی گۆشــکرنی.. گرتــۆتەوە کــوردا منــدااڵنی ســروودی و شــیعر لە زۆری پانتــاییەکی :نیشــتمانی شــیعری -٣

 بەشـێکی چونکە کوردمانە، اعیرانیش ئامانجی گرنگترین..  کوردستانپەروەری بە و کوردایەتی هەستی بە کوردمان،
 ئامانجێــک هەمــوو لە بەر بـۆیە داگیرکــراوە، رەگەزپەرسـتەوە داگیرکەرانــی الیەن لە ئەمـڕۆش تــا کوردسـتان، زۆری

 شـیرینترکردنی و خۆشەویسـتی. دەنووسـن گەورەکـانیش بـۆ شـاعیرانەی ئەو تەنـانەت کوردمـان، مندااڵنی شاعیرانی
 منـدااڵن نیشـتمانیمان، شـاعیرانی..  دەزانـن پیـرۆز ئامـانجێکی بە و پێویست بە اکورد مندااڵنی دڵی لە کوردستان
 سـەرکەوتن هیـوای و گەشـبینی داگیـرکەران، لە کوردسـتان رزگـارکردنی بۆ و کورد ئازادی بۆ تێبکۆشن کە هاندەدەن
ــی دەخەنە ــدااڵنی دڵ ــوردەوە من ــیعری..  ک ــری ش ــیعر ئەو و بەرگ ــروودانەش و ش ــۆ کە س ــانێتی ب ــمەرگەی قارەم  پێش

ــتان ــراون، کوردس ــێکی نووس ــرنگن بەش ــیعری لە گ ــا..  نیشــتمانی ش ــڕۆش ت ــان ئەم ــانی بە ش ــاتی ش ــی خەب  و سیاس
 شــیعرێکی کــۆپلە ئەمە..  دوژمنــان لە کوردســتان خــاکی پاراســتنی بــۆ..  هەیە چەک بە پیویستیشــمان رۆشــنبیری،
 :نازانم نووسەرەکەی ناوی جوانە، نیشتمانی

  
 ـــاکیکوردســـــتانخ هەمـوو خەریـتەی

 درومــان و دەزوو و دەرزی بە دایــــک
 مــناڵ سەربێـــشکەی لەسـەر، بکێـشێت

 گـڕوگـــاڵ بێـــــتە کوردســـتان بە هـــەر
 نەهێـــنێ هــەڵ چــاو وایا بێشـــکەی لە

 .بســێنێ تۆڵـــــــە و هەســـــتێ درۆیــــە
 

 (:نیشتمان) ناوی ژێر لە ە(هەڵمەت لەتیف) شیعرێکی پارچە ئەمەشە
  

 باڵــــــــــــــدار چــــــــــــــۆن وەک
  دار لەســــەر هەیـــــە النــــــــەی
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 جوان جوان پەپوولەی چۆن وەک
  گواڵن نــــــاو لە دەکــــەن النــــــە

 تابــــــان مانــــــگی چـــــۆن وەک
  ئاسمـــــان لە هەیـــــــــە ماڵــــــی

 حەزیــــــا و مـــاسی چـــۆن ەکو
  دەریــــــا نـــاو لە هەیـــە ماڵـــیان

 نیشـــتمان هەیـە نیشـــتمانم منیش
 .کوردســـتان کوردسـتانە نیشـتمانم

  
ــری و گەورە شــاعیری کەڵە ــان، نەم ـــێرکۆ) خوالێخۆشــبوو گەلەکەم ـــکەس ش  دڵــی لە چەک بە بەرگــری هەســتی( بێ

..  بـکەن کوردسـتان خـاکی لە بەرگـری سیاسـەت و پێنـووس بە هەر نەک گەورەبوون کە..  ێدەڕوێن کوردا مندااڵنی
 رزگـاردەکەن داگیـرکەران لە کوردسـتان تـا بـدەن شـۆڕش بە درێـژە و هەڵبگـرن چەک كە ئامادەشبن پێویستە بەڵکو

 خـاکی لە کـردن ریبـۆبەرگ کـورد، پیـاوانی شـانی دەکەنە چەک کـورد منـداڵی دا،( وێنــەیەک) شیعری لە ئەوەتا..
 :کوردستان پیرۆزی

  
 کـورد و عـەرەب و فـارس و تـورک مـناڵی چوار

 کرد دروست پیـاوێکیان وێـنەی چـواریان هەر بە 
 ســەری: یەکەم 
 دەســتی: دووەم 
 قاچــەکانی و لەشی: سێیەم 
 .شــانی کردە چـەکی: چوارەم 
 
 ژینگەیـی، مرۆڤـایەتی، کـۆمەاڵیەتی، پەروەردەیـی: اڵن،وەکومندا شیعری لە گرنگە بەشێکی :پەروەردەیی شیعری -٤

 جـۆرانەش،بە لەم هەریەکە لەسـەر هتـد،... باڵنـدە و ئـاژەڵ بە بەزەیـی دەروونی، تەندروستی، ئایینی، وەرزشی،
ــان ــوونە دەی ــیعری نم ــی ش ــوان پەروەردەی ــی ج ــان وخۆش ــۆ کوردیم ــدااڵن ب ــنموونەیەکە،.. هەیە من ــيعری لە ئەمەش  ش

  محـەمـەد) مندااڵن،ئەندازیار بواری توانای بە چیرۆکنووسی و شاعیر نووسینی لە ،(درەخـت) ناوی بە پەروەردەیی
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 :کردوون چا  مندااڵن بۆ کتێبدا پێنج لە چیرۆکیخۆشی و شیعر کۆمەڵێک ئێستا تا کە( بــەرزی
 

 خۆشـــــدەوێ زۆر درەخـــــــتم
  هــەرمێ و ســێو دەگــرێ بـۆم

 قەیســی و ــۆخقــ و هەڵــــوژە
  گێــالسـی خۆشـــە چـــەند ئـای

 زۆرە گوێــــــــزی و هەنـــــــار
  ســـــــــــمۆرە بۆ النـــــــــــەیـە

 پاســــــــاری و ریشـــــــۆڵە بۆ
 یـــــــاری پــــڕ بەهەشــــــتێکە

 بچـــــــــکۆالنە ئێـــــــــمەی بۆ
 نەجـــــــــــۆال بە دەکـات خـۆی

 بمـــــــێنم تاکـــــــو مەرجــــــە
 .پــــۆپینەشکــــــــێنم و لــــ 

  
 ٢١١٥ ئەپریلیی ١٨

 
  
 
 

 .سایکۆلۆژیای وێنەکانی مندااڵن
  

 وێنەکێشـانەوە، و هێلکـاری هـۆی بە سـەرەتایی مرۆڤـی.. هەبـووە بـوونی وێـنە.. زەویـدا لەسەر مرۆڤ بوونی لەگەڵ
 خۆیـان کێشەکانی لە و، پێویستییەکان لە و توانا لە و، هیواکانیان لە و راز و ازنی لە و مەبەست لە گوزارشتیان

 لە زیـاتر بـۆ وێنەکیشـان سـەرهەڵدانی زانایـان، لە هەنـدێ. گەیاندوون خۆیان دەوروبەری کەسانی بە و، کردوون
 پەرستگاکان و ەوتەکانئەشک دیواری سەر لە جیهاندا شوێنی زۆر لە.. دەگەڕێننەوە زاینی لە بەر ساڵ هەزار پانزە
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 کە..  دۆزیونەتەوە جۆراوجۆریان مەبەست و بابەت نەقشی و هێما و وێنە سەدان بە..  هەڵکۆڵراودا تاتەبەردی و
 . دەگەڕێنەوە سەردەمە لەم بەر ساڵێک هەزار چەند بۆ مێژووەکانیان

  
 لە وێنەکێشانەوە و هێلکاری هۆی بە سەرەتایی مرۆڤی.. دابهێنێت نووسین و زمان و رستە و وشە مرۆڤ ئەوەی پێش

 هیرۆگلیفی و مێخی نووسینی داهێنانی گەیشتوونەتە تا.. گەیاندوون مەبەستەکانیان و خواست و گەیشتوون یەکتری
 .پیت داهێنانی و
 

 مـرۆڤ نـاخی هەڵچوونەکـانی لە و، هیواکـان و سـۆز لە گوزارشت..  گەیاندن و دەربڕین هۆیەکانی لە هۆیەکە وێنە
 زیرەکـی و توانـا رێـژەی لە و ئاسـت لە و، رەفتارەکـانی لە و، هۆشی و بیر زادەی لە و، تێڕوانین و رنجسە لە و،

 .دەکەن هاوسەنگیی لە و، مرۆڤ
 

 .وێنە ئاوێنەی ژیانی مرۆڤە

  
 چـوونە بۆ دانپێنراوە، رێگایەکی وێنە، و هونەر خەون، دوای لە" : دەڵێت( فرۆید سیگمۆند) بلیمەت و مەزن زانای
 .. ". مرۆڤەوە ئاڵۆزی زۆر ناخی اڵییقوو

  
 و لێکـدانەوە واتـا.. دەبرێـت نـاو( گرافۆلـۆژی زانیـاری) بە کە هێلکـاری، شیکردنەوەی رێی لە زاناکان ئەمڕۆدا، لە

 و، نهێنییەکـان لە و، هیـوا و مەبەسـت لە گەلـێ و، کەسـێتی رووەوە زۆر لە.. دەگرێتەوە وێنە و شێوە شیکردنەوەی
 باسـەکەمان کرۆکـی لە نامانەوێـت..  شـیدەکەنەوە مرۆڤ ناخی دەروونییەکانی ملمالنییە و کێشە و گرێ و گرفت لە

 و دایکــان بــۆ بەســوودە، و گرنــ  زۆر بــابەتێکی کە ە،(منــدااڵن وێــنەی ســایکۆلۆژیای) کە.. بکەوێــنەوە دوور زیــاتر
 بێگومـان..  نەدەن مندااڵن وێنەکانی مەبەستەکانی لە بڕیار نابەڵەدی بە و کوێرانە تا.. مامۆستاکان بۆ و باوکان
 ژیان سەر لە راستەوخۆی کاریگەری ئایندەدا لە و ئەمڕۆ لە. جوانەکان شێوەکارییە هونەرە لە گرنگە بەشێکی وێنە

 . هەیە مرۆڤدا رەفتاری و
  

 جیهـــانێکی..  پـــاک نیـــازی لە و راز لە پـــڕە.. ســـەمەرەیە و ســەیر فراوانـــی ئاســـۆ جیهـــانێکی منـــدااڵن، جیهــانی
..  منـدااڵن جیهـانی نـاو چـوونە و تێگەیشـتن بـۆ.. شـیرینە و سـەوز خەونـی لە و، بەرز هیـوای لە پـڕ وەنەوشەیی
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ـــانە ئەو پێویســـتە ـــزانین زانیاریی ـــی لە کە ب ـــدانی ڕێ ـــاقیکردنەوەی ئەنجام ـــدانی ت ـــی و مەی ـــنەوە و پراکتیک  بینی
 راز لە و، منـدااڵن جیهـانی لە دەتوانین، ەوەرێگای لە کە زانیارییانەی لەو یەکێک.. بنیاتنراون و هەڵهێنجێنراون

ـــان لە و ـــرێ لە و، هیواکانی ـــت و گ ـــان کێشـــە و گرف ـــێ دەروونییەکانی ـــن ت ـــاری ئەو شـــێکردنەوەی..  بگەی  و هێلک
 لە و دڵپـــاکی لە و نیازپـــاکی لە گوزارشـــتن وێنەکانیـــان..  دەیانکێشـــن راســـتی بە کە منـــدااڵن وێنەکێشـــراوانەی

 قســەکردن چــۆن وەکــو هەر..  دەبــڕن دەریــان شــاردنەوە بەبــێ و ســاوێلەیی و ســادەیی بە زۆر کە..  رەفتارەکانیــان
 منـدااڵن وێنەکـانی لە وردی بە پێویسـتە گەیانـدنە، هـۆیەکی وێـنە ئاوهـاش هەر گەیانـدن، و دەربڕین بۆ هۆیەکە
 .  بگەین مەبەستەکانیان و واتا لە و شیبکەینەوە هێماکان راست شێوەیەکی بە ئەوەی بۆ بڕوانین

  
 بە نەگەیشـتن تـێ بە و هەڵە بە زۆرجـار کە.. دەیانکێشـن شـێوانەی و هێلکـاری ئەو لە بـریتین منـدااڵن وێنەکـانی

 کە وێنـانەن ئەو منـدااڵن وێنەی.. دەبەین ناویان( پشیلە شەڕە هێلکاری) بە یا توڕەهات شتی بە و باڵۆز و ئاڵۆز
 نـاخی لە و هۆشـیان بیرو زادەی لە گوزارشت کە نڕازێننەوە،دەیا و دەیانکێشن رەن  و فرشە و پێنووس بە مندااڵن
 بەڵکـو کێشـابێت، رازاوەیـان جـوانی شـتێکی کە ئەوەنیـیە هەر مندااڵن وێنەکانی.. دەکەن دڵەقنجەکانیان و دەروون
 لێیـان چـۆنێتییەوە رووی لە.. بگەیـن منـدااڵن وێنەکـانی نـاوەڕۆکی راستیی لە پێویستە.. گوزارشتکردنیشە زمانێکی
 (.؟..دەکێشن چی) نەک( ؟..دەکێشن وێنەکانیان چۆن مندااڵن) بێت ئەمە بایەخدانمان تەوەری پێویستە.. بڕوانین

  
 دەســتپێکی ســەرەتای ئەمە..  الپەڕەکانــدان لەســەر منــداڵێتییانەی کەســایەتییە ئەو بکەیــن، بەوەش هەســت بــا

 ڵکــو بە..  رێیــان بخەیــنە کۆســپ و بکەیــن لــێ رێگرییــان نابێــت..  بکێشــن دواڕۆژیــان وێــنەی ئەوەی بــۆ منــدااڵنن،
ــان ــدەین یارمەتیی ــدەین هانیــان و ب ــازادییەوە، ئەوپەڕی بە ئەوەی بــۆ ب ــت وەی لە گوزارشــت ئ ..  بــکەن دەیانەوێ

 بە و راشـکاوی بە ئەوەی بـۆ بـدەین هانیـان..  بکەیـن ئامـادە بـۆ پێویستیان بۆیەی و تێنووس و پێنووس پێویستە
 پەنگاوەکـانی نهێنیـیە لە و توانـا لە و، هۆشیان و بیر زادەی کوڵی و کە  لە و، نیاز و و راز لە گوزارشت جوانی
 .بکەن دەروونیان ناخی

  
..  گەورەکـان درکپێکردنـی لە و هەسـت لە زیـاترە، منـدااڵن نەستی و هەست چونکە بزانین، کەم بە مندااڵن نابێت

 بە وێنەکێشــانە..  ناراسـتەوخۆبێت یـا راسـتەوخۆبێت شـێوەیەکی بە ســۆزیان و هەسـت دەربڕینـی بـۆ هـۆش باشـترین
 .خۆیان ئارەزووی بە و ئازادی
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 خۆیـانەوە ژیـانی بە پەیوەنـدییان کە تێـدایە، هەڵبێنـین بـۆ مەتەڵیان و مەبەست و هێما گەلێ مندااڵن وێنەکانی
..  داونەتەوە رەنگیـان وێنەکانیانـدا لە راشـکاوی بە هەیە، دەروونیاندا ناخی لە و هۆش قوواڵیی لە چی..  هەیە

 بە..  هەن دەروونیاندا لە کە نەرێنییانە و ئەرێنی زیادە وزە ئەو دەرکردنی بۆ مندااڵن بۆ یارمەتیدەرە وێنەکێشان
 شتە..  و بکرێن ئەرێنییەکان بە گەشە تا..  بکەن بەرجەستەیان جواندا وێنەی لە و جوان بیرۆکەی بە و مەبەست

 .بکرێنەوە راست و بدۆزرێنەوە ۆب چارەسەریان نەرێنییەکانیشی
  

 بە و، پـاک جیهـانی بە پەیوەنـدییان.. منـدااڵنن دەروونـی و خەیـاڵ و هـۆش بـێگەردی ئـاوێنەی منـدااڵن وێنەکانی
ــری ــای رادەی بە و، شــێواز بە و، ســاوێلکەیی بە و، ســادە بی ــدااڵن.. هەیە گوزارشــتکردنیانەوە توان ــانەی لە من  می

 پەیوەنــدییەکانیان چـۆنییەتی لە گوزارشــت دەخەنەڕوو،( خۆیـان) دەربـارەی ەکانیانهەســت وێنەکانیـانەوە، کێشـانی
 . دەکەن دەوروبەریان( کەسانی) و( خێزانەکانیان) ئەندامەکانی لەگەڵ

  
..  نیم بۆچوونەدا ئەم لەگەڵ من بەاڵم.. یەکسەرین و راگوزاری و کوتوپڕ مندااڵن، وێنەکانی کەس هەندێ رای بە

 دەکێشـن، وێنەیـان کە بابەتـانەی ئەو بیرۆکەی.. بکەن وێنە ئەوەی بۆ دەبن، وفرشە پێنووس بۆ دەست کە مندااڵن
 دەکێشن وێنەکانیان وا بۆ ئەگینا.. بووبێت خەیاڵیدا لە پێشتر یا بێت بۆی کاتەدا لەو گەر.. هۆشیاندان و بیر لە
 و پـووچ و پـر شـتی.. بردوون ناویان شپشیلە شەڕە بە کە وێنانەی و هێلکاری ئەو تەنانەت.. کێشن نایان وا.. و

..  بگەیــن مەبەســتەکانیان و مانــا هەمــوو لە نەتــوانین ئــێمە رەنــگە.. مەبەســت و واتــا لە پــڕن و، نــین توڕەهــات
 هەڵبەسـتدانەرەکە دڵـی لە.. هەڵبەستەکە واتای) دەڵێین و ناگەین هێمادار هەڵبەستێکی هەموو لە چۆن هەروەکو

 و ماناکـان تا بکەین، خۆیان لە داوا مندااڵندا، وێنەکانی لە روونوون نا مەبەستی و راز هەندێ بۆ رەنگە.. (دایە
 دەتوانن کە هەن، ئەوتۆ شارەزای و پسپۆر کەسانی بەاڵم.. بکەنەوە روون بۆمان تابلۆکانیان بیرۆکەی مەبەسەکانی

 وێنەکــانی تاکــانی و ەبەســتم لە زۆر بەشــێکی دەتــوانن.. و بخــوێننەوە منــدااڵن دەروونــی و هــۆش و دڵ ئاسـانی بە
ــدااڵن ــو.. شــیبکەنەوە جــوانی بە من ــوێژێنەر بەڵک ــو هەر.. هەن وا دەرونناســی و شــارەزا و ت ــراوەی کتێبێکــی وەک  ک

ــانی بە بەردەســتیان ــێکی ئاس ــانی و مەبەســت زۆری بەش ــانی وردەکارییەک ــدااڵن وێنەک ــوێننەوە من ــۆ. دەخ ــین ب  و زان
 ئاسان هۆیەکی وێنەکێشان، بە مندااڵن تاقیکردنەوی وە، رووە گەلێ لە ن،مندااڵ رەفتاری الیەنەکانی پێوانەکردنی

 . بارە لە و
 

  بۆ..  هەیە جیاوازیان پێشکەوتنیان و گەشەکردن و منداڵییەتی قۆناغەکانی و تەمەن پێی بە مندااڵن، وێنەکانی
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 یـا سـااڵن پێـنج تەمەن داڵێکیمن وێنەکانی لەگەڵ دەیانکێشێت، سااڵن دوو تەمەن منداڵێکی وێنانەی ئەو: نموونە
 . هەیە جیاوازیان زیاتر،

  
 .سایکۆلۆژیای وێنەکانی مندااڵن

  
 راســـتتە دۆزیـــنەوەی دوای بە کە دەروونناســـی، لقەکـــانی لە گـــرنگە لقـــێکە منـــدااڵن، وێنەکـــانی ســـایکۆلۆژیای

 لە وێنەکانیـان گەشـەکردنی لەگەڵ..  هەیە منـدااڵنەوە وێنەکـانی بە پەیوەندییان کە دەگەڕێت، سایکۆلۆژییەکاندا
 لـێ گوزارشـتیان وێنەکـردن بە مندااڵن کە بزانن رێگایانەش ئەو نهێنی دەیانەوێت..  گەشەکردندا جیاکانی قۆناغە
 لەسەر پەردەش..  دەکۆڵێتەوە مندااڵن هونەریی و هۆشی و دەروونی روویەکی هەموو لە زانیارییەکە واتا..  دەکەن

 سـوودێکی دەتـوانن زانایـانيش..  داوەنەتەوە رەنگیان مندااڵندا وێنەکانی لە کە دات،الدە پاڵنەرەکان و هۆکارەکان
 .مندااڵن سایکۆلۆژییەکانی نەخۆشییە و گرێ و کێشە چارەسەرکردنی بۆ وەربگرن لێ باشیان

  
 بواری رانینووسە بۆ و دەروونی شیکارانی بۆ و پەروەردەکاران بۆ زۆریان بایەخێکی ، لێکۆڵینانەوە و تۆژینەوە ئەم

 .هەیە مندااڵن ئەدەبی
  
 شـێوەیەکی بە بشتوانن  هەڵنەسەنگێنن مندااڵن وێنەکانی هەڵە بە و نابەڵەدی بە تا گرنگن: پەروەردەکاران بۆ -

 .بکەن ئاراستە مندااڵن پەروەردەیی دروستی و راست
  
 شـیکردنەوەی بە و تێگەیشـتن بە ن،مندااڵ کەسێتییەکانی لێکدانەوەی بۆ گرنگن:  دەروونی شیکارانی زانایانی بۆ -

. بـبن نووسـین و خوێنـدنەوە و قسـەکردن فێـری ئەوەی پـێش تـایبەتیش بە..  دەیانکێشـن مندااڵن کە وێنانەی ئەو
 شیکاری پسپۆرانی..  وێنەکێشانە منداڵە ئەو ژیانی مێژووی زانینی بۆ تۆمارکراون گەنجینەیەکی مندااڵن وێنەکانی

 دەروونییەکانیـان نەخۆشـییە  و، ملمالنـێ دەستنیشـانی وێنەکانیـانەوە، و هێلکـاری یـانەیم لە دەتـوانن دەروونناسی
 . دەکەن بۆ گونجاویشیان چارەسەری پێشنیاری..  بوونە دووچاریان کە بکەن،

  
.. مندااڵنـدا نێـوان لە تـر جیـاوازی زانسـتی بـۆ و، منـدااڵن زیرەکـی ئاسـتی پێـوانەکردنی بـۆ ببەستن زانیارییانە -

ــونک ــانی ەچ ــدااڵن وێنەک ــۆ من ــانی ب ــی زانای ــان: دەروونناس ــارەی زانیارییەک ــانی دەرب ــدااڵن، وێنەک ــۆ من ــانی ب  زانای
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 بــاری زانینــی بــۆ زینــدوون بەڵــگەی..  منــدااڵنن کەســێتی رەنگــدانەوەی بەم پشــت دەتــوانن..  بەســوودن دەروونــیش
 . مندااڵن لەشی ئەندامەکانی توانەکانی بۆ و هۆش بۆ و، دەروونی

  
 بــۆاری نووســەرانی بە بــاش ســوودێکی منــدااڵن، وێــنەی دەربــارەی زانیارییەکــان: منــدااڵن ئەدەبــی نووســەرانی بــۆ -

 یارمەتیدەر تا..  بگەن تێ مندااڵن گەشەکردنی لە و بەهرە لە و سروشت لە دەتوانن..  دەبەخشن مندااڵن ئەدەبی
 .  بکەن خۆیان سۆزی و ستهە لە و توانا لە گوزارشت جوانی بە ئەوەی بۆ بن هاندەریان و
  

..  خۆیانن تایبەتیی هونەری خاوەنی مندااڵن کە..  دەبن ئاشکرا گشتییانە راستییە ئەو لێکۆڵینەوەیەدا، لەم هەر
..  نیـیە تـازەوە و کـۆن هـونەری بنەماکـانی بە پەیوەنـدییان..  هەیە خۆیـان سـتایلی و نیشانە و رێباز و دەستوور
..  بەرجەسـتەدەکەن وێنەکێشـان هونەرییەکـانی قوتابخانە هەموو رێبازی و، نوێ و کۆن تابلۆکانیاندا، لە مندااڵن
ــازادن ــان چــۆن ئ ــکەن خۆی ــت، و حەزب ــان ئاوهــا بیانەوێ ــان و دەکێشــن تابلۆکانی ــۆیە..  دەکەن بۆیەی  و نادروســت ب

 .  بکرێن مندااڵن وێنەکانی پێوانەی ئەکادیمی پێوەری بە گەر نابەجێیە،
  

..  هەیە تـردا ئەوانی لەگەڵ جیاوازیان کە بناسین، بەهرەمەند مندااڵنی دەتوانین وێنەکانیانەوە، میانەی لە هەر
 و وێنەکـان بابەتەکـانی هەڵبژاردنـی و رەنگەکـان گۆنجانـدنی و وێنەکێشـان و نووسین ن جوا لە جیاوازییەش ئەمە

 لەگەڵ کردوون جیاوازی ەوتووەکانیان،سەرک و باش خەسڵەتە..  دەردەکەون ئەندێشەیاندا فراوانی لە و بیرۆکە لە
 .هاواڕێکانیان

  
 بـزانین گەلەکەمـان گرانبەهـای دراوێکی بە و بەنرخ سامانێکی بە زیرەکمان، و بەهرەمەند مندااڵنی پێویستە بۆیە
 ەکـوردیل ئەم..  نیشتمانەکەماندا پێشکەوتنی بزووتنەوەی لە و راپەڕین لە دەبێت رۆڵییان ئایندەدا لە بێگومان.. 

 ببــنە کە دەبــن ئەوە شــایانی..  کوردیمــان کۆمەڵگــای ســەرکوتووی ئەنــدامانی دەبــنە ئەمڕۆمــان بەهرەمەنــدانەی
 . گەلەکەمان تێکۆشەری رابەرانی بە و، زانا و دانا سەرکردەی

  
 بە دەستی..  راکێشان سەرنجی مندااڵن وێنەکانی( ریتشی کارودو) ئیتاڵی ناسراوی شاعیری دا،( ١٨٨٢)  ساڵی لە

 . کرد مندااڵن وێنەکانی لە لێکۆڵینەوە
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..  دراون ئەنجـام منـدااڵن هونەری دەربارەی کە مەیدانییانەی توێژینەوە لەو گەلێ:  مندان وێنەکانی راستییەکانی
 گوزارشـتکردنی و دەربـڕین بە پەیوەنـدییان کە بـوونە، گەاڵڵە منـدااڵن هـونەری دەربـارەی گشـتی راسـتییەکی چەند

 :راستییانەن لەو هەندێ ئەمانە کورتی بە..  داونەتەوە رەنگیان وێنەکانیاندا لە و، هەیە مندااڵن
  
 . دەروونیان ناخی لە و هۆش لە کردن گوزارشت بۆ زمانە، مندااڵنەوە الی بە وێنە -١
 نەک زانـن، دەیـان کە دەکێشـن شـتانە ئەو وێـنەی ژیانیانـدا، تەمەنـی یەکەمـی قۆنـاغی سـاڵەکانی لە منـدااڵن -٢
 . بینن دەیان کە ەوانەیئ
 وێنەکانیــان بەشــەکانی دەروونییەکانیــان، جیــاوازە هەڵچــوونە پێــی بە تەمەنیانــدا، یەکەمــی ســاڵەکانی لە -٣

  .دەکێشن
 زیـادە خۆیانـدا، ژیـانی لە کـردن گوزارشـت لە رووکەشـی، شێوەیەکی بە تەمەنیاندا، یەکەمی ساڵەکانی لە هەر -٤

 .دەکەن رۆیی
 کوڕان وێنەکێشراوەکانی نێوان لە کە سەلماندووە، ئەویان مندااڵن، وێنەکانی دەربارەی ەوەکانتاقیکردن ئاکامی -٥
 .هەن جیاوازی کچاندا کێشراوەکانی وێنە و،
 .دەکەن کەسان وێنەکیشانی بە حەز زۆری بە مندااڵن سااڵن، دە تەمەن نزیکی تا -٦
 ژیـنگە جیـاوازی سـەرەڕای..  دەکـرێن بەدی مندااڵنـدا هەموو وێنەکانی لە وەکو دەگەیەنن ئەوە تاقیکردنەوەکان -١

 .مندااڵندا ئاراستەکانی نێوان لە هەیە گەورە پەیوەندییەکی.. 
 سەرەتای مرۆڤەکانی وێنەکانی و، سەردەمە ئەم مندااڵنی وێنەکانی نێوان لە هەن، نزیکییەک و یەکچوونێک لە -٨

 . دەژیان زاینی پێش گەالنەی ئەو وێنەکان یان..  ژیان
 .هەیە مندااڵن وێنەکانی پێشکەوتنی نێوان لە و زیرەکی نێوان لە پەیوەندی -٩
 .هەیە مندااڵن وێنەکانی نێوان لە جیاوازی مندااڵن، ژیانی تەمەنەکانی پێی بە -١١
  

 .گەشەکردنیاندا جیاجیاکانی قۆناغە لە مندااڵن وێنەکانی
  

ـــا ئەو ـــواری لە کە دەروونناســـانەی زان ـــاردەکەن، دا( منـــدااڵن ونەریهـــ پەروەردەی) ب  گەشـــەکردنی دیاردەکـــانی ک
 هەیە خەسەڵەتیان كۆمەڵێک قۆناغەکان لە هەریەکەش کە دابەشکردوون، قۆناغێک چەند بە مندااڵنیان وێنەکانی

  لە هەریەکە باسی درێژی بە دەرفەتێکدا لە هیوادارم..  دەدەین قۆناغانە ئەو ناوی بە ئاماژە تەنها ئێمە.. 
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 :قۆناغەکانن ناوی ئەمانەش..  بکەم نقۆناغەکا
  
 .(سااڵن دوو - بۆ - دایکبوونەوە لە) تەمەنی لە: هێلکاری پێش قۆناغی -١
 .سااڵن( ٥ -٢) تەمەنی لە: هێلکاری قۆناغی -٢
 .سااڵن( ١ -٥) تەمەنی لە: شێوە هەستکردنی ئامادەکردنی قۆناغی -٣
 .نسااڵ( ٩ -١) تەمەنی لە: شێوە هەستکردنی قۆناغی -٤
 .سااڵن( ١٢ - ٩) تەمەنی لە: راستی گوزارشتکردنی هەوڵدانی قۆناغی -٥
 .سااڵن( ١٤ -١٢) تەمەنی لە: راستی گوزارشتکردنی قۆناغی -٦
 .سااڵن( ١٨ و ١١ - ١٤) تەمەنی لە: هەرزەکاری قۆناغی -١
  

 .وێنەکانی مندااڵن سوود و ئامانجەکانی

  
..  زۆرن زۆر ناراستەوخۆبن یا راستەوخۆبن دێنەدی، مندااڵن بۆ ەکێشانداوێن سایەی لە کە سوودانەی و ئامانج ئەو
 : دەکەین سوودێکیان چەند باسی چڕی بە و کورتی بە
 کە جیــاوازانەی بــوارە لەو دەدات داهێنــان توانــای بە گەشــە وێــنەیە، یەکێکیــان کە شــێوەکاری، هونەرەکــانی -١

 .هەیە مندااڵنەوە رۆژانەی ژیانی بە پەیوندییان
 کێشـە و گرفـت ئەو لەگەڵ بـزانین، منـدااڵن نیـوان جیاوازییەکـانی دەتـوانین منـدااڵنەوە، وێنەکـانی میانەی لە -٢

 و پێویسـتی لەگەڵ..  هونەرییەکانیان توانا و بەهرە و ئارەزوو زانینی لەگەڵ..  بوونە تووشیان کە دەروونییانەی
 .هتد...  پێداویستییەکانیان

ـــنە -٣ ـــاریگەرییەکی وێ ـــی و رەگەو ک ـــۆڕینی لەســـەر هەیە، ئەرێن ـــانی گ ـــدااڵن رەفتارەک ـــان و، من ـــۆ ئامادەکردنی  ب
 جیهـانی لەگەڵ سەریاندا، بە زاڵبن چۆن رێیان، دێنە کارکردندا ژیانیانی لە تەنگەژانەی ئەو رووبەڕووبوونەوەی،

 لە رۆژ..  ئامـادەبکەن داهـاتوو تازەگەرییەکان و گۆڕانکارییەکان بۆ خۆشیان چۆن و، هەڵبکەن چۆن دەوروبەریاندا
 .کایەوە دێنە کۆمەاڵیەتی و ئابووری و هونەری بۆاری لە باشتر و تازە گۆڕانکاری رۆژ دوای

 .جیهاندا لە تازە و کۆن هونەری دەربارەی دەبەخشێت مندااڵن بە مێژوویی و هونەری زانیاری وێنە -٤
 بتەوکردنـی و، راگـۆڕینەوە و سازان و شەویستیخۆ و هاوکاری بەدیهێنانی لە هەیە، تایبەتیی گرنگییەکی وێنە -٥

 .مندااڵندا نێوان لە یارمەتیدان گیانی
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 دیمـوکراتی کەشـوهەوایەکی..  سـەرنجدا و را لە کردن گوزارشت و دیالۆگ و گفتوگۆ میانەی لە وێنەوە، رێی لە -٦
ــوان لە ــان نێ ــتەدی هــونەردا مامۆســتاکانی و قوتابی ــدانە ســەرەکیش مەبەســتی کە..  دێ ــۆ هان ــارە گەشــەکردنی ب  ک

 .رەخنە فێربوونی و هونەرییەکانیان
  

 .شیکردنەوەکانی وێنەکانی مندااڵن

  
 و لێکۆڵینەوە و باس چەندین دوای مندااڵن وێنەکانی بواری شیکارانی و توێژینەران و دەرووناسی پسپۆری زانایانی

ــوێژینەوە ــاقیکردنەوەی و ت ــی ت ــدانی و پراکتیک ــواری لە مەی ــانی ب ــدامن وێنەک ــان..  دااڵن ــا توانی ــی ت  زۆر رادەیەک
 وێنەکانیانــدا لە نیازیــان و راز و، نەرێنییەکانیــان و ئەرێنــی مەبەســتە و واتــا و، شــیبکەنەوە منــدااڵن وێنەکــانی

 :  دەکەین مندااڵن وێنەکانی واتاکانی لە و، مەبەست و نیاز و راز لە هەندێ لە باس کورتی بە..  بزانن
 
..  دەکەنەوە روون بۆ ئەوەمان پراکتیکییەکان توێژینەوە ؟ دەکێشن( پیاو) وێنەی زۆری بە مندااڵن بۆچی:  پیاو *

 نێـوان لە بـاڵون و بـاو وێـنەی زۆرترین..  گشتی شێوەیەکی بە مرۆڤ رووخساری و شێوە یان( پیاو) وێنەی کێشانی
 بە تـردا، شـوێنانی لە گەلـێ لە و کـار لە و تەلەفزیـۆن لە بـازاڕ لە و شـەقام لە و مـاڵ لە مندااڵن..  مندااڵندا

 رەنگیــان مندااڵنــدا وێنەکــانی لە تــر شــتەکانی لە زیــاتر پیــاوان بــۆیە بەرچاویــانن، لە و دەگەن پیــاوان بە زۆری
 .  دەکەن ژنان و کچان وێنەکێشانی مەیەیلی زیاتر کچان بەاڵم..  داونەتەوە

  
 لە گوزارشــتە زۆری بە..  منــدااڵنەوە الیەن ەل گەورەیــی بە کەســێک وێــنەی کێشــانی: بەگەورەیــی وێــنە کێشــانی *

 بكێشـێت، گەورەتـر باوکی لە دایکی وێنەی گەر نموونە بۆ..  زاڵبوون و دەسەاڵت لە یا..  شەڕانگێزی و دوژمنکاری
..  خۆشـدەوێت زیـاتر دایکـی کە بێـت، لەوە مەبەستی یا..  دەڕوات قسەی و زاڵە دایکی ماڵدا لە لەوەیە مەبەستی

ــا ــایی لە گوزارشــتە ی ــوون خۆب ــین خــۆبەزل و ب ــا..  زان ــزی و خۆشەویســتی ی ــداڵەیە رێ ــۆ ئەومن ــنە کەســە ئەو ب  وێ
 چـاوی..  و دەزانێـت زیـاتر شـایەنی بە خـۆی یـا..  جیـاواز چـاالکییەکی لە و توانـا لە گوزارشـتە یا..  زلکێشراوە
 و نارێـک کە منـدااڵنەی ئەو مبەاڵ..  بەرزتـر هیـوای هێنـانەدیی یـا  گەشـتر و باش داهاتوویەکی و پایە بڕیوەتە

..  بێـت شـەڕانی و بنازێـت بەخـۆیە ئەگەر نمـوونە بـۆ..  دەکەن وێنەکانیانـدا کێشـانی لە زیـادەڕۆیی ناهاوسەنگن،
 دەگەڕێتەوە خێزان بۆ هەڵەیەش ئەم هۆی..  دەکێشێت بۆخۆی درێژ ملێکی یا..  دەکێشێت گەورە زۆر خۆی وێنەکەی

 کە لێکردووبێـت، وایـا..  هەبێت پێویستی لە زیاتر دەسەاڵتێکی و پێگە و رۆڵ ڵدا،ما لە منداڵە ئەو لەوانەیە.. 
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 نەهـێڵن و، ئاگـابن بە باوکـان و دایکـان پێویسـتە..  بکات خۆیەوە بە شانازی و، بێت بایی خۆی لە زۆر رادەی تا
 . بکەن بۆ پێویستی چارەسەری..  بکێشێت درێژە نەرێنییە دیاردە و نەخۆشی ئەم

  
 الیەن لە نادیـار و کـاڵ دەموچـاو و، الوازی و بچـووکی بە زۆر کەسێک وێنەی کێشانی: بچووکی بە وێنە نیکێشا *

 یـا..  زانـین بەکەم خـۆ یـا..  توانـایی بەبـێ یـا..  کەموکـوڕی بە و نەبـوونی بە مندااڵن هەستکردنی.  مندااڵنەوە
 تابلۆکەیـدا لە خـۆی وێـنەی ئەگەر نمـوونە ۆبـ..  دەرنەکەوتـن و گۆشـەگیری..  شەرمکردن و ترسنۆکی..  دڵەڕاوکێ
 زۆر بە الپەڕەکەدا سـەرەوەی گۆشـەی لە خۆی وێنەکەی.  هاتووبێت دەروونییانە نەخۆشییە ئەو دووچاری و بکێشێت
 مەبەستێشـی رەنـگە گۆشـەگیربێت، دەیەوێـت و دەکـات شەرم کە ئەوەیە مەبەستی..  دەیکێشێت داماوی بە و بچووکی
 و پـۆل نـاو لە یـا خێزانەکەیدانیە، ناو لە رۆڵی و پێگە هیچ و ناوێیت خۆشیان و نادرێتی سۆزی کە بێت، لەوەش

 پشـت لە..  خەمـۆکی لە گوزارشـتە بچـووک وێـنەی هەروەهـا..  کـراوە پەراوێـز و، نیـیە هاوڕێکانیـدا و قوتابخانە
...  بەخـۆ متمانەبوون بێ و بڕوایی بێ لە..  پێگەیی بێ لە و دەسەاڵتی بێ و نەڕۆیی دەست لە..  بەخۆ نەبەستن

 . هتد
  
 :وێنەکێشاندا الپەڕەکانی جیاوازەکانی شوێنە لە وێنە کێشانی *
  
 بە دەست الپەڕەکە، راستی الی بۆ چەپەوە الی لە منداڵێک ئەگەر: پێچەوانەوە بە یا راست الی بۆ چەپەوە لە -١

ــا هەبێــت، دەروونــی نەخۆشــی منــداڵە، وئە لەوانەیە کە دەگەیەنێــت ئەوە زۆری بە..  بکــات وێنەکــانی کێشــانی  ی
 و خێــــزانەکەی الیەن لە هەبێـــت ســـەرهێناندا بە دەســـت و ئــــاوڕدانەوە بە و خۆشەویســـتی و ســـۆز بە پێویســـتی

 .  رابردووەوە بە پەیوەستە منداڵە ئەو کە ئەوەیە کەش، مەبەستێکی..  مامۆستاکانییەوە
 ئەوە..  بكێشـێت وێنەکـانی و هێلکـاری: چە  الی بـۆ تەوەراسـ الی لە منـداڵ هـات ئەگەر پێچەوانەوە بە بەاڵم -٢

  .دەگەیەنێت باوکی بۆ منداڵ خۆشەویستی هەروەها..  دەڕوانێت داهاتوو لە هەردەم منداڵە، ئەو کە لەوەی گوزارشە
 و، خەیاڵبـازە رادەیەک تـا منـداڵە ئەو کە دەگەیەنێـت، ئەوە: الپەڕەکاندا سەرەوەی ئەوپەڕي لە وێنە کێشانی -٣
 . دی دەهێنێتە ئامانجەکانی وڕینە بە و خەیاڵ بە
ــداڵێک ئەگەر بەاڵم -٤ ــدا خــوارەوەی ئەوپەڕی لە من ــانی الپەڕەکان ــا: بكێشــێت وێنەک ــداڵە، ئەو وات  بە هەســت من

 . ناکات ئارامی بە و دڵنیایی
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ـــداڵێک ئەگەر -٥ ـــتی لە من ـــدا، ناوەڕاس ـــانی الپەڕەکان ـــا وێنەک ـــت، ئەوە: کێش ـــداڵێکی کە دەگەیەنێ ـــرەک من  و زی
 .دەڕوانێت ئایندە لە و، بەهرەمەندە

  
 بە حەز منــداڵە ئەم واتــا..  دەکــات ئــاژەڵ وێــنەی کە منــداڵەی ئەو: مندااڵنــدا وێنەکــانی لە ئــاژەڵ وێــنەی *

 دایکەکەیدا باوەشی لە ئاژەڵێک بێچووە وێنەی جارێک چەند منداڵێک هات گەر..  دەکات تر کەسانی یارمەتیدانی
 بە بیگوشـێت و، بکـات ئـامێزی لە دایکـی پێویسـتە..  و بەشـە بـێ دایکـایەتی سـۆزی لە منـداڵە مئە واتا..  کێشا

 رەنگـدانەوەیەکی دەبێـت گەورە کە..  بکـات تێـری ئارەزووەکـانی لە و بـدات پـێ بایەخی و بکات ماچی و، خۆیەوە
 .هەیە خراپی کاریگەریی گەورەترین خۆشنەویستن و سۆزی بێ چونکە. نەبێت خراپی

  
 و ترسـاوە منـداڵێکە..  دەکـاتەوە دووبـارە وێنەکانیانـدا لە دڕنـدە دەعبـای و ئـاژەڵ وێـنەی کە منداڵەی ئەو ەاڵمب

 نیشــانەی دەکـاتەوە، دووبـارە وێنەکانیانـدا لە ماســی وێـنەی کە منـداڵەی ئەو پـێچەوانەوە، بە بەاڵم..  دەترسـێت
 .   ئاسوودەیە و دڵخۆش منداڵە ئەو کە ئەوەیە

 
 وێـنەی کێشـانی بە تـایبەتی نرخێکی و بایەخ وێنەکانیاندا، لە مندااڵن:  مندااڵندا وێنەکانی لە وکبا و دایک* 

 و خــرا  پەیوەنــدیان ئەگەر بەاڵم.. بێــت بــاش گەڵیانــدا لە پەیوەنــدییان و هــات ئەگەر دەدەن، باوکیــان و دایــک
 و دایـک وێنەکـانی مندااڵنە ئەو.. یانداهەردووک لەگەڵ یا دایک، یا باوک گەڵ لە بێت، ئاژاوە و ملمالنێ و ناکۆک

 و ناشـیرین شـێوەیەکی بە لەوانەشـە.. دەیانکێشـن دایـان الپەڕەکانـدا سـەر پەنـای و الوەکـی شوێنێکی لە باوکیان،
 رقە ئەم لەوانەیە.  لێـبکەن گوزارشتیان و بیانکێشن دڕندەدا ئاژەڵێکی شێوەی لە یا.. بكێشن وێنەیان ناشایستەش
 بڵـێن پـێ نەشیاوی قسەی..  تووڕەبن لێی زۆر..  بگەیەنن پێ ئازاری و بدەن لێی دەشێ.. بێتهە هۆی دەروونیەش

ــدار هەســتی و ــکەن برین ــد بە.. ب ــامەڵەی تیــژی و تون ــکەن لەگەڵــدا م ــت خۆشــیان..  ب  و خوشــک گەڵ لە..  نەوێ
 رەفتارە ئەم کە مندااڵنەی ئەو. هتد... نەکەن دابین بۆ پیداویستییەکانی..  نەڕوانن لێی چاو هەمان بە براکانیدا

 رووخســارێکی بە.. بــکەنە لــێ تۆڵەیــان ئەوەی بــۆ دەبەن وێنەکێشــان بــۆ پەنــا.. دەکەن گەڵــدا لە نەرێنییانەیــان
 بکەوێـتە درز و بۆشـایی نەهـێڵن مامۆسـتاکان، و باوکـان و دایکـان پێویستە بۆیە.. دەکێشن وێنەکانیان ناشیرینەوە

 بە بەاڵم..  نەکەن بێبەشیان میهرەبانی و خۆشەویستی و سۆز لە.. ابییەکانیانقوت و منداڵەکانیان و خۆیان نێوان
 و خۆشەویسـتی ئەم.. کێشـابن خێـزان بەسـەر باڵیـان خۆشـی و خەندە و رێز و سۆز و خۆشەویستی گەر پێچەوانەوە

  قەشەنگییەوە، و جوانی ئەپەڕی بە دەدەن هەوڵ و، دەدەنەوە رەن  مندااڵن تابلۆکانی لە.. شانازییە و رێزگرتن
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 . بڕازێننەوە شایستەوە و شیرینەوە و جوان رووخسارێکی بە باوکیان، و دایک وێنەی الپەڕەکاندا، ناوەڕاستی لە
  
 کە بیرۆکـانەی و مەبەسـت ئەو گەیانـدنی بـۆ منـداڵ ئـارەزووی: مندااڵنـدا وێنەکـانی لە( پەردەیـی بێ) شەفافی *

 ئەویـش هەیە، تریـان هـونەری تایبەتمەنـدییەکی تـر، کەسـانی بە تبیانگەیەنێـ وێنەکـانییەوە رێگای لە دەیەوێت
ــێ واتە شــەفافییەتە، ــداڵێک دەبینــین.. نەشــاردنەوەیە و پەردەپۆشــی ب ــک وێــنەی کە من ــا رووبارێ ــاچەیەک ی  دەری

 سەرنشینەکانی هەموو هەر دەکێشێت، ئۆتۆبیسێک وێنەی کە یان.. دیارن ئاوەکە ناو ماسییەکانی هەموو.. دەکێشێت
 . کرابێت دروست شووشە لە ئۆتۆبیسە ئەو وەکو هەر رن،دیا
  
 بـۆ..  بکات شادی و خۆشی لە گوزارشت وێنەکانیدا، لە دەیەوێت منداڵێک کە: مندااڵندا وێنەکانی لە خۆشی)*(  

 لە کە ئـاهەنگەی و شـایی و خۆشـی ئەو دەیـڕازێنێتەوە، جوانکـاری بـابەتی بە بکـات خانوویەک وێنەی گەر نموونە
 ئەم چـونکە.. کـرابن دروست شووشە لە خانووە ئەو دیوارەکانی هەروەکو دەیانکێشێت، هەیە خانووەکەشدا وەیژوورە

 . بکات خانووەکە ناو شادی و خۆشی لەو گوزارشت تابلۆکەی دەیەوێت
  
.. ەدەکێشـێتەو وێنەکـان ژیانیـدا قۆناغەکـانی لە بـارە سـێ و دووبـارە منـداڵ جار زۆر: وێنە کێشانەوەی دووبارە *

 وێنەی جوانتر و جوانی بە کە هەیە، ئەوەی توانی کە دەکات، بەوە هەست منداڵ کە دەگەڕێتەوە، ئەوە بۆ ئەمەش
 . دێت باشترەوە بیرۆکەی و دووبارەکردنەوە و مەشقکردن ئەنجامی لە.. بکاتەوە دووبارە شت هەندێ

  
 هەیە، سـایکۆلۆژیای لێکـدانەوەیان ەلـێگ:  دەکێشـت( هەندەسـی) ئەنـدازەیی شـێوەیەکی چەنـد وێـنەی منداڵ کە *

 :دەردەخەن منداڵ دەروونیی دۆخەکانی
  
..  بەنـدە و سـنووردار بەاڵم لە، دەکـات کـراو دیـاری توانـای و هەڵکەوتن رووبەرێکی لە گوزارشت: گۆشە چوار  -١

 چوارگۆشـەکەی نداگرت دەست و تۆخی بە پێنووسەکەی بە ئەگەر، تایبەتیش بە..  دەکات نائارامی بە هەست واتە
 .بکێشێت

 لێبـووردەیە و هاوکـارە زۆر رادەیەکی تا منداڵە ئەو واتە..  بکێشێت بازنە وێنەکانیدا لە منداڵێک گەر: بازنە -٢
 .دەکات شین رەنگی ئارەزووی زۆری بە منداڵە ئەم..  دەکاتەوە خۆی تۆڵەی تووڕەبێت، ئەگەر بەاڵم.. 
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..  رادەپەڕێنێــت جــوانی بە کارەکــانی و ئەرک..  رێــک و زیــرەک نەیینمــوو منــداڵێکی لە گوزارشــتە: گۆشــە ســێ -٣
 .دەبەستێت بەخۆی پشت..  دەگرێت ئەستۆ لە بەرپەرسێتی

..  هەڵــدەچێت و دەبێــت تــووڕە زوو.. بڕیارەکانیــدا لە پەلەکەر و هەڵەشــە منــداڵێکی لە گوزارشــتە: ئەســتێرە -٤
 .  بەکاردەهێنێت سوور رەنگی ابلۆکانیدات لە زۆری بە.. نییە جێگیر راکانیدا لە.. میزاجییە

  
 وێـنەکەی تـۆخی بە یا.. کرد رەش گیانی هەموو و کێشا کەسێکی منداڵێک ئەگەر: (وێنە رەشکردنی) تاریککردن *

 دیاریکراوی بەشێکی ئەگەر بەاڵم.. بووە دڵەڕاوکێ تووشی و نائارامە  منداڵە ئەم کە ئەوەیە نیشانەی ئەمە کێشا،
 .  هەیە بەشەوە بەم پەیوەندی دڵەڕاوکێیەکەی واتا.. کرد وێنەکەدارەش لە
  
 لە زیــاتر منــداڵێک، ئەگەر: (وێنەکــان کێشــانی کــاڵ یــا تــۆخ) پێنــووس لە دانەگــرتن دەســت و داگــرتن دەســت *

 منـداڵە ئەم کە لەوەی گوزارشـتە ئەوە.. بکێشـێت تۆخ وێنەکەکانی هێلەکانی و دابگرێت پێنووس لە دەست پێویست
 و پێنـووس لە دانەگـرتن دەسـت بەاڵم.. دەکرێت بەدی لێ ئارامیی نا و، گرژە ماسولکە و سکیچ پێویست لە زیاد.. 
 پێوە نائارامی و، دابەزیوون دەروونی هەستی و لەشی توانای منداڵە ئەم کە لەوەی، گوزارشتە.. وێنە کێشانی کاڵ

 کەمتـر کچانـدا وێنەکـانی لە بەاڵم..  داونەتەوە رەنگیـان زیـاتر کوڕانـدا وێنەکانی لە دیاردەیەش دوو ئەم.. دیارە
 . دەکرێن بەدی

  
 هاوسـە لە گوزارشـتە ئەمە.. بکـات تـوخ یا کاڵ وێنەکانی دڵنیاییەوە بە و، پێویست بەپێی منداڵ هات گەر بەاڵم

 . گونجان و نەرمی و گی
  
 البردن دیاردەی سااڵن، نۆ بۆ شتهە تەمەن مندااڵنی تایبەتیش بە منداڵدا، وێنەکانی لە: زیادەڕۆیی و البردن *
 پـێ تـۆپی تيپێکـی وەرزشـوانانی وێـنەی کە داوابکەیت، تەمەنە ئەم منداڵێکی لە کە.. دەکڕێن بەدی زیادەڕۆیی و،

 زیـاد دەکـات، پێیەکانیـان وێنەکێشانی لە زیادەڕۆیی بەاڵم.. نەکێشیت یاریزانەکان دەستەکانی لەوانەیە.. بکێشێت
 دەیـان گەوەرە پێویسـت لە زیـاد گۆڵچییەکەدا، دەستەکانی وێنەکێشانی، لە ئەمەو.. ێشێتدەیانک گەورە پێویست لە

 تـۆپی رێسـاکانی و یاسا دەربارەی زانیارییەکانی و زانستی بە دەسەلمێنێت منداڵە ئەم پەیوەندی ئەمەش.. کێشێت
 . پێ
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ــاو شــێوەکانی.. بووبێــت گۆشــەگیری منــداڵێک کە دەزانــین، وێنەکــان پێــی بە چــۆن: گۆشــەگیری *  بە وێنەکــانی ن
 ناڕێکی.. ناکات تەواو وێنەکانی جاریش زۆر.. دەکێشێت الپەڕەکانەوە الیەکی لە وێنەکەکان.. دەیانکێشێت بچووکی

 . دەکێشێت وێنەکانی بۆ چوارچێوە زۆریش بە.. دەکرێن بەدی وێنەکانیدا لە نەگونجاوی و
  
 .. شەڕانگێزە وێنانە ئەم ەنیخاو کە دەزانین وێنەکان پێی بە چۆن: شەڕانگێزی *

 راســتی هێلــی.. دەکێشــێت گەورە ددانەکانیــان و گەورە دەمیــان..  دەکێشــێت گەورە و درێــژ کەســەکان دەســتەکانی
 بەسـەر و قـایم و، دەجـۆاڵنی قـایم پێنووسـەکەی..  نـین رێـک الپەڕەکانـدا لەسەر وێنەکانی..  دەكێشێت گۆشەتیژ

 .  بێت هێڕشدا و شەڕ لە وەکو ەره..  دەیبات و دەیهێنێت الپەڕەکاندا
  
 وێنەکـان ؟.. بێـت دوودڵ منداڵیك ئەگەر دەردەکەوێت، بۆت چۆن وێنەکان شیکردنەوەی بە: (دڵەڕاوکێ) دوودڵی *

 و رەق وێنەکێشـراوەکانی..  دەکات تۆخیان و، دەبات ال لێیان پێویست لە زیاد..  دەدات تێکیان و دەکێشێت چەوت
 . دەکاتەوە شۆڕیان خوارەوە بۆ یا..  دەکێشێت ئاسمان بو  مرۆڤ دەستەکانی..  جووڵەن بێ
  
 :مندااڵندا وێنەکانی لە تر ئاسایی نا رێگایەکی چەند *
  
 .ترس و شاردنەوە و نەبوون دڵنیا لە گوزارشە: (ئاسایی مار) پێچ پێچ شێوەی -١
 .دەگەیەنێت دڵنیایی نەبوونی..  و هاوسەنگی نەبوونی: الر وێنەی -٢
 . کەسان بە کردنە سووکایەتی و تەوس و گاڵتەجاڕی: دڕندە و ادووکەرج -٣
 .لەوەی گوزارشتە: سڕینەوە و البردن -٤
 

 . منداڵەدا ئەو ژیانی لە نییە بوونی کەسە ئەو
  
 نێـوان لە گونجـاو پەیوەنـدییەکی.. دەزانرێت بیرکۆڵ کەم منداڵ وێنەکان شیکردنەوەی بە: (هـۆش کەم) بیـرکۆڵ *

 هـاوڕێژەیی.. (دەرچوون سەریانەوە لە کە واکێشاون کەسەکانی دەستەکانی) نموونە بۆ.. نییە وێنەکانیدا شێوەکانی
   .نییە تێدا زۆریان روونکردنەوەی وێنەکانیدا لە.. تێدان زۆر دووبارەکردنەوەیان.. نین وێنەکانیدا لە
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..  دەکـات بـڕاوە ئەنـدام کەسـانێکی ێـنەیو.. بووبێـت خـراپە و ستەم دووچاری منداڵێک گەر: ستەملێکراو منداڵ *
 لەو خۆپاراسـتنی توانای کە دەردەخات، خۆی کێشەی.. نین وێنەکانی کەسەکانی لەشی ئەندامانی نێوان لە گونجان

 .  دەبنەوە دووبارە وێنەکانیدا لە رەش و سوور رەنگی.. نییە دەکرێن دەرهەقی کە ستەمکارییانە لەو
  

 :وێنەکێش مندااڵنی کێشن، دەیان وێنانەی ئەو و خەسڵەت پێی بە و گشتی شێوەیەکی بە
  
..  وێنەکاندا گەڵ لە گونجاون و گەش تابلۆکانی رەنگەکانی..  روونن و رێک هێلکارییەکانی: هاوسەن  منداڵی -١

 .دەکێشێت وێنەکانی الپەڕەکاندا ناوەڕاست لە.. بەکاردێنێت رەن  شەش بۆ چوار لە
 بەکــار زۆریــش رەنگــی..  ناکــات تەواو وێنەکانیشــی هەمــوو.. دەوێــت زیــاتری ڕەیالپە:  بزێــو زۆر منــداڵی  -٢

 .سپی و زەرد و پرتەقاڵی و سوور تایبەتیش بە.. دەهێنێت
 کەسـانە ئەو وێـنەی زۆریـش بەی..  دەکـات پارچەیـان پـارچە و دەدڕێنێـت وێنەکـانی زۆری بە: شەڕانی منداڵی -٣

ـــەرانین،) کە دەکێشـــێت ـــا( چەتەن دزن، ش ـــان و دەکێشـــێت گەورە ندەمی ـــدااڵنە ئەم..  دەرەوەن بە دانەکانی  بە من
 دەبێـتە..  دەهێـنن الپەڕەکانـدا بەسـەر پێنووسـەکانیان قـایمی و تونـدی بە زۆر بکێشن هێلەکان دەتوانن زەحمەتی

 . ببن کون الپەڕەکان کە ئەوەی هۆی
 خەمنـاک و تـۆخ رەنگـی وێنەکانیانـدا، لە منـدااڵنە ئەم: تایبەتییەکان پێداویستییە خاوەن یا نەخۆش منداڵی -٤

 بـۆ گوێیەکانیـان زۆری بە بکێشـێت، کەسـانێک وێنەی تابلۆکانیدا لە کەڕ، منداڵێکی گەر نموونە بۆ.. بەکاردەهێنن
 . دەکێشێت گەورە زۆر گوێیەکانیان یا..  ناکێشێت

  
 وێنەیـان مندااڵن کە شتانەی ئەو ووهەم..  رەنگەکان و هێلەکان وەکو هەر: مندااڵن وێنەکێشراوکانی شتە زمانی *

 :نموونە بۆ( دەدوێن) دەکێشن
ـــانوو * ـــدا ناوەڕاســـتی لە خ ـــجەرەی خـــانووە ئەو گەر: الپەڕەکان ـــانەی..  هەبێـــت پەن  منـــداڵە هاوســـەنگی نیش

 جیـابوونەوەی لە گوزارشتە..  بکێشێت الپەڕەدا هەمان لە خانوو دوو منداڵێک گەر بەاڵم.. دەگەیەنێت وێنەکێشەکە
( دایـک بـێ و بـاوک بـێ) منـداڵی بەاڵم.. دەژیـن ماڵێکـدا لە یـا خـانوویەک لە هەرەیەکەیـان کە..  باوکی و یکدا

 کێشـەی دەکـات، لەوە گوزارشـت کە دەیکێشـێت، دەالقە و پەنـجەرە بەبێ یا دەرگا بەبێ دەکێشێت خانوویەک وێنەی
 .نییە باش دەرەودا خەڵکی لەگەڵ کە پەیوەندی هەیە، ئەوەی
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 دەکێشـێت تیشـکدار و گەش خـۆرێکی وێنەی تابلۆکانیدا لە منداڵێک کە کاتێ.. دەگەیەنێت باوک زۆری بە: خـۆر *
 .خۆشیدەوێت و باشە باوکیدا لەگەڵ پەیوەندی کە لەوەی، گوزارشتە ئەمە.. 
 .دەکەن خۆیاندا بە میز کە دەبێتەوە، دووبارە مندااڵنەدا ئەو وێنەی لە ئاو: ئاو *
 .گەڕانە و گەشتە لە حەزیان کە لەوەی گوزارشتە کێشا، فڕۆکەیان و ئۆتۆمبیل وێنەی ااڵنمند گەر: ئۆتۆمبیل *
 .بەرزڕوانین و گەشبینی لە گوزارشتە مندااڵندا، وێنەی لە پەیژە: پەیـژە *
 ئـێمە کە ئەوەی لەبەر.. هەیە منـدااڵنەوە الی بە گەورەیان بایەخێکی رەنگەکان: مندااڵن وێنەکانی و رەنگەکان *
 کـارتێکەربن رەنگەکـان کە ئاساییە ئەوەش.. بوونە ژیانمان تێکەڵی رەنگەکان و، دەژین رەنگاوڕەنگدا جیهانێکی لە
 گەورەکانیشــدا و منــدااڵن ژیــانی لە رەنگــدانەوەیان و کــاریگەری فرەڕەنگــی، و رەنگەکــان.. مندااڵنــدا وێنەکــانی لە

 . نابوو ئەوتۆی ێژێکیچ..  دەبوو سڕ و سارد.. بوایە رەن  یەک ژیان گەر.. هەیە
     

 زیـاتر بە تـر رەنگێکـی لە رەنگێـ  ئەوەی بـێ دەکەنەوە، تاقییـان و دەناسـن رەنگەکـان منـدااڵن دایانگەوە لە هەر
 رەنـ  شـەش بـۆ رەنـگەوە چـوار لە.. هەڵـدەبژێرن کـراو دیـاری رەنگـی منـدااڵن بنەڕەتیدا دووەمی پۆلی لە.. بزانن

 لێکـدانەوەی پێـی بە منـدااڵن.. گەورەکانـدا روانینـی لەگەڵ جیـاوازە رەنگەکـان بـۆ منـدااڵن ڕوانینی.. هەڵدەبژێرن
 رەنگی) نموونە بۆ..  هەڵدەبژێرن رەن  رەنگەکان، خەسڵەتەکانی پێی بە مندااڵن.. هەڵدەبژێرن رەنگەکان خۆیان
 و خۆشـی و گەشـی لە گوزارشـتە بەڵکـو ناکـات، خوێن و هەڵچوون و جووڵە لە گوزارشت مندااڵنەوە، الی بە( سوور
 .دەهێنن کاری بە زیاتر تر رەنگەکانی هەموو لە سوور رەنگی وێنەکانیاندا بۆیەکردنی لە مندااڵن زۆربەی.. شادی

  
 کە کەســانەی ئەو بەاڵم.. دەکەن بۆیەیــان جــوان و گەش رەنگــی بە دەوێــت، خۆشــیان کە کەســانەی ئەو منــدااڵن
 و خۆشەویسـتی و سـۆز ئەنجامی لە ئەمەش.. دەکەن رەنگیان کەڵپێ و تێکەڵ و ناشیرین رەنگی بە ناوێت، خۆشیان
.. بـووە بەرجەسـتە هاوڕێکانیان یا خێزانەکانیان کەسانی یا مامۆستاکانیان و باوک و دایک بوغزی و رق یا شادی،

 ..بـوغز و رق یـا سـۆز و خۆشەویسـتی واتە.. دەردەبڕن بەرانبەریان رەنگانە بەو خۆیان هەستی خراپی یا باشی بە
 . هەیە رەنگدانەوەیان مندااڵندا وێنەکانی رەنگەکانی لە
  
 الیەنە لە باســـمان زۆری بە ســـەرەوە لە ئـــێمە: مندااڵنـــدا وێنەکـــانی لە( پۆزەتیڤەکـــان) ئەرێنییەکـــان الیەنە *

 لە هاوسـەن  مندااڵنی نەرێنییانە، الیەنە بەو بەرانبەر بەاڵم.. کرد مندااڵن وێنەکانی سایکۆلۆژیای نەرێنییەکانی
ــدا ــێ لە گوزارشــت وێنەکانیان ــی گەل ــی الیەن ــژدەبەخش و پۆزەتیــ  و ئەرێن ــوای و راز گەڵــی.. دەکەن م  و بەرز هی
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 لە کە منــداڵێک دەبینــین کە: نمــوونە بــۆ.. داونەتەوە رەنگیــان تابلۆکانیانــدا لە توانــا و بەهــرە و شــیرین خەونــی
.. دەکێشـیت. هتـد... یـا هونەرمەنـدێک یا مامۆستایەک یا ئەندازیارێک یا پزیشکێک وەکو خۆی وێنەی وێنەکانیدا،

 نیشــتمان و، نیشــتمانەکەی بــۆ خــۆی خۆشەویســتی لە و دڵســۆزی و ســۆز لە گوزارشــت دەیەوێــت کە منــداڵێک کە یــا
 ئـااڵی وێـنەی بکـات، خـۆی پەروەری کوردسـتان لە گوزارشت کە: کورد منداڵێکی نموونە بۆ.. بکات خۆی و پەروەری

 لەســەر کــورد پێشــمەرگەیەکی چەنــد وێــنەی ســەرکەوتنەکانیان، و کوردســتان قارەمــانی ەرگەیپێشــم و، کوردســتان
ــابەن ــا دەب ــا تــۆپەوەن، لەپشــت ی ــوولەی ی ــاران ئاراســتەی تۆپەکانیــان و تفەنگەکــان ل ــانی و، کــردوون نەی  دوژمن
 و، کوردستان کانیجوانە دیمەنە و سروشت یا.. وێنەدەکێشێت بەزین و سەرشۆری و تێکشاوی و شکستی بە کوردستان

 ئەمەشـــیان.. هەبێـــت وێنەکانیانـــدا لە رەنگـــدانەویان ئەمـــانە دەکێشـــێت.. و، نەورۆز جەژنـــی رۆژی ئـــاهەنگێڕانی
 و ســـۆز بە پێویســـتە کە.. هـــونەری پەروەردەی وانەی مامۆســـتایانی ســـەر و باوکـــان و دایکـــان ســـەر دەکەوێـــتە

 لە دروسـتیان پەروەردە تـا.. بکەن پەروەردە و گۆش کانکوردیلە کوردستان و کورد بۆ هاوبەستەبوون و خۆشەویستی
 . بکەن خۆیان پەروەریی کوردستان لە گوزارشت و بدەنەوە رەن  وێنەکانیاندا

  
 :شیکردنەوەی ئەندامانی لەش لە وێنەکانی مندااڵندا

  
 و خەمــۆکی و ناخۆشــی لە یــا..  لەخۆشەویســتیدابن و شــادی و خۆشــی لە دەروونیــان، بــارودۆخی پێــی بە منــدااڵن 

 لە گوزارشـت وێنەکانیـانەوە، کەسێتییەکانی لەشی ئەندامانی وێنەکێشانی رێی لە..  دابن دەروونیدا گرفتی و ئازار
 ئــێمە بە پەیامەکانیــان و مەبەســت..  و دەکەن بیرۆکەکانیــان و بــاوەڕ و بیــر لە و هۆشــیان لە و دەروون نــاخی

 :مندااڵن وێنەکانی کەسانی لەشی ئەندامانی نەکانیوێ شیکردنەوەی سەر دێینە کورتی بە.. دەگەیەنن
  
 بە هەسـتکردن لە گوزارشـتە..  زلـزانین بە خـۆ لە و خۆپەرستی لە گوزارشتە گەورە، سەری وێنەکيشانی: سەر -١ 

ــایی بە و، خــۆکەمزانین ــتەیی بێتوان ــانی لە بەاڵم.. جەس ــدااڵنی وێنەک ــدا، من ــانی زیرەک ــەری وێنەیکێش  گەوەرە، س
 بیـرۆکەی لە کـردن، نکـووڵی لە کـردن، شەرم لە گوزارشتە بچووکێش، سەری وێنەی.. گەورە بیرۆکەی ەل گوزارشتە

 .گونجاوە لەشدا ئەندامەکانی گەڵ لە سەر وێنەی هاوسەنگدا، مندااڵنی وێنەکانی لە. ئازار بە
 
..  دەیانکێشــن ییەوگومانــاو بە و، گەورەیــی بە کەســێتییەکان چاوەکــانی وێــنەی کە منــدااڵنەی ئەو: چاوەکــان -٢ 

 بە چاوەکانیـــان ئەگەر بەاڵم.. چاودێرێـــدان لەژێـــر هەمیشـــە کە دەکەن هەســـت وا و، ئارامییـــان نـــا لە گوزارشـــتە
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 و گۆشـــەگیری بە حەزکـــردن لە گوزارشـــتە ئەمە بـــکەن، چـــاوە لە رەشـــیان چـــاوێلەکەی یـــا بیانکێشـــن، نووقـــاوی
 نەکێشـن، وێنەکانیـان کەسـەکانی بۆ چاو ئەگەر بەاڵم.. اریبێز و ئازار نیشاندانی یا دیمەنەکان لە دوورکەوتنەوە

 چاوەکان بچووکدا بازنەی شێوەی لە کە مندااڵنەش ئەو..  ناکەن خەڵکی تێکەڵبوونی بە حەز کە ئەوەیە نیشانەی
 .بڕوابەخۆبوونیان بێ و تر کەسانی بە بەست پشت و هەڵچوون لە گوزارشتە دەکێشن،

 
ــووت هاوســەن ، منــدااڵنی: لـــووت -٣  بەاڵم..  دەکــێش ئاســایی بە وێنەکانیــان کەســێتییەکانی وکونەلووتەکــانی ل

 .دوژمنایەتی لە گوزارشتە گەورە، لووتی وێنەکێشانی
  
 یا..  هەیە قسەکردنی و زمان کێشەی یا..  چەنەبازی و بڵێی زۆر لە گوزارشتە کراوە، و زل دەمی: ددان و دەم -٤

 وەکـو هەر..  گـێچەڵ و شـەڕانگیزی لە گوزارشـتە گەورە، ددانی و گەورە میدە بەاڵم..  تر کەسانی بە بەستن پشت
 .بچڕینە و گازکردن و پەالماردان ئامادەی کە دەربخات خۆی وا
  
ـــل -٥ ــی منــدااڵنەی ئەو: مـ ــاد وێنەکانیــان کەســێتییەکانی مل  لەوەی گوزارشــتە..  دەکێشــن درێژیــان پێویســت لە زی

 دەچێـژن دەروونی ئازاری کە مندااڵنەی ئەو..  ئارەزووەکانیان لە مەستبوونیان و گەیشتن بۆ رێیاندایە، لە تەگەرە
 .سنگیانەوە بە دەنووسێنن سەریان و ناکەن کەسەکان بۆ مل وێنەکانیاندا لە.. 
  
(  گەورە دەستی.. ) دەکەن شت زۆر لە گوزارشت کێشانیان بەپێی مندااڵندا، وێنەکانی لە دەستەکان: دەستەکان -٦

 بـۆ دەگەیەنێت مندااڵن ئارەزووی ،(دەرەوە بۆ درێژ دەستی.. ) دەیانکێشن کە مندااڵنەی ئەو دزیکردنی لە ەگوزارشت
( بەهێـز و گەورە دەسـتی.. )هەیە بوونیـان تـێکەڵ و یارمەتیـدانی ئارەزووی یا ترەوە، کەسانی بە کردن پەیوەندی
( کــورت دەســتی. ).دەنوێنێــت شــەڕانگێزی یشجــار هەنــدێ.. دەســەاڵت و زاڵبــوون ئــارەزووی و تەمــا  لە گوزارشــتە
 بە پێویســـتییان کە لەوەی گوزارشـــتە( الوازبـــن و درێـــژ) دەســـتەکان ئەگەر.. نائـــارامی و دڵەڕاوکـــێ لە گوزارشـــتە
 واتە وێنەکێشـابن، کـورت دەسـتەکانیان ئەگەر.. هەیە دەوروبەرەکەیـان یارمەتیـدانی بە و، پاڵپشـتی و الیەنگرتن
..  کێشـرابن( نـاوەوە بـۆ) یـا( سـەرەوە بـۆ دەسـتەکان) بێتـو ئەگەر.. دەکەن توانـایی کەم بە هەسـت و، هەوڵنادەن
 کەســـانی قاچەکـــانی و دەســـتەکان) وێنەکانیـــدا لە بەردەوامـــی بە منـــداڵێک گەر بەاڵم..  دڵەڕاوکـــێ لە گوزاشـــتن
 ژیانیدا لە چۆن ازانێتن منداڵە، ئەو بێزاری و گۆشەگیری لە گۆزارشتە ئەمە( نەیانکێشێت و بیربکات لە وێنەکانی

 .بکات رەفتار
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 لە گوزارشـتە( بکێشـێت ناشـیرین وێنەکـانی کەسـەکانێ دەموچاوەکانی) وێنەکانیدا لە منداڵێک ئەگەر: دەموچاو -١
 هەسـتی لە گوزارشـتە یـش،( خەمگـین و ترش دەموچاوی.. )دەژیت لەگەڵیاندا ئەوخێزانەی ناو ناکۆکییەکانی و رق
 . کاتەدا لەو منداڵە ئەو
   

 :لە قوتابخانەکاندا( پەروەردەی هونەری)وانەی 
  

 و بنەڕەتـی قۆنـاغی قوتابخانەکـانی لە خوێندن، پرۆگرامی وانەکانی لە یەکێکە کە( هونەری پەروەردەی) وانەی 
 بـایەخ و گرنگـی پێویسـت وەکـو کوردسـتاندا، قوتابخانەکـانی زۆربەی لە ئەمـڕۆش تا بەداخەوە، بەاڵم.. ئامادەیی

 وانەیەکـی بە بەڵکـو نـاڕوانن، لێـی سـەرکی وانەیەکـی وەکـو و، خـراوە پشـتگوێ رادەیەک تا.. نەدراوە یەوانە بەم
 ئاسـتی لە نـابەڵەدن زۆر سـپاردوون پـێ وانەیەیان ئەم وتنەوەی کە مامۆستایانەی لەو هەندێ یا. دادەنێن الوەکی

 ســـایکۆلۆژیای شـــیکردنەوەی و اندنهەڵســـەنگ لە و وێەکێشـــان هـــونەری لە و( هـــونەری پەروەردەی ئامانجەکـــانی)
ــان وێنەکــانی ــانەت.. قوتابییەکانی ــا پەیمانگــا دەرچــووانی) لە شــێوەکارن، و پســپۆر کە مامۆســتایانەی ئەو تەن  ی
ـــولێژی ـــانن ک ـــی - هونەرەجوانەک ـــێوەکاری بەش ـــا ،(ش ـــایەخ تەنه ـــانی بە ب ـــد قوتابی  ئەودوای و، دەدەن بەهرەمەن

 بـۆ( نـزم نمرەیەکـی) وێنەکانیـان مەبەسـتی لە تێنەگەیشـتن و نـابەڵەدی بە یـا.. دەخەن پشتگوێ قوتابییەکانیان
 لە هــۆیەکە ئەمەش.. منــدااڵنە ئەو دەروونــی لەســەر لە دەبێــت خراپــی کــارتێکردنێکی کە دادەنــین، قوتابییەکــان

ــۆیە.. هــونەری پەروەردەی وانەی لەم منــدااڵن لە بەشــێک تــۆرانی و، هــونەری پەروەردەی دواکەوتنــی هۆیەکــانی  ب
 کەسانی سەرپەرشی بە ئەمەو.. بکرێت هونەری پەروەردەی وانەی بە پێدان بایەخ و گرنگی لەسەر جەخت پێویستە
 چاالکییەکـــــانی بەڕێـــــوەبەرێتی) الیەن لە ســـــااڵنە( منـــــدااڵن وێنەکـــــانی ســـــایکۆلۆژیای) لە شـــــارەزا و پســــپۆر

 کۆرســـی) هـــونەری پەروەردەی وانەی مامۆســـتایانی بـــۆ شـــارەکانن بەڕیـــوەبەرێتی بە ســـەر کە ەوە( قوتابخانەکـــان
 بواری لە تاقیکردنەوەکان و داهێنان و شارەزایی و زانیاری تازەترین بە.. بکرێتەوە( هونەری پەروەردەی راهێنانی

 ئامانجەکــانی پێویســتە دەڵێـنەوە وانەیە ئەم کە مامۆســتایەنەش ئەو.. بهێــنن رایـان مندااڵنــدا هـونەری پەروەردەی
 مەبەســتەش ئەم بــۆ هەبێــت، هونەرییــان رۆشــنبیری بەگراونــدێکی پێویستیشــە ەرچــاوبگرن،لەب هــونەری پەروەردەی
ــدییان کە بخــوێننەوە پێویســت ســەرچاوەی ــوارەوە بەم پەیوەن ــابەڵەد تــا.. هەیە ب ــارەی لە نەبــن ن ــانی ب  قۆناغەک
 .مندااڵن وێنەکانی سایکۆلۆژیای شیکرددنەوەی بارەی لە و، مندااڵن گەشەکردنی

  

 .داهاتوون هیوای مندااڵن چونکە.. هەڵدەگرێت زیاتر لێکۆڵینەوەی و باس بابەتە ئەم
 

 ٢١١٥ جوونیی ٢٦
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 .لە رێی دەردەکا.. زۆر نازپێدان بە منداڵ

  
 سـەرمایەن و سـامان گرنگتـرین منـدااڵن.. گەالنـن داهاتووی هیوای.. ژیانن تۆی مندااڵن.. خۆشەویستن زۆر مندااڵن

 .بەنرخترن زێڕیش نەوت لە کە.. 
  

 جــوانتر.. بکەیــن ئاراســتەیان باشــتر تــا.. بکەیــن پەروەردە و گــۆش ئەمڕۆمــان چاوگەشــەکانی کــوردیلە دروســتر تــا
 بۆ شیاوتر و خۆشتر خوازراوی ئایندەیەکی و ژیان هێنانەدی لە دەبین دڵنیا زیاتر.. بکەین ئامۆژگاریان و رێنمایی

ــن کوردیلەکانمــان. کوردســتان و کــورد ــانەبەخۆی و بــڕوا سوودبەخشــی و دروســت تــاکی ەب و کەســایەتی بە دەب  متم
 بەرگەی دەتـوانن.. دەبێـت شـیرینمان کوردسـتانی بـۆ هاوبەسـتەبوونیان و خۆشەویسـتی و سۆز.. کوردیمان کۆمەڵگای

ــە و بەرهەڵســت ــگەژە و کێش ــاری و تەن ــاتەکانی و گۆڕانک ــان کارەس ــرن ژی ــازایی ئەوپەڕی بە..  بگ ــڕوا بە و ئ  و ب
 .ببنەوە رووبەروویان بوێرانە متمانەوە،

  
 قەد کەڵەداری ببــنە تـا بگەیەنـین، پیـان جـوانی بە پێویســتە کە نەمامـانەن، ناسـکە و تەڕ شـوولکە ئەو منـدااڵن
 روودا تسۆنامی و زریان و رەشەبا هەڵکردنی بە و، باکبن بێ و خۆڕاگربن ناخاچوو، بە داکوتراوی رەگ و ئەستوور

 .هەڵنەتەکێن ژیان کارەسەتاکانی و
  

 بەاڵم..  سـنوورن بـێ و رادەبەدەر لە جگەرگۆشەکانیان، بۆ باوکان و دایکان خۆشەویستی و میهرەبانی و سۆز راستە
 .پێشترە لە و شیرینتر دروستیی بە پەروەردەکردنیان

  
 ".شیرینە بەرەکەی بەاڵم.. تاڵە پەروەردە رەگی: "دەڵێت( ئەرستۆ) 
  
 بەختەوەریــان کە شـتەیە ئەو ئەمە..  بـکەن منــداڵەکانتان فێـری بـاش ئامۆژگـاری: "دەڵێــت( بتهـۆڤن ڤـان لـۆدڤیج)

 ". زێڕە نەک دەکات
  

 ..  منداڵدا کەسایەتی پێکهێنانی و پێگەیاندنی لە سەرکییە بنەمایەکی..  پەروەردەییە دەزگای یەکەمین خێزان
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 پشت دەتوانێت و دەبێت گەورە تا..  فێردەبێت و، وەردەگرێت و، دەژیت و، چاوهەڵدێنێ خێزاندا باوەشی لە منداڵ
ـــانی بە ـــۆی تواناک ـــتێت خ ـــاڵ دوای لە..  ببەس ـــزان، و م ـــداڵ خێ ـــاوەیەکی من ـــش م ـــای لە زۆری ـــدا دەزگ  کە دووەم

 ئەو و رەفتارەکــانی و رەوشــتی خەســڵەتەکانی زۆربەی بەاڵم..  بەســەردەبات مــاڵەوەیە، تەواکەری و قوتابخــانەیە
 لە خێـزانەکەیەوە، ئەنـدامانی لە مـاڵەوە لە تەمەنیـدا، یەکەمـی ەیسـاڵ پێـنج لە..  بـووە فێریان منداڵ شتانەی
ــک ــاوک و دای ــک و ب ــرا و خوش ــوکارییەوە و ب ــوون وەری کەس ــا..  گرت ــارەکەی و دایەن لە ی  دادەکــانی و پەروەردەک

 کە دەکەن راسـتییە ئەم لەسـەر جەخـت هەموویان توێژینەوەکان و لێکۆڵینەوە..  گرتوون وەری ساوایانەوە باخچەی
(  فرۆیـد. )  منداڵـدا ژیـان لە قۆنـاغە، مەترسـدارترین و، هەستیارترین و، ناسکترین و، گرنگترین قۆناغە ئەم

 ".سااڵن شەش تا تایبەتیش بە..  دەبێت دروست منداڵیدا تەمەنی لە تاکێک هەر کەسایەتی زۆری بەشی: "دەڵێت
  
 خوێنـدنی قۆنـاغی مررۆڤـدا، ژیـانی لە قۆنـا  ینگرنگتـر: "دەڵێـت قۆناغەوە ئەم بارەی لە هەر( مەنتسۆری ماریا)

 ".سااڵنە شەش تەمەنی تا دایکبوونەوە لە کە ژیانە، قۆناغی یەکەمین بەڵکو نییە، زانکۆ بااڵی
  

 یـا دروسـتبن..  دەچەسپین و دەگرن دەق ساڵەدا پێنج لەم مرۆڤ، کەسایەتی و ژیان بنەماکانی و خەسڵەت زۆربەی
 خوێندنەوەی و سەرنجدان بە..  دەبێت منداڵدا داهاتووی و ئەمڕۆ ژیانی لە انەوەیانرەنگد و کارتێکردن نادروست،
 ئەوە و بکەیـن ئەو پێشـبینی دەتـوانین..  قۆنـاغەدا لەم منـداڵ ئەمـڕۆی رەفتارەکانی و کەوت و هەڵس و خەسڵەت
 رۆشـنبیر و تەبا و پێکو رێک خێزان تا..  کایەوە دێتە لێ کەسایەتییەکی چ داهاتوودا لە منداڵە ئەم کە بزانین

 و خێزانـــی هەوای و کەش زیـــاتر تـــا..  بـــن منـــداڵ گەشـــەکردنی قۆناغەکـــانی شـــارەزای زیـــاتر تـــا..  وریـــابن و
ـــان ـــار رەفارەکانی ـــن دروســـت و لەب ـــداڵەکانیان..  ب ـــایۆلۆژی پێویســـتییە مەســـتی من ـــبن ســـایکۆلۆژیاکانیان ب ..  ب
 دێـنە لـێ کۆمەاڵیەتییـان و هاوسـەن  کەسـایەتی و تـاک و، دەکەن گەشـە سروشـتی بە و دروستی بە منداڵەکانیان

 . کایەوە
  

 و میهرەبـانی منـداڵەکانیان، بۆ دڵسۆزترن و، بەزەییتر بە و، سۆزدارتر کەسێ هەموو لە باوکان و دایکان بێگومان
 لە نهـاتە( غەریزییە) ماکییە خۆشەویستییەش و سۆز ئەم..  سنوورە بێ و هاوتا بێ و رادەبەدەر لە خۆشەویستیان

 .هەیە تریشدا گیانەوەرەکانی زۆربەی لە بەڵکو نییە، مرۆڤدا
  

  چونکە..  بهێڵنەوە خۆیاندا دڵی لە منداڵەکانیان، بۆ خۆشەویستییەیان زۆر ئەم باوکان و دایکان پێویستە
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 و داریئاگـا لە زیـادەڕۆیی و، منـداڵەکانی بە نـازدان زۆر و، دایـک خۆشەویسـتیەی و سـۆز هەموو ئەو ئاشکراکردنی
 نەرێنـی رەنگـدانەوەی و کاریگەری و، دەگەیەنن منداڵەکانی بە زۆر زیانێکی پیاهەڵدانیان، و پاراستن و چاودێری

 بـۆ بەزەییـان و سۆز باوکان و دایکان کە ناڵێین ئەوە ئێمە..  دەبێت داهاتوویان و ئەمڕۆ ژیانی لەسەر خراپیان و
 شـادی و ئاسـوودەیی و، مندااڵن بۆ پێوستن بەزەیی و خۆشەویست و سۆز پێچەوانەوە بە..  نەبێت جگەرگۆشەکانیان

 و سۆز لە کردن گوزارشت لە زیادەڕۆیی و، بێت هاوسەنگی شێوەیەکی بە پێویستە بەاڵم..  دەبەخشێت دەروونیان بە
 هەمـوو واتـا"  مانـا بە خـوێش خـوێ، بە شـتێ هەمـوو: "  وتەنـی کـورد..  نەکەن منـداڵەکانیان بۆ خۆشەویستییان

 کە ئەوەیە باشـرین) دەڵـێن وەکـو..  دەبێـت خـرا  تێپەڕی ئەندازەیە لەو کە هەیە، خۆی ئەندازەی و پێوەر شتێک
 بـێ بەخێـودەکەن، ناز بە منداڵەکانیان کە دەکەن بەوەوە شانازی باوکان و دایکان لە هەندێ( .. بێت مامناوەندی

 .دەگەیەنێت منداڵەکانیان ژیانی بە خراب ئاکامێکی چ نازبەخێوکردنە، بە ئەو بزانن کە ئەوەی
  

 منجڕ..  هەیە ناپەسەندی و خرا  خووی و رەفتار کۆمەڵیک کە منداڵەیە ئەو هەڵنراو، زۆر و، نازپێدراو منداڵی
 دیکتـاتۆرێکە کـورتی بە..  شەڕانگێزە و داگیرکەر و چاونەزێڕ ملهوڕە، و السار خۆپەرستە، و نێرگزی بێزارکەرە، و

..  ناکرێـت کـۆنترۆڵ و، دەبێت خراپتر تابێت و، گەشەدەکات گەورەبوونیدا، و گەشەکردن ەڵلەگ کێشەیەش ئەم.. 
ــارە و رەوشــت ئەو چــونکە ــنە ناپەســەندانە، رەفت ــانی لە هەمیشــەیی خــوویەکی دەب ــدااڵنەدا، ئەو ژی ــورد وەک من  ک
 ".پیری بە لێناهێنێت وازی شیری، بە گرت خوویەکی: "دەڵێت

  
 کە لێـدەکەن، داوامـان و دەکەنەوە ئاگادارمـان مندااڵن، پزیشکانی و دەرووناسان و وەردەپەر بواری پسپۆرانی بۆیە
 نادروسـتەوە رەفتاری و رەوشت بە خوو تا..  الوێنینەوە نەیان ئەندازە لە زیاد و نەدەین منداڵەکانمان بە ناز زۆر

 بێزارکــردن زۆر کە..  ەنەوەدەک ئەوە لەســەر چەخــت..  ناهاوســەن  و ســەقەت هــاواڵتی و تــاک نەبــنە و، نەگــرن
 .المێژی و پاراستن و ئاگاداری زیاد و نازپێدان زۆر لە باشترە

  
 کە نـازانن ئەوە بەاڵم..  کـاتییە و سـاکار و ئاسـان و ئاسـایی شـتێکی نازپێـدان کە واتێـدەگەن، باوکـان و دایکان

 دەوروبەریـان، ئەوانەی هەمـوو بۆ و نەنازپێدراوا ئەومنداڵە بۆ زیانبەخش و خرا  زۆر ئەنجامەکانی و رەنگدانەوە
 منــداڵەکانیان بە نازپێــدانە زۆر ئەم بــاجی دەبــن، مەفــتەال و گیــروودە باوکــان و دایکــان هەمووشــیانەوە پــێش لە

 یاخی و هەڵدەچن زوو پێگەیشتووانە، سەقەت مندااڵنە ئەم..  هەرزەکاریدا قۆناغی لە تایبەتیش بە..  دەدەنەوە
 رەوشـت و دەرچـوونە رێ لە کە منـدااڵنی ئەو بـۆ نێچیـر دەبـنە و هەڵدەخەڵەتێن زوو..  ندەب سەرەڕۆ و بەلەسە و
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 مـــادە تووشـــی لەوانەشـــە و، دەکەن خواردنەوەیـــان مەی و جگەرەکێشـــان فێـــری..  چەقاوەســـوون و بەرەاڵ و بەد
 .بکەن هۆشبەرەکانیشیان

  
 رێگـا باشترین..  بخەین پشتگوێان و پەراوێز ناشبێت..  و بکەین منداڵ نازپێدانی لە زیادەڕۆیی نابێت کورتی بە

 . گەڵیاندا لە هاوسەنگییە و مامناوەندی مامەڵەکردنی
  

 .زیانەکانی زیادەڕۆیی لە نازپێدان

  
 منـداڵ داواکـانی و فرمـان هەمـوو هێنـانەدی بـۆ ملکەچکـردن و نازپێـدان لە زیـادەڕۆیی زیانەکـانی و، خەسڵەتەکان

 :دەکەین زیانانە و خەسڵەت لەو هەندێ لە باس بە..  زۆرن
  
 ببێتەوە، ژیان تەنگەژەکانی و کێشە رووبەبەڕووی و، بگرێت ئەستۆ لە بەرپرسێتی ناتوانێت نازپێدراو، منداڵی -١

 ســەرکەوتووی بە بتوانێــت و دەربەرێــت و، فێربێــت ئەوەی بــۆ نەپەڕیــوە، تــێ پێویســتدا تــاقیکردنەوەی بە چــونکە
 .بکات مامەڵە کێشەکاندا لەگەڵ

  
 وا ئەو چــونکە..  دەدات بەدەســتەوە خــۆی زوو و، بگرێــت ژیــانی نوشســتییەکانی و شکســتی بەرگەی ناتوانێــت -٢

 .بکرێن دابین بۆ داواکانی هەموو هەوڵدان بەبی کە راهاتووە
 تەنـانەت..  بـاوکی و دایک وەک دەبەستێت، تر کەسانی بە پشت نابەستێت، خۆی بە پشت و المێژە نازپێدراو -٣
 جێبەجێکردنــی بــۆ..  بڕیاربــدات بــاوکی و دایــک رای و پــرس بەبــێ کە نیــیە ئــازایەتییەی ئەو ابخانەشــدا،قوت لە

 کێشەی و دەبات گزی و درۆ بۆ پەنا جار زۆر بۆیە..  دەبەستێت تر کەسانی بە پشت هەر قوتابخانەش ئەرکەکانی
 .دەبێت مامۆستاکانیدا لەگەڵ

 دەکـات شکسـتی و شۆک توشی کۆمەڵدا ناو لە زۆرەکانی، سەیرە شتە و دیاری و داوکاری لە مەست، نازپێدراوی -٤
 .بکەن دابین بۆ داوابکات، و بخوازی چی و، هەڵبگرێت نازی کە نییە ئامادە کەس چونکە.. 
ــدراو -٥ ــتە نازپێ ــاتر خــۆی لە..  نەویســت کەس و خۆپەرســت و نێرگــزی کەســایەتییەکی دەبێ ــر کەســێکی زی  بە ت

 ناگرێـت لـۆمەکردن و رەخـنە بەرگەی..  خۆی راکانی سەپاندنی لەسەر سوورە و کەلەڕەقە..  نازانێت خۆی هاوتای
  کە دەکات هەست وا نازپێدراو..  دەزانن بەدەری رەوشت و لەخۆبایی بە خەڵكی..  ناگرێت ئامۆژگاریش لە گوێ و،
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 .لهوڕم شەڕانگێز کەسایەتییەکی دەبێتە خۆی، نایگرێتە و بۆتەوە تەسک بەرچاویدا لە جیهان
ــدراو، -٦ ــاخوڕە و گۆشــەگیر نازپێ ــزە و تەنی ــۆمەاڵیەتی و، دوورەپەرێ ــیە ک ــێکەڵ و، نی ــۆمەڵ بە ت ــت ک  بە..  نابێ

 .دەکات بەشداری کۆمەڵ بە یاری و کۆمەاڵیەتییەکان بۆنە لە کەمیش
 بێت ێشترلەپ و کەس یەکەمین ئەو شتێکدا هەموو لە دەیەوێت..  نییە ئۆقرەگرتن و ئارامی و چاوەڕوانی فێری -١
 .نەگرن پێ رێی دەستووریکیش و رێسا و یاسا هیچ.. و
 و، ســـواربووە قســـەی نەکـــردووە، لەگەڵ لێپێچینەوەیـــان و هەبـــووە رەهـــای دەســـەاڵتێکی و ئـــازادی مـــاڵەوە لە -٨

 دەســتوور و ســەروەرە یاســا.. نیــیە رەهــایە ئــازادییە ئەو کۆمەڵــدا نــاو لە بەاڵم..  رەتنەکــردوونەتەوە داواکانیــان
 .دادپەروەری و یەکسانی و، دەستوور و یاسا دوژمنی دەبێتە بۆیە..  هەیە لێپێچینەوە و سنوور و دەکرێت بەجێجێ
ــتەکانی نرخــی -٩ ــت، ش ــۆ چــونکە نازانێ ــان ب ــدووبووونێکی و ئەرک هــیچ دابینکردنی  ئەو چــاکەی..  نەکێشــاوە مان

 .کردوون دابین بۆیان کە نییە لەبەرچاو کەسانەشی
 داواکانی جێبەجێکردنی بۆ باوکی و دایک خستنەسەر فشار بۆ ، سەرکەوتوو چەکێکی بە دەکات انگری جار زۆر -١١
ــان و، دەگرێــت وڕک..  ــان لە م ــت خــواردن ن ــدا بە خــۆی و، دەگرێ ــوز و دەگرێــت و دەدات زەوی ــۆ..  دەکــات نوزەن  ب

 .اتدەک دروستکراو کۆکینی بە دەست و، دەڕێژێ فرمێسک هەندێ هەڵوێستەشی ئەم خۆشکردنی
 دەیەوێـت ئەم..  خۆشەویسـترن ئەم لە ئەوان کە دەکات واهەست..  دەکات براکانی و خوشک لە غیرە جار زۆر -١١

 داهـاتوودا لە کە لێـدەکات، وای هەڵەیە هەستە ئەم..  بن فرمانەکانی ملکەچی و، هەبێت سەریاندا بە دەسەاڵتی
 .بکاتەوە گەورەکان لە تۆڵە

 رووی لە نابێـت..  بکەیـت کەسـدا لەگەڵ شـەڕ نابێـت دەڵێـت پێی کە نموونە بۆ..  نادات( نـا) وشەی بە گوی -١٢
 وادەزانێـت ئەم بەاڵم.  هتـد...  نابێـت..  بکەیـت خـرا  منـداڵی هـاوڕێتی نابێـت..  هەڵبگەڕێیـتەوە مامۆستاکاندا

 .تێپەڕێ گوێیدا الی بە و بایەکە
 خاوەندارێتی و زەوتکردن و داگیرکردن بە حەز..  نییە سنووریان داواکارییەکانی و، دەگرێ زۆر پەڵپی و وڕک -١٣

 .هەبێت ئەو شتەکانی لە باشتری و جوانتر شتی تر، منداڵێکی ناکات حەز و، دەبات ئیرەی..  دەکات
ــوو لەە رەخــنە -١٤ ــت شــتێ هەم ــیە رازی کەســیش لە و، دەگرێ ــز و، نی ــت کەســیش رای لە رێ  و کەلەڕەقە..  ناگرێ

 .پسەپێنێت خۆی رای دەیەوێت هەمیشە
 .ناکات ئارەزووەکانی و پێویستییەکانی نیوان لە جیاوازی -١٥
 .دەکات بێزاری بە هەست هەمیشە -١٦
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ــانی لەگەڵ قوتابخــانە لە -١١ ــدەرە و شــەڕانی..  ناســازێت و هەڵناکــات مامۆســتااکانیدا و تــر قوتابیەک ..  جوێن
 .دووردەکەونەوە لێی و ناوێت ۆشیانخ بەدانەی، رەفتارە ئەم لەبەر..  چەتوونە و السار و خۆپەرست

 رانەهــاتوون، لەســەری ئەوان کە دەبــن، چــاوەنواڕنەکراو کوتــوپڕی بــاردۆخێکی رووبەڕوی نازپێــدراوەکان، زۆر -١٨
 چــاودێری و بکــات دابــین بــۆ خواســتەکانیان کە ناکــات بــۆ ئەوەیــان زامنــی کۆمەڵگــا چــونکە ئاســاییە، ئەمەش

 و کـۆمەڵ دوژمنـی دەبـنە بـۆیە..  یارمەتیـدانن و هاوکاری شایانی کە نەبێت ەکەسان ئەو تەنها بکات، تایبەتییان
 نامێنێـت خۆیـان بە بڕواشیان..  دەبن دەرووونی دڵڕاوکی و ئومێدی بێ جۆرە تووشی..  و نابن رازی شتێک هیچ لە
 .شکتییەوە قۆناغی دەچنە و دەڕووخی ورەیان.. 
 بنەماکانی بە و دەستتوور بە گوێ..  و نادات رێنماییەک و ۆژگاریئام هێچ بە گوێ و، ئاژاوەچییە نازپێدراو، -١٩

 . نادات کۆمەاڵیەتییەکان نەریتە و داب و بەرزی رەوشت
 نازپێــدانەوە زۆر ئەنجــامی لە نێگەتیڤــانە کاردانــانەوە و خەســڵەت ئەو نیــیە مەرج( ســەد ســەدا لە) بەاڵم -٢١

 تیـژی و تونـد و لـۆمەکردن و خۆشنەویستن و پەرواێزکردن یئەنجام لە پێچەوانەوە، بە دەشێ..  بووبن بەرجەستە
 .بووبن ناپەسەند رەفتار و ناهاوسەن  منداڵی دووچاری ترەوە بەهۆی یا..  و نەبوونی و
  

 بدەن؟ دەەست لە کۆنترۆڵ و بترازێت کار لە کار ئەوەی پێش بکەن چی دایکان
  

 و، بەسـەردەبات منداڵەکانیـدا لەگەڵ کـات زیـاترین کدایـ مـاڵەوەدا لە چـونکە..  بـکەن چـی دایکـان دەڵێین بۆیە
 ئەوەی بـۆ..  بەڕێـز دایکـانی بەرچاوی دەخەینە خااڵنە و رێنمایی ئەم بۆیە..  ئەندازەیە بێ بۆیان خۆشەویستیشی

 لە رێ و، بـکەن کەوت و هەڵـس سـەرکەوتوو، و دروسـت شـێوەیەکی بە خۆشەویستی، لە و بەزەیی لە و لەسۆز دور
 .بگرن منداڵەکانیان ناپەسەندکانی و رینناشی رەفتارە

  
 فێــری و، بەشــداربکە منــداڵەکانت و، وەربگــرە ناومــاڵ ئیشــوکاری هەنــدێ لە ســوود دڵســوز، و ســۆز بە دایکــی -١

 و هاوکاری رووحی شینبوونی..  بکەم پێ ئیشیان نایات دڵم و ناسکن مەڵێ ئەوەش..  بکە هاوکاری و یارمەتیدان
 و ئـــیش فێـــری منـــداڵەکانت..  دەکـــات ودڵخۆشـــت شـــاد ژیانـــت درێژایـــی بە اڵەکانتـــدا،مند دڵـــی لە یارمەتیـــدان
 .دەگرن تر کەسانی و تۆ لە رێز..  دەزانن ماندووبوون و رەنج بەری.  دەبن خۆبەستن بە پشت و بەرپرسێتی

 و یـاییدڵن بە کـردنە، سـوپاس ئەم..  بـکە یـان(سـوپاس) خۆشەوە روویەکی بە دەدەن ئەنجام باش کارێکی کە -٢
 بـۆ کرنـدا، سـوپاس لە بە نمـوونە خـۆت تـۆ کـردار بە بەڵکو قسە، بە نەک..  دەزانن پێزانینی و رازیبوون و رێز
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 فێـری..  بـکە ی - سـوپاس - دادەنێـت بـۆ خوردنەکانتـان شاگردەکە کە ماڵ، دەروەی چێشخانەیەکی لە گەر نموونە
 لەدایکبـــوونییەوە، جەژنـــی بـــۆنەی بە کە ێرێـــت،بن هاوڕێکـــانی بـــۆ سوپاســـنامە نووســـین بە کە بـــکە منـــداڵەکەت
 .درێژەپێدان و پێزانین مایەی بە ببێت جوانە وشە ئەم تا.. کرد پێشکەش دیارییان و لێکرد پیرۆزباییان

 لێپێچیـنەوەی و رایبگریـت و نەکەیـت لـێ چاوپۆشـی پێیویسـتە دەبەزێنێـت، کـۆمەاڵیەتی سنووری منداڵەکەت کە -٣
 و دروسـت کـۆمەاڵیەتیی کەسـێکی ببێـتە تـا بکـات، رەفتـار دروسـتی بە پێویسـتە کە ەنەتێیـبگەی.. بکەیـت لەگەڵدا

 .دەپارێزێت زیادەڕۆیی و ناز لە منداڵەکەت.. رێنمایی و ئامۆژگاری و لێپرسینەوە و تەمێکردن.. رەفتار هاوسەن 
 هاوکــاری و تیــدانیارمە و رێــز و ســازان و بەزەیــی و ســۆز و جــوان رەفتــاری و بــاش کــاری لەســەر منــداڵەکەت -٤

 هەڵـس تردا کەسانی گەڵ لە سەرکەوتوویی بە چۆن کە بکە فێری..  رابهێنە لێبووردن و مرۆڤایەتی و خێیرخوازی
 کەرەســتانەی و بـابەت ئەو بـکە فێـری..  درێژبکـات لێقەومـاو و دامـاو بـۆ یـارمەتی دەسـتی چـۆن..  بکـات کەوت و

 .هەیە پێیان پێویستییان کە مندااڵنەی بەو بەخشێت بێ بێزاربووە، لێیان کە یارییەکانی
 بــۆ..  نەبێــت هەڵنــانە ئەو شایســتەی کە منــداڵەکەت، ستایشــی و پیاهەڵــدان و هەڵنــان لە مەکە زیــادەڕۆیی -٥

 سەرکەوتنی ئەگەر بکات، بەشداری کە لێبووە حەزی خۆی کە وەرزشیدا، کێبڕکێیەکی لە منداڵەکەت، ئەگەر نموونە
 ئەوەی بەڵکـو..  هەڵـمەدە باڵیشـیدا و شان بە..  لێبکە و پیرۆزببایی نە و بدەرێ تیخەاڵ نە..  نەهێنا بەدەست

 لە پیرۆزباییـت کە جوانە زۆر رەفتارەشت ئەو کرد، کێبڕکێکەدا لە شداریت بە وەرزشییەوە رووحێکی بە تۆ بڵێ پێ
 ئەوەی بـــۆ بــکە، زیـــاتر راهێنــانی..  بـــدات پــێ کۆڵـــت شکســتییە ئەم نابێـــت..  کــرد ســـەرکەوتووەکانت هــاوڕێ

 ژیانـدا لە کە بـزانین ئەوەش دەبێـت..  بهێنیـت دەسـت بە بـاش ئەنجـامێکی و سەربکەويت داهاتوودا، لەجارەەکانی
 .هەیە سەەرکەوتن و شکستی

 بەراورد تــر منــداااڵنی بە منــداڵەکەت نابێــت...  منــداڵەکەت غیرەنەکردنــی و دەروونــی هەســتی پاراســتنی بــۆ -٦
 هەمـوو لە فـاڵن کـچەکەی..  وریـایە و زیـرەک چەنـد بـڕوانە تـۆدایە، تەمەنی لە منداڵ نەفاڵ نموونە بۆ..  بکەیت

 .هتد... دەیە نمرەکانی وانەکاندا
ــت -١ ــەر چەخ ــداڵەکەت کە بــکە، ئەوە لەس ــری من ــوانە نەریــتە فێ ــان ج ــۆ..  بێــت کۆمەاڵیەتییەکانم )  نمــوونە ب

 و دەستخۆشـی وتێربـوونی خـواردن نـان دوای میـوان، بەخێرهـاتنی بـاش، ئێوارەتـان باش، رۆژتان باش، بەیانیتان
 .بکات سۆپاست

 .بکە کردنیشی پاشەکەوت فێری..  بزانێت پارە نرخی کە بکە منداڵەکەت فێری -٨
 و، دەەگرێـت خـواردن نـان لە مان گرتووبێت، سەری پێشتر ئەگەر ناز، لە چەشنێک و چەکێک وەکو منداڵەکەت -٩

 بـۆ بکـات ناچـارات و، رابکێشـیت بەزەییـت و سـۆز و، داوەوە بتخـاتتە ئەوەی بـۆ دەکات، نوزەنوز و گریان بە دەست
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 رێگـایەکی گریـان، و خـواردن لە مانگرتن کە جێگیربووە، مێشکیدا لە ئەوە ئەو..  بکەیت دابین بۆ داواکەی ئەوەی
ــاش ــەرکەوتووە و ب ــۆ س ــایلکردن ب ــۆز و ق ــی و س ــی و دڵنەرم ــاتنەوەی بەزەی ــک ه ــاوکی، و دای ــۆ ب ــیجێبە ب  جێکردن

 .روودامێنن لە باوکی و دایک ئەوەی بۆ دەگرێت، مانگرتنە ئەم میواندا بەردەم لە جاریش زۆر..  خواستەکانی
 

 شـەش کـوڕێکی مـاڵەکە دێـت، میوانیـان ماڵێـک رۆژی.. ) دەگێـڕمەوە بـۆ خواردنتان لە مانگرتوو منداڵێكی چیرۆکی
 داوای دەزانێــت، هەل بە کــاتە منــداڵەکەیان دادەنــێن، نــانخواردن خــوانی ســەر لە خــواردن کە..  دەبێــت ســااڵنیان

 گریـان بە دەستی و، گرت نانخواردن لە مانی منداڵەکەی..  ناکڕم بۆت وتی دایکی..  کرد دایکی لە شتێکی کڕینی
 بە درێـژەی..  ناخۆم نان وتی منداڵەکە نەکردەوە، دووبارە لێی بخۆ، نانەکەت ورە وت پێی یەکجار دایکی..  کرد
..  بکـڕن بـۆی کە دەدەن پـێ بەڵێنـی و دێـن دەنگیـیەوە بە بزانێـت تـا هەڵـدەبڕی، سەری باریش و جار دا، نگریا
 چی چێشتخانەکەشیاندا، لە نەهێشتەوە، منداڵەکە بۆ خواردنێکیان هیچ و خورا نان.. نەپرسییەوە لێی کەس بەاڵم

 دەهـوڵ سـکی برسا لە.. دەگریا منداڵە.. یەکداال بە چوون هەریەکە ئێوارە دوای.. شاردەوە لێیان دەشیا خواردن بۆ
 کەشـیاندا، (سـاردکەرەوە) لە.. بیخـوات کە نەدۆزیـیەوە هيچی.. چێشتخانەکەوە چووە ماتەمات بە.. لێدەدا زوڕنای
.."  نەماوەتەوە خواردنێک هیچ: "وت پێی دایکی.." برسیمە: "وت دایکی بە چوو.. هەبوو خاوێن و سارد ئاوی تەنها

 دەگریـا کـوڵ بە ئەمجارەیان.. ناکەوت لێ خەوی و هێنا بۆ زۆری برسێتی بەاڵم.. بنێت مل نووستن ەرەوب ناچاربوو
 (.نەچوو الیدا بە دایکی بەاڵم.. برسێتی تاو لە بەڵکو کرد، داوای شتەی ئەو بۆ نەک.. 
  

 لە خـواردنی ژەمێکـی ..الوەنـا بە منـداڵەکەی بـۆ خۆشەویسـتیی و بەزەیـی و سـۆز بوو، دووربین و زیرەک دایکە ئەو
 لە مان و نەکاتەوە دووبارە رەفتارە ئەو منداڵە ئەو هەرگیز کە فێرکرد ئەوتۆی وانەیەکی بەاڵم.. بڕی منداڵەکەی

 هـۆیەکی پـاڕانەوە و گریـان و خـواردن لە مـانگرتن و وڕگـرتن کە کـرد، منداڵەکەی فێری ئەوەی.. نەگرێت خواردن
 بە تەنهـا بهاتایە گەر.. کرد بابەتەدا ئەم لەگەڵ مامەڵەی ژیرانە دایکە مئە.. داواکانی هێنانەدی بۆ نین پەسەن

.. نازپێـدراو منـداڵێکی بە دەبـوو منـداڵەکەی.. بکردایە لەگەڵ مامەڵەی سنووری بێ خۆشەویستیی و بەزەیی و سۆز
 بڕینی بە بەەڵی.. ناگرێت دایکی فرمانەکانی لە رێز بێت گەورەش کە.  بەخوویەکی دەبوو خواردن نان لە مانگرتن
 و ئەمــڕۆ ژیــانی لە و هەمیشــەی خــوویەکی بە ببێــت منــداڵەکەی رەفتــارەی ئەو نەیهێشــت.. خواردنێــک ژەمە تەنهــا

 .چارەسەرکردن لە باشترە..  خۆپاراستن: هەمیشە دەشڵێن وەکو.. بداتەوە رەن  داهاتوویدا
..  بــڕوانن لێیــان یەکســانی شــێوەیەکی بە..  بــکەن منداڵەکانیانــدا نێــوان لە جیــاوازی نابێــت، بــاوک و دایــک -١١

 ڕووی لە بەراوردکردنیـان یا.. بکەن جیاوازی کچدا و کوڕ نێوان لە نابێت.. نەزانن زیاتر بە تریان لەوەی کەسیان
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 هەسـتی کـردن، جیـاوازی چونکە.. شیرینترە و خۆشەویستر هەموویان لە و بۆڵە دوا ئەمەیان یا.. جوانی و زیرەکی
 .دەچێنێت مندااڵندا دەروونی لە بوونە،لێ رق و غیرەکردن

 شـتی و ئەلیکترۆنـی یـاریی و گرانبەهـا جلـوبەرگی و جـوان کراسـی بە یـا.. دیـارییەوە ژێـر مەکەرە منداڵەکەت -١١
 مـامەڵەکردنە ئەم.. بکەیـت دابـین بـۆ بوێـت چـی.. هەڵبگریـت نازەکـانی هەمـوو و، بکەیـت ئییرای سەمەرە و سەیر

 ئەوەش و، فێربێـت ژیـان پەنـدی و وانە و بکـات تاقیکردنەوە کە ناهێلنەوە، منداڵەکەت بۆ بوار چونکە.. هەڵەیە
 .دەکرێت پاشەکەوت چۆن یا.. دەکرێن پەیدا چۆن شتانە ئەو پارەی کە بزانێت

 .بکەیت خۆڕاگرتن و ئارامگرتن و چاوەڕوانی فێری منداڵەکەت پێویستە -١٢
 .بێت خۆپەرست زیاتر دەکات لی وای ئەمە مەدەرێ، رەهای دەسەاڵتێکی و ئازادی -١٣
 گونهبـار بە خۆتـان مـاڵەوە، بـۆ دەگەڕێـنەوە کە ئێـوارە.. فەرمانبەرن یا کاردەکەن هاوسەرەکەت و خۆت ئەگەر -١٤

 بـۆ لێـدابڕانەی ئەو تـۆڵەی کە مەدەن ئەوەش هەوڵـی.. هێشـتووە جـێ بە منـداڵەکەتان بەیانییەوە لە کە مەزانن،
 .بکەن جێبەجێ بۆ داواییەکی هەموو و، نبکە نازبارانی.. و بکەنەوە

 ئاگـاداری لە زیادەڕۆییش..  مەدەری نازی پێویست لە زیاد نەشبێت( تاقانە) منداڵەکەت ئەگەر بەڕێز، دایکی -١٥
 .نەبێت لێ ترست هێندەش و، مەکە پاراستنی و چاودێری و

 نەکرد چاوەڕێی ئەگەر..  ببڕێت پێ قسەکەتان کە مەدە منداڵەکەت بە رێ.. دەدوێ یەکێکدا لەگەڵ کە کاتێ -١٦
 بە و ژوورێکەوە بیبەرە هەرخۆت دوایی.. نەبوو سوودی چاوداگرتنەکەشت ئەگەر..  لێداگرە چاوێکی.. تەوادەبەن تا

 دەداتـێ ئەوەت بەڵێن و، دەنێت هەڵەکەیدا بە دان تا.. بکە لەگەڵدا لێپێچینەوەی و، بکە لۆمەی زانایی و هێمنی
 .نەکاتەوە دووبارەی ەسەندەیناپ رەفتارە ئەم کە
 لە حەزت.. خــواردنێکە جــۆرە چ لە حەزت: وەکــو..  وەربگریــت منــداڵەکەت رای پرســدا، هەنــدێ لە دەکرێــت -١١

 .جلوبەرگێکە جۆرە چ لە حەزت.. رەنگە کام لە حەزت.. یارییەکە چ لە حەزت.. کتێبێکە جۆرە چ خوێندنەوەی
..  نــین دژەبـاو دیـاریکرادا رەوشــتی و، دەسـتوور لەگەڵ کە شـتانەی وئە هەڵبژاردنــی لە ئـازادە کە بڵـێ پـێ ئەوەی
 .تێدایە هەڵبژاردنی بواری

 بە هاوڕێکەیـت رەفتارەکـانی و دەکـات بەدڕەوشـت دەرچووی رێ لە منداڵێکی هاوڕێتی منداڵەکەت زانێت ئەگەر -١٨
 بکەیت هاوڕێتی نابێ و ەدڕەفتارەب هاوڕێکەت کە بڵێ پێی راشکاویش بە.. دووربخەرەوە لێ منداڵەکەتی.. نییە دڵ
 .نەکات لێ داکۆکی تا.. 
 هەمـوو لە..  دەقگرتوو و جێگیر خوویەکی نەبێتە با.. مەکە منداڵەکەت لە لێبووردن داوای شتێکدا هەموو لە -١٩

 .بکات لێبووردن داوای شتێکدا
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 بخەنە ئەوەش..  رەتبکەنەوە( ەخێرن) یا( نا) بە منداڵەکەیان داواکانی بار و جار باوکان و دایکان پێویستە -٢١
 لەم بـن جـدیش پێویستە کورتە، ماوە توڕەبوونەی ئەم بەاڵم.. دەبێت توڕە( نا) بە منداڵەکەیان کە چاویان پێش

 بێ قسەیەکی دەبێتە.. نەبردەسەر یەکەیان نا ئەگەر..  دەکاتەوە تاقی باوکی و دایک منداڵ چونکە هەڵوێستەیان
 .کردەوە

 پێویســـتە کە دابنـــێ بـــۆ دەســـتووری کۆمەڵێـــک مـــاڵەوە لە.. و بـــدات پەنـــا و پـــێچ مەدە ەکەتمنـــدال بە رێ -٢١
 .نەکات سەرپێچی و، بگرێت دەستوورەکان و یاساکان لە رێز ئایندەدا لە تا.. بێت پابەندیان

 هەیە ئێـوەوە بەسـەر مافیـان ئەوان چۆن کە بگەیەنن تێ ئەوەیان و، بگرن لێ رێزتان منداڵەکانتان پێویستە -٢٢
 شـێوەی دوو منـداڵەکانیان، لەگەڵ مامەڵەکردنتان باوک و دایک ناشبێت.. هەیە ئەوانەوە بەسەر مافتان ئێوەش.. 

 بـاوک.. دەنێـت بنیـاتی دایـک ئەوەی.. بێـت رەق بـاوک و بێـت نەرم دایـک:  نمـوونە بـۆ.. یەکتریبن بە دژ جیاوازی
ــا.. بیڕووخێنێــت ــبەر بڕیارەکانتــان لە هاومــامەڵەبن، و اوڕاهــ و یەکــدەن  پێویســتە.. پــێچەوانەوە بە ی  بە بەران
 . منداڵەکانتان

  
 ٢١١٥ جووالیی ١

 
 

 
 

 چۆن دەزانی کە منداڵەکەت بەهرەمەندە؟
  

 مەرجـان و گەوهەر  دەریا ئەگەر..  هەبێت بەنرخی کانزای و نەوت و ئەلماس و زێڕ و پیت بە خاکی زەوی ئەگەر
 ورشـەداری و جـوان ئەسـتێرەی و تابـان مـانگی و گەش خـۆری ئاسـمان ەگەرئ..  هەبێـت گرانبەهای مرواری و دوڕ و

 سـەرمایەی و سـامان بە کە..  هەیە داهێـنەری و بلیمەت و زیرەک و بەهرمەند رۆڵەی ئادەمیزادیش ئەوا..  هەبێت
 ەکـاننەتەو..  بەنرختـرن تـر سـامانێکی هەمـوو لە و نەوت و زێـڕ لە گرنگیـان و بەهـا..  دادەنرێن نەتەوە راستی
 بەهرەمەنـدەکانن، و بلیمەتەکان داهێنانی و بیر و هۆش زادەی قەرزاری..  هەبێت زمانێکیان و رەن  و رەگەز هەر

ــدووبن ــا زین ــێ..  مــردووبن ی ــانی ئەنجامــدانی  بەب ــووانە، داهێــنەرە ئەم داهێنانەک  نە و شارســتانی نە هەڵکەوت
 و ئاسان مرۆڤ گوزەرانی و ژیان کە ئەمڕۆ، بە بەراورد. . کایەوە دەهاتنە تازەگەری نە و داهێنان نە و پێشکەوتن

 و شارســتانی ئەم..  بــوو کــوێڕەوەری لە پــڕ و ســەخت زۆر مــرۆڤ گــوزەرانی و ژیــان دوێنێــدا لە بەاڵم..  خۆشــە
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 و بەهرەمەنــدان و زانایــان گەشــی و قــووڵ بیــری زادەی بەرهەمــی بوارەکانــدا، هەمــوو لە ئەمڕۆمــان، پێشــکەوتنەی
 شادین و بەختەوەری سەرچاوەی و، نیشتمانین زەخیرەی هەڵکەوتووانە، بلیمەتە و داهێنەر ئەم بۆیە. . داهێنەرانە

 .   بەهرەمەندە مندااڵنی دەربارەی کە باسەکەمان کرۆکی سەر دێینە.. 
  

 (بەهرەمەنـد) وشـەی لە نـزیکن یـا هاومەبەسـتن، و هاومانـا کە هەیە، ترمـان وشەیەکی چەند کوردیدا، زمانی لە
 نێوان لە ئێمە( هۆشمەند زۆرزان، سەرکەوتوو، زەینتیژ، بیرتیژ، دانەمێن، بلیمەت، زیرەک، هەڵکەوتوو،) وک وەە
 هەموو کە نییە، لەوەدا گومان.. هەڵبژارد مان( بەهـرەمـەنـد) وشەی دا،( بەهرەمەند) و( زیرەک) و( هەڵکەوتوو)

ـــک، ـــوو خێزانێ ـــک هەم ـــک و دای ـــڕ باوکێ ـــ کە حەزدەکەن دڵ بە پ ـــان لە داڵەکانیانمن ـــدا، و داهێن  بە لە جیاوازی
 تـا.. تـر منـدااڵنی لە بـااڵتربن و جیاواز و، بن داهێنەر و، بلیمەت و، بەهرەمەند دا، ئەکادیمی پلەی دەستهێنای

 . ترن شتێکی ژیری و زیرەکی و بەهرە و توانا و، شتێکە خۆزگە و حەز بەاڵم.. بۆیان شانازی مایەی ببنە
 
 هەن، جیـاواز پێناسـەی گەلـی پەروەردەیـیەوە، دەزگاکـانی و کـۆمەڵە و، تـوێژەران و پسـپۆران نالیە لە ئێسـتا تا

ــارە ــداڵی) لە مەبەســت و راڤەکــردن دەرب ــد من ــدێ.. (بەهرەمەن ــان پێناســانە، لەم هەن  هۆشــمەندی لەســەر جەختی
 هەروەهــا دۆتەوە،کــر بەرز ئەکــادیمی ئاســتی بەدەســتهێنانی لەســەر تریــان هەنــدێکی کــردۆتەوە،( ئەقڵــی توانــای)

 بە کـردوون ئەقڵییەکانیـان و کەسـێتی دیاردە و تایبەتمەندییەکان و مۆرک و، داهێنانان بواری کەشیان، هەندێکی
 .بەهرمەند منداڵی ناساندنی بۆ مەحەک سەنگی بە و پێوەر

  
 هۆشـی، توانـای کە کردووە، ئەوە لەسەر پێداگرییان دەبرێن ناو( سیکۆتۆرییەکان) کە کالسیکییەکان پێناسە بەاڵم
)   لە هەریەکە پێناسەی ئەمەش لێدەکات، گوزارشتی زیرەکی کە بەهرمەند، منداڵی پێناسەکردنی بۆ پێوەرە تەنها

 تاقیکردنەوەکـانی) کە.. کـردووە گشـتی ئەقڵـی توانـای لەسـەر پێداگرییان کە ، ە( ١٩٥٢: تیرمان و ۆرس هۆلنج)
ــی ــت دەی( زیرەک ــژەی و ئاســت.. پێوێ ــاوە،( ١٤١) بە یانزیرەکیشــ رێ ــتی ئەمە دان ــوان دیــاریکراوی ئاس  منــداڵی نی

 ئاراسـتەیان هەمـان دا،( ١٩٥١) سـاڵی لە( هافگەرسـت و دیهـان) لە یەکەش هەر.. ئاسـاییە منـداڵی و بەهرەمەند
 و میکــانیکی توانــای و خەیــاڵی توانــای و دوانــدن توانــای ئەمــان بەهرەمەنــد، منــداڵی پێناســەکردنی بــۆ گــرتەبەر
 پێناســەی گەلــی رابــردوودا، ســەدەی شەســتەکانی و پەنجاکــان ســااڵنی لە.. زانــی پێوەریــان بە هتــد،.. و، مــوزیکی
 بەهرەمەنـد، منـداڵی پێناسـەی بـۆ بەاڵم.. کـردۆتەوە( ئەقڵـی توانـای) لەسـەر جەختیـان کە ئـاراوە هـاتنە تریش

ــۆ زیاتریــان توانــای و بەهــرە هەنــدێ ــادکردوون، تواناکــان ب  بە جیــاواز، کــاری ئەنجامــدانی توانــای لەوانەش زی
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ـــایبەتیش ـــوزیکی بەهـــرەی لە ت ـــونەری و م ـــانیکی و وێنەکێشـــان لە و نووســـین لە و ه  ســـەرکردەکردنی لە و، میک
 .کۆمەاڵیەتیدا

  
 چەندین.. کران کالسیکییەکان پێناسە ئاراستەی زۆر رەخنەیەکی رابردوودا، سەدەی حەفتاکانی ساڵەکانی لە بەاڵم

 بەهرەمەنـد، منـداڵی پێناسـەی بـۆ تازەکـان، پێناسـە.. دانران بەهرەمەند منداڵی اسەکردنیپێن بۆ تازە پێناسەی
 بەهرەمەنـد، منـداڵی پێناسـەکردنی بـۆ بێت، پێوەرێک تەنها وەکو نەبەست، بەرز ئەقڵی توانای بە تەنها پشتیان
 تایبەتییەکان بەهرە و، ەبیرکردنەو و، ئەکادیمی دەستهێنانی بە لە بەرچاوگرتوون، لە تریان شتی هەندی بەڵکو

: "  دەڵێـت ئەوە( مارنلەد) ..بەهرەمەند منداڵی پێناسەکردنی بۆ سەرەکی پێوەرێکی وەکو کەسێتی، خەسڵەتەکانی و
 ئەم هەمــوو لە دەنــوێنێ، جیــاواز هەوڵێکــی ئەکادیمیــدا دەســتهێنای بە لە کە کەســەیە، ئەوە بەهرەمەنــد، منــداڵی

 داهێنـان، و دۆزینەوە بۆ بیرکردنەوە پسپۆری، ئەکادیمی ئامادەیی لە، هەیە یئەقڵ گشتی توانایەکی الیەنانەشدا،
 "  جموجووڵییەکانی بەهرە هونەرییەکانی، بەهرە سەرکردەیی، و پێشڕەوی توانای

  
 جیــاوازە تەواوی بە کە منــداڵەیە ئەو بەهرمەنــد، منــداڵی: دەکرێــت بەهرمەنــد منــداڵی پێناســەی چــۆن کــورتی بە

 تایبەتمەندیــدا و دیــاردە و نیشــانە کۆمەڵێــک لە جیــوازییەش ئەم.. ئەودان تەمەنــی لە کە نەیمنــدااڵ ئەو لەگەڵ
ــیە ئاســانیش.. دەنوێنێــت خــۆی ــوو کــراودا، دیــاری لیســتێکی لە بتــوانین کە نی ــاردە و تایبەتمەنــدیەکان هەم  و دی

 منـــدااڵنی لە کە ەکان،گشـــتیی دیـــاردە بگەیــنە دەتـــوانین بەاڵم.. بکەیـــن دیــاری بەهرمەنـــد منـــداڵی نیشــانەکانی
 .هەن بەهرەمەندا

  
 لە زیـاترە ئاسـایی ئاستی لە و، خۆڕسکییە ئامادەییەکی یا پێکهاتووە، جیاواز کراوی دیاری توانایەکی لە :بەهرە

: وەکـو..  بێـت جەسـتەیی یـا بێـت ئەقڵـی توانـایەکی.. بێـت( وەرگیـراو) یـا بێـت( بۆمـاوە) بەهـرە دەشێ کەسێکدا،
 . هتد... ژمارە، لەبەرکردنی بەهرەی نووسین، جوان بەهرەی وێنەکێشان، بەهرەی

 
 منـداڵی.. نەبـوونە بـاو پێشـتر کە تـازەیە، پێویسـتییەکانی و، تـازە هێنانەکـایەی داهێنان، لە مەبەست :داهێنان

 بەر بێـت، ژیانـدا بـوارێکی هەر لە هەیە بەهرەکانی دەرخستنی توانای بیرقووڵە، و زیرەک منداڵێکی بەهرەمەند،
 وێڵـی ..هاوڕێکـانی لە جیـاوازە بەردەوامـی شێوەیەکی بە خوێندندا، یەکەمی سااڵنی لە یا قوتابخانە بچێتە لەوەی

 باسی و ستایش بۆ بەکاردەهێنرێن، یەکتری جیاتی لە جار زۆر بەهرەمەند و زیرەک و هەڵکەوتوو وشەی. داهێنانە
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ــدااڵنەی ئەو ــاوەنی کە من ــایەکی خ ــا و، بەدەرن و بەرز توان ــوێنن وازیجی ــرا و، دەن ــێش خی ــر و، دەکەون پ  و زورت
 . بێت بوارێکدا هەر لە فێردەبن، ئاساییییەوە مندااڵنی چاو لە زیاتریش

 
 ناسـین بـواری لە پسپۆرن کە ،(دوسلدۆر )زانکۆی لە ئەڵمانی زانایانی و( کەمبريج) زانکۆی لە بەریتانی زانایانی

 پێــوانەکردنی و کـردن دیـاری و زانــین بـۆ پێشـکەوتوو زۆر دەزگـای و ئــامێر بەکارهێنـانی بە زیرەکیـدا، پێـوانەی و
 زیرەکــی لە بەرپرســە نــاوچەیە ئەم کە مرۆڤــدا، مێشــکی لە دیــاری نــاوچەیەکی کردنــی دیــاری گەیشــتنە زیرەکــی،
 مــرۆڤ مێشــکی لە بەشــێکیان زاناکــان: دەڵێــت باڵوکــراوەتەوە، زانیاریــدا گۆڤــارێکی لە کە تــوێژینەوەکە.. مرۆڤــدا
ــی ــا کە ەوە،دۆزی ــاوچەیە تەنه ــکدا، لە ن ــاتر کە مێش ــاڵ زی ــوێنەوە بە پ ــت، خ ــامەش ئەم دەنێ ــاتی لە ئەنج  ئەو ک

 . دان ئەنجامیان زیرەکی پلەی دەربارەی کە دەرکەوت تاقیکردنەوانە
  

 جیـاوازی ئاسـتی پێـنج کە دەکـات، بەوە ئامـاژە فێرکـردنە، بنەماکانی و زیرەکی پسپۆری کە( رۆ  دیبوارا) دکتۆرە
ــدیبە ــوان لە هەیە، هرەمەن ــۆ - ١) نێ ــلەی لە( ٥) کە( ٥ - ب ــالنەش ئەم.. دایە یەکەم پ ــی بە پ ــکردن، پێ  دابەش

 رادەی و، کەسێتییەکان سیما و،( تەما )چاونەزێڕی و، زیرەکی بە پەیوەندییان کە فاکتەرانەی ئەو بنەمای لەسەر
 . هێناون دەستی بە منداڵ کە هەیە، زیرەکییەوە تێکڕای

  
 نییە؟ بەهرەمەند یا بەهرمەندە منداڵەکەت بزانیت کە چییە، ئەوە بایەخی

  
 تینـووی زۆر بەهرەمەند، مندااڵنی کە دەکەن، بەوە ئاماژە بەهرەمەند، مندااڵنی بۆ بەریتانی یەکگرتووی کۆمەڵەی
 و نســتی زا بــۆ پێویســتییان منداڵیــدا زووی تەمەنێکــی لە کە بکەیــن، ئەوە بە درک کە ئەوەیە گرنــ ..  زانیــارین
 بەهرەکانیـان تـا بڕەخسـێنن بەهرەمەنـدەکانیان منـداڵە بۆ زۆر هەلێکی باوکان و دایکان ئەوەی بۆ. هەیە فێربوون

 وازی بلـیمەتە، کـوڕەکەی کە دەرکەوت بـۆی ،(مــۆزارت) جیهـانی ناسراوی موزیکژەنی باوکی: نموونە بۆ. گەشەبکەن
 لە گەر بەاڵم بەهرەمەنــدێک، بە ببـوایە دەکــرا منـداڵە وئە ئەگەرچــی کەوت، کـوڕەکەی دوای و هێنــا ئیشـەکەی لە

 بە هەسـتی یـا نەمـایە، خـۆی بە بـڕوای کە بوو لەوانە نەکرایە، ئاراستە دروستی بە و راستی بە باوکییەوە الیەن
 .ناوبانگە بە مۆزارتە بەو نەبوایە و، بهێنایە بەهرەکەی لە وازی و بکردایە بێزاری

  
  منداڵە ئەم هەر.. تر داهێنانی دەیان بە و، بروسکە و، گرامافۆن و، کارەبا وزەی یداهێنەر ی(ئەدیسۆن تۆماس)
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 و، برد ناو گێل و گەمژە و بیرکۆڵ بە ئەدیسۆنی ناڕەوا، بە و نابەڵەدی بە مامۆستاکەی قوتابخانەدا، لە کە بوو،
 ئەدیسـۆن رەنـگە.. نەبـوایە دڵسـۆزی دیـاکی هانـدانی و پاڵپشـتی و هاوکـاری ئەگەر.. کرد دەریان قوتابخانەش لە

 . ئەون قەرزاری مرۆڤ هەتایە تا کە زانایەی کەڵە بەو نەبوایە
  

 :منداڵدا ئەقڵی بەرزبوونەوەی لە هەن، کارتێکەر فاکتەری سێ
  
 . وەرگرتن خۆشی و فێربوون بۆ دەدەن مندااڵن هانی کە :قوتابخانە و ماڵ ژینگە -١
 پەیوەسـتبوون و پێدان بایەخ لە بوون نموونەیەک خویان کە :روبەریندەو لە کە کەسانەی ئەو و باوک و دایک -٢

 . دەکەن لەوان چاو مندااڵنیش.. 
 منـداڵ بەهرەکـانی و ئـارەزوو ئەوەی بـۆ کارتێکەرە خێزانەوە، الیەن لە منداڵ زووی راهێنانی :خێزان راهێنانی -٣

 .  هەبێت بەرهەمیان و پێشبکەون و، گەشەبکەن
 

 سەروی لە یا بن مامناوندی فێربوون، بۆ بایۆلۆژییەکانی توانا کە کۆببنەوە، منداڵێکدا لە ەرەفاکت سێ ئەو ئەگەر
 .دەبێت سەرکەوتوو زیرەکیدا و بەرزی ئەقڵ لە منداڵە ئەو بن، مامناوندییەوە

  
 :پێویستە باوک و دایک لەسەر ئەوەی

  
 و سپی کاغەزێکی لە بریتییە منداڵەکەتان.. دەئاین بە بایەخدانە.. منداڵ بە بایەخدان کە بزانن، ئەوە پێویستە
 بەها هەموو دەتووان.. پێت بە زەوییەکی لە بریتییە منداڵەکەتان.. بنووسن لەسەری دەتوانن بوێ چیتان.. خاوێن

 تەمەنـی لە داهێنـان و پێشـکەوتن و سـەرکەوتن بـۆ پـاڵنەر و بـاش هاندانێکی دەبنە کە تۆوبکەن، لێ جوانەکانی
 .منداڵییەوە

  
ــوو دوای لە دەڵــێن، وەکــو ــدەوە منــداڵێکی هەم ــاوک.. بەهرەمەن ــا دایکێکــی و ب ــارمەتی کە هەیە، بەڵەد و وری  و ی

ــانی و پشــتگیری ــداڵەکەیان ه ــۆ دەدەن من ــرە گەشــەکردنی ب ــانی و بەه ــردن ئەم.. تواناک ــردن پشــتگیری و درک  و ک
 و توانا پێشکەوتنی و گەشەکردن و دانسەرهەڵ بۆ کاریگەرە، و سەرەکی هۆیەکی باوک، و دایک ئێوەی هاندانانەی
 هەیە، بەهــرە و توانــا کەم یــا زۆر منداڵێکــدا هەمــوو لە کە بــزانن ئەوەش دەبێــت.. جگەرگۆشــەکەتان بەهرەکــانی
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 ئەم بە هەســت دەتــوانن شــارەزاییتان و لێــزانین و ســەرنجدان بە.. هەیە بەهرەکانــدا و تــوان لە جیــاوازیش بەاڵم
 پێویسـتی و نەکەیـن خزمەتی ئەگەر.. وایە ناسک و تەڕ نەمامێکی شوولکە وەکو ااڵن،مند بەهرەی.. بکەن بەهرانە

 کە دەزانــین ئەوەش.. دەمرێــت و، دەبێــتەوە وشــک( نەکرێــت پەیــن و نەدرێ ئــاو) نەکەیــن دابــین بــۆ گەشــەکردنی
 چونکە دەبن، ووماند پێوەی باوک و دایک ئاسایی منداڵێکی لە زیاتر جیاواز، و بەهرەمەند منداڵی پەروەردەکرنی

.. ببێـتە کە نیـیە دوور و، دەبێـت گەش داهـاتووی بەاڵم.. جیاوزن بەهرەمەند منداڵی پێویستییەکانی و گەشەکردن
ــاودارێکی ــتە ناســراو، و مەزن ن ــا ببێ ــا و زان ــۆ شــانازیش شــێری پشــکی.. بلیمەتێــک و دان ــوەی ب ــک ئێ ــاوک و دای  ب
 .   دەگەڕێتەوە

  
 رووی لە ئاســاییدا، منــدااڵنی لەگەڵ و، تایبەتییەکــانن پێداویســتییە اوەنیخــ بەهرەمەنــد، و زیــرەک منــدااڵنی
 پێویسـتییان.. هەیە جیاوازیـان لێـدەکەین، باسـیان کە تـر دیاردەی و خەسڵەت کۆمەڵێک و بەهرەمەندی و زیرەکی

 بە و، نـراوراهێ مامۆسـتایانی بە و، تـایبەتی قوتابخـانەی بە و، کردن ئاراستە و پەروەردەکردن و بەخێوکردن بە
ــدنی و فێرکــردن پرۆگرامێکــی و پەیــڕە ــادارییەکی و چــاودێری بە و، تــایبەتی خوێن ــاتر تــا.. هەیە زیــاتر ئاگ  زی

 .بدەن زۆر بەرێکی ئایندەدا لە و پێشبکەون و بکەن گەشە بەهرەکانیان
  
 ئەوەی ێشـنیاریپ وەرگـرت،( ئەفالتـوون) بیـرۆکەی لە ئیلهـامی بـوو، ئەمریکـا پێشـووی سەرۆکێکی کە( جيفەرسۆن)

 ،(فەرجیــنیا) هەرێمـی لە دەوڵەمەنـدەکان و هەژاران بلیمەتەکانی و زیرەک منداڵە هەموو جیاوازی بەبێ کە کرد،
 فێـربکەن، تایبەتییـان بـابەتی و وانە و، زیـاتر بـایەخێکی ئەوەی بۆ.. کۆبکرێنەوە تایبەتیدا قوتابخانەیەکی لە
 . دابن یانچاونەزێڕی و بلیمەتی و زیرەکی ئاستی لە کە
  

 :بەهرەمەندە منداڵەکەتان ئەگەر.. بەسوود پێشنیاری شەش
  
ــدەن هەوڵ -١ ــوێننەوە تواناتــانەوە، ئەوپەڕی بە ب ــانە ئەوانە هەمــوو و بخ ــارەی کە بــزانن تیۆریی  و بەهــرە دەرب

 شـارەزایی و، وەربگـرن لێ سوودیان ئەوەی بۆ.. نووسراون بەهرەمەند مندااڵنی جیاوازییەکانی و تایبەتمەندییەکان
 .بکەن دابین بۆیان و بزانن بەهرەمەندەکەتان منداڵە پێویستییەکانی تا هەبێت، زانیاریتان و
ـــرو  ئەو دوای بە -٢ ـــۆمەاڵنەدا و گ ـــن، ک ـــاوی لە کە بگەڕێ ـــدان پێن ـــاری و یارمەتی ـــانی هاوک ـــدااڵنی خێزانەک  من

 .بدەن پێویستیتان یارمەتی دەشێ.. دامەزراون بەهرەمەندا
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 کە نیـیە، خـرا  شـتێکی و شوورەیی و نەنگی ئەوە کە بکەن، دڵنای.. منداڵەکەتانەوە دڵی بخەنە هیوا و بڕوا -٣
 .زۆرزانتربن و تواناتر بە لەوان و، جیاوزن هاوڕێکانیان لە
 ئەوپەڕی بتــوانن تــا.. بەهرەمەنــدانە لە منــداڵەکەتان کە بــزانن تــا.. بــکەنەوە دڵنیــا و ئاگــادار مامۆســتاکانی -٤

 .بدەن تەواوی یارمەتی مامۆستاکان پێویستە کە بکەنەوە ئەوە سەر لە چەخت کە خۆشتانە مافی.. دەنب یارمەتی
 لە ئەوەشـتان.. هەیە پێیـان پێویسـتیی کە ببەخشـن، منداڵەکەتان بە پاڵپشتی و خۆشەویستی باشی پانتایەی -٥

ــت ــداڵە هێشــتا کە بیربێ ــداڵێکی هەر وەک.. من ــاری و خۆشەویســتی بە پێویســتی ئاســایی من ــین بە و ی ــی داب  کردن
 .هەیە پێشکەوتن و گەشەکردن پێویستییەکانی

 چڕوپـڕیش بەرنـامەیەکی بهێنێـتەدی، بەدەر توانـای لە ئەنجـامێکی کە مەکەن لـێ داوای و سەری مەخەنە فشار -٦
 یـا ،زیـاتر وانەی یـا وەرزشـی یـا مـوزیکی کۆرسـی دەبـێ ئێـوە، ئـارەزووی و هەڵبـژاردن بە یا سەریدا، بە مەسپێنن

 وازی نەبێـت، لێیـان ئـارەزووی خـۆی یـا نەیەوێـت، خـۆێ منـداڵەکەتان ئەگەر بـکەن، لـێ شێوەیەی لەم تری داوای
 . لێبێنن

  
 کە بـزانن ئەوە قوتابخـانە، تەمەنـی پـێش باوک، و دایک ئەوەی بۆ وان، کلیلێک وەک کە هەیە نیشانەیەک چەند

 :ەنئەمان.. جیاوازە و بەهرەمەند و زیرەک منداڵەکەیان
  

 تەمەنەکەیەوە، چاو لە ئایا ؟.. دەخوێنێتەوە ئاسانی بە و وردی بە خوێندن، پێش قۆناغی لە منداڵەکەتان ئایە
 خـۆی گـوێرەی بە و زلـن قسەکانی و( پاراوە زمان) و بەکاردەهێنێت زمان گەورە رادەیەکی بە ئایا ؟.. پێگەیشتووە

 لە بێـت سەربەسـت دەیەوێت و، بکات گوزارشت تەواو رستەی و وشە بە دەتوانێت ئاسایی شێوەیەکی بە ئایا ؟..نین
 زیاتر ئا ؟..بکات چارەسەریان دێنەڕێی کە کێشەکانەی ئەو و گرفت کە دەکاتەوە، تاقی ئەوە ئایا ؟..خوێندنەوەدا

 و مەیــل ئەی ؟..هەســتیارە کە دەکەن هەســت ئایــا ؟..بکــات یــاری گەورەتــر خــۆی لە منــداڵی لەگەڵ بەوەیە حەزی
ــت بیرۆکــان کە هەیە ئەوەی حەزی ــا ؟..بکــاتەوە شــییان و بزانێ ــوێنێ ســۆزداری ئای ــبەر دەن  بە و خەڵکــی بە بەران

 نـاڕازی و دەگرێـت رەخـنە ئایە ؟..هەیە ژمارە و نوکتە و خۆش شتی و مەتەڵ هەڵهێنانی لە حەزی ئایا ؟..ئاژەاڵن
 خێـرا ئایا ؟..دەکات لێ ناباوتان و سەیر ریپرسیا و دەپرسێت زۆر ئایە ؟..دەبێت بێزار خێرایی بە ئایا ؟..دەبێت
ــانە ؟؟...دەداتەوە وەاڵم ــان بە و ئەم ــدیان کە پرســیارانە، ئەم هاوشــێوەی دەی ــردن بە پەیوەن  و نیشــانەکان و درک

 . هەیە ەوە( بەهرەمەند منداڵی) ناسینی
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 :بەهرەمەندان ناسینی و درکردن لە مامۆستا رۆڵی
  

 دروسـتی، بە ئاراسـتەکردنیان و منـدااڵن پەروەردەکردنـی و فێرکـردن دینەمۆی و دەسەرکر وەکو راهێنراو، مامۆستای
 لە.. بزانێــت بەهرەمەنــد قوتــابیی فێربــوونی توانــای و داهێنــان تواناکــانی و دانــایی دەتوانێــت زۆر رادەیەکــی تــا

 :خااڵنەوە ئەم میانەی
  
 .دەهێنێت دەستیان بە قوتابی کە بەرهەمانەی ئەو میانەی لە -١ 
 .دەگرێت وەریان وانەکاندا لە کە بەرزانەی نمرە ئەو میانەی لە -٢ 
 .بکات تۆمار تێبینییەکانی وایە باشتر.. قوتابی رەوشتی زانینی و چاودێری -٣ 
 .منداڵ هاوڕێکانی و کەسوکار و خێزان رای وەرگرتنی -٤ 
 .دا قوتابی لەگەڵ تایبەتی دیمانەی -٥ 
 باریـان، لە هەلێکی و بوار.. تازە دۆزینەوەی بۆ و داهێنان بۆ دەدات ییەکانیقوتاب هانی کە مامۆستایەی ئەو -٦ 
 .دەڕەخێنێت بۆیان داهێنان و بیرکردنەوە بۆ
  

 :بەهرەمەند مندااڵنی نیشانەکانی و تایبەتمەندی گرنگترین
  

 منـــدااڵنی کە.. دەردەکەوێـــت دا( ماکیــــنۆن) تـــوێژینەوەکەی و،( ١٩٢٦: کۆکــــس) لێکـــۆڵینەوەکەی لە وەکـــو هەر
.. کـرد پێشـکەش لیستێکی( ١٩٥٣: شـیڤل ماریـان) خاتوو. هەیە تایبەتمەندییان و خەسڵەت کۆمەڵێک بەهرەمەند،

 .گرتوون خۆ لە بەهرەمەندی مندااڵنی تایبەتمەندییەکانی و نیشانە لە کۆمەڵێک کە
  

 : نەنئەما بەهرەمەند و هەڵکەوتوو مندااڵنی تایبەتمەندییەکانی گرنگترین کورتی بە
  

 :تایبەتمەندییە جەستەییەکان

  
 بە ئێســـتا راکـــانی بەاڵم.. الوازن و لەڕ بیرمەنـــدەکان، و، بلیمەتەکـــان و بەهرەمەنـــدەکان کە بـــاوبوو، وا جــاران

 :جەستەییەوە لەرووی.. رایەوەن ئەو پێچەوانەی
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 لە بەهرەمەند منداڵی. .باشترە ئاسایی ئاستی لە بەهرەمەند، گشتیی تەندروستی و، لەشی گەشەکردنی ئاستی *
 ئاسـایی منـدااڵنی لە زیـاتریش و زووتـر ببێـت، قسـەکردن فێـری زووتـر و، بگرێـت پـێ دەتوانێـت زوودا تەمەنێکی

 . دەناسێت و دەزانێت هاوتەمەنی
 .بەرزترە بااڵشی و زیاترە لەشی کێشی رادەیەک تا بەهرەمەند* 
 .نیییە هەڵچوو و دەمارگرژ رادەیەک تا *
 .دەخوات خواردن باش *
 .دەکەن گەشە هاوتەمەنەکانی لە زووتر کەمی ئێسکەکانی *
 . دەگات پێ زووتر تەمەنەکەیەوە چاو لە لەشی *
  

 (:ئەقڵییەکان)تایبەتمەندییە هۆشییەکان 

  
 .زیاترە( دایکبوونییەوە لە) ماوەیی تەمەنی لە.. (ژیریی) ئەقڵیی تەمەنی *
 .دەکات زیاتر شتی زانینی بە حەز و، تیژە بیری *
 .هەیە سەرنجدانی و تێبینی وردی و زۆر توانایەکی و وریایە *
 .دەداتەوە وەاڵم خێرایی بە و دانامێنێت *
 .هۆیەکانەوە پەیوەندییە بە درکردن لە هەیە زۆری توانایەکی منداڵییەوە لە هەر*
 یارییەکــانی ۆنەکــانیک بــابەتە لە دەکــات حەزیــش.. دەکــات پێکەوەنــان و هەڵوەشــاندنەوە یارییەکــانی بە حەز *

 .بکات دروست لێ تازەیان شتی و، وەربگرێت سوود
 .دەگات مەبەستەکان و واتا لە باشی بە و، دەکاتەوە بیر جوانی بە *
 .هەیە هەڵسەنگاندن و شیکردنەوە و لێکدانەوە بۆ باشی توانایەکی *
 .هەیە نیئاڵۆزییەکا و کێشەکان چارەسەرکردنی توانای و لیهاتووە و، نییە هەڵەشە *
 .ئاسایی مندااڵنی لە زیاترن، هیواکانی و ئارەزوو و حەز *
ــات ســەربەخۆیی بە حەز * ــدانی لە دەک ــدا، ئەنجام ــت کارەکانی ــردنەوە بە پشــت دەیەوێ ــدانەوەی و بیرک  خــۆی لێک

 .بەکاربهێنێت دا، دانان و داهێنان لە خۆی ئەقڵی و، ببەستێت
 .کاربهێنێت بە کێشەکان بۆ.. چارەسەرێک چەند و، رێگایەک چەند دەتوانێت *
 .هەڵبگرێت بەرپرسێتی و، ببەستێت خۆی بە پشت دەتوانێت و، خۆیە بە بڕوا *
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 . لێکدەداتەوە زۆریش و دەکات زۆر پرسیاری *
 . دەبینێت زەینییەکاندا چاالکییە لە خۆشی *
  

 :تایبەتمەندییە زانستییەکان

  
 .هەیە داهێنانی توانای و فراوانە خەیاڵی *
 .سەرنجدا و کردن تێبینی لە ردبینەو *
 .بزانێت شتێک هەموو دەیەوێت و، خۆهەڵقورتێنە *
 .دەدات زانیارییەکان بە گرنگی زۆر *
 .دەدات دەوروبەری سەرنجی *
 .دا سەلماندن و بیرکردنەوە لە هەیە، بەرزی توانایەکی *
 .ببەستێت کەوەپێ هۆکارەکان و رووداوەکان و بیرۆکەکان دەتوانێ خێرا و ئاسانی بە *
 حەزی.. دانـراون ئەو تەمەنـی لە گەورەتـر تەمەنێکـی بـۆ کە دەکات، کتێبانە و گۆڤار ئەو خوێندنەوەی لە حەز* 
 و داهێنــان و، ئەستێرەناســی و، مــرۆڤ نەژادی و، گەردوون دەربــارەی کە دەکــات، تەلەفزیۆنییــانەش بەرنــامە بەو

 . دۆزینەوەن
 .هەیە دەستووریان و یاسا یارییانەی ئەو ..هەیە گران و قورس یاری لە حەزی *
 . دەبینێت تازە شتی لە خۆشیش. دەوێت بیرکردنەوەیان کە چاالکییانەیە لەو حەزی *
  

 :تایبەتمەندییە ویژدانی و کۆمەاڵیەتییەکان

  
 .دەدات کۆمەاڵیەتی و فەلسەفە باسی و دەمەتەقێ بە بایەخ بچووکدا، تەمەنێکی لە *
 .کات دەیان گڤتۆگایانەی و ەتەقیدەم ئەو بەسەر زاڵە *
 .رۆتینە لە رقیشی زۆر.. سۆزدارە و هەستیار زۆر *
 .دەکات گۆشەگیری بە حەز *
 .دەبێت نیگەران زۆر.. نادادپەروەری و زۆرداری و ویژدانی بێ بە و ستەم بە *
 .بەجێنەهێڵرێت ناتەواوی بە و بدرێت ئەنجام تەواوی بە کار کە دەکات، بەوە حەز *
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 .هەیە دا قسەکردن و جووڵەکردن لە زۆری نایەکیتوا *
 .گشتی بە گەورەکاندا، و مامۆستاکانی و باوک و دایک لەگەڵ باشە پەیوەندی *
 .دەکات تاوتوێ شتەکان و رووداو و دەگرێت رەخەنە و، گومانە بە ناسراوە، بەوە *
 .یەهە جیاوازی کۆمەاڵیەتی پێشڕەویی و سەرکردەکردەیی و خۆدەرخستن رووحێ *
 .گەشتەکان رێکخستنی بۆ هەیە باشی ئامادەییەکی و، کردنە گەشت لە حەزی *
 .دەگرێت تر کەسانی مافەکانی لە و هەست لە رێز *
 .دەکات دەوڵەمەندی راکانی و بیر بە و، دەکات دەمەتەقێ و ملمالنی لە بەشداری *
 .نێتدەبەزێ ئاگادارییەکان و دەستوور و رێسا و یاسا سنووری و دژەباوە *
 .دەکات پێکەنین و خۆشی و نوکتە بە و سوعبەت بە حەز و، رووخۆشە *
 .کۆڵنەدەرە و، هیواخواز و، گەشبین *
 .  هەیە یارمەتیدانی رووحی و نییە خۆپەرست *
  

 :تایبەتمەندییە زمانییەکان

  
 .هەیە دەوڵەمەندی زمانیی سامانێکی و سەرمایە و، پاراوە زمان  *
 .دەبێت خوێندنەوە فێری ا،بچووکد تەمەنێکی لە *
 .دەهێنێت بەکار گران و درێژ رستەی بچووکدا تەمەنێکی لە *
 .دەدوێت و دەخوێنێتەوە ئاسایی نا شێوەیەکی بە و خێرایی بە *
 .بکات بۆچوونەکانی و را لە و، هەست و بیر لە گوزارشت دەتوانێت جوانی بە *
 چۆن؟ ئەمە ؟ هاتو ەرئەگ: وەک.. دەپرسێت دژەباو و ئاسایی نا پرسیاری *
ـــانی* ـــیرینە زم ـــیۆازێکی و، ش ـــت، پێشـــکەوتوو و دیبلۆماســـی ش ـــۆ بەکاردەهێنێ ـــان ب ـــل و باوەڕپێهێن ـــی قایی  کردن

 . بەرانبەرەکەی
  

 (:ئاکارییەکان)تایبەتمەندییە رەوشتییەکان 

  
  االکییەکچ ئەنجامدانی بۆ ئەگەر.. ئۆقرەبگرێت و دابنیشێت شوێنێکدا لە زۆر ماوەیەکی بۆ ناتوانێت *
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 .هەبێت زۆر توانایەکی بە پێویستی کە رانەسپێردرابێت،
 . نەبزوێنێت تواناکانی و حەز و نەبێت دلێ بە کە دەبێت، بێزار کارێکدا لە زوو *
  

.. کــۆببنەوە بەهرەمەنــدا منــداڵێکی لە خەســڵەتانە و تایبەتمەنــدی هەمــوو ئەو زەحــمەتە کە بڵێــین، ئەوەش مــاوە
ــان بەاڵم ــت،ه بەوە بڕوات ــۆ بەهــرە کە ەبێ ــت ئەوەی ب ــت بەرچــاو و دەرکەوێ ــدووبوون بکەوێ ــی و مان  و زۆر هەوڵێک

 تواناکـانی لە و نەسـت و هەسـت لە گوزارشـت بـا بگەڕێـین، منداڵەکانمان لە لە کە ئەوەیە گرن .. ناوێت ئەوتۆی
.. خۆیـانە رەوای یمـاف ئەوەش بـکەن، یـاری و گەمە خۆشی بە تەسل و تێر خۆشیان ئارەزووی بە با.. بکەن خۆیان
 ئاراســتەیان دروســتی بە و، بکەیــن چاودێریــان کە ئەوەیە، پێویســتە ئــێمەش لەســەر ئەوەی.. ئەوانە جیهــانی ئەوە

 . بکەینەوە راست هەڵەکانیان و، بکەین
  

 ٢١١٥ جووالیی ١٢
  

 

 
 

 .پێویستە منداڵەکانمان بە کوردستان پەروەریی گۆشبکەین
 
 
 
 
 
 

 تــا رۆژهـــەاڵتییەوە ئەوپەڕی لە.. باشــووری ئەوپەڕی تــا باکـــوورییەوە ئەوپەڕی لە وان،جـــ و رەنگـــین کوردســـتانی
 بـرا وەکـو کوردسـتاندا لە نەتەوانەی ئەو هەمـوو و کـورد ئـێمەی شـیرینی و پیـرۆز نیشتــمانی.. رۆژئـاوای ئەوپەڕی

( ئینتیمایـان) وبەسـتەبوونیانها و دەزانن خۆیان نیشتمانی بە کوردستان و، دەزانن کوردستانی بە خۆیان و، دەژین
 لە هەسـتە وپیرۆزتـرین جوانترین کوردستان.. باپیرانمانە و باو ساڵەی هەزا هەزاران جێی کوردستان.. هەیە بۆی

 جـوانترین کوردسـتان.. هەموومـانە زمانی سەر ویردی هەمیشە کە وشەیە، شیرینترین کوردستان.. دایە دڵمان ناخی



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

368 
 

 کوردسـتان.. گۆرانیمـانە و بەسـتە و سـروود و ئـاواز خۆشـترین کوردسـتان.. روونمانەدە و دڵ دیوانی لە هۆنراوەیە،
.. هەناسـەمانە.. خوێنمـانە.. چاوەکانمـانە.. دڵمـانە کوردسـتان.. دنیـایە بەهەشـتی بەهەشـترین.. جیهـانە شـابۆکی
 و مێـژوو و وگرفیـاج کوردسـتان.. هەناومـانە و دڵ خرۆشـی و سۆز و هەست کوردستان.. ئارمگانە و ژیانمانە شوێنی

 و دۆڵ.. چاوکانمـانە رشـتنی کلـی خـۆڵی و خـاک.. شـانازیمانە و سـەروەری و شـکۆداری و ئابڕوومانە.. پێناسەمانە
ــوڵزاری و دەشــتی ــی گ ــی و نێرگزەجــاڕی و رەنگین ــای.. ســەرینمانن و فەرش ســەوزی چیمەن ــد چی ــەرکەش و بڵن  و س

 و بەهار.. کوێستانی و گەرمیان.. بێستانی و رەز و باخ و مچە.. پەنامانن و سەنگەرمانە و سێبەر چڕی، دارستانی
 و کـۆاڵن و کوچە.. شاری و شارۆچکە و گوند و ماڵ.. رووباری جۆگەلە و تاڤگە و کانی.. زستانی و پاییز و هاوین

 وبێرێکـی خێـر هەمـوو و، ئەمـانە هەمـوو.. ئاسـمانی و ئەسـتێرەکانی و تابـان مـانگی و گەشـی خۆری.. گەڕەکەکانی
 و، خەون خۆشتری کوردستان.. هاوڕێمانە و خزم و کەسوکار و برا و خوشک و باوک و دایک کوردستان.. مانماننسا

ــاو لە رەگــی و، ســاڵمانە وەرزەی چــوار گــوڵی کوردســتان.. هەموومــانە ئامــانجی پیرۆزتــرین و، هیــوا بەرزتــرین  ن
 بەبـێ.. ئـاوین بەبـێ ماسین.. باڵین بەبێ ینباڵندە.. دڵین بەبێ گیانین کوردستان بەبێ ئێمە.. دڵمانە ئینجانەی
 کوردســتان) بۆیە.. جیاوانابین لێک و دووانەین کوردستان و کورد چونکە.. دەمرين.. ناژین.. هەڵناکەین کوردستان

 ویـردی بە.. تێکۆشـەرانمان هەمـوو سـەرزاری گـۆرانیی و سـروود بۆتە.. هەموومان پیرۆزی دروشمی بۆتە( نەمــان یا
 وشـەی قەی بە کە نیـیە، وشـەیەک هـیچ.. قارەمانمـان و دلێـر و کۆڵندەر پێشمەرگەی برایانی و شکانخو سەرزاری

 .پیرۆزبێت و بەرز المان هێندەش.. زمانمان لەسەر و دڵمان لە بێت شیرین و چێژ بە هێندە کوردستان،
  

 و بەنرختـر و شـیرینتر زۆر لەمـانە بەاڵم.. بەنـرخن و شـیرین زۆر ژیانمـان، و گیـان و خـوێن سامان، و ماڵ راستە
ــتر ــتانە لەپێش ــتان.. کوردس ــتان.. کوردس ــەمانە کوردس ــتی.. هەناس ــتان خۆشەویس ــی کوردس ــان تێکەڵ ــووە خوێنم .. ب
 .. ناچێت یادمان لە ساتێکیش چرکە بۆ تەنانەت

 
 : دەڵێت( گـۆران عەبدوڵاڵ) گەلەکەمان نەمری و گەورە شاعیری

  
 سـاڵەم هــەزار جـێی جــێگامی: کوردســتان
 یاڵەم و لووتکە سەر و دۆڵ ئەم پەروەردەی

 هـاوخـوێنم و خـۆم دایکی ئەی ، تۆ عەشقی
 خــــــوێنم چـــــووە باوکـــا پشــــتی لە هـەر
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 کــــــوڕەزا و کــــــوڕ هــــــەوێنی ئەشچـێتە
 بـــــەرزا چیـــای لە مـــابێ کــــورد تــاقێ تا
  

.. کوردسـتان بە بەخشـینە گیـان بێگومـان.. قوربانیـدان و دڵسـۆزی لووتکەی.. خودانیبەر بەنرخترین و گەورەترین
 بەڵین و رووت قسەی.. کوردسـتان خۆشەویستیی.. داگیرکەران لە رزگــارکردنی و، پاراسـتن پێناوی لە شەهیدبوونە

 گیــان و، کۆشــانتێ و، خزمەتکــردن و، کــردار کوردســتان، خۆشەویســتیی.. نیــیە بــریقەدار دروشــمی و پەیمــان و
 .. بسەلمێنین پیرۆزانەمان ئەرکە ئەم راستی و کردەوەیی رەفتاری بە و کردار بە پێویستە.. دڵسۆزییە.. بەخشینە

 
 :دەڵێت( موکری کامەران) پەروەرمان کوردستان شاعیری

  
 تێکۆشــــانە هــەر دڵســـــۆز الی لە ژيــن

 ەکوردســتان ئـــــەم خــــــاکی بـۆ هــــەوڵە
  

.. هەناومـانی و دڵمـان نـاو لە.. یادمـانی لە هەردەم.. هەندەران شوێنێکی هەر لە یا بین کوردستان لە کوردستان،
 چـــی.. بنووســـین چـــی.. بڵێـــین چـــی کوردســـتان.. التـــین لە دڵ بە بـــین دووریـــش لێـــت بەلەش.. چاومـــانی لەبەر

 رادەبەدەرمـان خرۆشـی و سـۆز و خۆشەویسـتی ەل گوزارشت هۆنراوە، بە و نووسین و قسە بە ناتوانین.. هەڵبەستین
 .بکەین تۆ بۆ
  

.. پاکــت و بــێگەرد هەوای.. شــیرینت ئــاوی.. نەهــاتووت لەبــن وبێــری خێــر.. بەخشــیوین پــێ زۆرت زۆر کوردســتان
 و نەبـین سـپڵە.. تـۆش دڵسـۆزەکانی رۆڵە ئـێمەی پێویسـتە. هتـد... رەنگینـت، و قەشـن  دیمەنی.. شینت ئاسمانی
ــین پێــزان ــانی و پێویســتی ئەرکە.. ب ــبەر ئەســتۆمان پیرۆزەک ــین تــۆ بە بەران ــێمەش.. بەجێبهێن  تــۆ بە گیانمــان ئ

 ..دەبخشین
  

.. دۆڕاوە و ســیخوڕە و نــۆکەر.. بەکرێگیــراوە و هەڵخەڵەتــاوە.. جاشــە و خــۆفرۆش.. ناپــاکە و نــامەرد کــوردەی ئەو
 بە و رووڕەش.. رســوابێت و سەرشــۆڕ و ارشــەرمەز.. لێبــت نەفرەتــی و تــف هەزار.. زۆڵە و نیــیە کــورد ئەوە حاشــا
 ئەوە شـایانی ناپاکـانە ئەو کوردسـتان،.. نـین لێبووردن شایانی ناپاکان چونکە.. ناگەڕێین لێیان.. دنیابێت پەنی
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 ئـامێزی لە یـا.. تێربن تۆ سامانی لە و بێری و خێر لە.. هەڵمژن تۆ پاکی هەوای.. بخۆنەوە تۆ ئاوی لە کە نین
 و گــاڵون ئەوانە چــونکە.. بنێــژرێن تــۆدا پیــرۆزی خــاکی لە کە نــین ئەوەش شــایانی بەڵکــو.. بنــوون تــۆدا گەرمــی
 . نابن پاکەوە هەرگیز بۆگەنن

 
 بە و بەکــردار پێویســتە.. بمێنێــتەوە دڵمانــدا قــواڵیی لە تەنهــا نابێــت هەســتێکە کوردســتان، بــۆ خۆشەویســتیمان

 یەکتـری بۆ.. برابن و خۆشک.. کردەوەیی بە کە لێدەکات داومان کوردستان.. بکەین بەرجەستەی کردەوەیی رەفتاری
 بـین هەڵوێسـت یەک و یەکدەن  و رەن  یەک لێدەکات داوامان.. تەبابین و یەکێتی و یەکڕیزی.. پەنابین و پشت
 و کـورد چارەنووسـی و بـااڵ بەرژەوەنـدیی.. دادپەروەربـین و نەکەیـن جیـاوزی.. بـین سیاسی وتاری یەک خاوەنی.. 

.. و نەبـین ئاغا و کوێخا فرە.. بێت کەسێتییەوە و الیەنی و حیزبی بەرژەوەندییەکی هەموو سەرووی لە ،کوردستان
 نا گەندەڵی و دزی لە.. دابنێین شیاودا پایەی و پلە و شوێن لە شیاو و شایستە کەسی.. و نەکەین قورخ دەسەاڵت
ـــی ـــی هەق ـــن چاوپۆش ـــوورین و نەکەی ـــۆیی لە.. نەب ـــزم و خۆخ ـــزمێنە خ ـــیرەتگەریع و، خ ـــووبیەت و، ەش  و مەنس

 پرەنســیپانە و بەهــا ئەم رەفتــار بە و کــردار بە دەیەوێــت کوردســتان.. بــین دوور بە هتــد،... و، مەحســووبیەت
 بــۆ خۆشەویســتیمان قوربانیــدان و خــزمەت بە و کــردار بە..  دروشــم بە و رووت قســەی بە تەنهــا نەک بســەلمێنین
 .بنوێنین کوردستان

  
 :دەڵێت( موکریـانی هـەژار) لێخۆشبوومانخوا گەورەی شاعیری

  
 کـــورد نیشـــــــــتمانی کوردســــــتان،

 ئەخـــــۆم پێ سوێندت پیرۆزی و بەرز
 گـــیان بە و خـوێن بە سەربەخـۆیی بە
 تۆیــــن قــوربانی بە منــداڵ و مــاڵ بە

  کوردســــــــــــــتان کوردســـــــــــتان،
  

ــا ــر و خوشــک لە ب ــانی و دڵســۆز شــەڕڤانە و پێشــمەرگە اب ــتان قارەمانەکانم ــڕوانین کوردس ــازایەتی لە کە.. ب  و ئ
 لە کەمە زۆر.. جیهانـدا هەمـوو لە بەخشـین گیـان و قارەمـانێتی سیمبولی بوونەتە.. بێوێنەن بەرگریدا و خۆڕاگری
 لە.. و هەڵگرتـوون خۆیـان خۆشـیی لە و ژیـان لە دەسـتیان ئەوان.. کوردستان بۆ خۆشەویستیان و دڵسۆزی هاوتای
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 ســە لە پەنجەیــان رۆژ شــەو و، خەو نــانێنە چــاو.. کوردســتاندا رزگــارکردنی و پاراســتن و کــردن بەرگــری پێنــاوی
 راسـتی ئەوپەڕی بە.. نـاکەنەوە مردن لە سڵ.. و بەرگری قەڵیانی بە کردوون سنگیان.. دایە چەکەکانیان پیتکەی

 پەروەرێـک کوردستان هەموو بۆ شکۆدارییە و شانازی.. کوردستاندا پێناوی لە شەهیدبوونمان.. دەڵین شانازییەوە و
 بەخشـینی گیـان بە دەکەن شـانازی ئەوپەڕی کە.. شـەهیدەکانمان براکانی و خوشک و باوک و دایک بڕوانینە با.. 

 وردسـتانک و دڵسـۆزی لـووتکەی ئەمەیە.. کوردسـتاندا خـاکی پاراسـتنی پێناوی لە براکانیان، و خۆشک و رۆڵەکان
 لە دڵــوپێ بە نیــیە یەکســان.. بکەیــن چیتــریش.. و دەکەیــن چــی.. و کردووبێــت چیمــان.. ئێــوە.. ئــێمە.. پەروەری
 یـا شـەهیدبین کە سـەربەرزییە، و شـکۆداری چەنـد.. کوردسـتان بە بەخشـی خۆیان گیانی شەهدانەمان، ئەو خوێنی
 رێزیشــەوە، و شــانازی بە.. دابپۆشــرێت وردســتانک رەنگینــی ئــااڵی بە تەرمەکەمــان کە ئەوەبــین، شــایەنی.. مــردین
 .بگرین ئارام هەتایە تا بۆ دڵیدا، ناخی ئارامگای لە.. و بگرێت خوێمان ئامێزی لە کوردستان، پیرۆزی خاکی

  
 پێنـاوی لە.. مـردن و شـەهیدبوون بەاڵم.. مـردنە رۆژێکـی هەمـوو.. کڕنۆشبردن و سەرشۆڕی بە و ترسنۆکی بە ژیان

 سـەرکردەی شەهیدی وتەیەکی کە.. کورد جوانەکانی دروشمە لە یەکێک.. هەتایە تا نەمرییە و ازیشان کوردستاندا
ــژی کەم.. )بە( شــەهاب خــاڵە) نەمرمــان  رۆژنامەنووســی و سیاســەتمەدار و شــاعیر هەروەهــا.. یە( بــژی کەڵ و ب

 :دەڵێت( ئەحـمەد ئیبراهــیم) مامۆستا گەلەکەمان نەمری
  

 ژیـــان بۆ بمــرە مــردن بۆ مـەژی
  زیــان نەکەی تا قازانجەکەی چۆن

  
 نەوەی و هیــوا کە ئەمڕۆمــانە، چاوگەشــەکانی کــوردیلە پەروەردەکردنــی و گــۆش.. باســەکەمان ســەرناوی ســەر دێــنە

 بـــۆ هاوبەســـتەبوون و خۆشەویســـتی بە.. و مەردایەتـــی و کـــوردایەتی بیـــری بە پێویســـتە.. کوردســـتانن داهــاتووی
 دایـک.. هەموومانە ئەستۆی پیرۆزی و پێویست ئەرکێکی ئەمەش.. بکەین پەروەردەیان و ۆشگ شیرینمان کوردستانی

ــرا و خوشــک و بــاوک و ــاڵپەڕە و ســایت.. میــدیاکان و راگەیانــدنەکان.. قوتابخــانە و مامۆســتاکان.. خێــزان و ب  م
 رێخـراوە و پـارت.. کـانحکوومییە و مەدەنـی دامودەزگـا.. هونەرمەنـدان و شـاعیران و نووسـەران.. ئەلیکترۆنییەکان

 شـیاوتر و گەشتر ئایندەیەکی دەستەبەرکردنی پێناوی لە.. پەروەر کوردستان و دڵسۆز کوردێکی هەر.. سیاسییەکان
 ئاراسـتەکردنی و، دروسـت پەروەردەکردنـی و کـردن گـۆش لە هاوکـاربین هەموومـان پێویسـتە. کوردسـتان و کـورد بۆ

 بــۆ هاوبەســتەبوون و خۆشەویســتی و ســۆز بە و کــوردایەتی بیــری بە.. کوردیلەکانمــان باشــی رێنمــایی و، راســت
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 گرنگەکـانی و سـەرەکی هەرە ئامـانجە لە یەکـێکە ئەمەش.. بهێنـین رایان و، بکەین پەروەردەیان و گۆش کوردستان
 و رۆڵ دەتـوانین پسـپۆریمان، و شـارەزایی بـواری لە ئێمە، لە یەکە هەر.. کوردیلەکانمان پەروەردەکردنی پێشەوەی
 .هەبێت پیرۆزەدا خزمەتە و، پێویستە ئەرکە لەم پشکمان

  
 ویژدانمان و سۆز و هەست و خوێن تێکەڵی منداڵییەوە، لە هەر ماکییە هەستێکی کوردستان، بۆ خۆشەویستی و سۆز
 نـاخی قـووڵەی خۆشەویسـتییە و سـۆز و هەست ئەم دڵسۆزدا، پەروەری کوردستان هۆشی لە و دڵ لە هەرگیز.. بووە
 هەمیشـە دڵمـان و هۆش و بیر بەاڵم.. دووربکەونەوە کوردستان لە پێیەکانمان و لەش لەوانەیە. نابنەوە کاڵ دڵی
 خـــوێنی گروپـــی بەڵکـــو.. خوێنمانـــدایە خرۆکەیەکـــی هەمـــوو لە.. چاومـــانە پـــێش لە کوردســـتان.. کوردســـتانن لە

 .کوردستانییە( ک: )گروپی جیاوازە، پەروەران کوردستان
  
 پێیەکانمـان بە لەوانەیە شـوێنەیە ئەو دەوێـت، خۆشمان کە شوێنەیە ئەو نیشتمان: "دەڵێت( هۆڵمز وندل ئۆلیڤەر)

 ..".الیەتی هەر دلمان بەاڵم.. بکەوینەوە دوور لێی
  
 ..".نیشتمان خۆشەویستی ناگاتە.. خۆشەویستییەک هیچ: "دەڵێت( ئەفالتوون)
  
 پێنـاوی لە کە ئەوەیە جـوانتر لەوە بەاڵم.. بمرێـت کەیدانیشـتمانە پێناوی لە مرۆڤ جوانە: "دەڵێت ش( بومارشە)

 ..".بژێت نیشتمانەدا ئەم
  

 پەروەردەکردنــــی و فێرکــــردن لە بێــــت ئامانجمــــان گرنگتــــرین و یەکەمــــین پێویســــتە کوردســــتان، خۆشەویســــتیی
 کـارانەی بەو ووک،بچ مندااڵنی راهێنانی و هاندان کە دەکەن، بەوە ئاماژە دەروونناسی زانایانی.. کوردیلەکانماندا

 و دڵ لە بەرزەکــان ئامــانجە و بەهــا چانــدنی بــۆ شــتە باشــترین ئەمە بەرجەســتەدەکەن، نیشــتمان خۆشەویســتی کە
 خۆبەخشــیدا کــاری لە خۆیانــدا، نێــو لە ئەوەی بــۆ بکەیــن، ئاراســتە کوردیلەکانمــان دەتــوانین. مندااڵنــدا دەروونــی
 بۆ هاوبەستەبوون و خۆشەویستی و سۆز دەتوانین هۆیانەوە بە ەک هەن، رێگا و شێواز و هۆ گەلێ.. بکەن بەشداری

 .بڕوێنین کوردیلەکانماندا دڵی لە کوردستان،
  

 :مندااڵن بۆ( نیشتمان) شیعرێکیدا لە( هەڵمەت لەتیف) گەلەکەمان گەورەی شاعیری
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 باڵــــــــــــــــدار چــــــــــــۆن وەک
 دار ســـەر لە هەیـــە النـــــــــــەی

 جوان جوان پەپوولەی چۆن وەک
 گـــــواڵن نــــاو لە دەکـەن النــــــە
 تابــــان مانـــــــگی چــــۆن وەکــو

 ئاســــــمان لە هــــــــەیە مـــــــاڵی
 حـــــەزیا و مــــاسی چـــۆن وەکـو

 دەریـــــا نــــاو لە هەیـــە ماڵـــیان
 نیشـــتمان هەیـە نیشــتمانم منـیش

 کوردســـتان کوردسـتانە نیشـتمانم
  

 هاوبەسـتەبوون و خۆشەویسـتی بە جگەرگۆشـەکانیان پەروەردەکردنی کە بکەن، هەست وا دایکان و باوکان لەوانەیە
 کوردســتانتان: )بڵــێن پێیــان وەکــو دەگەیەنرێــت، تیــۆری زانیــاری پێــدانی بە و قســە بە تەنهــا کوردســتان، بــۆ

 بێـت بەرجەسـتە و بسـەلمێنرێت کردەوەیـی بە و پراکتیک بە پەروەردەکردنە، و نپێوت ئەم ئەوەی بەبێ (خۆشبوێت
 و هیوا و زانیاری و تيۆر ئەو کردەوەیی پراکتیزەکردنی بەڵکو نییە، تیۆری زانیاری تەنها پەروەردە، رستیدا لە.. 

ــی.. خواســتەکانە ــۆ تیۆرەکــانە و وتە وەرگێڕان ــار ب ــی رەفتــاری و ک ــزان ەپێویســت کەواتە.. کردەوەی ــانەی لە خێ  می
.. بــڕوێنن دڵیانــدا لە کوردســتان خۆشەویســتیی و، رابهێــنن و فێــربکەن منــداڵەکانیان کــارەوە و رەوشــتی رەفتــاری
 و پراکتیکــی بە.. و بکەیــن پەروەردە و گــۆش پەروەری کوردســتان بە منــداڵەکانمان منــداڵییەوە، لە هەر پێویســتە
 رەفتارەکـان و کردەوە لە چاو زیاتر مندااڵن راستیدا لە چونکە.. ینبهێن رایان خۆشەویستییە ئەم لەسەر رەفتاریش

 شــیعرێکیدا کــۆپلە لە - نەمــاوە یــاد لە نــاویم - کوردمــان شــاعیرێکی. دەگــرن قســەکان لە گــوێ کەمتــر.. و دەکەن
 :دەڵێت

  
 کوردســـــتان خـــــاکی هەمــــوو خەریتـــەی
 اندرومــــــ و دەزوو و دەرزی بـە دایـــــــک

 منــــــاڵ سەربێشــــکەی لەســەر بکێشــــێت
 گـــــڕوگـــــــاڵ بێــــتە کوردســــــتان بە هەر
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 نەهێــــــنێ هــەڵ چـــــاو وایــا بێشــکەی لە
 بســـــێنێ تــــــــۆڵە و هەســــــتێ درۆیــــــە

 
 کە نەتەوایەتییەکانمـان، بـۆنە لە و، انجەژنەکـ لە کە ئەوەیە کۆردسـتان، کردنـی خۆشەویسـتی جوان نموونەیەکی

 کوردستان ئااڵی یا کوردستان، خاکی رەنگاوڕەنگی نەخشەی با.. دەکەن منداڵەکانیان لەبەر تازە جلوبەرگی دایکان
 ئاڵەکـــانی روومەتە لە کوردســـتان ئـــااڵی مندااڵنـــدا، جیهـــانی رۆژی لە یـــا..  بـــدەن منـــداڵەکانیان یەخەی لە

 لە دایکێـک یـا.. دەسـتیانەوە بـدەنە کوردسـتان بچـووکی ئـااڵیەکی یـا.. بکێشن رەنگاوڕەن  بۆیەی بە منداڵەکانیان
 مــاڵەوە لە کوردســتان نەخشــەی یــا.. دەدوورێــت خونچەگــوڵەکەی بــۆ کراســێک کوردســتان، ئــااڵی رەنگەکــانی شــێوەی

 کوردیلە دڵی لە ،کوردستان بۆ خۆشەویستی هەستی چاندنی بۆ هەن، تر شێوازێ سەدان بە و ئەمانە.. هەڵدەواسن
 .ئەمڕۆماندا چاوگەشەکانی

  
ـــج واڵتـــی) لە راکــێش، ســەرنج بــاوی و جــوان کەلتــوورێکی  زۆربەی پێشــەوەی بــاخچەی نێــو لە.. هەیە دا( نەرویـ

 بـــۆنە لە.. چەقانـــدوون بەرزیـــان زۆر بـــۆڕییەکی مـــاڵی هەر پێشـــەوەیاندا، دیـــواری قەد لە یـــا خانووەکانیانـــدا،
 هەموو لە.. دەکەنەوە بەرزی و هەڵدەواسن بۆڕییەوە بەو نەرویجی، گەورەی ئااڵیەکی اندا،نەتەوەکانی و نیشتمانی

 لە.. دەشـەکێتەوە بـۆڕییەوە بەو نەرویجی درێژوولکەی سێگۆشەیی ئااڵیەکی.. ساڵ درێژایی بە ئاساییەکانیشدا رۆژە
 و دیـــــوار و دار.. جــــیەنەروی ی( داگ ناشــــیۆناڵ) نەتەوایەتــــی رۆژی کە ساڵێکیشــــدا هەمــــوو( جــــۆزەردانی١١)

 . دەڕازێننەوە ئااڵکەیان بە شەقامەکانیان
 
 کوردستان خەڵکی هاواڵتییەکی هەر بە( .. کوردستانی) لە قوڵترە زۆر( پەروەری کوردستان) کە بزانین ئەوەش با

 یا بێت کوردستان لە هەر نییە مەرج پەروەری کوردستان بەاڵم.. هەیە کوردستانی ناسنامەی و کوردستانی دەوترێت
 لە یـا بەریتانیـا لە یـا ئەڵمانیـا لە یـا نەرویج یا سوید واڵتی لە کوردێک دەشیێت.. هەبێت کوردستانی ناسنامەی
ــا ئەمریکــا ــا ئوســترالیا ی ــان تــری شــوێنێکی هەر لە ی ــک لە جیه ــت دای  ئەو هــاواڵتیی کە ئەوەی ســەرەڕای.. بووبێ
 و هەســت پەروەری، کوردســتان.. هەبێــت کوردســتان بــۆ هاوبەســتەبوونیان و خۆشەویســتی و ســۆز بەاڵم.. واڵتــانەن

 بەخشین بە و، خزمەتکردنباش بە و، پێویست کردەوەی بە و، جوان رەفتاری بە.. ناخییە قووڵی خۆشەویستییەکی
 .دەبێت بەرجەستە.. و دەسەلمێنرێت کوردستاندا پێناوی لە سامان و گیان
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ــ هاوبەســتەبوونە و خۆشەویســتی و هەســت هەر ئەوەش ــدا، لە کە کوردســتان، ۆب ــوە.. دەپرســن لێمــان هەندەران  ئێ
 . کوردستانین خەڵکی..  دەڵێین شانازییەوە بە ؟.. کوێن خەڵکی

  
 :دێنەدی منداڵەکانماندا پەروەریی کوردستان سایەی لە سوودانەی ئەو چین
 
ـــا.. کوردســـتان و کـــورد خواســـتەکانی بە دژ چەوتـــی ئایـــدۆلۆژیای لە و بیـــر لە منـــداڵەکانمانە، پاراســـتنی -١  ی

 بە کوردســـتان، و کـــورد دوژمنـــانی ئەمـــڕۆدا لە.. شـــۆرینەوەیان مێشـــک و، دەرکردنیـــان رێ لە و هەڵخەڵەتانـــدن
 دەیانەوێـت.. مانـا بـێ ئەسـتەمی خەیـاڵی و پـوچ بێبنەمـا بەڵێنـی بە.. پڕوپوچ خەیاڵی بە و بۆگەن ئایدۆلۆژیای

.. نەبێـت کوردسـتان و کـورد بـۆ هاوبەسـتەبوونێکیان هـیچ کە. .بەرن ئاراسـتەیەکدا بە کوردمـان گەنجانه و مندااڵن
 بـۆیە.. دەگەیەنێـت گەلەکەمـان ئاینـدەی بە و، ئەمـڕۆ بە زیان زور ئەمەش گەلەکەمان، دژی بە کەن بشیان بەڵکو

 .بگیرێت سەقەتانە ئایدۆژیا لەم رێ پێویست
  
 دروسـت ال بڕوایەیـان ئەو ئەوەی بـۆ.. دسـتانکور بـۆ خۆشەویسـتیی بە منداڵەکانمانە راهێنانی و پەروەردەکردن -٢

 توانـایەکی هەمـوو.. کوردسـتان پاراسـتنی پێنـاوی لە بەخشـین گیـان بە و سـامان بە ئامادەبن، هەردەم کە.. ببێت
 .نەتەوەیی و ئایینی جیاوازی بەبێ.. کوردستانییان هەموو بۆ وشادی ئاشتی کردنی دابین بۆ بخەن بەگەر خۆشیان

  
 بـــۆ خۆشەویســـتییان و هەســـت بەرجەســـتەکردنی بـــۆ.. کردەوەیـــی پەروەردەی بە منـــداڵەکانمانە، راهێنانیـــانی -٣

 هەسـت تـا.. هەبێـت نیشـتمانمان کوردسـتانی بـۆ هاوبەسـتەبوونیان کە بکەیـن، کوڕانمان و کچان لە وا.. کوردستان
 چــۆن وەکــو.. کوردسـتان لە بەشــێکن.. تەنگــانەدا لە و شـێنەیی لە.. ناخۆشــیدا و خۆشــی لە ئەوان کە بـکەن، بەوە

.. دەپـارێزن خۆیـان مـاڵی و سـامان چـۆن.. بوێـت خـۆش کوردسـتانیان ئاوهاش.. دەوێت خۆش خۆیان ماڵی و خێزان
 .دی هاتوونەتە کوردستنادا سایەی لە شادییان و خۆشی و سامانەکەیان کە تێبگەن.. بپارێزن کوردستان ئاوهاش

  
 : پەروەری کوردستان بە کوردیلەکانمان انیراهێن هۆکارەکانی و گشتییەکان ئامانجە لە
  
 .کورد و کوردستان بۆ( هاوبەستەبوونیان) هێزبوونی بە -١
 .خۆیانەوە بەرژەوەندیی سەر دەخەنە.. کوردستان بااڵی و گشتی بەرژەوەندیی -٣
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 .رادێن کۆمەڵ بە چاالکی و کار ، و خۆبەخشی کاری ئەنجامدانی لەسەر -٣
 .کاردەهێنن بە بڕواپێهێنان و ئەقاڵنی شیوازێکی ،دیالۆگدا و گڤتوگۆ لە -٤
 .هەڵبگرن بەرپرسێتی دەتوانن -٥
 .دەکەن خۆشیان مافەکانی داوای.. و دەکەن جێبەجێ کوردستان بە بەرانبەر ئەستۆیان پێویستییەکانی و ئەرک -٦
 .دەبێت یەکسانی و کومەاڵیەتی دادپەروەریی پرەنسیپی بە بڕوایان -١
 و، رەخنەگــــرتن فێــــری.. و بــــدوێن جــــوانی بە کە دەبــــن ئەوە فێــــری.. دەبــــن لەســــەرخۆ و بەرز رەوشــــت -٨

 .دەگرن تر کەسانی جیاوازی رای لە رێز.. دەبن رەخنەقبووڵکردن
 مۆزەخانە بینینی و سەردان و گەشت میانەی لە.. دەناسن کوردستان ناودارانی و کەسایەتییەکان و قارەمانەکان -٩
 شـوێنەوارە لەو هەریەکە سەرگوزشـتەی و چیـرۆک گێـڕانەوەی لە گـوێگرتن.. و وردسـتانک دێرینەکانی شوێنەوارە و،

 .دەبن ئاشنا کوردستانمان شانازی لە پڕ مێژووی بە.. دێرینانە
 بقـۆزنەوە منداڵەکانماندا، دڵی لە کوردستان خۆشەویستیی و هەست دەتوانن هونەری، پەروەردەی مامۆستایانی -١١
 دیمەنێکــی وێــنەی کە بــکەن لــێ داوایــان.. دا( هــونەری پەروەردەی)وانەی لە نەکانــداقوتابخا لە نمــوونە بــۆ.. 

 .هتد... بکێشن قارەمان پێشمەرگەی سەرکەوتنەکانی وێنەی یا.. بکێشن کوردستان نەخشەی.. بکێشن کوردستان
 لەســـەر ێـــکبابەت بـــکەن قوتابییەکانیـــان لە داوا بـــا.. دا( داڕشـــتن) بەشـــی لە کـــوردی زمـــانی مامۆســـتایانی -١١
 بە وانەکانیــــان، بابەتەکــــانی دەتــــوانن کەش، وانەکــــانی مامۆســــتایانی.. بنووســــن( کوردســــتان خۆشەویســــتیی)

 .ببەستنەوە کوردستانەوە خۆشەویستیی
ــۆنە پێویســتە -١٢ ــی ب ــادی و نیشــتمانییەکان و نەتەوەی ــاتەکانی ی ــتانمان کارەس ــۆزینەوە کوردس ــو بق ــی) وەک  جەژن

 ئەنفـال، رۆژی هەڵەبـجە، کیمیابارانی رۆژی کوردستان، ئااڵی رۆژی کوردستان، ۆماریک دامەزراندنی رۆژی نەورۆز،
 کۆمەڵکــوییەکەی ، شـەهیدان رۆژی کوردسـتان، پەڕلەمـانی دامەزرانــدنی رۆژی کوردسـتان، باشـووری راپەڕینـی رۆژی

 کوردســتانیانەدا، ەروژ و بــۆنە ئەم یــادکردنەوەی لە پێویســتە. هتــد... رۆژی کۆبــانی، رزگــارکردنی روژی دێرســیم،
 منــدااڵنی دڵــی لە.. کوردســتان خۆشەویســتیی هەســتی دروســتبوونی بــۆ.. بکەیــن پــێ بەشــداری منداڵەکانیشــمان

 .کوردماندا
 و( رەقیـب ئەی) سـروودی پێویسـتە.. قوتابییەکانـدا ریزبوونی کاتی لە رۆژانە بنەڕەتیدا، قوتابخانەکانی لە -١٣

 لە و، کوردستان خۆشەویستی لە گوزارشت کە بەخشانانەش و هەڵبەست ئەو.. بوترین کۆمەڵی بە تر، سروودەکانی
 .بکرێن پێشکەش قوتابییەکانەوە الیەن لە دەکەن، شەهیدەکانمان بەخشینی گیان لە و، پێشمەرگە قارەمانێتی

  اڵیئا کە بنەڕەتییەکاندا، قوتابخانە ریزبوونی کاتی لە کە هەفتەیەکدا، هەموو شەممەی پێنج رۆژانی لە -١٤
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 پێشـکەش قوتابییەکـانەوە و مامۆستاکان الیەن لە هۆنراوە و سروود و نیشتمان وتاری.. دەکرێتەوە بەرز کوردستان
 .بکرێن

 ئەگەر - قوتابخانەکــانیش رادیۆکــانی و، کوردســتان تەلەفزیۆنییەکــانی کەنــاڵە و میــدیاکان و راگەیانــدنەکان -١٥
 و بەرنـــامەداڕێژراو پێویســـتە.. دەکەن کوردمـــانی منـــدااڵنی شـــیپێشکە بابەتـــانەی ئەو و بەرنامـــانە ئەو - هەبـــن

ــتداربن ــدنی ئاراســتەی بە.. و مەبەس ــۆ خۆشەویســتی چان ــتان ب ــی لە کوردس ــدا، دڵ ــادەکرابێن کوردیلەکانمان  و، ئام
 .داڕێژرابێن

 یسـتیخۆشەو لە کـردن گـوزارش بە بـن تـایبەت تابلۆکانیـان و وێـنە کە منـدااڵن سـااڵنەی پێشـانگای سازدانی -١٦
 .پێشمەرگەکانمان قارەمانێتی و دلێری لە.. و کوردستان کردنی

 منـدااڵن هەڵپەڕەکێـی و گۆرانی و سروود و موزیک بۆ بنەڕەتییەکان قوتابخانە لە سااڵنە فیستیڤاڵی سازدانی -١١
 .کوردییەوە ئااڵوااڵی جلوبەرگی بە.. 
 گوزارشت کە..  مندااڵنەوە الیەن لە نیشتمانی نیپەخشا و هۆنراوە بۆخوێندنەوەی ئەدەبی پێشبڕکی سازکردنی -١٨
 منـداڵە بە پێشـکەش خەاڵتیش..  بکەن پێشمەرگەکانمان ئازایەتی و نەبەردی بۆ و، کوردستان بۆ خۆشەویستی لە

 .بکرێن بەشداربووەکان
 ئەویان..  ینرابهێن کوردستان ژینگەخاوێنی و ژینگەپارێزی لەسەر منداڵەکانمان منداڵییەوە، لە هەر پێویستە -١٩

 بـۆ هێمایە..  خاوێن و پاک کوردستانێکی..  هەموومانە جوانی نیشتمانی و گەورە ماڵە کوردستان کە..  فێربکەین
 .خاوێن و پاک کوردی ئێمەی

 .بگرن کوردستان دەستووری لە و یاساکان لە رێز کە بکەین، فێریان پێویستە -٢١
 چ خۆشـبوێت، کوردیـان نـاودارانی و دڵسـۆزەکانمان و تێکۆشـەر دەسەرکر کە فێربکەین، منداڵەکانمان پێویستە -٢١

 .زیندوون ئەوانەی چ و، مردوون ئەوانەی
 بنەمای سەر لە هاوکوردستانی و پێکەوەگونجان و، هاوڕێتی و برایەتی و خۆشکایەتی رووحی بەرجەستەکردنی -٢٢
 .کوردمان مندااڵنی نێوان لە خۆشەویستی و رێز
 چاندنی.. تر پەروەردەیی ئامانجێکی هەموو لە بەر( نیشتمانی پەروەردەی وانەی) رۆگرامیپ و پەیڕە پێویست -٢٣

 ئامانجەکانی لە بێت ئامانج گرنگتری و یەکەمین کوردمان، مندااڵنی دڵی لە کوردستان خۆشەویسیی و سۆز و هەست
 لێــک وای بــۆگەن مێشــک و نەزان هەنــدێ وەکــو.. نیــیە ئــایین دژ کوردســتان، زانینــی پیــرۆز بە و خۆشەویســتی.. 

 (. ئایینەوەیە لە نیشتمان خۆشەویستیی: )بەڵکو.. دەدەنەوە
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 سەرشـانیانی ئەرکـی بە دەکەن، کوردسـتان بە پێشـکەش خزمەتێـک و کـار هەر کە رابهێنـین، وا منداڵەکانمان -٢٤
 .نەبن پاداشت چاوەڕێی.. و بزانن خۆیانی

 مندااڵن، پەڕینەوەی پردێکی بە ببێت.. شیرینمان کوردستانی بۆ هاوبەستەبوون و خۆشەویستی و سۆز پێویستە -٢٥
 . بوون کوردستانی پێناسەی جێگیردنی و قۆوڵکردن بۆ
 هـۆیەکە.. و نەگـوەیی کـۆڵکەی گرنگتـرین لە یەکێکە زمان چونکە.. بکەین شیرین ال کوردییان زمانی پێویستە -٢٦
 .گەیاندن و کردن گوزارشت بۆ
 کە.. بــڕازێنینەوە قوتابخانەکــان چــاالکی چەنــدین بە وەرزشــییەکان، ەرنەفــاڵییەک و نمایشــەکان پێویســتە -٢١

 .بکەن کوردستان خۆشەویستی لە گوزارشت
 نووســــینە بابەتەکــــانی میــــانەی لە دەتــــوانن( شــــانۆ چیــــرۆک، هــــۆنراوە،) منــــدااڵن ئەدەبــــی نووســــەرانی -٢٨

 .بڕوێنن کوردیلەکانماندا دڵی لە ردستانکو بۆ هاوبەستەبوون و خۆشەویستی و هەست.. مەبەستدارەکانییانەوە
ــی -٢٩ ــایبەتی رێزێک ــدااڵنی لە ت ــەهیدانی من ــان ش ــت کورددت ــی لە.. بگێرێ ــی رۆژان ــااڵی هەڵکردن ــتان ئ  لە کوردس

 .لێبدەن بۆ چەپڵەیان و بکەن دەریان.. قوتابخانەکاندا
ــااڵنە -٣١ ــوەبەرێتی س ــاالکی بەڕێ ــان چ ــبرکێی) قوتابخانەک ــنبیری پێش ــونەری و رۆش ــۆ (ه ــدااڵنی ب  قوتابخــانە من

 پەخشـان و هـۆنراوە منـدااڵن.. (پیرۆزمانە نیشتمانی کوردستان) ناوی بە.. سازبکەن کوڕان و کچان بنەڕەتییەکانی
 .بکەن کوردستان بۆ خۆشەویستییان لە بن گوزارشت دەقەکانیان کە.. بکەن پێشکەش شانۆیی و
  

 ٢١١٥ جووالیی ٢١
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 .ەروەردەکردنی منداڵدارۆڵی مامۆستا لە پ

 
 
 
          
 
  

 درێژایــی بە چــونکە..  روانیــوە مامۆســتایان لە شــکۆدارییەوە، و رێــز ئەوپەڕی لە پــڕ چــاوێکی بە کـۆنەوە، لە هەر
 پیـرۆزی و رێـز کە پەیامەشـە ئەم هەر..  بـووە گرن  و پیرۆز زۆر پەیامێکی خاوەنی مامۆستا مێژوو سەردەمەکانی

 .ەبەخشیو مامۆستا بە
  

: " دەڵێـت مامۆسـتادا گەورەیـی و سـتایش لە - کوردە رەچەڵەک بە کە -( شەوقی ئەحمەد) عەرەب شاعیرانی میری
 مامۆسـتای لێرەدا ئێمە مەبەستی"  پێیەمبەر بە ببێت مامۆستا کە نەمابوو هێندەی... شکۆدارییە مامۆستا بۆ هەستە
 ئەمڕۆمان نوێی نەوەی بە زانیاری، و زانست گەشی تیشکی..  گەشە داگیرساوی هەمیشە چرایەکی مامۆستا..  کوردە

 بۆنخۆشـی و گەش گـۆڵێکی مامۆسـتا.. دەکـاتەوە روونـاک تـر کەسـانی بۆ رێگا زێڕینە، تیشک خۆرێکی.. دەبەخشێت
 جـوانترین لە ئاسـایی هەنـ  مامۆسـتا.. دەکـات مەسـتمان زانیاری خۆشی بەرامە و بۆن گواڵوی بە بەهارە، هەمیشە
 زانیاریـان و زانسـت هەنگوینی و، دەمژێ هەمەچەشنە زانیاری و زانست هەاڵڵەی شیلەی هەمەڕەنگدا، ڵگو گوڵزاری

 کۆڵەکەکــانی لە کــۆڵەکەیە گرنگتــرین مامۆســتا.. دەکــات گەلەکەمــانی رۆڵەکــانی پێشکەشــی و، دەکــات دروســت لــێ
 ژیـانی لە کـارتێکەرە، گتـرینگرن مامۆسـتا..  بەخـتەوەردا و دروسـت کۆمەڵگـایەکی و، سـوودبەخش تاکی بنیاتنانی

 .نەتەوەکەماندا داهاتووی لە و، ئەمڕۆ
  

 بە دڵسـۆزی، و بـڕوا چەکـی بە کە جەنـگە، گۆڕەپـانی کـۆڵنەدەری و خـۆڕاگر جەنگـاوەری پێشمەرگەیەکی مامۆستا،
 سـتا،مامۆ.. سـەرکوتووە و بـراوە شەڕەیدا لەم هەمیشە.. دەکات دواکەوتن و نەزانین شەڕی زانیاری و زانست چەکی

ــکە، مامۆســتا،.. بەخشــندەیە پێشــڕەوە، پێشــەنگە، رابەرە، ــاوکە، دای ــرایە، خوشــکە، ب ــاوڕێیە دڵســۆزترین ب .. ه
 و نەزانین دۆژمنی مامۆستا.. هیوابەخشە و گەشبین هەردەم.. بەختەوەریییە و ئاشتی و شادی تۆی چێنەری مامۆستا
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ــنە ــری.. دواکەوت ــااڵی هەڵگ ــەکردن ئ ــکەوتنە و گەش ــدەر.. پێش ــان یهان ــاری و داهێن ــازەگەرییە و گۆڕانک ــۆیە.. ت  ب
 و راستی بە مامۆستا کە قوتابیانەی ئەو چونکە.. مامۆستادایە دەستی لە نەتەوەکەمان هەر داهاتووی و چارەنووس

 ئەم هەر.. دەهێنێــت رایــان و دەکــات فێریــان جــوانی بە و، دەکــات ئاراســتەیان و رێنمــایی و پەروەردە دروســتی بە
ــــنە ەک قوتابییــــانەن ــــوو.. سیاســــەتمەدار بە و، کاربەدەســــت بە و پێشــــەوا بە و رابەر بە و ســــەرکردە دەب  هەم

 .دەبەن رێوە بە کوردستانمان کاروبارێکی
 

 و گەشــەکردن لە گرنگــی رۆڵێکــی مامۆســتا نیــیە، قوتابخــانەدا و پــۆل نــاو لە تەنهــا مامۆســتا، چــاالکی و خــزمەت
.. هەیە بەرچـاوی رۆڵـێ ژیانـدا و تێکۆشـان بوارەکانی هەموو لە و جۆکەرێکە مامۆستا.. هەیە کۆمەڵدا پێشکەوتنی

 کە دەکــات فێریــان.. دەکــات قوتابییەکــانی فێــری پەروەری کوردســتان و کــوردایەتی ئەلفــوبێی کە مامۆســتایە ئەوە
 ..دەکـات یەکڕیزییـان و یەکێتی و تەبایی و برایی و خوشک فێری.. بکەن لێ پارێزگاری و، خۆشبوێت کوردستانیان

 یەکســانی و دیمــوکراتی و ئــازادی لەســەر مامۆســتایە، ئەوە.. دەکــات جوانیــان کــاری و هاوکــاری و هەرەوەزی فێــری
 .رادەهێنێت قوتابییەکانی

  
ــتانییەتی ئەگەر ــوێ، شارس ــا بە ن ــا و دان ــنەران و زان ــاودارانییەوە و داهێ ــت کەڵەن ــت.. بنازێ ــی دەبێ ــتا رۆڵ  مامۆس

 قوتـــابی مامۆســتان، قەرزاری نــاودارانە، و داهێـــنەر ئەم کە بەرچــاوبگرن، لە راســتییە ئەو و، نەکەن فەرامــۆش
ــوونە مامۆســتا ــری ئەو.. ب ــداون و کــردوون فێ ــۆ هانی ــان ب ــنەوە و داهێن ــایی و پەروەردە جــوانی بە ئەو.. دۆزی  رێنم
 .بەخشیون پێ هیوای.. و زاخاوداون هۆشی هەمەچەشنە زانیاری و زانست بە ئەو.. کردوون

  
 و رۆڵ و دڵسـۆزی بۆ شانازی شێری پشکی.. ئاراوە بێتە گەشەکردنێک و پێشکەوتن و داهێنان هەر دا،داهاتووش لە

 .دەگەڕێتەوە مامۆستا ماندووبوونی
  
 ". ئەمڕۆیە مامۆستای کوڕی.. بەیانی جیهانی: "دەڵێت( یاکس)
 

 و پیــرۆز رۆڵـی اوتــایه بێگومـان.. ببەخشــین مامۆسـتا بە خەاڵتـیش بەنرختــرین گەر.. بنووسـین چــی.. بڵێـین چـی
 .مامۆستاین ماندووبوونی و چاکە قەرزاری هەموومان هەر.. ناکەنەوە مامۆستا دڵسۆزی و، ماندووبوون
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 بەنرختـرین و گرنگتـرین..  گرتـووە ئەسـتۆ لە مەترسـیداری و هەستیار و گرن  زۆر بەرپرسیارییەتییەکی مامۆستا
 نەوەی و هیـــوا..  ئەمڕۆمـــانن چاوگەشـــەکانی منـــداڵە کە. . دایە بەردەســـت لە گەلەکەمـــانی ســـەرمایەی و ســـامان

 مرۆڤــی بنیاتنــانی بێگومــان..  دەنێــت بنیاتیــان و دەکــات پەروەردەیــان ماموســتایە چونــک..  کوردســتان داهــاتووی
 .بااڵبەرز ئاپارتمانی تەالری و کۆشک بنیاتنانی و دروستکردن لە گرانترە زۆر..  دروست

  
 .زانیارین کرداری تەوری دوو( قوتابی) فێرخواز و( ستامامۆ) فێرکەر دەزانین وەکو

  
.. هەیە مندااڵنـدا دەروونـی و پەروەردەیـی دروسـتکردنی لە بنەڕەتییان رۆڵێکی( پیـاو - یا - ئافـرەت) مامۆستایان

 اوین فێرکردن بە ناتوانین دروست، پەروەردەیەکی بەبێ فێرکردن.. نییە فێرکردن تەنها مامۆستا رۆڵی وتمان وەکو
 کەموکـوڕییەکی و، بێـت نابەڵەد بەاڵم.. بنووسێت و بخوێنێتەوە تەنها منداڵ گەر چییە، فێرکردن سوودی..  بەرین
 ئەسـتۆی لە ئاکـامەکەی.. بگـات پـێ وا ئەگەر.. هەبێـت کۆمەاڵیەتییەکانـدا بەرزە رەوشتە لە و، بەهاکان لە زۆری

 و هەڵـس و رەفتـار زۆربەی لە قوتابی.. فێرکردن و وەردەپەر ئامانجەکانی لە نابەڵەدە و، ئەزموون بێ مامۆستای
 نمـوونەیی پێشـەنگێکی هەردەم مامۆسـتا پێویسـتە بـۆیە..  دەکات مامۆستاکەی لە چاو و، چاولێکەرە کەوتەکانیدا،

 خـۆی برای و خوشک یا خۆی منداڵی وەکو.. بێت قوتابییەکانی و پیشەکەی دڵسۆزی.. قوتابییەکانی بۆ بێت، باش
 بە و رێزگـرتن و خۆشەویسـتی بنەمـای لەسـەر.. بکـات لەگەڵـدا رەفتاریـان دروسـتی بە و، بالوێنێـت ەکانیقوتابیی
 یەکتـری و پێکەوەژیـان فێـری.. بێنێت رایان و بکات فێریان تردا کەسانی لەگەڵ راوێژکردن و، گفتوگۆکردن جوانی

 بـاخچەوانەکەی دڵسـۆزی بـۆ و کـردن خـزمەت بـۆ.. بـاخچە جـوانی و گەش گۆڵی دەڵێن وەکو.. بکات قبووڵکردنیان
 و رۆشـنبیر و هۆشـیار نەوەی ساڵ دوای لە ساڵ فێرکردنە، و زانیاری و زانست باخچەوانی مامۆستاش.. دەگەڕێتەوە

 .دەگەیەنێت پێ دۆست مرۆڤ و پەروەر نیشتمان و پەروەر زانیاری و زانست
   

 کە فێرکردندا، و پەروەردە یەکەمی قۆناغی لە دا،بنەڕەتی قوتابخانەی لە( پۆل رابەری مامۆستای) تایبەتیش بە
 دەستنیشـان ئارەزووەکانیـان و حەز و توانا و بەهرە دەتوانێت.. دەمێنێتەوە قوتابییەکانیدا لەگەڵ زیاتر ماوەیەکی

 بە و دروسـتی بە بەهرەکانیـان و توانـا گەشەکردنی بۆ بێت، ئاراستەکەریان و هاندەر و هاوکار و پاڵپشت.. بکات
 .یراست

   
  و ئینتەرنێت و داتە و تەلەفزیۆن وەکو تەکنۆلۆژیادا، نوێی داهێنانی و پێشکەوتن سایەی لە ئەمڕۆدا لە
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 بۆ رەنگاوڕەن  کتێبی و گۆڤار سەدان بە دەرچوونی بە سااڵنەش.. تازە بابەتی دەیان بە و، پێشکەوتوو تەلەفۆنی
 توانــای گەشــەکردنی و، خەیــاڵ ئاســۆی فراوانکردنــی لە هەیە رۆڵیــان بابەتــانە، لەو هەرەیەکە کە..  منــدااڵن

 بە و دروسـتی بە بێتو ئەگەر ــ سوودبەخش مامۆستایەکی بە بوونە داهێنانانە لەو هەریەکە..  مندااڵندا وەرگرتنی
 داهێنـانی رۆژ دوای لە رۆژ.. پێشـکەوتندایە لە رۆژ دوای لە رۆژ جیهـان ـــ بهێـنن بەکاریـان داهێنانانە ئەم جوانی
 پێویســتە..  ئــاراوە دێــنە پەروەردەیــی نــوێی بیــردۆزی و تیــۆر رۆژ دوای لە رۆژ.. ئــاراوە دێــنە تەکنۆلۆژیــا یســەیر

 پەروەردەی..  منــدااڵنە پەروەردەی ســەردەمی ســەردەم.. ببەســترێت گۆڕانکارییــانەوە و داهێنانــانە بەم پەروەردەش
 رۆڵـی ئەمـڕۆدا، لە بـۆیە..  بـوونە سـەرقاڵ پێـوەی واڵت زۆربەی..  هەمـووان خەمـی و بـایەخ جێـی بـۆتە مندااڵن
 هیوا و خواست نە رابردوون، سەدەی نەوەی مندااڵنی وەک ئەمڕۆ نەوەی مندااڵنی نە چونکە.. بووە قورستر مامۆستا

 مامۆسـتای پێویسـتە کەواتە..  جـارانن مندااڵنی پێداویستییەکانی هیوایە و خواست هەمان پێداویستییەکانیشیان و
 هاشـا راسـتییەکی.. سـەردەمییانە تـازەی فێرکارێکی و پەروەردەکار بە ببێت و، بێت تازەیەدا استەدائ لەم ئەمڕۆش

 ئەمڕۆش تا.. ژیاندا بوارەکانی هەموو لە داهێنانانەش هەموو ئەم و پێشکەوتن هەموو ئەم سەرەڕای هەڵنەگریشە،
.. هەیە مامۆســتایان بە زیاتریـان کیپێویسـتییە بێـت تـا بەڵکــو نەبـوونەتەوە، کـاڵ و نـزم مامۆسـتا پـێگەی و رۆڵ

 لە نەریتەکاندا، و ئاراستەکان لەچاندنی مندااڵندا، هۆشی و ئەقڵ بنیاتنانی لە بنەڕەتی و سەرەکی رۆڵی چونکە
 یـا بگـرنەوە مامۆسـتا جێـی نـاتوانن بەاڵم.. بـکەون پێشـش فێرکـردن هۆیەکـانی هەرچەندە.. دایە مامۆستا ئەستۆی
 .ببینن ئەو رۆڵی بتوانن

  
 کە بڵێـین، ئەوە نـاتوانین بێـت، لێهـاتووش و بەتوانـا مامۆسـتا هەرچەنـد بەرچـاو، بخەیـنە راسـتییەش ئەم دەبێت

 بە و و وەرگـرتن و راهێنان بە تازەی پێویستییەکی هیچ زانیاری، و توانا و شارەزایی لووتکەی گەیشتۆتە مامۆستا
 و زانســت وەرگرتنــی بە پێویســتی هەردەم و، هەیە دواداچــوون بە پێویســتی هەمیشــە بەڵکــو.. نەمــاوە دواداچــوون

 فێرکـردن تازەکـانی بیـردۆزە و شارەزایی لە ئاگای و نەچەقی پێویستە.. هەیە زیاتر و زیاتر رۆشنبیری و زانیاری
ـــت تـــازە پەروەردەی و ـــایبەتیش بە.. هەبێ ـــواری لە ت ـــدا، پیشـــەکەی ب ـــارە کە خۆی ـــردن ســـەرەکییەکەی ک  و فێرک

 بـۆ بگۆڕێـت( پەیمانگـاوە) ئاستی لە بەرزتربکرێتەوە، مامۆستایان خوێندنی ئاستی پێویستە بۆیە.. پەروەردەکردنە
 بەکەلۆریۆسـیان بڕوانـامەی و، بێـت زانکۆکـان دەرچـووی بنەڕەتـیش قۆنـاغی مامۆسـتایانی پێویسـتە( زانکـۆ) ئاستی
 بــۆ تــایبەتیش بە ەوە،بکــرێت مامۆســتایان بــۆ تــازە شــارەزایی و راهێنانیــان تــایبەتی کۆرســی ســااڵنەش.. هەبێــت

 فێرکردنـــی ســـەرکەوتووەکانی رێبـــازە و، پەروەردە بـــواری شـــارەزای کەم و، ئەزمـــوون کەم تـــازەی مامۆســـتایانی
 و پێشـکەوتن لەگەڵ کە.. بگەیەنـن پـێ توانـا بە فێرکردنی و پەروەردە کادیرانی ئەوەی بۆ.. وانەکان بابەتەکانی
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 ئەمـڕۆ ئامەنجەکـانی و هیـوا و پێویسـتی دیهێنانی بە ئاستی لە.. ێننودانەم دەربەرن سەردەمەدا ئەم داهێنانەکانی
 .بن گەلەکەمان داهاتوودای و،
  

ــــڕۆدا، لە ــــکەوتنی رادەی ئەم ــــان پێش ــــان، و نەتەوەک ــــت، بەوە کۆمەڵگاک ــــا کە دەپێورێ ــــد ت  و نەتەوە ئەو چەن
 منـدااڵنیان پەروەردەی توویپێشـکەو پروگرامـی و پەیـڕە بە و، یاسـا بە و پێشـکەوتن بە بایەخیـان کۆمەڵگایانە،

 جوبـــران.. )بگــونجێن ســەردەمدا گۆڕانکارییەکــانی و داهێنانەکــان و تازەگەرییەکــان و گۆڕانکــاری لەگەڵ تــا.. داون
.. دەداتێـت خـواردنی جووتیارێـک: دەنرێـت بنیـات کەسـدا سـێ ئەسـتۆی لەسـەر نیشـتمان: "دەڵێـت( جوبــران خەلــیل

 ".دەکات پەروەردەی یشمامۆستایەک.. دەیپارێزێت سەربازێک
  

 خوشـکان بە تـایبەتی بە کە دەگـرين، لەبەرچـاو( سـاوایان بـاخچەی) مامۆستایانی کاریگەری رۆڵی و ئەرک لێرەدا
 کە ئەوەیە لەبەر.. خوشــکان بە پیــرۆزەش ئەرکە ئەم ســپاردنی پــێ هــۆی نــاودەبرێن،( دادەکـــان) بە و، ســپێرراون

.. رووگەشـن و بەخەنـدە لێـو.. میهرەبـانن و ونیـان نەرم و نەرم دڵ و زسۆ بە چونکە ئەرکەن، ئەم شایستەی ئەوان
 جێـی دەتـوانن بـاش رادەیەکی تا دادەکان،.. نین رادەیە بەو تایبەتمەدیانە ئەم پیاوان الی لە کە.. شیرینن زمان
 و ینگرنگتــر( ســاوایان بــاخچەی) قۆنــاغی تەمەنــی بێگومــان.. بگــرنەوە دایکــان میهرەبــانی و خۆشەویســتی و ســۆز

 قۆنـاغەدا لەم مـرۆڤ کەسـێتی خەسـڵەتەکانی زۆری هەرە بەشی کە.. منداڵییەتیدا ژیانی لە قۆناغە هەستیارترین
 دادانەی و مامۆستا ئەو ..دەکرێت ناوزەند مرۆڤ کەسێتی دروستبوونی قۆناغی بە قۆناغە، ئەم بۆیە.. دەبن دروست

 دەسـپێرن، پـێ منـدااڵنیان پەروەردەکردنـی ئەرکـی ندا،پێشـکەوتووەکا واڵتە زۆربەی ی(ساویان باخچەکانی) لە کە
 .ئەکادیمیدان و سۆزداری و پەروەردەیی و رۆشنبیری و شارەزایی و زانیاری بەرزی ئاستێکی لە
  

 و، کەســێتی تایبەتمەنــدی و خەســڵەت کۆمەڵێــک ســاوایان، باخچەکــانی ی(دادەکـــان) هەڵبژاردنــی بــۆ پێــوەر وەکــو
 سـاوایاندا باخچەکـانی مامۆسـتایانی لە و دادەکان لە پێویستن کە هەن، رۆشنبیری و زانستی و پەروەردەیی ئاستی
 مرۆڤـدا زانسـتی و دەروونی بناغەی دانانی لە دەکەن، خێزان بەشداری سەرکی شێوەیەکی بە دادەکان چونکە هەبن،

 .گەلەکەمانن داهاتووی هیوای.. و ئەمڕۆمانن مندااڵنی کە.. 
  

 ئاســایی، تەڵقـین شـێوەی بە منـدااڵن، بە نیــیە زانیـاری و زانسـت گەیانـدنی و، رکــردنفێ تەنهـا( دادەکـان) رۆڵـی
 خۆشەویسـتییەکی و سۆز بە پێویستە شتێک، هەموو لە بەر.. ئەستۆدایە لە گرنگیان و هەستیار زۆر رۆڵێکی بەڵکو
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 هەســتیاری ۆنــاغێکیق لە منــدااڵنە ئەو چــونکە.. بــکەن باخچەکەیــدا منــدااڵنی گەڵ لە رەفتــار دایکــانەوە، راســتی
ـــان ژیانیانـــدا، ـــان پێویســـتە هەروەهـــا.. دەهـــێڵن جـــێ بە ماڵییـــان و دایکی  کـــاری لە ســـەرەکییان رۆڵێکـــی دادەک

 پەروەردەکردنـی سەرەکیشـیان کـاری و ئەرک و، دەبـن تـێکەڵ مندااڵندا لەگەڵ ئەوان چونکە.. هەبێت پەروەردەییدا
 کەوتەکانی و هەڵس لە و رەفتارەکان لە و کارەکان لە چاو یشمندااڵن.. راستە ئاراستەکردنی و فێرکردن و دروست
 .دەبێت داهاتوویاندا لە و ئەمڕۆ ژیانی لە رەنگدانەوەیان و کاریگەری.. دەکەن ئەوان

 
 

 و بەهــرە و توانــا.. و بــکەن دیــاری باخچەکەیــان منــدااڵنی حەزی و ئــارەزوو و بەهــرە و توانــا دەتــوانن، دادەکــان
 بـۆ بـن هانـدەریان.. بـکەن ئاراسـتەیان جـوانیش بە و، بـکەن پەروەردەیـان راسـتی بە و، ەوەبقـۆزن ئارەزووەکانیان

 .تواناکانیان و بەهرە گەشەکردنی
 

 چارەنووسـیان.. سـپێرراون ئێوە بە و، گەورەن زۆر ئەمانەتێکی مندااڵن.. خۆشەویستەکان دادە دڵسۆزەکان، مامۆستا
 دڵســـۆزییەوە و خۆشەویســـتی ئەوپەڕی بە بەڵکـــو.. بـــخەن نپشـــتگۆیا نابێـــت هەرگیـــز.. ئێـــوەدایە ئەســـتۆی لە

 لەم تـایبەتیش بە.. بـدەن هۆشـیان و بیـر زاخـاوی بەسوود، هەمەڕەنگەی زانیاری و زانست بە بکەن، پەروەردەیان
 لە پیالن گاڵوترین و پیسترین کوردستان، و کورد دوژمنانی الوە گەلێ لە کە گەلەکەماندا، چارەنووسازەی سەردەمە

 و گەشـبین بەاڵم.. دەکەن کوردسـتان و کـورد داهـاتووی لە هەڕەشـە و، دەگێڕن گەلەکەمان خواستەکانی و هیوا دژی
 و دلێـر پێشمەرگە ئەی دادەکان، مامۆستایان،.. دەبێت کۆڵندەر و خۆڕاگر کوردی ئێمەی بۆ سەرکەوتن کە دڵنیاین،

 هیوامــان و بــڕوا.. دەکەن دیــاری کوردســتان و کــورد ئاینــدی ئێــوەن.. فێرکــردن و پەروەردە گۆڕەپــانی دڵســۆزەکانی
 هێنـــانەدی بـــۆ.. هەوڵـــدەدەن تواناتـــانەوە ئەوپەڕی بە.. و نـــاکەن درێیـــی هەرگیـــز دڵســـۆز، ئێـــوەی کە پێتـــانە،

 .پیرۆزەکەتان پەیامە ئامانجەکانی
  

 نەدراوەتەوە نمامۆسـتایا لە ئەرێنـی ئـاورێکی پێویست وەکو کوردستاندا، لە ئەمڕۆش تا کە بڵێین ئەوەش پێویستە
ـــاری) تــایبەتیش بە.. نەگرتــوون لەبەرچــاو هەســتیاریان و پیــرۆز و گرنــ  رۆڵــی و،  لە مامۆســتایان،( دارایــی ب

ــوبەرگێکی بە بە پێویســت، وەکــو نــاتوانن و، نزمــدایە و خــرا  ئاســتێکی  قوتابییەکانیــدا بەردەم لە جــوانەوە، جل
 .نەکردوونەتەوە کەم مامۆستایانیان ۆزییدڵس لە مووچەیی، بێ یا مووچەکەمی بەاڵم.. دەربکەون
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 روونـاکی رۆژی بە بە گـۆڕی نەزانینتـان تـاریکی شـەوەزەنگی ئێوەن پەیام، پیرۆزترین هەڵگرانی ئەی مامۆستاکان،
 و خۆشەویستی و رێز ئەوپەڕی شایانی ئێوەن هەر.. و ئێوەن.. بەخشینن و دڵسۆزی هێمای هەمیشە ئێوەن.. زانیاری

 .شکۆدارین
  
 ".بژین باش ژیانێکی تا.. دەدەن پێشان رێگامان.. مامۆستاکانمانن ئەوە: "دەڵێت( ئەلسـتیری ۆکـسفیل)
 ". مامۆستا بە دەبووم..  شا بە نەبوومایە ئەگەر: " دەڵێت بوو، عێراق شای یەکەمین کە( یەکەم فەیسەڵی)
 داڤنشـی مەبەسـتی "کەڵـکە بـێ کیقوتـابییە.. نەبێـت زیـاتر مامۆسـتکەی لە ئەوەی: "دەڵێـت ش( داڤنشی لیۆناردۆ)

ــاری ئەو ســەرەڕای قوتــابی پێویســتە کە ئەوەیە،  پێویســتە.. گرتــوون وەری مامۆســتاکەیەوە لە شــارەزاییەی و زانی
 .بهێنێت دەست بە زیاتر مامۆستاکەی لە.. و سەری بخاتە خۆشی داهێنانی و ئەزموونی و شارەزایی

  
 ٢١١٥ ئاگۆستیی ١١

 
  
  
 

 .دان بۆ مندااڵنگرنگیی ستایش و هان
  

 چـۆن وەکو هەر.. هەیە هاندان بە پێویستی منداڵ: "دەڵێت( دریکۆس رۆدلف) دەروونی ناسراوی پزیشکی و نووسەر
 کامیـان یـا پـێکەوە، یـا بـێن جیـا بە هاومەبەسـتن، وشەی دوو هاندان، و ستایش .."هەیە ئاو بە پێویستی رووەک
 لەبەرچـاوگرتنی و، ناوهێنـان جـوانی بە لە بریتیە هاندان، لە و ستایش لە مەبەست. بکەوێت تریان ئەوەی پێش

 چەسـپاندنی و گەشـەکردن و درێژەپێـدان بۆ مرۆڤە هاندانی.. مرۆڤن تواناکانی و ورە بەرزکردنەوەی و، باشییەکان
ـــار ـــار و ک ـــس و رەفت ـــانن و دروســـت کەوتە و هەڵ ـــدان. ئەرێنییەکانی ـــتایش و هان ـــەرەکین پێویســـتییەکی س  و، س

 و خۆشـی بە هەسـت مرۆڤ هاندان، و ستایش بە.. هەیە مرۆڤدا داهاتووی و ئەمڕۆ ژیانی لە گوەرەیان ەکیگرنگییی
 و هانــدەر دەبــنە هانــدان، و ســتایش جوانەکــانی و شــیرین رســتە و وشــە.. دەکــات پێــزانین و دڵنیــایی و شــانازی

 .باشتر ئەنجامی و جوانتر کاری گەشەکردنی و درێژەدان بۆ بەهێز پاڵپشتێکی
  

  بە زیاتر تینێکی و گوڕ ستایش و هاندان.. هەیە پیاهەڵدان و هاندان و ستایش بە پێویستیان گەورە و منداڵ
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 خەاڵتکـردن، و هانـدان و سـتایش.. باشـەکانیان رەفتـارە بە و کـار بە درێـژەدان بـۆ هاندەرن..  و دەبەخشن مرۆڤ
.. بگەیەنـن دایە باریـان لە ئەوەی و، دەربـخەن انخۆیـ دەیانەوێـت زیـاتریش.. و دەوروژێنن مرۆڤ تواناکانی زیاتر

ــدان و ســتایش ــانی و بەهــرە زاخــاوی هان ــرۆڤن تواناک ــوون و ئاســودەیی.. دەدەن م ــوا و، بڕوابەخۆب  گەشــبینی و هی
ــرۆڤەوە دڵــی دەخەنە ــە هەمیشــە.. م ــیرین وش ــەکان، و جــوان و ش ــی باش ــان ئەفســووناوی هێزێک ــۆ هەیە، گەورەی  ب

 نـاخی لە گەر ئە پیاهەڵـدان، و سـتایش و هانـدان رسـتەکانی و وشـە.. پیـزانین و ێـزر و، خۆشەویستی گەیاندنی
 رســتەکانی و وشــە ئەگەر( ..دەدەم تــۆ بە گرنگیــی مــن: )کە دەکەن واتــایە لە گوزارشــت هەموویــان دەربچــن، دڵەوە

 خەاڵت ێرایــیخ بە کەســە ئەو یــا.. بــوترێن خێرایــی بە باشــەکاندا، ئەنجامــدراوە کــارە شــوێنی و کــات لە هانــدان
 . ناچنەوە یاد لە خێرایی بە خەاڵتانە و وشە ئەو.. بکرێت

  
ــانی ــی زانای ــاریگەری و گرنگیــی لەســەر جەخــت دەروون ــدان ک  و ســتایش ئەوانەوە الی بە دەکەنەوە، ســتایش و هان
 رەوشـتی و، جوانەکـان بەهـا و، پەسـەند رەفتـارەی و کار گەشەکردنی و درێژەدان بۆ پاڵنەرن، و بزوێنەر هاندان،

ــــکۆداری و، بەرز ــــانازی و ش ــــاوەتی و ش ــــایەتی و پی ــــز و مرۆڤ ــــی و ڕێ ــــوونی و، خۆشەویس ــــدییە بەهێزب  پەیوەن
 هـیچ: "دەڵــێت( شەکســـپیر) ..دەڕوێـنن مندااڵنـدا قنجەکـانی دڵە لە جوانـانە و بەرز بەها ئەم.. کۆمەاڵیەتییەکان

 ". منداڵ سەر کارناکاتە..  پیاهەڵدان و ستایش هێندەی شتێک
  

 زاخاودەرێت هەستمان سۆزداریش، بە و، جوان هەستی بە هەر نەستێک، و هەست کۆمەڵە لە بریتین مرۆڤ، ئێمەی
 خۆمـان نـاخی هەسـتی لە گوزارشـت.. سـتایش و هانـدان بە.. شـیاو و جوان و شیرین رستەی و وشە بە دەتوانین.. 

 دەتوانم.. خۆش قسەیەکی بە من بێگومان،: "دەڵێت( تویــن مـارک).. بگرین تر کەسانی هەستی لە رێز.. و بکەین
 ".بژیم مان  سێ
  

 هیـوا کە منـدااڵنن، هەیە خەاڵتکردن و ستایش و هاندان بە زیاتریان پێویستییەکی کە کۆمەڵگاش چین گرنگترین
 و، گـرنگە پێویسـتییەکی ئەوەشـدا لەگەڵ بەاڵم.. تێناچێـت هیچی مندااڵن هاندانی و ستایش.. داتوومانن نەوەی و

 .مندااڵندا داهاتووی ئەمڕۆ ژیانی لە هەیە، ئەرێنییان گاریگەرییەکی و، گەورە زۆر سوودێکی
 

 ئەو.. دەبەخشـــن منـــدااڵن بە گەشـــبینی و هیـــوا و ئاســـوودەیی و دڵنیـــایی و شـــادی و خۆشـــی هانـــدان، و ســـتایش
 پـێ گرنگیییان ترەوە انیکەس و، مامۆستاکانیان و باوک و دایک الیەن لە ئەوان کە دەبێت، دروست ال هەستەشیان
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 و، هەیە پێگەیـان و، دەگرن لێ رێزیان.. هەیە نایابەکانیان و جوان رەفتارە و باش کارە بۆ پێزانینیان و، دەدەن
 و بــاش کــارە بە درێــژەدان بــۆ..  دەبەخشــن پــێ زیاتریشــیان متمــانەیەکی و بەهێــز بڕوایەکــی.. نەکــراون پەرواێــز
 ".وایە بەرد سەر نەقشی وەکو.. منداڵـیدا لە فێربـوون: " دەڵێن وەک.. پەسندەکانیان و دروست

  
 جوانـدا و شـیرین و باش قسەی لە مرۆڤ نابێت واتە "کەمە لێ چیت دەمە،: "دەڵێت کە هەیە کوردیشمان پەندێکی

 تــری پەنــدێکی مەبەســت هەمــان بە هەر.. نــابێتەوە کەم دەمــی لە بکــات بــاش قســەیەکی مــرۆڤ گەر.. بێــت رەزیــل
 خۆشبێت، قسەت و بێت شیرین زمانت دەتوانیت، تا واتە "دەر دێتە کون لە مار خۆش قسەی بە": دەڵێت ،کوردیمان

 کەمی بە زۆر مامۆستاکان، لە و باوکان و دایکان لە زۆر بەشێکی ئەمڕۆش تا داخەوە، بە بەاڵم..  مرۆڤدا گەڵ لە
 کەچـی.. دەکەن سـوودبەخش و شـیرین و جـوان رسـتەی و قسە و، ستایش و هاندان کاریگەریی و گرنگیی بە هەست

 بـێ هەڵەیەکـی و رەفتـار لەسـەر یا.. دەڵێن منداڵەکانیان بە ناشیرین و بریندارکەر هەست رستەی و وشە ریزە بە
 خەنـجەر زامـی: )دەڵێـت کورد.. دەکەن رووشکێنیان و، دەتەزێنن هەستیان نەشیاو، و ناشیرین قسەی بە.. مەبەست
 .ناگەڕێتەوە.. دەرچێت دەم لە قسەش( نابێت ساڕێژ هەرگیز ناخۆش قسەی زامی بەاڵم.. دەبێت ساڕێژ

 
 لێکـۆڵینەوەی و تـۆیژینەوە چەندین بارەیەوە، لەم.. زانراوە و روون مندااڵن، لەسەر هاندان و ستایش کارتێکردنی
 کە..  دراون ەنجـامئ مندااڵنەوە، پەروەردەی شارەزایانی و دەروونناسان و پسپۆران الیەن لە مەیدانی، و پراکتیکی

ــانی لە ســتایش و هانــدان کاریگەرییەکــانی و گرنگیــی لەســەر چەخــت هەموویــان هەر  منــدااڵن داهــاتوی ئەمــڕۆ ژی
.. سـەرکەوتوودا و دروسـت کەسـایەتییەکی دروستکردنی لە دەزانن گرن  هۆکارێکی بە ستایش و هاندان.  دەکەنەوە
 الیەنە بە درێـژەدان، و کۆڵنەدان و، جوان کاری و بەرز ەوشتیر گەشەکردنی، و درێژەپێدان بۆ گرنگیشە هۆکارێکی

 . داهێنان و سەرکەوتن ئەرێنییەکانی
  

 و کـورد بـۆ شـیاوتر و گەشـتر داهـاتوویەکی و منـدااڵن خەمخـۆرانی دڵسـۆزەکان، مامۆسـتا ئـازیز، باوکانی و دایکان
ـــڕۆدا، لە.. کوردســـتان ـــدانی و ســـتایش ئەم ـــانی و، دروســـت هان ـــۆ.. شـــیاو و شـــیرین و جـــوان یوشـــە بەکارهێن  ب

 هۆکارێکن..  فێرکردن و نوێ پەروەردەی گرنگی هۆکارێکی بە و، پێویسی بوونەتە.. قوتابیان ورەی بەرزکردنەوەی
 کارە و، باشەکان ئاکارە گەشەکردنی و درێژەپێدان بۆ بەهێزن پاڵپشتێکی.. مندااڵن رەفتارەکانی کۆنترۆڵکردنی بۆ

 هەردەم.. بەرزبکەنەوە منداڵەکانتان ورەی هاندان، بە و ستایش بە و، نەکەن درێیی تەپێویس بۆیە.. ئەرێنییەکان
  هەستی ناشیرین، رستەی بە و وشە بە..  گەشبینی و هیوا و خۆشەویستی لە پڕبکەن، قنجەکانیان و پاک دڵە
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 ".ناسـکترە گـوڵ لە دڵ: "دەڵێن وەکو.. مەڕووخێنن ورەیان و، مەکەن بریندار ناسکیان
  

 سـێ بـوو، منـداڵ کە ئەدیسۆن.. دەهێنینەوە بۆ( ئەدیسۆن تۆماس) ژیان لە ستایشتان و هاندان بەرزی نموونەیەکی
 مامۆستاکانی.. بوو وەرگرتندا و فێربوون سەرەتای لە ، بنەڕەتی قوتابخانەی یەکەمی پۆلی چووبووە کە بوو مان 

 و، کرد دەری قوتابخانەکەی بەڕێوەبەری رۆژێک تا.. دەزانی بیرکۆڵیان و گەمژە بە قوتابخانەکەی، بەڕێوەبەری و
"  گەمـژەیە چـونکە دابنیشێت، ماكەوە لە کوڕەکەت وایە باشتر: " وتبوویان تێیدا کە نارد، پیا دایکی بۆ پەیامێکی

 :وتی پەیامەدا ئەو وەاڵمی لە دایکی، ی(ئەدیسۆن ماری)
  
 :وت پێی و، گـرت ئامێز لە یئەدیسۆن"  گەمژەن ئەوان بەڵکو نییە، گەمژە کوڕەکەم"  
  
 هەیە بەوە بڕوام من کە بەسە، ئەوە تۆ بۆ بچکۆلەکەم، کوڕە بکەن، تۆ زیرەکی لە نکووڵی کەسێک هەموو ئەگەر" 
"  جیهاندا لە منداڵی زیـرەکترین تۆ: بگرە لەمن گوێ تۆ بیڵێن، با دەڵێن چی گەڕی لێیان..  زیرەکەکەمی کوڕە تۆ

 و، دەگـرتم لـێ رێزی چونکە کردم، فێری کە بوو دایکم: "دەڵێت و، دازانێ دایکی قەرزای بە خۆی( ئەدیسۆن) بۆیە
ــڕوای ــێم ب ــوو پ ــتەی ئەو.. هەب ــێ هەس ــیم، پ ــن کە بەخش ــرین م ــم گرنگت ــدا، لە کەس ــوونی بوون ــیش، ب ــوو من  بە ب

ـــ  پێویســـتییەکی ـــاوی لە گرن ـــنم.. ئەودا پێن ـــزهە ئەو چـــۆن وەک نەکەم، شـــەرمەزاری کە دا، خـــۆم بە بەڵێ  رگی
 بە و کارەبا وزەی و، پێگەیی دایکییەوە، وهاندانی ستایش و پشتگیری هۆی بە ئەدیسۆن بەڵی" نەکردم شەرمەزاری

 .ئەون قەرزاری مرۆڤ هەتایە، تا کە داهێنەرە، کەڵە بەو بوو.. داهێنان داهێنانی سەدان
  

ــۆن، ــۆزی لە ئەدیس ــی و دڵس ــاکەی پێزانین ــدا، چ ــت دایکی ــدا لە: " دەڵێ ــۆ ئەوەم زوو رهە ژیانم  بە کە دەرکەوت، ب
 ". بوونەوەرە باشترین دایک رەهایی،

  
 هــیچ کە پێویســتییەکن،.. کــاریگەرنین و دروســتکەر پشــتگیری، و ســتایش و هانــدان قەی بە شــتێک، هــیچ کەواتە

 و تێگەیشـــتن بە و، تەواو هەســـتێکی بە ســـتایش و هانـــدان..  بگـــرێتەوە شـــوێنیان ناتوانێـــت تـــر پێویســـتییەکی
.. دەبەخشـن گیانیشیان بە شـادی، و خۆشی بەڵکو.. منـدااڵن هەستی و سۆز بزواندنی بۆ پاڵپشتن.. اپێکردنەوەبڕو

 . دەبنەوە.. روونتر چاویان.. و گەشتر روویان.. و لێویان سەر دەکەوێتە خۆشی زەردەخـەنەی
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 :بهێننەدی ئامانجانە ئەم دەتوانن ستایش، و هاندان
  
 .مندااڵن خودی الی لە بەرپرسێتییە، و ییسەربەخۆ شیرینکردنی -١
 .دەبێت خۆیان بۆ زیاتریشیان رێزێکی..  دەبێت هێزتر بە خۆیان بە بڕوایان مندااڵن -٢
 .ترس و کردن شەرم:  وەکو دەروونی، نەخۆشیی هەندێ چارەسەری بۆ هۆکارن -٣
 .بڕوانن انداهاتووی لە گەشبینییەوە، و هیوا بە مندااڵن، ئەوەی بۆ یارمەتیدەرن، -٤
 و، لەخۆڕازیبـوون ئەمەش.. پەسـەندن تـر کەسـانی الی لە ئەوان کە دەبێـت، دروست ال نەستەیان و هەست ئەو -٥

 .دەبەخشن دەروونیان بە زیاتر دڵنیاییەکی و ئاسوودەیی
 .خۆیان ناوەوەی بۆ دەرەوە لە مندااڵن، روانینی گۆڕینی -٦
 .گەشەکردنیان بە درێژەدان بۆ..  دااڵنمن باشەکانی کارە لەبەرچاوگرتنی و هەڵنان -١
 .مندااڵن جوانەکانی رەفتارە و، باشەکان کارە بۆ..  پێزانین و کردن شیرین -٨
 . دی دێنە هانداندا و ستایش سایەی لە کە تریش، ئامانجی دەیان بە و، ئامانجانە ئەو -٩
 

ــتە ــزانین، ئەوەش پێویس ــی بە کە ب ــانی پێ ــی قۆناغەک ــداڵی تەمەن ــی بە و، من ــی و قەوارە پێ ــارە گرنگی ــە ک  باش
 پـڕ هانـدانەکان و ستایش ئەبێت..  سەردەکەون پایە بە پایە خەاڵتکردن، و هاندان و ستایش..  ئەنجامدراوەکان

 ئەنجامدراوەکانـدا کـارە و، پاداشـت و سـتایش نێوان لە هاوسەنگییەک و، گونجان و، بن جوانەکان کارە پێستی بە
 .  هەبێت

  
 پێویسـتییەکی.. ئەرێنییەکـانن ئەنجامدراوە سەر لە مندااڵن، ستایشی و هاندان و ستایش کە ەوە،دەکەین دووبارەی

 بــۆ.. هەیە منــدااڵن کەســایەتی دروســتکردنی و، رەفتــار و رەوشــت لەســەر گەورەیــان کــارتێکردنێکی و، گــرنگن زۆر
ــدان و ســتایش ئەوەی ــرن دروســتی بە و جــوانی بە هان ــان و مەبەســت باشــیش بە.. و بەربگ ــێکن ئامانجەکانی ..  بپ

 :بگرین لەبەرچاو سەرەکییانە هۆکارە ئەم وردی، بە پێویستە
  
 خـودی لەسـەر نەک بـن، منـدااڵن باشـەکانی کـارە ئەنجامدانی لەسەر خەاڵتکردن، و ستایش و هاندان پێویستە -١

 :نموونە بۆ..  مندااڵن
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 باوکی، و دایک پێویستە.. دەردەچێت باشەوە ەیەکینمر بە قوتابخانەدا، تاقیکردنەوەکانی لە منداڵێک کە کاتێک
 لە باشـەی ئەنجـامە و سـەرکەوتن ئەم بـۆ منداڵەکەیان کە بکەن، ماندووبوونەی و هەوڵدان و کۆشس ئەو ستایشی

 و دەربچیـت ئەوەی بـۆ کـرد باشت کۆششێکی تۆ دەستخۆش،: "بڵێن پێی وەکو.. دای قوتابخانەکەی تاقیکردنەوەکانی
 و درێژەپێــدان بـۆ دەدەن منــداڵ یـارمەتی هانـدانانە، و ســتایش شـێوە ئەم.. " بهێنیــت دەسـت بە نەبەرزا نمـرە ئەم

 لەسـەر جەخـت پێویسـتە کەواتە.. باشـتر ئەنجـامی دەسـتهێنانی بە بـۆ وکۆشـش، کـار لەسەر راهاتن و، گەشەکردن
 نمـوونەیەکی بـارەیەوە لەم هەر.. کەسـەکان خـودی لەسـەر نەک بکەییـنەوە، ئەنجامـدراوەکان ئەرێنییە و باش کارە
  :تر
  
 هەمـوو و دارەکـان وەریوەکـانی گــەاڵ.. دا گسـک ماڵەکەیـانی حەوشەی باشی بە.. سااڵنە هەشت کچێکی کە( جـوان)

 شـتەکانی هەمـوو.. زبڵەکەیـانەوە سـەبەتەی نـاو کـردییە و کردنەوە کۆی و، ماڵی حەوشەکەیانی خاشاکێکی و خۆڵ
 دڵخۆشـی هـۆی بـووە.. دا ئەنجـامی جوان کە جوانەی کارە ئەم.. دانا خوایاندا یشوێن لە جوانی بە حەوشەکەیانی،

  :کرد خۆی پێخۆشحاڵی لە و، پێزانین لە گۆزارشتی جۆرە بەم.. کچەکەی جوانەی کارە ئەم دەربارەی دایکی.. دایکی
  

 .".بکرێتەوە پاک جوان ئەوها رۆژێک، بە کە نەبووم بڕوایەدا لەو.. بوو پیس زۆر حەوشەکەمان: "دایک
 ".کردەوە پاکم وا من: " جوان
 ".تر شتی و خاشاک و خۆڵ و گەاڵ لە پڕبوو، حەوشەکەمان: "دایک
 ".زبڵەکەوە سەبەتەی ناو کردمە و، کردەوە پاکم و، ماڵی هەموویم من: "جوان
 ". ماندووبوویتە.. و داوە گەورەت هەوڵێکی تۆ بێگومان: "دایک
 ".کرد ەمئەم دڵنییایەوە بە بەڵێ،: "جوان
 ".بیبینێت پاکییە بەم مرۆڤ، کە دڵخۆشییە مایەی.. پاکە زۆر حەوشەکەمان: "دایک
 ".پێکە و رێک و، پاک زۆر: "جوان
 زۆر.. دەکەیـت کـارەتەوە بەم شـانازی چەنـد تـۆ کە دەردەخەن، بـۆ ئەوەم.. گەشـت دەموچاوی و، رووخۆشیت: "دایک

 ".جوانەت کارە ئەم بۆ سۆپاس
 ".گیان دایکە سۆپاس(: "گەورەوە ەیەکیزەردەخەن بە) جوان

  
  ئیشانەی ئەو بۆ پێزانینی و دایکی جوانەکانی وشە دەربارە کرد، زۆر شادییەکی بە و، خۆشی بە هەستی جوان
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 جــاری بــۆ..  و ببینێــت پــاکییە بەو حەوشــەکەیان و بێــتەوە بــاوکی کە دەکــرد، ئێوارەشــی چــاوەڕێی.. دان ئەنجــامی
 . بکات ەوەکارەی بەم شانازی دووەم

  
 کچێکی تۆ: " بهێنایە بەکار وشانەی ئەم وەک ستایشی رستەگەلێکی و، شە و دایکی گەر وشانەدا، ئەو بەرانبەر لە

 پـێ هیچـی تـۆ بەبـێ دایکـت" یـا" منـی یارمەتیـدەری راسـتی بە تـۆ جـوانەکەم، بچکـۆلەکەم کـچە" یـا" مەزنـی چەند
 باشـەکانی کارە نەک.. دەکرد کچەکەی خودی ئاراستەی رستانە ئەم.. جۆرانە لەم تری رستەیەکی هەر یا"  ناکرێت

 منــداڵ الی ناراســتی.. منداڵــدا خــودی کردنــی ســتایش لە زیادەڕۆییــانە ئەم.. (هەڵەیە) و نیــیە راســت ئەمەش.. 
 و سـتایش ئەو شـایانی و، نیـیە مەزن هێنـدە ئەو کە بکـات، هەسـت وا لەوانەیە.. دەکەن بێزاری و، دەکەن دروست

 .  فوودانە ئەوە.. و نییە انەپیاهەڵد
  
 تــۆ: پێــدا تــۆپی لە) یــا" مەزنــی هونەرمەنــدێکی تــۆ: وەکــو رســتەی بە منــداڵ کردنــی ســتایش: "دەڵێــت( برولمــان)

 ئەگەر خـۆ.. دەکـات شـەرمەزاری بە هەسـت منداڵ.. رۆییانە زیادە ستایشە و نازناو بەم (..ئەستێرەکانی ئەستێرەی
 کە شەرمە، پێی زۆری..  بکات تۆمار گۆڵێک یا.. بکێشێت جوانتر وێنەیەیەکی نێتنەتوا داهاتوودا جاری لە هاتوو

 خــودی ئاراســتەی ستایشــانە ئەم چــونکە" ئەســتێرەکانی ئەســتێرەی تــۆ" یــا"مەزنــی هونەرمەنــدێکی تــۆ" نازنــاوی بە
 و، بـوونەوە یـ تەر بە هەست نەبن، پیاهەڵدانانە و ستایش ئەو ئاستی لە راستیدا، لە لەوانەیە دەکەن، مندااڵن

 تـۆ: "نموونە بۆ.. بکەن مندااڵن ئەنجامدراوەکانیان کارە ستایشی پێویستە کە ئەوەیە، راستر.. بکەن بەشەرمەزاری
 ."کرد یاریت.. بەرزەوە وەرزشیی رووحێکی بە تۆ" ،"کرد جوانت یارییەکی تۆ" ،"کێشاوە جوانت وێنەیەکی

  
 کە بـڕوێنن، دڵ لە بڕوایەیـان ئەو نەگەیشـتووبن، ئەنجامیش بە رئەگە.. بکەن مندااڵن هەوڵدانەکانی ستایشی -٢

 دەبەخشـن، مـرۆڤ بە نوێ وانەیەکی و پەند شکستییەک، هەموو.. نیین کارەکان کۆتایی جار دوو و جارێک شکستی
 ئەو تەنهــا: " دەڵێــت زانــا، کەڵە ی(ئەدیســۆن).. ســەرکەوتن بــۆ هەنگاونــان و، باشــتر رێگــایەکی دۆزیــنەوەی بــۆ

 ". دەهێنن هەوڵدان لە و کۆشش لە واز کە دەهێنن، شکست ەکەسان
  
 لە هێنـــا، شکســـتی یانـــدا( ٩٩٩)لە ئەنجامـــدا، تـــاقیکردنەوەی هەزار کارەبـــا، وزەی دۆزیـــنەوەی بـــۆ( ئەدیســـۆن)

 شکستی بە تاقیکردنەوەکانی و هەوڵ هەرگیز ێەدیسۆن بەاڵم.. دەستهێنا بە سەرکەوتنی تاقیکردنەوەیدا هەزارەمین
 ". هەیە سەرنـەکەوتن بۆ تاقیکردنەوە نۆ و نەوت و سەد نۆ: " دەیوت بەڵکو ەبردوون،ن ناو



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

392 
 

 بەالی و، دەبەخشـن پـێ ئاسوودەییان و دڵنیایی چونکە.. بدەن هانیان باشی بە و بکەن منداڵەکانتان ستایشی -٣
 . دەدەن پێ بایەخیان و پەسەندن کە.. ئەوەی بۆ بەڵگەیە هاندان و ستایش ئەوانەوە،

 
 چـونکە.. مەکەن لەگەڵـدا سازشـیان و مەبەن ناراسـت و، بکەن منداڵەکانتان ستایشی بڕوابوونە بە و راستی بە -٤

 سازش یا.. دێن دڵتانەوە و راستن پیاهەڵدانەتان، و کردن ستایش ئەو کە دەزانن باش.. زیرەکن و وریا مندااڵن،
 بـۆ هەیە کەس زۆر.. دەکەن ستایشـیان پێویسـت لە زیـاد و دەکەن زیـادەڕۆۆیی یا.. هەڵخەڵەتاندنن و رووکەشی و

 لە و" دەکـات حەمەیـی مـامە" و" دەکـاتەوە سـارد ماسـتاو: "وتەنـی کـورد تـایبەتی، بەرژەوەنـدی و مەبەست و مەرام
  .هەڵدەدات کەسێکدا الری و لەش و، باڵ و شان بە خۆتەن،

  
 بە منـدااڵن.. هانـدان و سـتایش راسـتییەکانی رێبـازە چـونکە.. بگـرنەبەر سـتایش و هانـدان راسـتی شێوازەکانی -٥

( نیوزلەنـدە) لە( ئۆتریشـت زانکـۆی) لە( برولمـان ئیـدی) مەزن تـۆیژێنەری بـارەیەوە، لەم.. دەگەیەنن سەرکەوتن
 " .مندااڵن بەهرەکانی یا تواناکان لە هەڵنانە، و کردن ستایش شێوازی گرن : " دەڵێت

  
 کـارە ئەنجامـدانی کـاتی لە ئەوەیە، کـاریگەرتر و خۆشـتر چـونکە.. ەکەوندوام و بن هاندان و ستایش ئامادەی -٦

 چێژێکـی و تـام و خۆشی کاتەدا لەو چونکە.. بکرێن شایستەکان کەسە خەاڵتی و ستایش گەرماوگەرم، باشەکاندا،
 . دەبێت زیاتریشیان کاریگەرییەکی.. دەبەخشن کەسانە بەو زیاتر

  
 بەاڵم.. بیکـات وایە نیـاز کە کارێـک بـۆ مەکەن خەاڵتی پێشتریش.. و کەنمە منداڵ کارێکی ستایشی پێشوەخت -١

 . نەداوە ئەنجامی هێشتا
  
 و کار ئەو لەسەر تا.. مەدە هانیان و، مەکەن مندااڵن چەوتی و خرا  رەفتاری و کار ستایشی هەرگیز وریابن، -٨

 منـداڵەکەتان کە: نمـوونە بـۆ.. نەدەن پـێ درێژەیـان و رانەیەن بەخشانە، زیان و هەڵە کەوتە و هەڵس و رەفتار
ــداڵێک لە ــێ دەدات، من ــزییەک ب ــات، رێ ــک لە بەرد دەک ــت، ئاژەڵێ ــک لقــی دەگرێ ــان دەشــکێنێت، داێ ــواردن لە م  خ

 پێویسـتە. هتـد... دەدات، جـوێن دەردەکات، گیرفانت لە پارە پرس بەبێ دەکات، مامۆستاکانی بە گاڵتە دەگرێت،
 وایان بەقسەش هەر.. " بکەیت وا وایە باشتر: " بڵێن پێی و بگەیەنن تێی هێمنی بە و، ناڕاستەوخۆ شێوەیەکی بە

 کە بــدات، بڕیــاریش و بەڵــێن.. بکــات لــێ لێبووردنتــان داوای کــردووە، هەڵەی بنێــت بەوەدا دان کە بــکەن لــێ
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 منـدااڵنی لەگەڵ مـامەڵە چۆن کە دەزانن دڵسۆزەکان، مامامۆستا و، وریـا باوکانی و دایکان.. نەکاتەوە دووبارەیان
)  کە ناکرێــت هەرگیــز.. هەڵەکانیــان راســتکردنەوەی بــۆ دەگــرنەبەر، ســەرکەوتوو شــێوازیكی چ.. و دەکەن هەڵەدا

 .بکرێتەوە راست( هەڵـە بە هەڵـە)
  
 رسـتە، و وشـە جـۆرە هەمـان دووبـارەکردنەوەی زۆر چـونکە هەمەجۆرەبن ستایشتان و هاندان وشەکانی هەوڵدەن -٩
 دووبــارە وشــانە ئەم زۆر مامۆســتاکان، لە هەنــدێ.. دەبــنەوە کــاڵ بایەخیــان و، نامێنێــت چێژیــان نمنــدااڵ الی لە

 بە تەنهـا هاندان کە نییە مەرجیش( لێدەن بۆ چەپڵەیەکی نایابە، باشە، زۆر باشە، بژی، ئافەرین،: ) دەکەنەوە
 لە وێنەیەکـی دەهێنێـت، بەدەسـت بـاش ئەنجـامێکی کە قوتـابییەی ئەو دەتوانێـت، مامۆسـتا.. بێـت رستە بە و وشە
 لە کوردســتان، نەخشــەی یــا کوردســتان، بچــووکی ئــااڵیەکی یــا دابنێــت، قوتابخــانەکەی ی(شــکۆداری تــابلۆی) ســەر

 خەاڵتێک، وەکو باوکییەوە، و دایک الیەن لە یا. هتد... بکات، پێشکەش مندااڵنی کتێبێکی یا هەڵواسی، بەرۆکی
 . (هتد... یا منارە، پارکی یا ئازادی، یپارک یا النـد، چـاڤی) بۆ بیبەن

 
 :جیاوازی لە نێوان ستایش راست و ستایشی ناراست

  
 کـارە و هەوڵ راسـتەقینەی هانـدانی و کـردن سـتایش کە.. کـردەوە راسـت پشـت ئەویـان دەروونییەکـان، لێکۆڵینەوە

 پـاڵنەرێکی و هانـدەر و، پێویسـتن شیرینی زمانێکی باوکانەوە و دایکان الیەن لە مندااڵن، ئەنجامدراوەکانی باشە
 بهێنـنەدی باشـتر ئەنجـامێکی و، بدەن زیاتر هەوڵێکی مندااڵن ئەوەی بۆ بنرێن، بەالوە ناکرێت و، بەهێزن و باش
 ئەوەی بـۆ.. بگەیەنـن منداڵەکانیان بە پەیامەکەیان زانستییانە، و دروست و راست شێوازێکی بە پێویستە بەاڵم.. 
 .  بپێکن هەڵنان و هاندان و تایشس ئامانجەکانی راستی بە
  

 و هەیە زیانیــان.. بنەمــا بــێ و بــۆش و ناڕاســت ستایشــی یــا هەڵــدان، پیــا و هانــدان و ســتایش لە لە زیــادەڕۆیی
 ئەنجامـدراوەکانی، بەرهەمە و کـار و بەهـرە و توانا چونکە دەبێت، شەرەمەزاری تووشی منداڵ زۆر.. نییە سوودیان

 سـەرکەوتن کە بکـات هەسـتیش وا دەشـێ.. نـین باوکیدا و دایک پیاهەڵدانەدانەی و، ستایش هەموو ئەو ئاستی لە
 بە ببێـت کە دەکەن لـێ وای هەمـووی ئەمـانە..  ئاسـانە ئەو بـۆ ژیـانیش کە دەکات هەست وا دواتریش.. و ئاسانە

 لە کە ێــتەوە،بب راســتییەکان و بەرهەڵســتییەکان و کێشــە رووبەڕووی کە نەبێــت ئامــادە.. و دەســەاڵت بــێ کەســێکی
 . دەبنە رووبەڕووی ژیانیدا
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 :هۆی تووشبوونی منداڵە بە نێرگزی.. زیادەڕۆیی لە ستایش و هەڵنان

  
 بە.. نادروسـتە و هەڵە شـێوازە بەم منداڵـدا، لەگەڵ مامەڵەکردن مندااڵن، پەروەردەی بواری پسپۆرانی لە هەندێ

ــزی) بە تووشــبوون هــۆیەکی ــن( نیرگ ــازەدا نەوەی لە دەزان ــو هەر.. ت ــی بەشــێکی لە چــۆن وەک ــڕۆدا الوان  بەدی ئەم
 راسـتی بە دەشـێ بیرکـردنەوەیە، شـێوازە ئەم.. دەکەن زیـاتر دەسکەوتی چاوەڕێی و، کاردەکەن کەمتر کە.. دەکرێت

 ئامانجەکانی هێنانەدیی بۆ پاڵپشتن کە بکات، دروست تواناکانی و بەهرە نەتوانێت، و، بگەیەنێت منداڵ بە زیان
 تـر مندااڵنی لە جیاواز بە خۆ و، زانین خۆبەزیاتر و، بوون خۆبایی لە تووشی منداڵە ئەم هەر.. تنیانپێشکەو و

 کەمترن لەوە تواناکانی و بەهرە.. هەڵنراوە پووک بنەمایەکی لەسەر راستیدا، لە کە ئەوەیە هۆیەکەشی..  دەبێت
 نـابەڵەدی بـۆ دەگەڕێـتەوە یەت( نێرگـزی) بە منداڵ تووشبوونەی ئەم سەرەکی هۆی.. هەیەتی دەکات هەست وا کە

..  نیـیە ئاسـتەدا لەو کە دەکەن، منـداڵەکەیان بەردەوامی هەڵنانی لە و، ستایش لە زیادەڕۆیی کە باوک، و دایک
 دەبێـتە.. دەبێـت نێرگـزی تووشـی کە منـداڵەی ئەو.. لەبەرچـاوبگرن خراپەکانیـان ئەنجـامە و زیانەکـان ئەوەی بێ

 لە مـن) بڵێت هاوڕێکانی بە کە رادەیەی ئەو تا.. دەکات خۆیەو بە شانازی هەمیشە و ستیارهە زۆر کەسایەتییەکی
 بەردەوامـی و بەهێـز پەیوەنـدییەکی ناتوانێـت کە ئەوەیە، نێرگـزی بە توشـبوو منـداڵی کێشـەکانی.. (باشـترم ئێوە

 . هەبێت تردا کەسانی لەگەڵ
  

 و دەرووناسـان لە کۆمەڵێـک.. درا ئەنجـام( برولمان ئیدی) پرۆفیسۆر سەرپەرشتی بە کە هۆڵەندی توێژینەوەیەکی
 منـداڵی( ٥٦٥) لەسـەر جارێـک، مانـ  شەش هەر ساڵدا، دوو ماوەی لە توێژینەوەکە.. دا پەروەردەکارانئەنجامیان

 دەکـرا باوکانیش و دایکان لە پرسیار توێژینەوەیەدا، لەم بوون، ساڵ( ١١ - ١) نێوان لە تەمەنیان کە کچ، و کوڕ
 بـۆ هۆخۆشکەرە منداڵ، هەڵنانی و ستایش لە هەمیشەیی، زیادەڕۆیی کە.. ئەنجامەی ئەو گەیشتە لێکۆڵینەوەکە ..

ـــاودەبران نێرگـــزی بە منـــدااڵنەی ئەو کە دەرکەوت ئەوە تـــوێژینەوەیەدا لەم هەر.. بەنێرگـــزی تووشـــبوون  ئەو.. ن
 لەگەڵـدا کەوتیـان و هەڵـس تـر، منـدااڵنی لە زیـاتر جیـاوازی منداڵێکی وەک دایکیان و باوک کە بوون، مندااڵنە
 . کردوون

 
 هەن ئاگـاداری و زانیاری کۆمەڵێک.. بکرێت دابەش هەڕەمەکی شێوەیەکی بە نابێت.. وایە( پەنسلـین) وەک ستایش

 وەکــو.. هەن ئەگەرییەکــانی زیــانە دەربــارەی و، رادە و کــات دەربـارەی زانیــاری.. بەهێــز دەرمــانی بەکارهێنــانی بـۆ
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 چـــۆنییەتی دەربـــارەی ئاگـــاداری و زانیـــاری شـــێوەیەش، بەم هەر.. لەش ســـووربوونەوەی و خروشـــت بە ونتووشـــبو
 .هەیە( سۆزداری) دەرمانی دابەشکردنی

  
 ئەنجامــدراوەکانی کــارە و کۆشــش ئاراســتەی ســتایش پێویســتە ئەویە، دەســتووریش تەنهــا و دروســترین و گرنگتــرین

 . بکرێن دااڵنمن خودی ئاراستەی نەک.. بکرێن مندااڵن
  

 :جۆرەکانی ستایش و هاندان و پاداشت و خەاڵتکردنی مندااڵن

  
 مـاددی خەاڵتـی لە.. ستایشـە باشـترین و ئاسـانترین کە: (مەعنــەوی: ورەیــی) کـۆمەاڵیەتی پاداشـتی و ستایش -١

 تەمەنــی و انکارەکــ گونجــانی بەپێــی کــۆمەاڵیەتیش، پاداشــتی.. هەیە منــدااڵن دەروونــی لەســەر کــاریگەریی زیــاتر
 هێــنان، بەسـەردا دەسـت ئامـێزگرتن، لە ماچـکردن، رووگەشی، زەدەخـەنە،: )لەوانەش.. هەیە جیاوازییان مندااڵن
 بـژی، هەر دەمخـۆش، دەسـتخۆش، شانـازییەوە، بە روانین چەپڵەلێدان، مـل، کردنە دەست شان، سەر خستنە دەست

 و شـیرین و جـوان وشەی دەیان بە و، ئەمانە... دەخوازم، بۆ تباش داهاتوویەکی هیوای درێژبیت، تەمەن ئافەرین،
 دانـی هـا و ورە بەرزکـردنەو بـۆ سـۆزدارین ئاسـایی گوزارشـتێکی رسـتانە، و وشـە ئەم.. هەیە کوردیمان تری ناسکی
 . باشتر ئەنجامێکی دیهێنانی بە و، ئەرێنییەکانیان کارە گەشەکردنی و پێدان درێژە بۆ مندااڵن

 
 خەاڵتی جار هەندێ پێزانین وەکو مندااڵن، ئەنجامدراوەکانی باشە کارە و رەفتار بە بەرانبەر :اددیم پاداشتی -٢

 رەفتـارە بە و، باشـەکانی ئەنجامە و کارە بە درێژەدان بۆ ـ بێت ساکاریش خەاڵتێکی گەر ـ دەکرێت مندااڵن ماددیی
 :وەک..  بدات جوانەکانی

  
 شووشـەیەکی بـووکە جـوان، پێنووسـێکی قـنج، تـۆپێکی منـدااڵن، گـاوڕەنگیرەن کتێبێکی یاری، بابەتێکی نوقڵێک،)

 جـوانی وێنەیەکـی هەڵواسـینی منـارە، پـارکی بـۆ النــد، چـاڤی بۆ بردنی کوردستان، ئااڵیەکی یەخەدانی لە جوان،
ــەر ـــۆی) لەس ـــکۆداری تابل ــانەکەی، ی(ش ــد... قوتابخ ــدا، لە.. هت ــارە ئەوە کۆتایی ــنەوە، دووب ــتایش کە دەکەی  و س
 چـونکە.. بکـرێن پێشـکەش یـا.. بوترێن خۆیاندا شوێنی لە و کات لە پێویستە ماددی، و ورەیی پاداشتی و هاندان

 .دەبێت قووڵتریشیان دەروونی کارتێکردنێکی و، دەبەخشن مندااڵن بە زیاتر چێژێکی و تام و خۆشی کاتەدا، لەو
 

 ٢١١٥ ئاگۆستیی ٣١
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 .سایکۆلۆژیای رەنگەکان لەسەر مندااڵن
  
 
 
 
 

 و ئەرێنـی بە سەرەکییان رۆڵێکی و کارتێکردن راستەوخۆ رەنگەکان مردن، تا لەدایکبوونەوە لە نەزانین، یا بزانین
 رەفتارەکانمـان و چێـژ و دەروون و هـۆش و جەسـتە لەسـەر کارتێکردنیـان.. هەیە رۆژانەمانـدا ژیانی لە نەرێنی بە

 لەشــمان ماســوولکەکانی و دەمارەکــان و، دەکەن رەوان رووحمــان و، دەکەنەوە روونــاک بیناییمــان رەنگەکــان.. هەیە
 روومـانەوە دەخەنە گەشـی و پێدەبەخشـن شادیمان و خۆشی هەیە تێیاندا.. دەدەن هەستمان زاخاوی.. خاودەکەنەوە

 و چــاالکی و تــین و گــوڕی و گەرم و گەشــبینی هەیــانە.. دەکەن بێزارمــان و گــرژ و دەکەن مشەوەشــمان هەشــیانە.. 
 و، دەکەنەوە ســاردمان و دەکەن بێزارمــان و، دەکەنەوە نــزم ورەمــان هەشــیانە.. پێدەبەخشــن ســەرکەوتنمان ایهیــو

 .دەکەن ئومێدمان بێ و دڵتەن 
  

 تــر کەســانی یــا کەســێک بــۆ کەســێکەوە لە نیــیە، یەک وەکــو رەنگەکــان بــۆ خۆشــیمان و حەز و تێــڕوانین بێگومــان
 بەالمەوە تـر رەنگەکـانی هەمـوو لە و ببەخشـێت پـێ زیـاترم خۆشـێیەکی رەنگەکـان لە رەنگێـک من دەشێ.. جیاوازە

 بە.. و لەدایکبـووە رەنگـاوڕەنگی بە سروشـتیش.. تـر رەنگێکـی ئەو.. جوانترە بەالوە ترت رەنگێکی تۆ.. جوانتربێت
 .سروشتە هەر رەنگەکانیش سەرچاوەی.. رازاندۆتەوە خۆی رەنگەکان هەموو

  
 دڵـم و جـوانە رەنگێکـی ئەمە.. دەکەیـن رەنگەکـان پێناسـەی خۆمـانەوە، روانینـی ەل و دیـد لە ئێمە لە هەریەکەش

 ئەوەیــان.. بەخشــە ئــارام رەنــگە ئەم.. گوشــێت دڵــمە و نیــیە دڵــم بە و، ناشــیرینە رەنــگە ئەو.. دەکــرێتەوە پێــی
 . هتد... شاعیرانەیە، و رۆمانسی ئەمەیان..  چێژە بێ و سڕ و سارد ئەوەیان.. کەرە دڵتەن 

 
  هێمایەکی ڕەنگێکش هەر ..رەنگاوڕەنگن.. کوردستانیشەوە جوانی و گین رە ئااڵی بە جیهانش، واڵتانی کانیئااڵ
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 . واڵتانە و گەل ئەو تایبەتمەندییەکی لە و، مەبەستێک لە و واتا لە گوزارشتە، و شانازییە
  

 دەیـان پەلکەزێـڕینەدا نگەکـانیرە لە وەکـو سـپی تیشکی راستیدا لە تیشک، تایبەتمەندییەکانی لە یەکێکە رەن ،
 ئەرخەوانــی، شــین، ســەوز، زەرد، پرتەقــاڵی، ســوور،: )ئەمــانەن کە پێکهــاتووە جــوان رەنگــی حەوت لە.. بینــین

  ( وەنەوشەیی
ــاوێکن رەنگەکــان، ــۆ ن ــان تیشــکە ب ــدانەوەی.. بینراوەک ــایی لێک ــانی بین ــرۆڤن، چاوەک ــبەر م ــاکردنەوەی بە بەران  جی
 دیارییـان هێزێکـی کە کارمۆگناتیسی، شەپۆلەکانی لەرەلەری نزمی و بەرزی گوێرەی بە رەنگەکانیش.. شەبەنگەکان

 . جیادەکرێنەوە هەیە،
  

 رەنگەکـان.. دەناسـێتەوە سـپی و رەش تـایبەتیش بە دەکات، رەنگەکان بە هەست مانگانەوە، سێ تەمەنی لە منداڵ
 رەنگاوڕەنگـــانەی و جـــوان کەرەســـتە لەو ســـاوا منـــداڵی..  هەیە گەشـــەکردن لەســـەر ســـایکۆلۆژیان کـــارتێکردنێکی
ـــا دانـــراون ژوورەکەیـــدا لە کە دەدات، رەنگاوڕەنگـــانە شـــتە ئەو ســـەرنجی دەڕوانێـــت، یارییەکـــانی بابەتەکـــانی  ی
 و پەردەکـان رەنگەکـانی سـەرنجی رازاندوونەتەوە، پێ بێشکەکەیان و النک کە جوانانەی شتە ئەو یا هەڵواسراوان

 رەنگاوڕەنگـانە شتە ئەم هەموو.. کردووە بەریان لە رەنگاوڕەنگانەی جلوبەرگە ئەو ،دەدات پێخەفەکانی و سەرچە 
 .دەبەخشن هۆشی بە بەهرە و شارەزایی و زانیاری

  
 حەزیـان زۆری بە کچـان.. هەیە رەنگەکـان بـۆ کـوڕان و کچان حەزی نێوان لە جیاوازی رادەیەک، تا دڵنیاییەوە بە
 دەدەن هەسـتەکانیان نزیکبـوونەوەی یەک لە یـارمەتیی کە سـەوز، و پەمەیی رەنگی وەک هەیە ئارامەکان رەنگە بە
 رۆڵـی و، دەبەخشـێت پـێ خاوبوونەوەیـان و هێمنـی سـاردە، رەنگێکـی دەکەن، شـین رەنگـی ئارەزووی کوڕان بەاڵم.. 

 رادەیەک تـا باشـە، بزێو و السار مندااڵنی بۆ رەنگە ئەم بۆیە..  گرژییەکانیان و هەڵچون هێورکردنەوەی لە هەیە
 نووسـتنەکەی ژووری کە وایە باشـتر چاالکیشـە، کەم کە منـداڵەی ئەو.. دەکاتەوە خامۆش و هێور هەڵچوونەکانیان

 بـۆ یارمەتیدەریشـە هۆشـی، و بیـر چـاالکیی و هۆشـیاری بـۆ هانـدەرە رەنگێکی چونکە.. بکرێت بۆیە زەرد رەنگی بە
 رەنـگە لە حەزیـان زۆر، رێژەیەکـی بە منـدااڵن کە، ەرکەوتووەد ئەوە لێکۆڵێنەوەش بە.. داهێنان و فراوانی خەیاڵ
 .تۆخەکان و تاریک و بۆر رەنگە لە نەک.. روونەکانە و گەش

 
  مامۆستایانی تایبەتیش بە مامۆستایان،.. فێربوون و فێرکردن بۆ گرنگن هۆکارێکی رەنگەکان ئەمڕۆشدا، لە
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 بابەتەکـانی فێرکردنـی و روونکـردنە هۆیەکـانی گرنگـی ێکیهۆکـار وەکو زۆر، رادەیکی تا بنەڕەتیەکان، قوتابخانە
 و پۆلەکان دیوارەکانی رازاندەوەی.. وەردەگرن روونکردنەوە بۆ رەنگەکان بەکارهێنانی لە زۆر سوودێکی وانەکانیان،
 . دەبەخشن قوتابیان بە ئارامی و خۆشی و هێمنی رەنگەکان، وێنەی بە قوتابخانەش

 
 بـۆ گونجاوەکـان رەنـگە هەڵبژاردنـی بۆیە..  بەسەردەبەین تێدا ژیانمانی کاتەکانی ینیزۆرتر کە شوێنەیە ئەو ماڵ

 و دیـــزاین و دیکـــۆر..  ناومـــاڵ کەرەســـتەکانی و کەلوپەلەکـــان رەنگەکـــانی.. و ژوورەکـــان دیوارەکـــانی بـــۆیەکردنی
 . ببەخشن پێ مانچێژ و دەروونخۆشی و دڵخۆشی و ئارامی ئەوەی، بۆ گرنگن و پێوست.. شتومەکەکان رازانەوەی

  
 هەڵبژێرن منداڵەکانیان و ساوا ژووری بۆ دیزاینێک و رەن  جۆرە چ کە بزانن، ئەوە باوک و دایک کە گرنگە، زۆر
ــۆن.. و ــان چ ــێ و ژوورەکانی ــان ج ــۆرێ بە خەوەکانی ــا دیک ــتی بە و، گونج ــاوڕەنگی ش ــوان رەنگ ــەرنج و ج ــێش س  راک

 و هـۆش و دەروون و جەسـتە لەسەر راسەوخۆیان کارتێکردنی گەکانرەن سایکۆلۆژیای کە بزانن ئەوەش.. بڕازێننەوە
ـــن ـــر و زەی ـــانی و بی ـــداڵەکانیان رەفتارەک ـــانە ئەو.. هەیە من ـــرن رەنگ ـــان کە هەڵبژێ ـــوودە دەروونی  و، دەکەن ئاس

 .دەبەخشن پێ داهێنانیان و جوانیخوازی و بیرکردنەوە توانای و حەز و، دەکەن باشتر و ئاسایی رەفتارەکانیان
  
ـــراکتیکییە ێکـــۆڵینەوەل ـــان، پ ـــایەخێکی کە تازەک ـــی تەندروســـتی بە زۆر ب ـــدااڵن دەروون ـــان.. دەدەن من ـــۆ ئەوەی  ب

ـــدااڵن زۆربەی کە دەرکەوتـــووە، ـــان رەنگـــی کە دەکەن بەوە حەز من ـــان جـــێ پێخەفەکـــانی و ژوورەکانی  و خەوەکانی
 سەوزی: وەک کاڵبن، و گەش رەنگەکانیان.. پەردەکانیان و، دیوارەکانیان رەنگی و، ژوورەکانیان ناو شتومەکەکانی

 .بێن یەکتری لە و بگونجێن پێکەوە شتەکانیش.. کاڵ وەنەوشەیی کاڵ، پەمەیی کاڵ، زەردی کاڵ،
  

 زۆر رادەیەکی تا کە.. دەکەنەوە مندااڵن سەر لە رەنگەکان کارتێکردنی لەسەر، جەخت زۆر.. مندااڵن دەروونناسانی
 ئەمـڕۆش تـا.. ڕەفتارەکانیانـدا لە و، منـدااڵن کەسـایەتی بنیاتنـانی لە و گەشـە لە هەیە خێرایـان کارتێکردنێکی
ـــۆڵینەوە ـــەر لیک ـــان ســـایکۆلۆژیای لەس ـــان، و رەنگەک ـــەر کارتێکردنی ـــانی و دەروون لەس ـــایەتی بنیاتن ـــرۆڤ کەس  م

  .بەردەوامە
  

 چەنــد بــۆ: نمـوونە بــۆ ..دەکەن رەنگێــک چ بە حەز زیـاتر منــداڵەکانتان کە بــزانن ئەوەی بـۆ هەیە کارڕێگــا گەلـێ
 زیـاتر بـزانە و بـڕوانە لێی.. منداڵەکەت بەردەستی بخەرە چێژ و تام هەمان رەنگاوڕەنگی نوقڵی کۆمەڵێک جارێک
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 لە سـپی کـاغەزی پەڕەیەک و رەنگـاوڕەگ مـاجیکی یـا داری پێنووسـی پاکەتێـک یـا.. دەبـات رەنگیـان کام بۆ دەست
 بکـاتەوە دووبـارەی تر جارێکی چەند با.. بکات بۆیەی و بکێشێت ێنەو خۆی ئارەزووی بە ئەوەی بۆ دابنێ بەردەمی

 بـــۆ دەیبەیـــت خۆتـــدا لەگەڵ کە یـــان.. بەکارهێنـــاوە رەنگـــی کـــام زۆری بە بـــزانە و بـــدە وێنەکـــانی ســـەرنجی.. 
 و بـکە سەرپشـک خـۆی.. بکريـت بـۆ کراسـێکی یا شێرت، تی فانیلەیەکی دەتەوێت.. فرۆشتن جلوبەرگ فرۆشگایەکی

 رەنگـێکە چ هـۆگری زۆری بە منداڵەکەت کە بزانیت ئەوەی بۆ هەن، تر کارڕێگای گەلێ.. دڵە بە رەنگی امک بزانە
 بـۆ رابهێـنن، رەنگەکان بەکارهێنانی لەسەر منداڵەکانتان دەکات رەنگێک چ بە حەز کە بپرسە، لێی راسەوخۆش.. 

 لە رەنکـردنن سـوودێکی چەنـد ئەمـانە کـورتی بە.. رەنگەکـانەوە جیهانی نێو بچنە فراوانەکەیەوە، دەرگا لە ئەوەی
 :کەسایەتیان بنیاتنانی لە سوودیان.. خۆیانەوە مندااڵنەوە الیەن

  
 .منداڵ خەیاڵی و بیر گەشەکردنی *
 .منداڵ بەهرەکانی دەرکەوتنی *
 .بگونجێنێت پێکەوە شتەکان کە دەبێت ئەوە فێری منداڵییەوە تەمەنی لە *
 .دەبێت هێڵکاری و کێشاننەخشە ستراتیژییەتێکی فێری *
 .پێشدەکەوێت منداڵ ناوەوەی هۆشی *
 .بەکاردەهێنێت هۆشی بەشەکانی هەموو منداڵ *
 .بیرکردنەوە لەسەر منداڵ راهاتنی *
 .منداڵەوە الی لە لێکدانەوە، خێرا و، وەرگرتن زوو گەشەکردنی *
 .ژیانی لە بەشێک بە دەبن رەنگەکان و وەردەگرێت رەنگەکان جوانی لە چێژ منداڵ *
 .دەبێت دەروە کەرەستەکانی بەکارهێنانی فێری *
 .داهێنان و فێربوون و دواداچوون بە لەسەر راهێنانی و منداڵ هەستی گەشەکردنی *
 .هەیە سنووری رەنگێک هەر و، هەرشتێک کە دەبێت ئەوە فێری *
 .ناکات تێکەڵ کارەکان.. و دەبێت کارەکان بەڕێوەبردنی فێری *
 .دەدات مندااڵن زیرەکی بەهرەی زاخاوی بچووکدا، ەمەنێکیت لە رەن ، *
 . دەبەخشێت پێ تریان سوودی چەندین..  مندااڵنەوە الیەن لە رەنگردن و ئەمانە *
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 :تایبەتمەندییەکانی رەنگەکان

  
 ڤمـرۆ لەشـی و هـۆش یـارمەتيی چـونکە.. دەدات بەرهەمهێنـان یـارمەتیی زیـاتر، رەنگێک هەموو لە :رەنگی شۆۆین

 دەستپێشــخەریی حەزی.. دەکـات فـراوان خەیــاڵی و بیـر و، دڵنەوایـی و ئــارامی و خـاوبوونەوە و هێمنـی بـۆ دەدات،
 بۆیە.. دەدات دڵەکوتێ و، خوێن پاڵەپەستۆی داگرتنی یارمەتیی.. دەبێت پیاوەتیی و هاوکاری حەزی.. دەوروژێنێ
 شـینی رەنگـی بە تـایبەتیش بە شـین، رەنگـی بە ،خۆشۆوشتن گەرماوی و نووستن ژووری کە دەکرێت ئەوە پێشنیاری

 . بکرێن بۆیە( ئاسمانی) کاڵ
  

 رەنگـی.. داهێنـانە سـەرچاوەی و، خۆشـە چاو بۆ.. رێکپۆشییە رەنگی وگەشبینییە، رووناکیییە رەنگی :رەنگی زەرد
 بــۆیە پــێ یمــاڵەوە چێشــتخانەی رەنگــی زۆریــش بە.. دەســەاڵت لە حەزکــردنە رەنگــی.. ئــازاییە و بــاوەڕبەخۆبوون

 . دەکات گرینۆکیان زیاتر چونکە.. نەکرێت بۆیە زەرد بە منداڵ ژووری کە دەکرێت، ئامۆژگاریش.. دەکرێت
 

 و بــاوەڕبەخۆبوون رەنگــی.. بەخشــە ئــارام و تەندروســتی رەنگێکــی.. و سروشــتە دیــاری رەنگێکــی :رەنگۆۆی سۆۆۆەوز
 و چـاو بە خۆشـی زیـاتر رەنگەکان هەموو لە.. وەرییەداد رەنگی.. پێداگرتنە و الساری رەنگی.. بەرەنگاربوونەوەیە

 ماڵدا ئێکسوارەکانی لە سەرەکییە رەنگێکی.. دەدات مرۆڤ دەروونی باری جێگیربوونی یارمەتیی. .دەبەخشێت دڵ بە
 کە وایە پێیـان زانکـانیش.. بکرێـت سـەوز نووسـتن ژووری کە باشـە، هەڵبژاردنێکـی و، دەکرێـت ئامۆژگـاری بۆیە.. 

 . ژیانە خۆشەویستیی رەنگی.. و شادییە سەرچاوەی.. هیوایە و گەشبینی رەنگی ەوز،سـ رەنگی
  

.. دڵتەڕیـیە و الوی و سـۆز و خۆشەویسـتی رەنگـی.. خەڵکیـدا رووی بە کـراوەیە و، گەرمە رەنگێکی :رەنگی سۆوور
 راسـتەوخۆ و، بەهێـزە رەنگێکـی.. قوربانیـدانە و راپەڕیـن و شـۆڕش و ئـاگر رەنگـی.. رۆمانسییە و چاالکی رەنگێکی

 لە حەزکـردنە و بەڕووبـوونەوە روو توانـای.. دەبەخشـێت مـرۆڤ بە چـاالکی و گـوڕ و هێـز.. مـرۆڤ سەر دەکاتە کار
 بــۆ ســوور زۆریــش بە.. دەکــات زیــاد دڵ لێکــدانی و خــوێن پاڵەپەســتۆی.. تووڕەبــوونە خێرایــی رەنگــی.. دەســەاڵت

 ژووری کە دەکرێــت ئامۆژگــاری.. دەیبینــین ترافیکــدا ەنــگەکەیر ســێ لە هەروەکــو.. دەهێنرێــت بەکــار وریــاکردنەوە
 و چێشــتخانە زۆربەی کە دەبینرێــت بــۆیە.. دەکــات زیــاد خــواردن ئــارەزووی چــونکە.. بکرێــت بــۆیە پــێ چێشــتخانەی

  رەنگی لەگەڵ مامەڵە زیاتر رەنگی هەموو لە مندااڵن.. سوورکردوون لێ بەشێکیان یا.. سوورکراون رێستورانەکان،
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 . هەیە سەوز رەنگی بۆ زۆریان مەیلێکی سووریش دوای لە.. دەکەن رداسوو
  

 و بە چاوەکـان بە خۆشـی.. دڵنیـاییە و ئارامی و رۆمانسی لە پڕ جوانی رەنگێکی (:بنەوشەیی: مۆۆۆر)وەنەوشەیی 
 گـــاریئامۆژ.. هەیە جـــوانە رەنـــگە بەم حەزیـــان زۆر منـــدااڵنیش.. دەبەخشـــێت لەشـــمان دەمارەکـــانی بە.. و دڵ بە

.. هەبێـت بـوونی وەنەوشـەیی رەنگـی نووسـتندا ژووری لە و دانیشـتن هـۆڵی ئێکسـوارەکانی لە پێویستە کە دەکرێت،
 .  بێت دڵتەنگی رەنگێکی رەنگە تەمەنکان بە بۆ مۆر رەنگی بەاڵم.. مندااڵن ژووری بۆیەکردنی بۆ لەبارە رەنگێکی

  
 بەم حەزیــان کچــان زۆری بە و، کچــانەیە رەنگێکــی.. دڵنیــاییە و هێمنــی رەنگــی (:گۆڵەبۆۆاخی)رەنگۆۆی پەمەیۆۆی 

 خـاوبوونەوەی یـارمەتیی.. سـازان و ئاشـتی بـۆ هێمـایە.. قـووڵی و وردبینـی بـۆ هێمـایە پەمەیی رەنگی..  رەنگەیە
 کەشـێکی چـونکە.. خۆبـایین لە کە ئەوانەش بۆ.. توندوتیژان و شەڕانگێزان بۆ باشە رەنگێی.. دەدات ماسوولکەکان

ــدا لە رۆمانســی ــات دروســت ماڵ ــدەرە.. و دەک ــۆ یارمەتی ــورکردنەوەی ب ــدوتیژی هێ ــرژی و تون ــۆ و، هەڵچــوون و گ  ب
 خۆشووشــتنی گەرمــاوی و نووســتن ژووری کە دەکرێــت، ئامۆژگــاری.. گــرژی لۆچەکــانی و ماســوولکەکان خــاوبوونەوەی

 . بکرێن پەمەیی ماڵەوە،
  

 بە چـاالکی.. دەکـات چاالک خوێن سووڕی.. هەیە وستیتەندر بۆ سوودی گەلێ.. گەرمە رەنگێکی :رەنگی پرتەقاڵی
 و پەنکریــاس و گەدە فســیۆلۆژییەکانی کــارە.. دەبەخشــێت هەناســەدان دەزگــای و، دەمارییەکــان دەزگــا بە و، هــۆش

 . دەکات بەهێز دڵ لێدانی.. دەکات ئەکتی  سییەکان و سپڵ و میزڵدان
  

 و راسـتگۆیی رەنگـی.. ئـارامییە و پێکـی و رێک رەنگی.. ەگین سە و جوان سەرەکی و فەرمی رەنگێکی :رەنگی رەش
 نمــوونە بــۆ..  دەکــرێن بــۆیە رەش بە زۆری بە.. رادەکێشــێت پارەدارەکــان کە شــتانەی ئەو دەبینــین.. خزمەتکــردنە
.. مــــاتەمینی و تــــاریکی هێمــــای بــــۆتە، گەالن زۆربەی الی لە رەش کە ئەوەی ســــەرەڕای. (جاکـــــوار) ئۆتــــۆمبيلی
   .دەزانن هێمنی و سەنگینی و رێکی.. و پاکی هێمای بە.. و دەکەن رەش نگی رە لە حەز کە هەن یشزۆر کەسانێکی

  
 بە خـۆ.. لەسـەرخۆییە و هێمنی رەنگی.. الیەنە بێ رەنگێکی.. دڵنەواییە و خۆشی و رووناکی هێمای :رەنگی سۆپی

ــوو لەگەڵ.. تــر رەنگەکــانی بەکڕاونــدی بە دەکرێــت ســپی زۆری بە.. ژاو ژاوە لە دوورگــرتنە  تــری رەنگەکــانی هەم
.. تـاوانییە بـێ و پـاکی رەنگـی سـپی.. دەبەخشـێت بەمنـداڵ نمـونەیی و، پـاکی هەسـتی.. دەگونجێت منداڵدا ژووری
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 بە ئـارامی زیاتر تر رەنگەکانی هەموو لە سپی رەنگی..  بووکێنییە کراسێ رەنگی.. سازانە پێکەوە و ئاشتی رەنگی
 .ماتەمینییە رەنگی سپی كوریا، و چین واڵتی وەکو واڵتیشدا، هەندێ لە..  دەبەخشێت دەروونمان

  
 . مرۆڤدا هەستی لە رەنگەکان، دژەکەی جەمسەرە دوو بوونەتە :رەش و سپی

  
 گرنگتــرین رەنگەکـان.. بێـت هەرچەنــدێ منـداڵ تەمەنـی.. منــدااڵنن بەرچـاوی لە زیـاتر شــتێ هەمـوو لە رەنگەکـان
 .مندااڵندا دەروونی لە درکێن، و بزوێنی هەست هۆکاری

  
 بە حەزیان زۆری بە السار، و شەڕانی مندااڵنی بەاڵم.. روونە و گەش رەنگی بە حەزیان زۆری بە ئاسایی مندااڵنی

 . تاریکە و توخ رەنگی
 رەنگەکـان کـارتێکردنی دەربـارەی تـوێژینەوە، و لێکۆڵێنەوە پێکردنی دەست بەسەر ساڵ،( ١٥١) کە ئەوەی سەرەڕای
 شـێوەیەکی بە رەنگەکـان بە چارەسـەرکردن لەسـەر تایبەتیش بە تێپەڕیوە، مرۆڤ هۆشی و جەستە و ەرووند لەسەر

 بە و لێکـۆڵێنەوە نێودەوڵەتیـدا، ئاسـتی لەسـەر زانسـتیانەتر، و لەسـەرخۆ ئەمـڕۆش تـا بەاڵم.. زانستی و زانیاری
 . اراوەئ دێنە تازە تیۆری.. و هەیە درێژەی رەنگەکان کارتێکردنی بۆ دواداچوون

  
 نــــاوی بە رەنگەکــــان، بە چارەســــەرکردن بە پەیوەندیــــدار، نــــاحکوومی دامەزراوەیەکــــی بەریتانیــــادا، واڵتـــی لە
 لە تـــریش دامەزراوەی و کـــۆمەڵە چەنـــدین.. هەیە چـــاالکیی( رەنـــ  بە چارەســـەرکردن بـــۆ راهێنـــان دامەزراوەی)

 رەنگەکـان بە چارەسـەری..  مەیـدانی و اکتیکـیپر کـاری ئەنجامـدانی بە دەیانەوێـت..  هەن جیهاندا تری شوێنانی
 .بەلمێنن

   
ــیە تــازە هەوڵێکــی ئەمە دەڵێــت، پــێ ئەوەشــمان مێــژوو بەاڵم ــۆنەوە ســەردەمەکانی لە بەڵکــو.. نی  بە چارەســەر ک

ــان ــانەوە شارســتانییە الیەن لە رەنگەک ــراوە، کونەک ــایبەتیش بە زان ــانی لە ئاســیادا، رۆژهەاڵتــی لەوپەڕی ت  واڵت
 ســـەردەمی لە ،(روبـــار دوو نێـــوان والتـــانی لە) ناوەراستیشـــدا رۆژهەاڵتـــی لە.. بـــاوبووە( دســـتانهین چـــین،)
 .داون رەنگەکان بە چارەسەرکردن بە بایەخیان.. یشدا( گریکەکان - یۆنان) لە و،( میسر فرعەونییەکانی)
  

 .. هۆش مشەوشیی و ندوونما و، نائارامی و دڵی دوو و هەڵچوون و گرژی و تووڕەیی بۆ دەروونییەکان، پزیشکە
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 . دەکەنەوە رەنگەکان بە چارەسەرکردنیان لە چەخت
  

 مەڵبەندەکانی و بەندیخەنەکان لە رەنگەکان دەشێت: " دەڵێت ،(رەنگەکان هـێزی) کتێبەکەیدا لە( مۆرتـۆن) دکتۆر
 بەکار شەڕانییەکان ەکەس و، هۆشبەرەکان ماددە بە خووگرتوو تووشبووانی چارەسەری مەڵبەندەکانی و، لێکۆڵێنەوە

 ".بکەنەوە خاویان و ئارام و هێور ئەوی بۆ..  بهێنرێت
 یەکێکیـان.. کـرد بـۆیە ژووریان دوو.. درا ئەنجام پۆليسەوە الیەن لە کە تاقیکردنەوەیەکدا، لە :دەڵێت ش،(سیو)
 سـووری بە کە ەیژوور لەو لێکراوەکـان، گومـان(.. تـۆخ سـووری رەنگـی) بە تریـان ئەوی(.. کاڵ سەوزی رەنگی) بە

 . کاڵەکەدا سەوزە ژوورە لە نەک دەنا، تاوانەکانیان بە دانیان زیاتر و ئاسانی بە.. کرابوو بۆیە تۆخ
  

 :چارەسەرکردنی نەخۆشییەکان بە رەنگەکان

  
ــان فیــزیکییەوە، رووی لە ــلەن کە دەکــرێن، راڤە بەوە رەنگەک ــاوازی شــەپۆڵێ لە کە تیشــک، لە گەردی ــی جی  خێرای

 .هەیە خۆی سنوورداری لەرەلەری و شەپۆل رەنگێکش هەر. . پێکدێن
  

 تیشـــکە و رەنـــ  لەرەلەرەی بەر بخـــرێتە نەخۆشـــی، بە تووشـــبوو لەشـــی کە ئەوەیە رەنگەکـــان، بە چارەســـەریش
 . دەدات چاکبوونەوەی یارمەتیی کە..  گونجاوەکان

 
 و دەروونی باری تێکچوونی هێزەش ئەم دەبەخشن، لەش بە هێز رەنگەکان کە.. سەلماندیان نوێیەکانیش زانیارییە
ــت ــوزداری و هەس ــت س ــاتەوە راس ــاری لەوانەش.. دەک ــیکۆپاتی رەفت ــزی کە) س ــی لەری ــدا مەیل ــدی دوژمنکاری  ریزبەن
 .(سۆزداری پێنەگەیینی لە دوورە زۆریش رادەیەکی تا.. دەکرێت

  
ــاس ــاقیکردنەوەیەکی لە ب ــی ت ــن پراکتیک ـــدەن) لە کە دەکەی ــایتەختی ی( لەن ــتەرا،ئی پ ــەر نگل ــردی لەس ــالک) پ  ب

 خۆیـان پـردەدا ئەم لەسـەر خۆکوژەکـان، زۆربەی چونکە.. ناودەبرێت  خۆکـوژی) پردی بە کە درا، ئەنجام( فــرایار
 کە ئەوەی هـۆی بـووە رەنـگە ئەم( .. جـوان سەوزی) رەنگێکی بە گۆڕی یان(  تاریکەکە خۆاڵوییە)  رەنگە..  کوشت
 چاوەکان بە ئاسوودەیی و رۆشنی و گەشی و خۆشی سەوز رەنگی..  دابەزێت زۆر ەداپرد ئەم لەسەر خۆکوشتن رێژەی

 درێژیـی هەروەها تر، رەنگەکـانی بینایی گۆڕەپانی لە بچووکترە سەوز رەنگی بینایی گۆڕەپانی چونکە.. دەبەخشێت
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 بە کە رەنگـێکە سـەوز.. کـورتە شـین شـەپۆلی وەک نە درێـژە، سـوور شـەپۆلی وەک نە مامناوەندییە، شەپۆلەکەشی
   تەندروستیە و ئەرێنی( سەد سەدا) لە رێژەی
 لە باسـی وردی بە ،(شـین و سـوور تیشـکی) نـاوی بە کتێبێکیـدا لە دا،( ١٨١١) سـاڵی لە( کوسـت با.  س) دکتۆر

 .کردووە مرۆڤ جەستەی لەسەر بەخش، ئارم شینی تیشکی و، ورووژێنەر سووری تیشکی کارتێکردنی
  

 کـارتێکردن، هۆکـاری و چـۆنییەتی دۆزیـیەوە، ئەوەی دا،( ١٨٦٨) سـاڵی لە( غادیلی.  بی.  ید) ناسراویش زانای
 لە یاســـایەک و گیانلەبەرێـــک هەر: "دەڵێـــت تيۆرەکەیـــدا لە غـــادیلی گیـــانلەبەر، لەســـەر رەنگاوڕەنـــ  تیشـــکی بە

 کـاری هەیە تـریش یـیرەنگی.. دەکـاتەوە ئاگـاداری و دەیـوروژێنی کە هەیە، خۆی تایبەتی رەنگی.. لەش یاساکانی
 یاساکانی و لەش ئەندامانی لەسەر رەنگەکان کارتێکردنی زانینی میانەی لە.. دەخات پەک یاسایە یا ئەندامە ئەو
 بە کە یاسـاکە یا ئەندامەکە کاری بەاڵنسی دیهێنانی بە هۆی دەبێتە کە بەکاربهێنرێت دروست رەنگی دەتوانرێت.. 

 لێکـۆڵێنەوە لە سـاڵێک چەنـد دوای دا،( ١٩٣٣) سـاڵی لە( غادیلی" ) ەچێتد بەڕێوە دروستی و سروشتی شێوەیەکی
 و،( پەلکەزێـــڕینە رەنگەکـــانی پێـــوانەی هـــونەری) نـــاوی ژێـــر لە باڵوکـــردەوە، زانیـــاریی نووســـینێکی زنجیـــرە.. 

 . نەخۆشییەکان چارەسەرکردنی لە بەکارهێنانیان
 

 رەنگەکـــان کــارتێکردنی دەربــارەی لێکــۆڵینەوەی یکتێبێکــ دا،( ١٨٨١) ســـاڵی لە یــش،( بابیــت ئیدویـــن) دکتــۆر
 شێوازی و، تایبەت ئامیری هۆی بە.. سپاردووە رای تێیدا کە( رەنگەکان و تیشک بنەماکانی) ناوی بە باڵوکردەوە،

 . بەکاردەهێنرێن چارەسەر بۆ رەنگەکان بەکارهێنانەوە،
  

ــای ــانیش زان ـــدل) ئەڵم ــاڵی لە( مەن ــش دا،( ١٩٨١) س ــرە ئەوی ــراوێکین زنجی ــاری ووس ــری زانی ــارەی ت ــگە دەرب  رەن
 بـۆ رەنگەکـان، بە چارەسـەر ئـامێری چـۆنیش.. بڵوکردەوە دەکەن تەواو یەکتری کە رەنگانەش ئەو و، سەرەکییەکان

 . دەهێنن بەکاری نەخۆشییەکان چارەی
  

 هـۆی بە کە دەیـن،دە نەخۆشییانە لەو هەندێ بە ئاماژە.. چڕی و کورتی بە زۆر ئێمە.. هەڵدەگرێت زۆر باسە ئەم
 : دەکرێن چارەسەر باش رادەیەک تا رەنگەکانەوە،

  
  چارەسەری بۆ.. دەبەخشێت دەروون و دیدە بە خۆشی زیاتر تر رەنگەکانی هەموو لە.. سروشتە رەنگی :سۆەوز
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 بوون،توورە و هەڵچوون دۆخی بۆ تا، بۆ ئەنفلونزا، بۆ خوێنبەرەکان، دەمارە رەقبوونی دڵ، کێشەکانی ئاڵۆزبوون،
 . بەکاردەهێنرێت ئازار جۆرەکانی هەموو بۆ شەرفرۆشی، و توندوتيژی هێورکردنەوەی و هێمنی بۆ سییەکان، بۆ
  

 بە چـاالکی و گوڕبەخشـین و هێـز بـۆ پێسـت، بـۆ شـێرپەنجە، بـۆ بـرین، بۆ شکاوی، بۆ دڵ، چارەسەری بۆ :سۆوور
 چارەســـەری بـــۆ دڵ، لێــدانی زیـــادکردنی بــۆ ،خـــوێنی کەم چارەســەری بـــۆ.. ئاگــاداری و وریـــاکردنەوە بــۆ.. لەش

.. بکرێـت بـۆیە سـوور رەنگـی بە نووسـت ژووری نابێـت.. میزڵـدان تووشـبوونی بـۆ.. جووتبووندا کاری لە ساردوسڕی
 . بەکاربهێنرێن بوونە خوێن بەرزی پاڵپەستۆی دووچاری کە کەسانەی ئەو بۆ ناشبێت

  
 دەمـاری، دەزگـای بـۆ ئەکزیما، بۆ هەرس، دەزگای گورچیلەکان، جگەر، نەخۆشی بۆ دڵتەنگی، چارەسەری بۆ :زەرد

.. هۆرمۆنییەکـان کێشـە بـۆ ژەهراوییەکـان، مـاددە لە لەش رزگارکردنی گورچیلە، ئازارەکانی باداری، بۆ شەکرە، بۆ
 . زیرەکی رێژەی زیادکردنی بۆ
  

 خوێنبەرەکـان، دەمـارە رەقبـوونی بـۆ بـاداری، بـۆ خـوێن، بەربـوونی وەسـتاندنەوەی بـۆ ئـازار، نەهێشـتنی بـۆ: شـين
 کێشـە و هەڵچـوون و تووڕەیی خامۆشکردنی بۆ بۆ پێست، نەخۆشیی ئێشە، سەر خوێن، پاڵەپەستۆی بەرزبوونەوەی
 . بێزاری و گی دڵتە و پەستی بۆ دەروونییەکان،

  
 سۆزداری، و ەسته و دەروونی بارودۆخی تێکچوونی بۆ هێزبوون، بێ بۆ جگەر، نەخۆشیی چارەسەری بۆ: وەنەوشەیی

 بـۆ میزڵـدان، ئـازاری بـۆ جمگەکـان، ئـازاری کەمکردنەوەی بۆ ئێشە، دان بۆ بوون، منداڵ ئازاری هێورکردنەوەی بۆ
 . تریش دۆخێکی چەندی بۆ سپڵ، بۆ ئێسک،

  
 بـــۆ زراو، بـــۆ جـــگەر، نەخۆشـــی بـــۆ ماســـوولکەکان، ورووژانـــدنی بـــۆ مانـــدوویی، کەمکـــردنەوەی بـــۆ: پرتەقـــاڵی

 . خەوەنووتکێ قەدەغەکردنی بۆ چاو، ینەخۆشییەکان
 

 بـۆ ، شـێرپەنجە بـۆ لەشـدا، لە هێـز بەاڵنسـی راگرتنـی بـۆ.. پـاکییە و ئاشـتی و دڵنیـایی و ئـارامی هێمای: سـپی
 بــۆ ســییەکان، نەخۆشــی بــۆ ئێســک، نەرمبــوونی نەخۆشــی چارەســەری بــۆ خــوێن، ســپییەکانی خــڕۆکە بەهێزکردنــی

  تیشکێکی کە دەبن، زەردوویی تووشی لەدایکبووانەی، تازە منداڵە ئەو ۆب تایبەتیش بە زەردوویی، چارەسەری
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 . دەبێتەوە چاک.. جگەری ناوچەی سەر دەخرێتە بەهێز سپیی
  

 ئـارەزووی لەشـدا، لە بەرز گەرمـایی کەمکـردنەوەی بـۆ بەخـۆ، بـاوەڕبوون بـۆ هێـز، بە هەسـتکردن زیـاتر بۆ: رەش
 .زیاد کێشی داگرتنی بۆ دەکاتەوە، کەمتر خواردن

 
 . جگەرەکێشان بە خووگرتوو تووشبووانی بۆ و، سییەکان نەخۆشی بۆ: خۆڵەمێشی

 
 سەوزە، یا زەرد رەنگیان کە خواردنانەی ئەو دەبینین هەیە، رەنگەکانەوە بە پەیوەندییان ڤیتامینەکانیش تەنانەت

 سـوورن کە خواردنـانەش ئەو .."سـی" ڤیتـامین بە دەوڵەمەنـدن سـەوز، بیـبەری کاهوو، زەرد، هەڵوژەی لیمو،: وەک
" ئـــی" ڤیتـــامین وەنەوشـــەیش خـــواردنی"  ١٢:  بـــی بـــی،" ڤیتـــامینی بە دەوڵەمەنـــدن ســـوور ســـێوی تەمــاتە،: وەک

 " . دی"  ڤیتامین بە سەوزەشدەوڵەمەندە
  

 لە جیـاوازی ناتوانێـت کە دەبێـت، مـرۆڤ تووشـی نەخۆشـییەکە ،(رەنگەکـان کـوێری) نـاوی بە هەیە نەخۆشییەکیش
 دەمـاری تێکچـوونی هـۆی بە یا چاوەوە، تۆڕی تێکچوونێ هۆی بە.. بکات رەنگەکاندا هەموو یا رەنگێک چەند نێوان
 زانـای دۆزیـیەوە، نەخۆشـییەی ئەم کە کەسـیش یەکەمـین.. مرۆڤـدا مێشکی لە بینایی خانەکانی تێکچوونی یا چاو،

 و بــاس شــایانی.. باڵوکــردەوە( رەنگەکــان کــوێری) دەربــارەی باســێکی کە بــوو،( دالـــتۆن جـــۆن) ئینگليــزی کیمیــاوی
 . ببوو نەخۆشییە ئەم تووشی خۆی زانایە ئەم کە سەیریشە،

  
 الی لە ئەگەرچـی.. رەنگەکـان بە چـارەس بواری لە هەن، شارەزا کەسانی و، رەنگەکان پسپۆری دکتۆر ئەمڕۆدا، لە

 و ئامـاژە شـایانی کە نەدراوە، نگەکـانرە بە چارەسـەر بە و، رەنگەکـان کـاریگەری و گرنگـی بە ئەوتـۆ بایەخ ئێمە
 . بن باسکردن

  
 و باوکــان و دایکــان تــایبەتیش بە.. وەربگــرن بــابەتە لەم ســوود ئــازیز خــوێنەرانی کە هیــوادارم، کۆتاییــدا لە

 .مندااڵنن خەمخۆری و دڵسۆز کە ئەوانەی هەموو و، مامۆستاکان
 

 ٢١١٥ ئۆکتۆبەریی ٣
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 .اڵنسایکۆلۆژیای توندوتیژیی دژی مندا

  
 بـۆتەوە جیهان رووبەڕووی ئەمڕۆدا لە کە کێشانەی ئەو گەورەترینی لە یەکێکە مندااڵن، دژی توندوتیژیی دیاردەی

ـــونکە..  ـــی بە چ ـــانی پێ ـــیف" راپۆرتەک ـــانی و" يۆنس ـــراوە ئەو راپۆرتەک ـــانەی رێکخ  و، پاڵپشـــت کە نێودەوڵەتیی
 منـدااڵنی ژمـارەی مەترسـیدار زۆر شـێوەیەکی بە کە ،بەرچـاو خسـتۆتە ئەوەیان مندااڵنن، مافەکانی لە داکۆکیکەرن
 کۆمەڵگـایەکیش، هـیچ.. زیادبوونـدایە لە زۆر جیهانـدا، لە زەبروزەن  و توندوتیژیی جۆرەکانی هەموو قوربانیانی

 لەو تایبەتی بە ئێستاشدا، لە.. بەدەرنین مندااڵن دژی توندوتیژیی تاوانی لە بێت، دواکەوتوو یا پێشکەوتووبێت
 بە دەوڵەتانەی ئەو یا..  داگیراون داگیرکەرانەوە الیەن لە خاکەکانیان یا تێدایە، ئاژاوەیان و شەڕ کە نەیواڵتا

 ســـۆمال، فەلەســـتین، یەمەن، ســـوریا، عێـــراق،: )وەکـــو.. دەنـــاڵێنن برســـێتییەوە و بێکـــاری و هەژاری دەســـتی
 و چەوسانەوە( هتد... کوردستانیش، زۆری بەشێکی.. مەغریب میسر، سودان، مالی، لیبیا، نەیجیریا، ئەفیانستان،
 بـوونەتە بێتـاون و پـاک منداڵی هەزاران بە.. دایە مەترسیدار پێشێلکاریی ئاستێکی لە مندااڵن، دژی توندوتیژیی
 لە بێویژدانـانە، و دڵڕەقـانە یـان دەکەن، شـەڕیان رەوانەی و، هەڵدەگرن پێ چەکیان زۆر بە و، شەڕ سووتەمەنی

 و، سـەربڕین کاری فێری و دەشێوێنن پاکییان یا..  خۆپاراستن قەڵیانی بە دەیانکەن و، شەوەپێ دەیانبەنە شەڕدا
 منـدااڵنی بەزۆر بە بەدڕەوشـت بەکرێگیراوی داعشی دەبینین چۆن وەکو هەر ـ دەکەن خۆتەقینەوەیان و پیاوکوژییان
 منــداڵ هەزار بە واڵتــانەدا لەم ـــ دەهێــنن رایــان و دەکەن گــۆش قێزەوەنــانە کــردەوە بەم ژێردەســتیان، شــوێنەکانی

 بـوونە سـەرگەردان و ئـاوارە منـدااڵن ملیۆنـان بە ئەتکران، و سەریان کرایە دەستدرێژی منداڵ هەزاران بە کوژران،
 .بێبەشن منداڵیان تافی خۆشییەکانی و چێژ لە و، یاری و شادی و خوێندن مافی لە و، برسین و رووت و رەش و،
  

 لە تێگەیشتن هەڵە بە و نابەڵەدی ئەنجامی لە.. نایات کۆتایی چیرۆکێکە مندااڵن دژی زەبروزەن  و توندوتیژیی
 قوربـانی دەبـنە نـاڕەوا بە جیهانـدا، لە تـاوان بێ و پاک مندااڵنی هەزاران بە ساڵی مندااڵن، دروستی پەروەردەی

 لە ئەمڕۆش تا کە دەکات بەوە ئاماژە مندااڵن، دژی توندوتیژیی دەربارەی یەکگرتووەکان نەتەوە راپۆرتێکی لە.. 
 قوتابییەکانیاندا لەگەڵ مامەڵە قامچی بە بەدارو مامۆستاکان لەجیهاندا، دەوڵەت( ١١١) زیاترلە قوتابخانەکانی

 لەم دەبــنەوە، تونــدوتیژیی رووبەڕووی منــداڵ ملیــۆن( ٥) لە زیــاتر ســااڵنە ئەمریکاشــدا، لە تەنــانەت.. دەکەن
 .دەمرن لێداندا، و توندوتیژیی ئەنجامی لە منداڵ، ەزاره( ٥) لە زیاتر ساڵی ژمارەیەش
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 بە دەبـنەوە، تونـدوتیژیی رووبەڕووی منـداڵیان( ٦) منـداڵ،( ١١) لە نەیجیریادا واڵتی لە تر، راپۆرتێکی بەپێی
 .سەریان دەکرێتە سێکسی دەستدرێژی کچان تایبەتیش

 
 هەڕەشەکردن،:  وەک هەیە، تریشی شێوازی زۆر ەڵکوب نییە، هەڵدان تێ و لێدان تەنها مندااڵن دژی توندوتیژیی
 پێکـردن، گـاڵتە تەشـەر، و تـانە و تـوانج پێوتن، ناشیرین قسەی و جوێن کردن، بێڕێزی و سۆکایەتی ترساندن،

 تەریقکردنەوەیــان، و رووشــکاندن ســەریان، کــردنە دەســتدرێژی خســتن، پشــتگوێ لێنــان، چەمــۆڵە لێکــردن، تــف
 . هتد... ئەشکەنجەدانیان، و دکردن بە ئازادییان، زەوتکردنی

   
 مەعنەوی، یا ماددی ناراستەوخۆ، یا راستەوخۆ شارەوە، یا بەرچاو کارێکی هەموو: " ئەمەیە توندوتیژیی پێناسەی

 دژی کـارە ئەم تـر، کەسـێکی سـامانی بە یـا کەسـێک، کـۆمەڵە بە یا تر، کەسێکی بە یا خۆ بە ئازار گەیاندنی بۆ
 ".دەبێتەوە سزادان و یاسا رووبەڕووی ئەنجامدەریش یاسایە،

  
 دا( ١٩٥٩ نـۆڤەمبەری ی٢١) رۆژی رێکەوتـی لە کە منـداڵ مافەکـانی بـۆ یەکگرتووەکانیش نەتەوە رێکەوتننامەی لە

 هەمـوو الیەنـدارەکان، دەوڵەتە هەمـوو: "کـراوە تونـدوتیژیی پێناسـەی شـێوەیە بەم دا،( ١٩) مـاددەی لە دەرچووە،
 شـــێوەکانی هەمـــوو لە منـــداڵ پاراســـتنی بـــۆ دەگـــرنەبەر، گونجـــاو کـــۆمەاڵیەتی و ێـــوەبردنبەڕ و یاســـایی کـــارێکی

 گوێ کە مامەڵەکردنەی ئەو یا پێنەدان، گوێ و هۆشی یا جەستەیی، خراپی یا پێگەیاندن، زیان یا توندوتیژیی،
 لەژیـر کە کچـان، سـەر بـۆ دەستدرێژیی لەوانەش ، قۆستنەوە یا خرا ، مەمەڵەکردنی یا خۆگرتووە، لە پێنەدانی
 بێــت، کەســێک هەر یـا( یاســاییەکان راسـپێراوە) یاســایی راســپێڕاوی یـا دایە،( دایکــی و بـاوکی) بــاوکی چـاودێریی
 ..".دەکات بەخێو منداڵەکە کە بدات، ئەوە بەڵێنی پێویستە

  
ـــدێ ـــیش، هەن ـــدوتیژیی کەس ـــە بەوە تون ـــانی کە دەکەن، پێناس ـــز بەکارهێن ـــوونەوەی و هێ ـــتدار رقلێب  بە یمەبەس

 . دێنێت خۆیدا دوای بە دەروونی و ماددی زیانی و، وێرانی کە تر، کەسانی دژی ئەنقەستە،
  

 هەڵچــون دۆخێکــی لە گوزارشــت رەوشــتییە، فراوانــی مەودایەکــی: "ئەوەیە تیــژی و تونــد بــۆ ســایکۆلۆژیش پێناســەی
 موڵکی وێرانکردنی و شکاندن بە ای.. دێت کۆتایی شتێک بە و تر کەسانی بە گەیاندن زیان و ئازار بە کە دەکات،

 دەروونناســان، بۆچــوونی بە"  بکەوێــتەوە لــێ کۆشتنیشــی و، کۆشــتن هەڕەشــەی بگــاتە لەوانەشــە.. تــر کەســانێکی
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 ئەو دەربڕینی ئامانجیش دایە، لەگەڵ وێرانکاریشی حەزی و رق کە یە، - غەریزە - ماکییە رەوشتێکی توندوتیژیی
 خـۆڕانەگرتنی گەورە، شکسـتییەکی ئەنجـامی لە تونـدوتیژیی یـان.. خەڵکی بە بە بەرانبەر شاراوەیە، دوژمنکارییە

 ".کەسە ئەو
 

 شـێوەیەکی هەمـوو: "بکەیـن پێناسـە وا منـدااڵن دژی توندوتیژیی دەتوانین سەرەوە، پێناسانەی ئەو رۆشنایی لەبەر
 بێـت، مەعنەوی یا ماددی بێت، شاراوە یا ئاشکرا نەبێت، قسە بە یا قسە بە ناراستەوخۆ، یا راستەوخۆ رەوشتێکی

 منـدااڵن بە بەرانـبەر رەفتـارکردن خراپیـی یـا گەیاندن، زیان و ئازاردان هۆی دەبنە کە نەبێت، نەرێنی یا نەرێنی
.. منــدااڵن دەروونیــی و جەســتەیی ئــازاری هۆکــاری دەبــنە کە برینــدارکردن، هەســت و سێکســی دەســتدرێژیی یــا.. 

 تونـدوتیژیی ئەم.. لێدەکەوێتەوە مەترسیداریان و خرا  فێربوونی و سۆزداری و دەروونی و جەستەیی شوێنەوارێکی
ــێچەوانەی بە دەســتدرێژییانە، و ــان بەهــا پ ــان و ئاینییەک ــودەوڵەتی یاســاکانی و کۆمەاڵیەتییەک ــاوچەیی و نێ  و ن

 تر انەوەرەکانیگی لە مرۆڤیان کە رەوشتە، و هەست تەنیا چونکە.. نەتەوەییەکانن بەڵگەنامە دژی و ناوخۆییەکان
 . جیاکردۆتەوە

  
 مـامەڵەکردنی و زەبروزەنـ  و تونـدوتیژیی رووبەڕووی مندااڵنەی ئەو کە سەلماند، ئەوەی زانیاری توێژینەوەیەکی

 داهـاتوودا لە کە دەبـن، کەسـانەنە ئەو زۆترینـی ئەمـانە ، دەبـنەوە دەروونـی و جەستەیی گەیاندنی زیان و خرا 
 ئەمڕۆی لەسەر نێگەتیڤیان کارتێکردنێکی توندوتیژیی جۆرەکانی هەموو دەبنەوە، ستر و دەروونی نەخۆشی تووشی

 خەڵکـیش و خۆیـان ژیـانی لەسـەر مەترسـیداریان و نێگەتیـ  رەنگـدانەوەیەکی دەبن گەورەش کە هەیە، منداڵییان
 ســەرکردەیەکی کە بـدەینەوە( ســتالین) ژیـانی لە ئاوڕێــک ئەگەر.. زۆرن بـارەیەوە لەم میــژوویش نمـوونەی.. دەبێـت
 رۆڵ لەگەڵیـدا، بـاوکی تونـدتیژییەکانی دەردەکەوێت، بۆ ئەوەمان بچینەوە، منداڵیدا قۆناغی بە گەر.. بوو روسیا

.. دڵـڕەق و تونـدوتیژ و تۆنـدڕەو کەسـایەتییەکی بە ببێـت ستالین کە لەوەی هەبووە، نێگەتیڤیان کارتێکردنێکی و
ــاوکی ــێ رۆژی ب ــرد دارکــاری ســتالینی چین ــۆرە ەروەهــاه.. دەک ــراقیش خــوێنڕێژەکەی گۆڕبەگ  ی(حوســێن ســەدام) عێ

 زۆری رۆژانە کە بـوو، مـامی ی ئیبـراهیم) کە زڕبـاوکەکەی بەردەسـتی کەوتە دایکبـوونی لە دوای سەدام.. دیکتاتۆر
 و خــوێنڕێژ دەســەاڵتدارە بەو بــوو ســەدام بــۆیە.. نــادرا لــێ کەمــی خاڵیشــی ی( تولفــا  خەیــرواڵ) لەالی لێــدەدا،
 .کرد خوێن خڵتانی کوردستانی و تایبەتی بە عێراق کە دڵڕەقەی، و ژپیاوکو

  
  دوژمنایەتی توندتیژی.. دێنێت بەرهەم بە توندوتیژیی هەر توندوتیژیی، کە هەڵنەگرە، حاشا راستییەکی ئەوە
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ــات خــۆش ــارەزووی و، دەک ــانەش و، دەڕوێنــێ تۆڵســەندنەوە ئ ــۆ پاک ــاری ب ــاولکردن و وێرانک ــات ک ــدێکی.. دەک  پەن
 :دەڵێت کە هەیە کوردیشمان

  
 ". دەر دێتە کون لە مار خۆش قسەی بە... مەیسەر نابێت کار توڕەیی بە" 
  

 دروسـت و راسـت شـێوەیەکی بە و، بچـنەوە خۆیانـدا بە هەیە، مامۆسـتاکان لە و باوکـان و دایکـان لە تکامـان بۆیە
 زمانی بە بکەن، لەگەڵدا مامەڵەیان تییەوەخۆشەویس و نیانی و نەرم بە بکەن، پەروەردە و گۆش جگەرگۆشەکانیان

 نرختـرین بە منـداڵەکانتان،.. نییە جوانتر و شیرینتر و گرنگتر منداڵەکانتان لە چونکە.. بدوێن لەگەڵیاندا گوڵ
 تونـدوتیژیی و رق بـۆ نـا": بێت ئەمە پەروەردەییتان جوانی دروشمی با.. گەلەکەمانن و خۆتان سەرمایەی و سامان

 ". نیانی و نەرم و ستیخۆشەوی بۆ.. 
  

 جێبەجێکردنی بۆ.. هاوچەرخ پێشکەوتووی پەروەردەیەکی بۆ.. و شارستنی هۆشاری بۆ بەڵگەیە مندااڵن، پاراستنی
 کۆڵەکەکـانی.. داهاتوومانن هیوای ئەمڕۆمان مندااڵنی..  گەشتر و باشتر داهاتوویەکی بۆ.. مندااڵن رەواکانی مافە

 دروســــتی کردنــــی رێنمــــایی و پەروەردەکــــردن رادەی بە بەنــــدن کوردســــتان و کــــورد پێشــــکەوتنی.. بەیانینمــــان
 . کوردیلەکانمان

  
 لە کوێدا توندوتیژیی دژی مندااڵن دەکرێ؟

  
 (:لە ماڵەوە)توندوتیژیی خێزانی  -٠

  
 بـۆ خێـزان چـونکە کـوڕەوە، و کـچ بە گەورەوە، و بچـووک بە خێـزانە، ئەنـدامەکانی هەمـوو دڵنیایی باوەشی خێزان

ــایەکی مــاڵ.. دەکــات دابــین چــاودێری و بەخێــوکردن و پاراســتن و دڵنیــایی و ئاســوودەیی رۆڵەکــانی  و خــۆش پەن
 کە باوکـانە، و دایکـان ئەرکـی.. منـدااڵن رێـی دێـنە کیشانەی و گرفت ئەو چارەسەرکردنی و تێپەڕاندن بۆ فراونە،

 جـوانی بە تـا.. بـکەن پەروەردەیـان و گـۆش دروسـتی بە و جـوانی بە و، بکەن دابین منداڵەکانیان پێویستییەکانی
 بە تـا بگەیەنـن، پێیـان رۆشـنبیرییەوە و کـۆمەاڵتی و دەروونـی و جەستەیی رووی لە.. بەرهەم بێنە و بکەن گەشە

 خێـــزان کەواتە.. ببـــنەوە داهاتوویـــان و ژیـــان رووبەڕووی گەشـــبینییەوە بە و هەبێـــت بەخۆیـــان تەواویـــان بـــڕوای
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ــێتی ــی و بەرپرس ــەرەکی رۆڵ ــان و یس ــردن لە گەورەی ــادەکردنی و پەروەردەک ــدا ئام ــدێ بەاڵم.. هەیە منداڵ  لە هەن
ـــان ـــوونەتە، گەورە بەرهەڵســـتی رووبەڕووی خێزانەک ـــو ب ـــدوتیژیی: وەک ـــوخێزان، تون ـــابوونەوە نێ ـــڕان و جی  و داب

 ەکەمــیشی پـلەی بە.. نەســازان و نـاکۆکی نەبـوونی، و هەژاری کێشــەی خێزانـی، شــیرازەی بـوونەی هەڵوەشـاندنەوە
 دەکــرێن ناچــار یــان ناچــارن.. دەدەنەوە خێزانەکانیــان کێشــانەی هەمــوو ئەو بــاچی و، قوربــانی بــوونەتە منــدااڵن

 یـا خیێزانەکانیـان ژیانی بژیوی بۆ ناچاربن،.. بکەن نادیار چارەنووسێکی لە و، شەقام لە روو و، ببن پەرتەوازە
 بازرگانـانی و چـاوچنۆک کەسـانی الیەن لە.. بەرن ترسـیدارمە و نەشـیاو و نەخوازرا کارێکی هەر بۆ پەنا خۆیان،

 دەبـنەوە ئەتکـردن و دەسـترێژی رووبەڕووی و، دەقـۆزنەوە ساوێلکەییان و سادەیی و دڵپاکی ئاسانی بە مندااڵنەوە،
 بــۆ لەوانەشــە.. دەبــنەوە دزی و ســواڵکردن و، هۆشــبەرەکان مــاددە و، جگەرەکێشــان و، مەی خــواردنەوەی فێــری.. 

 بـێ حەوانەوە، و پشـوودان شـوێنی بـێ ئـاو، بـێ بە و نان بێ بە.. بکەن دەریان رێ لە لەشفرۆشی کاری و یگەواد
.. نـین منـدااڵن شایسـتەی کە نەشـیاوانە، بـاروودۆخە ئەم هەموو. هتد... پاراستن، بێ و، چاودێری و سەرپەرشتی
 داهـاتووی و ئەمـڕۆ ژیـانی لەسـەر ەتیڤیـاننێگ و مەترسیدار کاریگەرییەکی.. مندااڵنن مافەکانی زەقی پێشیلکردنی

 و، گەورە بەرپرسێتیی بەڵکو.. نەخوازراوە ئەنجامە لەم بەرپرسیارنین خێزانیش هەر.. دەبێت گەلەکەیان و خۆیان
 ئەنجـامێکی.. راگەیانـدنەکان و میـدیا مەدەنییەکـان، رێکخـراوە حکوومەتەکانیـان، ئەستۆی دەکەوێتە زۆر لۆمەیەکی

ــا، مەترســیداری ــتۆی لە وەه ــان ئەس ــانوو.. دایە هەمووم ــاو و بی ــانەوە پاس ــانەکردنیش و هێن ــووڵ کەس لە پاک  قب
 جاڕنــامەی لە( ١٩) مــاددەی.. دەدەیــنەوە نەخــوازاراوە ئەنجــامە ئەم بــاجی و بەرپرســیارین هەموومــان.. و ناکرێــت

 گەڵ لە مەڵەمـــا خراپـــی بە خێـــزان، نابێـــت کە دەکـــاتەوە، ئەوە لەســـەر جەخـــت تونـــدی بە منـــداڵ، مافەکـــانی
 .بخەن پشتگوێیان خێزاندا نێو لە ناشبێت.. بکەن منداڵەکانیاندا

   
 :توندوتیژیی لە قوتابخانەکاندا -٠

  
ــەرەڕای ــانە کە ئەوەی س ــی قوتابخ ــیە، دامەزراوەیەک ــێش پەروەردەی ــدي ئەوەی پ ــردن مەڵبەن ــت فێرک  بە بەاڵم.. بێ
 دژی ناپەسـەند، رەفتاری و نادروست مامەڵەکردنی و ژییتوندوتی قوتابخانەکاندا، زۆربەی لە ئەمڕۆش تا داخەوە
 بوونەتەوە، ژیان جیاوازی گرفتی و دەروونی فشاری دووچاری مامۆستایانەی، ئەو زۆرن.. نەبوونەتەوە کاڵ مندااڵن

 جار زۆر مامۆستایانە ئەم.. بێت سیاسی بێت، کۆمەاڵیەتی بێت، تەندروستی بێت، ئابووری کێشانەیان و گرفت ئەم
 لەگەڵ مـامەڵە نامرۆڤـانە و ناڕەوشـتی شـێوەیەکی بە و بێویژدانـانە و، هەڵـدەرێژن قوتابییەکـان بە خۆیـان خیدا

 فەالقەیــان رادەکێشــن، قژیــان و گــوێ لێــدەکەن، تفیــان دەدەن، ئازاریــان دەدەن، لێیــان.. دەکەن قوتابییەکانیــان
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 و تونـدوتیژ و دڵـڕەق مامۆسـتایانی هـۆی بە قوتـابی هەزاران بە.. پێـدەڵێن نەشـیاویان و ناشیرین قسەی دەکەن،
 هەمـوو ناشـیرینانە وکەوتە هەڵـس ئەم.. هێنـا خوێندن لە و قوتابخانە لە وازیان پەروەردەدا، بواری لە نابەڵەد

 شــایەنی کە زۆرن، منــدااڵنمانمان دروســتی پەروەردەی بــواری لێهــاتووی و شــارەزا مامۆســتای نــاگرنەوە، مامۆســتیان
 .ازینشان و رێز ئەوپەڕی

  
 و دۆژمنکـاری کەسـایەتییەکی لە گوزارشـتە دەروونـی، و جەسـتەیی سـزای و زەبروزەنـ  و توندوتیژیی بەکارهێنانی

 جۆرەکانییەوە، بەهەموو قسەیی، و دەروونی و جەستەیی سزای بەکارهێنانی کەموکوڕی، و نەنوشستی پڕلە رقاوی،
 رێگەیەکـی بە نیـیە ئەوەی توانـای کە دەگەیەنێـت ەشئەو هەڵدەسـتی، پێـی کە ئەوکەسـەی بێتوانایی لە گۆزارشتە

 بە دەربکــات، تــر کەســانی بە خــۆی کەموکوڕییەکــانی و داخ کە لێــدەکات وای بــۆیە ئامانجەکــانی، بە بگــات راســت
 .بکات مامەڵە نامرۆڤانە و ناڕەوا شێوەیەکی

  
 :توندوتیژیی لە شەقامدا -٤

 
 جیهانـدا، شـوێنێکی هەمـوو لە منـدااڵن، ملیۆنـان بە ئەمـڕۆدا، ەل کـرد، باسـمان مـاڵەوەدا لە توندوتیژیی لە وەکو

 و فێربـوون لە و، منـداڵییان تـافی خۆشـییەکانی لە و شـادی و خۆشەویسـتی لە حەوانەوەیـان، شوێنی بۆتە شەقام
 پاشـماوی بەرمیلیەکـانی نـاو سـەردەنێنەوە، هەناسەسـاردی و کـوێرەوەری بە.. بێبەشـن پەروەردە و پێکەنین و یاری
.. و دەرچـوونە رێ لە ئەوەش سـەرەڕای.. بیخۆن و بدۆزنەوە شتێک ئەوەی بۆ دەگەڕین دەوڵەمەندەکان ماڵە راکیخۆ

 مرۆڤـایەتی تەوێڵی بە قێزەوەنە پەڵەیەکی ئەمەش..  بوونەتەوە شەڕانگێزی و دوژمنکاری و، بەدڕەوشتی دووچاری
 پـارەیە بەو.. دەچێـت فيـڕۆ بە کاولکردنـدا و تنکوشـ و شـەڕ لە سـاڵێکدا لە پارەیەی ئەو.. جیهانییەوە ویژدانی و

 ..!دەکرێت پۆشتە و تێر پێ جیهانی هەژارانی و مندااڵن هەموو
 

 :توندوتیژیی لە شوێنی کارکردنی مندااڵندا -٥

 
 لە رۆژانە جیهانــدا، هەمــوو لە منــداڵ ملیــۆن( ٢١١) نــزیکەی ئەمــڕۆدا، لە نەبــوونی، و هەژاری لەبەر وتمــان وەکــو
 نـاگونجێن مندااڵنـدا ناسکی جەستەی و توانا لەگەڵ و، قورسن کارانەش لەو هەندێ کاردەکەن، رەداهەمەجۆ کاری
..  دەفرۆشـــن شـــت ســـەنتەرەکاندا و شـــەقامەکان لەســـەر یـــا..  پێـــدەکەن کاریـــان پـــارەش کەمتـــرین بە ئەمەو.. 
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..  بـوونەتەوە دەسـترێژی و یجەستەی ئازاردانی و توندوتیژیی رووبەڕووی کارکەرانە، منداڵە ئەو زۆری ژمارەیەکی
 گـوزەرانی کردنی دابین بۆ نەدراوەتەوە ئەرێنی ئاوڕێکی ئەمڕۆش تا..  منداڵە مافەکانی دژی مندااڵن، کارپێکردنی

 . منداڵەکانیان و هەژاران
  

 :جۆرەکانی توندوتیژیی دژی مندااڵن

  
 مــامەڵەی و خراپەکــاری و وزەنــ زەبر و تونــدوتیژیی جۆرەکــانی لە بەشــێک پــۆلێنی چــڕی بە و کــورتی بە زۆر

 : هەیە جۆری و شێواز گەلێ دەکەین، مندااڵن دژی نادروست
  

 :توندوتیژیی و ئازاردانی جەستەیی -٠
 

 منــداڵ جەســتەی بە ئــازار کە دەگــرێتەوە، دەســتدرێژیەک و، زەبروزەنگێــک و لێــدان هەمــوو جەســتەیی، ئــازاردانی
 و قـامچی و بەرد و دار وەکـو تربێت، هۆیەکی هەر یا سەر، و ەکانددان قاچ، و دەست بەکارهێنانی بە بگەیەنێت،

 لە.. منـداڵ ناسـکی جەستەی ئەندامانی شکاندن بریندارکردن، و زام رووشاندن، هۆی دەبێتە کە. هتد... و، چەقۆ
 برسـی بەنـدکردن، راکێشـان، گـوێ و قـژ لێگـرتن، نوقـورچ داخکـردن،: منـدااڵن جەستەی ئازاردانی تری شێوەکانی

ــووە وەهــاش جــاری زۆر گــازلێگرتن، فەالقەکــردن، ردن،کــ ــداڵ ســزادانی ب ــا بیخنکێــنن، کە ئەوەی گەیشــتۆتە من  ی
 .بیکوژن

  
ــازاردانی لە تــر جــۆرێکی ــی) منــداڵن، جەســتەیی ئ  ســەرەڕای( یۆنســکۆ) راپــۆرتێکی بەپێــی ە،(کچــان خەتەنەکردن

 زیانبەخشە ناپەسەندە دیاردە لەم رێ نراوەنەتوا بەاڵم کچان، خەتنەکردنی بە دژ یاسای کۆمەڵێک پەسەندکردنی
 هەزاران بە سـااڵنە دواکەوتووەکانـدا، کـۆمەڵە و هـۆز نیـو لە واڵتدا، چەندین لە ئەمڕۆش تا بەداخەوە.. بگێرێت
 تەمەنێکی لە کچان، مێینەی هەستیاری ئەندامێکی بڕینی.. ناشارستانییە دیاردە ئەم قوربانی دەبنە منداڵ، کچانی

 کـاریگەرییەکی.. دەهێڵێـت بەجـێ کچانـدا ژیـانی قۆناغەکانی لەسەر نێگەتیڤی ئاسەوارێکی و نگدانەوەرە منداڵیدا،
 . دەبێت دەروونی و جەستەیی خراپی

 
 (:سێکسی)توندوتیژییی  -٠

  
  و توندوتیژیی شێوەی مەترسیدارترین کچان، لەشی بە گەیاندن زیان و، سێکسی توندوتیژیی و، دەسترێژی
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 گەورەی، کەسـانێکی سێکسـی ئـارەزووی قوربـانی دەبـنە پـاکیزانە، منـداڵە ئەو کە پێگەیانـدنە، رئازا و دەسترێژی
 و خرا  زۆر شوێنەوارێکی کۆمەاڵیەتییەوە، و دەروونی یا جەستەییەوە، رووی لە چ ئەمەش ئاسایی، ئاژەڵ دڕندەی

 و ئەتـک بە ئەمە چونکە.. اڵێنێتدەن پێوەی ژیانی درێژایی بە کە دەهێڵێت، بەجێ منداڵ ژیانی لەسەر مەترسیدار
 مرۆییەکـان بەهـا و رەوشـتی سـنووربەزاندنی بە و، کـردن سوکایەتی بە و کۆمەاڵیەتی و رەوشتی دەسترێژییەکی بە

 .دەزانرێت
  

 بەڵێنــی الیەنــدارەکان، دەوڵەتە: "کــراوە لەوە جەخــت منــداڵ مافەکــانی بــۆ گەردوونــی جاڕنــامەی لە( ٣٤) مــادەی
 ".مێیینە سەر کردنە دەستدرێژی و پێشێلکردن توندوتیژییەکی هەموو لە ەن،دەد منداڵ پاراستنی

  
 :ئازاردانی دەروون و هەست و سۆز -٣

  
 ئەمەش کە لێبـوونەوە، رق و دۆژمنـایەتی رێـی لە کـۆمەاڵیەتییە، و دەروونـی پێگەیانـدنی زیان لە مەبەست لێرەدا

 و، کەســایەتی لە کەموکــوڕی و دواکەوتــن هــۆی ەدەبێــت کە منــداڵ، تەندروســتیی ســەر بــۆ هەڕەشــە لە جــۆرێکە
ــدییە تێکچــوونی ــان پەیوەن ــردا کەســانی لەگەڵ کۆمەاڵیەتییەک ــێوەکانی لە.. ت ــدوتیژیی ش : ســۆزداری و هەســت تون

ــدنەوەی، لە ســۆزداری، و خۆشەویســتی لە منــداڵە بێبەشــکردنی  لە بەشــکردنی بــێ چــاودێری، و پاراســتن لە الوان
 خۆشەویسـتی شـێوەیەکی هەر لە شادی، و یاری لە فێربوون، مافی لە منداڵە ەشکردنیب بێ دڵنیایی، و ئاسوودەیی

 .نازپێدان و سۆزداری و
  

 . دەروونی ئازار دانی لە بەشێکن ئاگاداريش، و چاودێری لە زیادەڕۆیی و نازپێدان زۆر
  

 :پەراوێزکردنی منداڵ -٤

  
 نـابەڵەدی و الوازی و شکسـتی بۆ دەگەڕێتەوە رەوشتییە، هەڵەی شێوازێکی مندااڵن، پشتگوێخستنی یا پەراوێزکردن

 خۆراک،): وەک بایۆلۆژییەکانیان، پێویستییە کردنی دابین بۆ منداڵدا، پەروەردەی شێوازی لە قوتابخانە و خێزان
 :وەک سایکۆلۆژییەکانیان، پێویستییە نەکردنی دابین هەروەها( تەندروستی حەوانەوە، جێی جلوبەرگ، خواردنەوە،

 بە نەدان گــــوێ پێویســــت، خــــۆراکی لە تێرنەکردنــــی تەندروســــتیی، بە نەدان گــــوێ ئاســــوودەیی، و ڵنیــــایید)
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ــتییەکانی ــوونی پێداویس ــاری فێرب ــی و زانی ــی و پەروەردەی ــداڵ، وەرزش ــی من ــو کە لەوەی پەراویزکردن ــێکی وەک  کەس
 (.بگات پێ کۆمەاڵیەتی درووستی

   
 :بە زۆر بەشوودانی کچانی منداڵ -٥

  
 بە و بەزۆر یـا داون، شـوویان بە خۆیـان خواسـتی و حەز بەبـێ کە سـااڵنەوەن،( ١٨) خوار لە کچانەی ئەو ژمارەی

( ١) تەمەنــی هەیە دا تێیــان کە.. کچــن ملیــۆن( ١٥) لە زیــاتر جیهانــدا لە داون، بەشــوویان کوشــتنیان هەڕەشــەی
ــا لە و، ئاســیا باشــووری لە زۆربەشــیان.. ســااڵنە ــا هەژاری.. دان ئەمریکــا باشــووری و ناوەڕاســت لە و، ئەفریق  ی

 منــداڵێکی( بەســمە: )نمــوونە بــۆ.. منــدااڵنن کچــانی شــوودانی بە گرنگــی هۆکــاری کــۆمەاڵیەتی، هــۆی پیاوســاالری،
 نەســمە بــاپیری تەمەنـی لە کە گواســتییەوە، و بــڕی مارەیـان یەمەنــی پیــاوێکی لە سـاڵە( ١) تەمەنــی یەمەنیـیە،

 شـتی ئاژەڵەکانیشـدا نێو لە تەنانەت ؟..نییە رەوشتێکەوە هەموو و یاساکان ەمووه پێچەوانەی بە ئەمە ئایا .دایە
 .نییە وا
  

 :بازرگانی کردن بە ڤرۆشتنی مندااڵن -٦

  
 باشـووردا، ئەمریکـای و ئاسیا و ئەفریقا لە جیهاندا، واڵتانی لە هەندێ لە ئاشکرا، بە و نهێنی بە ئەمڕۆش، تا

 منـداڵەکانیان هەژارەکـان خێـزانە هەژاریـیەوە، بەهۆی بازرگانی کااڵیەکی وەکوهەر کۆیالیەتی، سەردەمی وەکو هەر
 ئەم لێپێچینەوە بەبێ خۆیان، مەبەستی و سوود بۆ چاوچنۆکەکانیش بازرگانە.. کچەکانیان تایبەتیش بە دەفرۆشن،
 . ندەکە گەورەیان لەشفرۆشی و ناڕەوا کاری بۆ یا فرۆشنەوە، دەیان یان بەکاردەهێنن، مندااڵنە

  
 :منداڵ رفانۆۆدن -٧

 
( داعـش) تیرۆریسـتی رێکخـراوی الیەن لە تـایبەتیش بە.. مندااڵن دژی لە سەردەمەیە ئەم تری تاوانێکی و دیاردە

 وەک و دەڕفێـــنن منـــدااڵن پـــارەدا، وەرگرتنـــی پێنـــاوی لە بەهـــا، بـــێ و بێرەوشـــت نزمـــی نەفـــس کەســـەنێکی و،
 پارەشـــیان هەبـــووە، واش جـــاری نـــکەن، ئازادیـــان وەرنەگـــرن انخێزانەکانیـــ لە زۆر پـــارەیەکی تـــا بـــارتمەیەک،

 شـارێکی چەنـد لە تـاوانە ئەم ئەمـڕۆش، تـا رابـردوودا، سـاڵی چەنـد لە.. کوشـتووە منداڵەکەشـیان و، وەرگرتووە
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 تــاوانە ئەم قوربــانیی دەبــنە منــداڵ هەزاران بە ســااڵنە جیهانــدا شــوێنی زۆر لە.. هەڵــداوە ســەری عێراقیشــدا
 . قێزەوەنە

  
 :بەکارهێنانی مندااڵن لە بازرگانیی ماددە هۆشبەرەکان -٨

  
ـــانی ـــان پـــارە بە قۆســـتوونەتەوە، شـــەقامیان منـــدااڵنی ســـاویلکەیی دڵپـــاکی هۆشـــبەرەکان، مـــاددە بازرگان  هەڵی
 بەشـێکی.. دەفرۆشـن بۆیـان یـا پێدەگوێزنەوە، تر شوێنێکی بۆ شوێنێکەوە لە هۆشبەرەکانیان ماددە و، دەخەڵەتێنن

 ١١) نێـوان لە جیهانـدا لە زۆر منـداڵێکی سااڵنەش. بوونە هۆشبەرەکان ماددە ئاڵوودەی خۆشیان مندااڵنە ئەو یزۆر
 مـاددە بێویژدانەکـانی بازرگـانە داوی دەکەونە و، دەبـن هۆشـبەرەکان مـاددە بە ئـاڵوودەبوون تووشی سااڵن،( ١٥ بۆ

 بازرگانـانە ئەو یاسـایی سزای توندی بە دەبێت انە،تاو منداڵ، مافەکانی ماددەکانی بەپێی ئەمەش.. هۆشبەرەکان
 . کردوون تووش مندااڵنیان کە بدەن،

  
 :بەکارهێنانی منداڵ بۆ گەوادی و لەشفرۆشی -٩

  
 رێ لە جیهانـدا لە منـداڵ گەلـی مندااڵن، دژی تاوانەکانی لە ترە خەراپی ئەنجام و مەترسیدار تاوانێکی ئەمەش

 دژی ئەمەش بێگومــان دەهێــنن، بەکاریــان لەشفرۆشــی کــاری و گەوادی بــۆ نــراون،هەڵخەڵەتێ پــارە بە و دەرکــراون
 ئەم دژی رەوشتییەکان و کۆمەاڵیەتی نەریتە و داب و یاساکان هەموو و، مەترسیدارە تاوانێکی مندااڵنە، مافەکانی
 دووچـاری سـااڵن،( ١٨) تەمەنـی خـوار کوڕی ملیۆن( ١٨) و کچ ملیۆن( ١٥) لە زیاتر خەمڵێنراو، ژمارەی.. تاوانەن
( ٢) نـزیکەی دەگـاتە لەشفرۆشییەوە، بواری دەچنە سااڵنە کە مندااڵنەش ئەو ژمارەی.. بوونە لەشفرۆشی و گەوادی
 . جیهاندا لە منداڵ ملیۆن

  
 :توندوتیژیی هۆۆەژاری -٠٢

  
 سـەرگەردانی و بەدەریدەر هۆکاری گرنگترین هەژاری "..تونـدوتیژییە شێوەی خــراپترین هـەژاری: "دەڵێت( گـاندی)
 یـا بێبەشـن، خوێنـدن لە نەبـوونییەوە، و هەژاری هـۆی بە منـدااڵن لە زۆر بەشـێکی.. جیهاندا لە سەرهەڵگرتنە و

 بـوونە بێنـاز باوکیـانەوە، یا دایکیان مردنی بەهۆی یا.. شەقامەکان سەر کەوتوونەتە و هێناوە خوێندن لە وازیان
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 و هەژاری بێڕەوشتان، و، چاوچنۆک بازرگانانی بۆ ئاسان نێچیرێ بە بوونە ..جێهێشتوون بە ماڵیان ناچاری بە و،
 . کردوون دەریان رێ لە و، قۆزتوونەوە دڵپاکییان

  
 :جیابوونەوەی دایک و باوک -٠٠

  
ـــاردەی ـــابوونەوەی دی ـــک جی ـــاوک و دای ـــدایە، لە ب ـــێ زیادبوون ـــاری گەل ـــاری لەوانەش هەیە، هۆک ـــابووری، هۆک  ئ

 جیابوونەوەیان ئەو باجی ئەمان منداڵەکانیان، جیابوونەوەیان لە سەرەکی قوربانیی بەاڵم.. یدەروون کۆمەاڵیەتی،
 ئـازار، و سوێ دەبن، سەرگەردان و سەرلێشێواو دەبن، بێبەش سۆزداری و ناز لە و خۆشەویستی لە ئەمانن.. دەدەن
 گـوزەرانی و ژیان دەبێت ئەوسا.. اوکزڕب و زڕدایک رقی و چەپۆک ژێر بکەونە لەوانەشە.. دەدەن دەروونیان ئازاری

 بگات؟ کوێ بە چارەنووسیان و بێت چێ بێتاوانانە منداڵە ئەم
  

 :ئازاردانی منداڵ لە سواڵۆۆكرندا -٠٠

  
ــدە هەر ــۆیەکی هەژاری چەن ــەرەکیی ه ــواڵکردنە س ــوو لە و، س ــوێنێکی هەم ــدا ش ــواڵکردن جیهان ــێوەیەک بە س  لە ش

 ئەگینـا.. پيشـەیان بـۆتە ئیشـنەکەر و تەمەڵ و الت و نزم نەفس هەندێ الی لە بەداخەوە بەاڵم.. هەیە شیوەکان
 ژمـارەیەکی ئەمڕۆدا لە.. هەیە کاسبییان و کار توانای و ملقەوین و مل هەن، وەها سواڵکەری دەبینین وتەنی کورد
 بـوونەتەوە یدەسـتدرێژ رووبەرووی هەنـدێکیان کە دەکەن، سواڵ هەیە، گەورەش و منداڵ کچانی لە و ژنان لە زۆر
 شــەقامەکانی لەســەر جــار چەنــدین ســواڵکردندا، لە منــدااڵنە کارهێنــانی بە مەبەســتمانە، لێــرەدا ئــێمە ئەوەی.. 

 گشــتییەکاندا، شــوێنە و، شــەقامەکاندا شۆســەی لەســەر و، مزگەوتەکــان لەبەردەم و عێــراق و کوردســتان شــارەکانی
 بــۆ دانـاون، خۆیانــدا بەردەمـی لە پیســی بە و رووتـی بە یازیاتریـان، ســاوا منـداڵێکی بینیــوە سـواڵکەرم ئـافرەتی

 منـدااڵنە ئەو دەروونـی و جەسـتەیی ئـازاری سـەرما، بە و گەرمـا بە رابکێشـن، پـێ خەڵکیـان بەزەیی و سۆز ئەوەی
 پێوە سواڵیان ئەوەی بۆ دەگرن بەکرێ منداڵ رۆژانە، هەن سواڵکەر ژنە هەندێ کە بیست ئەوەشم تەنانەت دەدەن،
 . مندااڵنن ئازاردانی و توندوتیژیی زەقی دیاردەیەکی ەمەشئ.. بکەن

  
 :رۆڵی نێگەتیڤی میدیا و راگەیاندنەکان -٠٣

  
  کە دەدەن، پێشان شەڕ و توندوتیژیی درامای زنجیرە تەلەفزیونەکان، تایبەتیش بە راگەیاندنەکان زۆری بەشێکی
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 داگیرکردنـدا و دەسـەاڵت و پایە پێناوی لە زەن ،زەبرو و، شمشێربازی و و، رشتن خوێن و بڕین و کوشتن لە پڕن
 تــرەوە الیەکــی لە.. دەگەیەنــن منــدااڵن بە زیــان دیمەنــانە ئەم بــن رزگاریشــدا و ئــازادی پێنــاوی لە ئەگەر خــۆ.. 

 و ســیدی فــیلم ئەم هەمــوو.. سانســۆر بەبــێ سەرکێشــی و تونــدوتیژیی فیلمــی و ســیدی و پلەیستێشــن باڵوبــوونەوەی
 .دەکەن دەریان رێ لە و، دەگەیەنن مندااڵن ەب زیان درامایانە

  

 .نەدەن پێشان شەڕ و توندوتیژیی درمای کە دەکەین، کوردستان سەتەالیتەکانی لە داوا
  

 رۆڵیــان( ئەلیکترۆنییەکــان بیســتراو، بینــراو، نووســراو،) راگەیانــدنەکان و میــدیاکان جۆرەکــانی هەمــوو پێویســتە
ــۆ خەڵکــی هۆشــیارکردنەوەی لە هەبێــت ــۆ دەســتدرێژی و تونــدوتیژیی تاوانەکــانی بنڕبنکردنــی و راگــرتن ب  ســەر ب
 ئەم شــارەزای پســپۆر کەســانی لەگەڵ دیمــانە و، درامییەکانیــان کــارە و بەرنامەکانیــان رێــی لە ئەمەش.. منــدااڵن
 . بوارەدا

  
 :قۆستنەوەی پاکیی مندااڵن لە الیەن حيزبەکانەوە -٠٤

  
ــدێ کە بەداخەوە،  لە و، هەڵبژاردنەکــان لە و حیزبــایەتی بانگەشــەی لە زەق، شــێوەیەکی ەب حیزبەکــان لە هەن

 دەسـتی دەدەنە حیزبەکەیـان ئـااڵی دەقـۆزنەوە، منـدااڵن پـاکیی.. حیزبییەکانیانـدا بۆنە لە یا خۆپیشاندانەکاندا،
 گۆشــیان حیزبەکانیــان ئایــدۆلۆژیای بە دەیانەوێــت.. دەکەن حیزبەکانیــان سیاســییەکانی دروشــمە فێــری و، منــدااڵن

 برینـدار و شـەهید خۆپيشـاندانەکاندا لە منـداڵ چەنـدین ئێستا تا.. دەکەن مندااڵنەوە دڵپاکیی بە مزایدە.. بکەن
 ئـــاینییە بـــۆنە لە عێراقـــدا لە هەر.. جیهانیشـــدا تـــری شـــوێنی زۆر لە بەڵکـــو کوردســـتاندا لە هەر نەک.. بـــوون

 بە و، پێـدەکەن بەشـداریان رۆدا، هەی لە و، خۆلێـدان و شـیوەن لە و، دەکەن رەشـپۆش منـدااڵنیش تایفییەکاندا،
 گەورە کە منــدااڵنە ئەم ئاینــدەدا، لە.. دەکەن پەروەردەیــان و گــۆش تــایفی و ئــایینی تونــدڕەوی ئایــدۆلۆژیایەکی

 و گەل بـۆ هاوبەسـتەبوونیان هێنـدە نێـو.. دەبێـت حیزبـانە ئەو و تایفانە ئەو بۆ هاوبەستەبوونیان هێندەی دەبن،
 .نابێت ەکەیاننیشتمان

  
 :بەکارهێنانی مندااڵن لە شەڕدا -٠٥

  
  میلیشیاکان، و چەکدارەکان گرووپە و رێکخراو تێدایە، بشێوێنییان و ئاژاوە و شەڕ کە جیهاندا، شوێنی زۆر لە
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ــدااڵن ــنن من ــا دەخەڵەتێ ــان و، پێــدەکەن مەشــقیان بەزۆر، ی ــانی رەوانەی و، هەڵــدەگرن پــێ چەکی  شــەڕیان بەرەک
 لە فەلەسـتین، لە سۆمال، لە یەمەن، لە نەیجیریا، لە ئەفیانستان، لە سودان، لە عێراق، لە: ەوانەشل دەکەن،
 و تیرۆریسـت ی(داعـش) رێکخـراوی بەکرێگیراوەکـانی رووڕەشـە ئیسـالمییە جاشە ئەمڕۆشدا، لە.. تردا شوێنی گەلێ

 بە ژێردەســتیان، ناوچەکــانی نیمنــدااڵ مێشــکی بێبنەمــا، و پڕوپــوچ قســەی بە بەزۆر، و شــەرمانە بــێ بێڕەوشــت،
 منـدااڵن بێڕەوشـتی کـاری و وێرانکـاری و خوێنڕشـتن و دوژمنکـاری و رق بە بـۆگەن، و کۆنەپەرستی ئایدۆلۆژیایەکی

 و تەقیـنەوە کـاری بـۆ یا شەڕ، بۆ دەیانێرن و، پێهەڵگرتوون شمشێریان و چەک زۆر بە.. دەکەن پەروەردە و گۆش
 قێـزەوەن کارە لە یەکێکە ئەمەش.. پێبگەیەنن خوێنرێژ و پیاوکوژ نەوەیەکی نەوێتدەیا.. بهێنن بەکاریان خۆکوژی

 ئاینــــدەدا، لە.. کــــردووە پەروەردە ســــەقەت هەڵخەڵەتــــاوە، نەوە ئەم.. بێڕەوشــــت داعشــــی مەترســــیدارەکانی و
 .جیهانی ئاشتیی و سەقامگیری دژی دەبێت زۆری مەترسییەکی

 
ــان،یەک نەتەوە بە ســەر ئاسایشــی ئەنجــوومەنی ــۆ ئەســتۆدایە، لە رەوشــتیی و یاســایی بەرپرســێتییەکی گرتووەک  ب

 لەگەڵ لێپرسینەوە و، بکات جێبەجێ دادپەروەری پێویستە چەکداریدا، شەری لە مندااڵن دژی توندوتیژیی راگرتنی
 . دەنب ئەنجام پێشلکارییانە ئەم ئەوەی بۆ پێکردوون، فەرمانیان کە کەسانەی ئەو لەگەڵ یا بکات کەسانەدا ئەو

  
 :کوشتن و گرتن و بەندکردن و ئەشکەنجەدانی مندااڵن -٠٦

  
 لە منـدااڵن، کردنـی بەشـداری هـۆی بە بێـت، گەورەکـان هانـدانی بە یـا بێـت، خـۆحەزی شـێوەیەکی بە وتمان وەکو

 ســوپای هێـزی و پاســداران و میـت و پــۆلیس تەقەی بە منـداڵ چەنــدین ئيسـتا تــا راپەڕینەکانـدا، و خۆپێشـاندان
 زۆر سـامناکەکاندا، گرتووخـانە لە و گیـراون مێردمنـداڵیش و منـداڵ هەزاران بە.. کوژراون داگیرکەرەکان ڵەتەدەو
ــێ ــانە ب ــکەنجە رۆژانە بەزەیی ــازاری و ئەش ــتەیی ئ ــان و جەس ــا دەدەن، دەروونی ــتاش ت ــەدان بە ئيس ــداڵی س  مێردمن

 - هەڵبەسـتوون منـدااڵنە ئەم بـۆ بنەمایـان ێبـ تـاوانی و بوختـان تاوانبـاران، - تـاوان بەبێ و ناڕەوا بە کوردمان
 داگیرکەرانــی.. ســێدارەدان لە کوردیــان مێردمنــداڵی چەنــدین کوشــت، کوردســتانیان داڵــی م چەنــدین داگیرکەرانــی
 ئەمڕۆشـی کوردمـان، بێتاوانی مندااڵنی کوشتنی و ئەشکەنجەدان و توندوتیژیی تاوانی لە کوردستان، رەگەزپەرستی

 - گیــتس - تۆمــاری لە ناویــان کوردســتان، داگیرکەرانــی کە ئەوەن شــایەنی.. هەیە شــێریان پشــکی بێــت، لەگەڵــدا
ــاربکرێن ــونکە.. تۆم ــا چ ــتا ت ــیچ ئێس ــک ه ــوە، دەوڵەتێ ــارە ئەم نەیتوانی ــوانەییەی ژم ــرکەرانەی واڵتە ئەم پێ  داگی
  بەرزتر پێوانەیی ەینومر بێت تا داگیرکەرانە ئەم.. بشکێنێت مندااڵندا کوشتنی و ئەشکەنجەدان لە کوردستان،
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 . کورد مێردمنداڵی و مندااڵن سێدارەدانی لە و ئەشکەنجەدان و گرتن و کوشتن لە تۆماردەکەن
  

 :مندااڵنی خاوەن پێداویستییە تایبەتییەکان -٠٧

  
 لە تــوکمە، نەخشــەداڕێژراوی و، ئەرێنــی و پێویســت ئـاوڕێکی جیهانــدا، شــوێنی زۆر لە ، ئەمــڕۆش تـا داخەوە، بە

 دەکەن دار بـــری هەســتیان شوێنیشـــدا، زۆر لە بەڵکــو.. نەدراوەتەوە تایبەتییەکـــان پێویســتییە خـــاوەن نیمنــدااڵ
 تایبەتییەکان پێداویستییە خاوەن.. دەبن ناوی جەستەی ئەندامییەی کەم ئەو ناوی بە دەدەن، دەروونیان و،ئازاری

 لەشـی، ئەنـدامێکی لەدەسـتدانی یـا نەبـوونی دەگـرن، سـەرزمان ئەوانەی الڵەکـان، کەڕەکان، نابینایان،: )وەکو ..
 ئەو بـۆ شـوورەیی بەاڵم.. نـین شـوورەیی و نەنگی ئەمانەش( زگماکی کەموکوڕییەکی یا بیرکۆڵەکان، کورتەبااڵکان،

 کە هەڵکەوتوون وا کەسایەتیی تایبەتییانەدا، پێداویستییە خاوەن ئەم نێو لە.. دەزانن کەمتریان بە کە کەسانەن
 بە... بەسـیر، کامیـل. د حوسـێن، تەهـا. د کـیلەر، هێلـین: )نموونە بۆ جیهاندا، لە شانازی و ڕێز مایەی بوونەتە
ــەدانی ــوڵێنەوە لە( کەش س ــارکردنێکی و لێک ــدا، هەژم ــی نوێ ــەر جەخت ــردۆتەوە، ئەوە لەس ــدوتیژیی کە ک  دژی تون
 جـۆری چەنـدین رووبەڕووی ا،جیهانـد لە منـداڵ ملیـۆن( ٤١) لە زیـاتر سـااڵنە جیهـانی، دیـاردەیەکی بـۆتە مندااڵن

 . نییە کەم ژمارەیەکی ئەمەش.. دەبنەوە توندوتیژیی
 

 :پاراستنی مندااڵن لە هەموو شێوەکانی توندوتیژیی

  
 چاوپۆشــییان نابێــت و تــاوانن ســەریان، کــردنە دەســتدرێژی و تونــدوتیژیی.. بێتــاوانین و پــاکی هێمــای منــداڵێتی
 .بدرێت پێویستیان ایییاس سزای تاوانباران پێویستە لێبکرێت،

 
 کۆمەڵگــایەکی بــۆ ئــاوێنەیە.. منــدااڵن مافەکــانی لە رێزگــرتن.. ئاینــدەتانە پاراســتنی.. منــداڵەکانتان پاراســتنی

 .بەڕێز و رۆشنبیر و هۆشیار و پێگەیشتوو و دروست دەروون
  

 و تونـدوتیژیی لە دوور کۆمەڵگـایەک، بنیاتنـانی لە دڵنیـابوون بـۆ مرۆڤـایەتییە، پێویستییەکی مندااڵن پاراستنی
 .سەرهەڵدەدەن توندوتیژییەوە ئەنجامی لە نێگەتیڤانەی ئەو
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 لە دوور کۆمەڵگـــایەکی پێنـــاوی لە هەموومـــان.. نەبـــین بێـــدەن  منـــدااڵن دژی تونـــدوتیژیی ئاســـتی لە پێویســـتە
 سـبەینێن، الوانی مندااڵنە، ئەم چونکە.. یەکبخەین هەوڵەکانمان و قسە مندااڵن، دژی شەڕفرۆشتن و توندوتیژیی

 .داهێنان و پێشکەوتن و بەرهەمهێنان فاکتەری گرنگترین دەبنە.. گەشتر و باشتر داهاتوویەکی کۆڵەکەکانی دەبنە
  

 رێکەوتننـامەی بە پەیوەسـتبن الیەنەکـان، هەمـوو پێویسـتە کە دەکـاتەوە، ئەوە لەسەر جەخت یۆنسی ، رێکخراوی
 . مرۆڤ مافەکانی دەربارەی دەوڵەتییەکاننێو مرۆڤایەتییە یاسا و، منداڵ مافەکانی

  
 لە.. نووســراوە لەســەر زۆریشــی و وتــراوە لەســەر زۆری ئێســتا تــا نیــیە، کەم بــابەتێکی منــدااڵن دژی تونــدوتیژیی

 و رێگـرتن بـۆ دەدرێـت، سـتراتیژی پالنێکـی داڕشـتنی هەوڵـی.. و جیهـانی گەورەی خەمێکی و کێشە بۆتە ئەمڕۆشدا
 .جیهاندا لە مندااڵن دژی دوتیژییتون رێژەی کەمکردنەوەی

  
 ٢١١٥ ئۆکتۆبەریی ١١

 
  
  
 

 .گرنگیی و سوودەکانی پێکەنین بۆ مندااڵن
  

 هێنـانەدیی دوای وێڵی هەموومان هەر ... "هـــەرزانە دەرمـــانێکی ئەمـە... پێبـکەنە دەتــوانیت تا: " دەڵـێ بایــرۆن
 الیەکـی هەموو لە رۆژانە ئەمڕۆدا، لە.. ئاراستەیەدان بەم زۆری بە هەوڵەکانیشمان.. کامەرانین و شادین و خۆشی

ــدا ــۆ دۆالر هەزاران بە جیهان ــی ب ــان، کڕین ــۆ دەرم ــییە چارەســەری ب ــان و جەســتەیییەکان نەخۆش  خەرج دەروونییەک
 دەروونمـان نـاخی لە کە نیـیە یـاد لە ماکییەمـان هـۆیە ئەو سروشـتییەمان، دەرمـانە ئەو زۆربەمـان بەاڵم.. دەکرێن

 لە کــارگەیەش ئەم.. بهێنێــت بەرهەم بە دەرمــان باشــترین دەتوانێــت کە هەیە کــارگەیەک مرۆڤــدا لەشــی لە.. دایە
 . دەبێت ئایندەشدا لە.. و یەکسەری کارتێکردنێکی کە.. ە(پێکەنین) دەرمانەش و، دایە مێشکمان

 
 و خۆشـی لە گوزارشـتکردن تییەکانیراسـ شـێوە لە شـێوەیەکە.. دەرەوە دێتە مرۆڤەوە ناخی لە دیاردەیەکە، پێکەنین

  مرۆڤایەتییە رەوشتێکی شێوازە پيکەنین.. دەخات رێکی مێشک و، مرۆڤدایە مێشکی لە پێکەنین چەقی.. شادی لە
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 .دەکات باشتر و ئاسوودە مرۆڤ دەروونی باری کە هۆکارانەیە ئەو گرنگترینی.. 
  

 تــرەوە کەســێکی لە کەســێک ئەنفلــونزا، پەتــای چــۆن هەروەکــو.. تەشــەنەکراوبێت دیــاردەیەکی پێکەنــین لەوانەشــە
 گـرنگە هـۆیەکی پێکەنـین.. پێکەنـین دێنە دەوروبوریشی کەسانی پێدەکەنێت، کە کەسێک شێوەیەش بەم.. دەیگرێت

 دەشـێ کە خـرا ، نیـازێکی و بەد خەیـاڵێکی و لیکدانەوە و بیر هەموو لە مرۆڤ، هۆشی پاکردنەوەی هۆیەکانی لە
 . ببێتەوە پەشیمان لێیان کەوێت،تێب ئەوەی پێش مرۆڤ

  
 و پێکەنــین شــێوازی باڵنــدەکانیش و ئــاژەاڵن زۆری بەشــێکی بەڵکــو مــرۆڤەوە، بە نیــیە تــایبەت تەنهــا پێکەنــین،

 :لەوانەش.. هەیە خۆیان شادی و خۆشی لە گوزارشتکردنیان
  

 ئەوان گوزارشـتی و پێکەنـین.. هتـد... مشـک، لەقـلەق، تووتی، فیل، سەگ، دۆلفین، گۆرێال،، شەمپازی، مەیمونی
 . مرۆڤدا ئێمەی گوزارشتی و پێکەنین لەگەڵ جیوازن،

  
ــین ــۆیەکی پیکەن ــتکردنە ه ــاکی لە گوزارش ــرۆڤ نیازپ ــانەیەکی.. م ــی نیش ــوون ئەرێنی ــوڵکردن و رازیب  لەیەک و، قب

 هاوتێگەیشتن و یهاوسۆز لە گوزارشتە.. تردا کەسانی لەگەڵ کۆمەاڵیەتییە دروستی تێکەڵبوونێکی و، نزیکبوونەوە
 .  ئادەمیزادا نێوان لە
  

 :هۆکارەکانی پێکەنین

  
 ئەنجـامی لە فسـیۆلۆژییە، کاردنـاوەیەکی پێکەنین کە دەکرێت، باس وا.. هەمەجۆرەن و زۆرن پێکەنین هۆکارەکانی

 نیــا کۆمیــدی،، هەڵوێســتێکی بابەتێــک، و دیــمەن بینیننــی نــوکتتەیەک، بیســتنی وەک شــارەزاییەک، تتێپەڕبــوونی
 و، بکـات پـێ هەسـتی مـرۆڤ کە تـر، شـتێکی هەر یـا بـدرێت، جەسـتەی هەسـتیاری شوێنێکی ختووکەی تر کەسێکی

 . الیەوە بە پێکەنین و خۆشی مایەی ببێتە
  

 مرۆڤ، دەروونی و جەستە لەسەر فسیۆلۆژی و سایکۆلۆژی کارتێکردنی و، پێکەنین دەربارەی تۆژینەوە و ليکۆڵینەوە
 . ناودەبرێت( لـۆگیگیـلۆتـۆ) زانیاری بە
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 و پەنـد لە و گەالن فۆلکلـۆری لە و هونەر جۆرەکانی لە و ئەدەب جۆرەکانی لە و، هەیە مێژوویی رەگێکی پێکەنین
 بـابەت شـانۆگەریی پەخشـان، هـۆنراوە،)  گاڵتەجاری ئەدەبی.. هەیە رەنگدانەوەی جیهاندا ناودارانی وتەکانی لە

 خۆشی ئەوەبووە، مەبەستیان کە(  پێکەنین بە تایبەت گۆڤاری و رۆژنامە کاریکاتێری، وێنەی مەبەستدار، کۆمیدی
 ئەو یـا.. بیـنەر و، بیسـتەر و خـوێنەر لێوەکـانی سـەر بخەنە پێکەنین و خەندە.. مرۆڤەوە دەروونی بخەنە شادی و

( ینپێکەنــ بـۆ پێکەنــین) واتە دەکـرێن، پێشــکەش پێکەنـین و خۆشــی مەبەسـتی بــۆ تەنهـا کە کۆمیــدییانەی، درامـا
 .نییە فەلسەفە و هونەرێکە خۆیدا لە خۆی ئەمەش

  
ــوونە ــی نم ــوانج و گاڵتەجــاڕی ئەدەب ــالری و ت ــوردی، پ ــب و ک ــار و، کتێ ــانی و، گۆڤ ــوکتەزان و قســەخۆش کەس  و ن

 شـێخ) گەلەکەمـان گەورەی شـاعیری تونجەکـانی خۆشـەکانی هۆنراوە:  لەوانەش زۆرن، خۆشمەشرەبمان و قۆشمەچی
( سـەجادی عەالئەدیـن مامۆسـتا - مـرواری رشـتەی کتێبـی بەرگـی پێـنج) کوردەوارییەکـانی وکتەن ،(تاڵەبانی رەزای

 و نــــوکتە کۆڕنــــوو، ئەحەی چیرۆکەکــــانی ،(ســــوخرمە) کومیــــدی گۆڤــــاری ،(مەزبــــوورە مەالی) سەرگوزشــــتەکانی
 وەسـتا انیعیرفـ خۆشەکانی و سەیر جواڵنەوە و بەزم دەگاتە تا ئەحۆل، نوکتەکانی رەجەب، خاڵە قسەخۆشەکانی

 کۆمیـــدییەکانی فـــیلمە کـــورتە عەرەبییەکـــانیش، و جیهانییەکـــان لە.. ناســـراوە( دەمــــبڵ حــــەمە) بە کە مـــحەمەد
 .  هتد... ئیمام عادیل یاسین، ئیسماعیل بین، میستەر چاپلن، چاڕلی: هونەرمەندان

  
.. هەیە هۆنراوەمـان دێـڕە ەیـاند بە شـادی و خۆشـی پێکەنین و وپالر و توانج مەبەستی بۆ کوردیشدا، فۆلکلۆری لە
 :نموونە بۆ
  

 خەرتەلە بااڵ بم، بااڵت قوربانی
  کەلە دانێکت نییە، عەیبت هیچ

 یارەوە گۆنای هاوەبان خاڵێک
  دیــــوارەوە بە پشــــقلە دەڵێی 
  

ـــوو ـــێک هەم ـــت کەس ـــت دەتوانێ ـــین.. پێبکەنێ ـــێکەوە لە پێکەن ـــۆ کەس ـــێکی ب ـــر کەس ـــاوازی ت ـــزە لە.. هەیە جی  و ب
 کەســانێک.. خۆشـی بە کەسـە ئەو هەسـتکردنی رادەی بە بەنــدە.. پێکەنـین بەکـوڵ و قاقالێـدان بـۆ.. دەخەنەوەزەر
 بـۆ ئەمە دەشـێ.. پێـدەکەنن تر کەسانی لە زیاتر.. پێکەنینن بە دەم و بەخەندە لیو و رووخۆش سروشتی بە هەن
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 و ئافرەتـان پێکەنینـی نێـوان لە.. ەداکەسـان لەو بێـت مـاکی بەهرەیەکـی.. بگەڕێـتەوە جینییەکـان هـۆیە کاریگەری
 پیـاوان پێکەنینـی بەاڵم.. تێـدایە شیرینی و نەرم ئاوازێکی و کوڵە بە ژنان پێکەنینی.. هەیە جیاوازی پیاونیشدا

 .ناڕێکە و قەبە رادەیەک تا
  
 داتــر کەســانێکی پێکەنینــی لەگەڵ پێکەنیــنەکەی هەیە خــۆی بە بــڕوای کە کەســەی ئەو: " دەڵــێ( فــریتس رۆجــر)

 ".هەیە جیاوازیان شێوەیەکی جوڵەکانیشی و هەناسەدان تەنانەت جیاوازە،
  
 و نووســــتن و هيـــوا:  ژیانــدا سـەختیەکانی بەردەم لە دەدەن، خـۆڕاگرتن یــارمەتیی شـت سـێ: "دەڵــێ یـش( کــانت)

 ".پێـــکەنین
  
 ".ناخۆشە رۆژێکی.. پێکەنین بێ رۆژێکی: "دەڵێ( چـاپلن چـاڕلی)
 
 ".چارەیە باشترین پێکەنین.. پێکەنن پێیان.. مەکەنەوە گەورە ترسەکان: "دەڵێ( لینکۆڵن ئابراهــام)
  
 لە توانیم، من بەاڵم.. بکەن دروست زێڕ بەرد لە توانی نەیان بیستەم، سەدەی زاناکانی: "دەڵێ( نەســین عـەزیـز)

 ..".بکەم دروست پێکەنین خۆم فرمێسکەکانی
 
 ".قەڵـــەوبە.. و پێـــبکەنە.. ورەمگــە: " دەڵێ( جۆنسۆن دی بن)
  
 بە هیواداریش.. بیربکەرەوە ئەرێنی بە.. بە پێکەنین بە دەم.. بووی بارودۆخێکدا هەر لە: "دەڵێ( براون جاکسۆن)

." .. 
  

 :دەکەن ئامۆژگاریمان شێوەیە بەم تەمەندرێژیمان، بۆ پزیشکەکان، لە هەندێ
  
 سـێ..  بنـووی راهـاتووی لەسـەری کە بنـوو، ئەوە بەقەی دوو..  بیخـۆی راهـاتووی لەسـەری کە بخـۆ، ئەوە نیوەی"

  کە راهاتووی لەسەری کە پێبکەنە، ئەوە بەقەی چوار..  بیخۆیتەوە راهاتووی لەسەری کە بخۆرەوە، ئەوە بەقەی
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 .. ". پێبکەنی
  

 .نرا دا،( پێکەنین دەروونی زانیاری) بە دان بیستەمدا، سەدەی سەرەتای لە
  

 سـاڵی لە.. داوە پێکەنـین بە زۆریـان بـایەخێکی پێشـکەوتووەکان واڵتە مرۆڤـدا، ژیـانی لە پێکەنـین نگیگر لەبەر
 ئاستی لەسەر جار یەکەمین بۆ دا،( ٢١١٢) ساڵی لە..  سازکرا پێکەنین بۆ جیهانی نگرەی کۆ چوارەمین دا( ٢١١١)

 وەکو.. کرایەوە پێکەنین لەسەر ئارەزوومەند یقوتابیان راهێنانی بۆ پەیمانگا یەکەمین ئەڵمانیادا، لە ئەوروپادا،
ــۆ سروشــتی هــۆیەکی ــرۆڤ، دەروونییەکــان و جەســتەیی نەخۆشــییە چارەســەری ب ــین لە روانــگەیەوە لەم کە م  پێکەن
 هەیە بۆیـان.. پەیمانگایە ئەم دەرچووەکانی قوتابییە. دایە( دروست پێکەنینی لە.. تەندروست جەستەی) دەڕوانن

 . بڵێنەوە مادە ئەم بێت، جیهاندا شوێنێکی هەر لە پەیمانگایەک لەهەر( پێکەنین نەریراهێ مامۆستای) وەکو
  

 و پێکەنـــین لەســـەر ئەنـــدامەکانیان راهێنـــانی و فێرکـــردن بـــۆ هەن، یـــانە چەنـــدین جیهانـــدا، لە ئەمڕۆشـــدا لە
 یــانە( ١٥١) دا انهیندســت لە هەیە، یــانە( ١٨١) ئەمریکــادا لە نمــوونە، بــۆ.. رووگەشــی و رووخۆشــی و زەردەخەنە

 .پێکەنین لەسەر ئەندامەکانیان راهێنانی بۆ هەیە یانە( ٥١١) لە زیاتر ئەوروپاشدا، واڵتانی لە هەیە،
  

 . سازدەکەن خۆش و شیاو ئاهەنگی( پێـکەنین بۆ تەنهـا) ناوی لەژێر ناوەش بە ناوە
  

ــۆ ــاتر ئەوەی ب ــەرناوی لە زی ــەکەمان س ــنەوە، دوور باس ــورت بە زۆر نەکەوی ــڕی، بە و یک ــاس چ ــی لە ب  لە و گرنگ
 .دەکەین مندااڵن بۆ پێکەنین سوودەکانی

  
 ..".پێدەکەنێ کە منداڵێکە دیمەنی.. ئاسماندا لەژێر دیمەن جوانترین: "دەڵێ( کیلـنک رووبــارد)
 
 ..".ئایدز نەک.. بدەن منداڵ بە ئاشتی و پێکەنین و خۆشەویستی: "دەڵێ ش(مانـدێال نیلسون)
  

 و شـادی و خۆشـی لە.. و پێکەنـین و خەنـدە بە لێـو جگەرگۆشـەکانمان هەمیشـە کە حەزدەکەیـن موومانهە بێگومان
 و دڵتەن  ئێمەش.. مەلوولیان و مات و کزی بە.. دەبین دڵخۆش ئئێمەش خۆشنوودیان بە.. بینین بیان کامەرانیدا
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 و زاق) لە ؟.. جوانتربێــت نـدااڵنم ی(دارە دارە) لە کە.. هەیە خۆشـییەک چ.. هەیە دیمەنێــک چ.. دەبـین خەمبـار
 باربێت المان قەندیل کێوی بەقەی خەم گەر ؟..خۆشتربێت جگەرگۆشەکانمان پێکەنینی ی(تری  تریقە) لە( و زی 
ـــین بە..  ـــۆزانی گـــۆزان بە و پێکەن ـــوە ئەو جگەرگۆشـــەکانمان گ ـــت لەبـــن خەمە کێ  پێکەنینـــی و زەردەخەنە.. دێ

 لێـوە لەسـەر پێکەنـین و زەردەخەنە کە.. دەکەن شـاد و خۆش هەموومان دڵی و گەورەیە ئەفسوونێکی منداڵەکانمان
 . ئێمەیە هی سامانی هەموو و، دنیا کە دەکەین هەست وا.. دەبینین منداڵەکانمان ئاڵەکانی

  
( غــەریزی) مــاکی ئـارەزوویەکی دەبـن لەدایـک منـدااڵن کە سەلماندوون، ئەوەیان هەن، بەڵگە و لێکۆڵینەوە گەلێ
 دەوروبەریانـدا کەسـانی لەگەڵ کـۆمەاڵیەتی، پەیوەنـدیی ئەوەی بـۆ هەیە، سروشـتییان داڕێـژراوی بەرنامە ەیناوەو
 گوزارشت قنجەکانیان پێیە و دەست جووڵەی بە و چاوەکانیان بە بکەن، پێکەنین و زەردەخەنە ئەوەی پێش.. بکەن

 کەسـێکیش هەمـوو لە بەر.. دەکەن بـۆ ەیانقسـ و دەڕوانـن لێیـان کە کەسانەی ئەو بۆ دەکەن، شادییان و خۆشی لە
 .دایکیان بە بەرانبەر

  
 جـــار( ٤١١) رۆژێیکـــدا لە منـــداڵ.. پێـــدەکەنێت هەفـــتەش( ٦) دوای و، دەکـــات زەردەخەنە رۆژ( ١١) دوای منـــداڵ

 لە ژمـارەیەش ئەم.. ناوەنـدییە تێکڕایەکـی ئەمەش.. پێـدەکەنێت جـار( ١٥) رۆژێکـدا لە گەورە بەاڵم.. پێدەکەنێت
 پێکەنـین و زەردەخەنە بە.. پێبکەنـین زیـاتر پێویسـتە.. کەمە ژمـارەیەکی پێکەنیـنەوە، سـوودەکانی و گرنگـی اوچ

 . بکەین ژیانمان سەختەکانی رۆژە لە پێشوازی
  

 منـدااڵن پێکەنینی کە سەلماندووە ئەوەی.. دراوە ئەنجام ئەڵمانییەوە زانایەکی الیەن لە کە لێکۆڵینەوەیەکدا، لە
 زاناکـــانیش زۆری بەشـــێکی.. گەشـــەکردنی لەســـەر هەیە گەورەی کـــاریگەرییەکی تەمەنیـــدا یەکەمـــی نیســـاڵەکا لە

 بــۆ نیــیە، کەمتــر خــۆراک بــایەخی لە منــدااڵن، بــۆ پێکەنــین گرنگــی و بــایەخ کە کــردووە، ئەوە لەســەر جەختیــان
 بـبن گەشـبین زیاتریش.. و بن هاوسەنـ  زیاتر کە دەکات، مندااڵن لە وا پێکەنین.. منداڵ گەشەکردنی رێکخستنی

 .بچن داهاتوویانەوە و ژیان پیری بە گوڕتریش بە.. و ببن هیـوادار زیاتریش.. و
  

 ئەم دڵنیــایی، و ئاســوودەیی بە هەســتکردنە ئەویــش دەگەیەنێــت، منــدااڵن بە گرنــ  واتــایەکی پێکەنــین بیــرۆکەی
 خەڵکیـدا لەگەڵ کەوتەکانیدا و هەڵس لە و، دەروونی پێکهێنانی لە هەیە پۆزەتیڤی کاریگەرییەکی هەستکردنەش

 دوو لە منـداڵ دەمـاری دەزگـای چـونکە.. منـداڵ دەماری دەزگای سەر کاردەکاتە پۆزەتی  شێوەیەکی بە پێکەنین.. 
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ــاتووە، بەش ــایبەتە یەکێکیــان پێکه ــرژی کــارتێکردنی بە ت ــی و هەڵچــوون و گ  تریــان ئەوی.. نــاڕەحەتی و رارای
 لە تریــان ئەوی.. کاربکــات بەشــە دوو لەم یەکێــک کاتێــک هەر.. خــاوبوونەوە و ەییئاســوود و هێمنــی بە تــایبەتە
 . دەوەستێت کارەکانی

 
 لـووت دامەزراوەی.. )نەخۆشـەکان منـداڵە ئازارەکـانی و ئيش خامۆشکردنی بۆ مندااڵندا، نەخۆشخانەکانی لە جاران

 بە پێشـکەش گاڵتەئامزیان و کومیدی هەنگیئا و نمایش - دەکرد لووتیان لە سووریان الستیکێکی کە -( سوورەکان
 لەبەر سـەیر جلـی و دەبیـنن ڕۆڵە ئەم خۆیـان پزیشـکەکان لە هەنـدێ ئێستا لە بەاڵم.. دەکرد نەخۆشەکان منداڵە
 بـانگی یـان.. دەکەن نەخۆشـەکانیان بە پێشـکەش خـۆش قسەی و نوکتە و، کۆمیدی جوواڵنەوەی و نواندن و دەکەن

 پێکەنـین هێنـنە بیان ئەوەی بۆ نەخۆشەکاندا، منداڵە بەردەم لە کۆمیدی نمایشی بۆ دەکەن گاڵتەجاڕ و قۆشمەچی
 .پێببەخشن چاکبوونەوەیان هێوای و، بکەنەوە کەمتر ئازارەکانیان لە و دڵیانەوە بخەنە خۆشی.. شادی و
  

 یـاری کەدانیـان،ختوو: وەک.. خۆشـی و پێکەنـین بهێنیـنە منـداڵەکانمان ئەوەی بـۆ هەن، تر رێبازی و شێواز گەلێ
 یـا.. بەردەمیانـدا لە کومیـدییانە جـووڵەی و نوانـدن.. بۆیـان گونجاو خۆشی نوکتەی گێڕانەوەی لەگەڵیاندا، خۆش
 . پێبکەنین لەگەڵیانیشدا.. و بکەین بەشدار خۆشیان مندااڵن.. پێکەنین هێننە بیان کە جووڵەیەک و شێواز هەر

  
 :سوودەکانی پێکەنین بۆ مندااڵن

  
.. دڵیـانەوە دەخـاتە خۆشـی و شـادی و، منـدااڵن رووی دەخـاتە گەشـی و خۆشـی کە نییە ئەوە هەر پێکەنین سوودی
 :زیاترن لەوەش زۆر پێکەنین سوودەکانی بەڵکو

 
 .دەکات رزگار ترس و بێزاری و دڵتەنگی لە منداڵ پێکەنین، -١
 گەشە سروشتی بە و خێرایی بە منداڵ یئەوە بۆ یارمەتیدەرە، کە.. دەکات زیاد گەشەکردن هۆرمۆناتی پێکەنین -٢

 .بکات
 .دەبەخشێت منداڵ بە خاوبوونەوە و ئاسوودەیی و دڵنیایی و هێمنی پێکەنین، -٣
.. دەبەخشـێ پۆزەتیـف هەسـتی کۆمەڵێـک.. دەمارییەکـان دەزگـا سـەر کاردەکـاتە ئەرێنـی شـێوەیەکی بە پێکەنین -٤

 .دروست کەسایەتیەکی پێکهێنانی بۆ یارمەتیدەر دەبنە
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 دڵ لێـدانی بە تووشـبوون ئەگەری و، دەدات دڵ یارمەتی.. دەکات بەهێز لەشدا و دڵ لە خۆین سوڕی پێکەنین، -٥
 .دەکاتەوە کەمتر

 .دەدات هەرس کۆئەندامی یارمەتیی پێکەنین، -٦
 .دەکات زیاتر چاالکییەکانی.. و دەبەخشی منداڵ بە شادی و خۆشی پێکەنین، -١
 .دەکات چاالکتر هۆش کارەکانی و هەناسەدان و ماسوولکەکان پێکەنین، -٨
 سپییەکانی خڕۆکە خانە رێژەی پێکەنینێک چەند دوای چونکە.. دەکات زیاتر بەرگری دەزگای توانای پێکەنین، -٩
 .دەبێت زیاتر خوێندا لە
 .دەموچاو دەخاتە گەشی.. دەدات سک و دەموچا ماسولکەکانی یارمەتیی پێکەنین، -١١
 دەبـزوێن لەشـیاندا هەموو لە ماسوولکەش( ٨١) و دەموچاویان لە ماسوولکە( ١١) پێبکەنن ەورەگ یا منداڵ کە -١١
 .دەکەن خێراتر هەناسەدان و،
 .دەکاتەوە پاک نێگەتیڤانە نیاز بیرۆکەیەکی هەموو لە هۆش کە هۆیەکان، لە هۆیەکە پێکەنین، -١٢
 .دەزانن( ئەنفلــۆنزا) باشی چارەسەرێکی بە پێکەنین، پزیشکەکان -١٣
 خــولەک یەک کە کــردەوە، ئەوە لەســەر جەختــی ئەمریکــا، ی(بــالتیمور زانکــۆی) لە ئەمریکــی لێکــۆڵینەوەیەکی -١٤

 .خاویە خولەکی پێنج و چل قەی بە پێکەنین
 تـری ئەنـدامانی و بـاوک و دایـک نێـوان لە دروسـت پەیوەنـدییەکی پێکهێنـانی لە گـرنگە هۆکـارێکی پێکەنین، -١٥

 .خێزاندا
 .دەروونی فشاری کەمکردنەوەی بۆ چارەسەرە ەنین،پێک -١٦
  

ــدا، لە ــان لە داوا کۆتایی ــان و دایک ــی بە هەردەم کە دەکەیــن، باوک ــۆش روویەک  پێکەنیــنەوە و زەردەخەنە بە و خ
 و بەزەردەخەنە ئەوانــیش تــا.. رابــێن پێکەنــین و زەردەخەنە لەســەر تــا.. بــکەن جگەرگۆشــەکانیان لە پێشــوازی

 خۆشـتر خێزانیتـان پەیوەنـدیی و ژیـان.. شادیتان و دڵخۆشی مایەی دەبێتە ئەمەش.. بدەنەوە تانوەاڵم پێکەنینەوە
ــۆ جــا.. دەکــات ــداڵەکانتان ئەوەی ب ــاش تەندرووســتیان من ــت ب ــۆ.. بێ ــراوە ئەوەی ب ــن رووخــۆش و ک ــۆ.. ب  ئەوەی ب

.. بێــت شــێوەیەک بەهەر ..زیــاتر یــا تاوێــک روژانە.. بێــنەدی ســەرەوە ســوودانەی ئەو ئەوەی بــۆ.. بــن کــۆمەاڵیەتی
.. درێـژەدان و گەشـەکردن بـۆ پێویسـن خەو و خـواردنەوە و خـواردن چـۆن هەروەکـو.. پێکەنـین بهێننە منداڵەکانتان
 .مندااڵن بۆ نییە کەمتر پێویستییانە لەم پێکەنینیش
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 :بگێڕینەوە بۆ منداڵەتان دوو ئەم نێوا دیالۆگەی ئەم خۆشیتان، و پێکەنین بۆ با

 
 . بکڕێت( مۆسکۆ) شاری دەتوانێت.. دەوڵەمەندە هێندە باوکم: ەکەمی منداڵی
 . نەفرۆشێت باوکت بە( مۆسکۆ) شاری دەڵێم باوکم بە دەسا: دووەم منداڵی

 
 ٢١١٥ ئۆکتۆبەریی ٢١

 
  
 
 

 .گرنگیی هاوڕێیەتی لە ژیانی مندااڵندا
  

 دوو لە و گیــانێکە کە ئەوەیە ەپرســی،د لەمــن هــاوڕێیەتی دەربــارەی گەر: "دەڵــێ( ئەرســـتۆ) یۆنــانی فەیلەســووفی
 ..".جەستەدایە

  
ـــاوڕێیەتی ـــتەقینە، ه ـــا راس ـــیکردن وات ـــتن و هاوبەش ـــاوبڕوایی و لەیەکگەیش ـــۆزی و ه ـــتی و هاوس  و هاوخۆشەویس
 .زیاتردا یا کەس دوو نێوان لە هاوڕێزییە، و هاودڵسۆزی

  
 لە کۆمەاڵیەتییە پەیوەندیی بەرزترین و رینپاکت و بەسوودترین و جوانترین و پیرۆزترین راستەقینە، هاوڕێیەتی

 قـــووڵتر و بەهێزتـــر و رەســـەنتر هـــاوڕێیەتیش ســـااڵندا، و رۆژان تێپەڕبـــوونی لەگەڵ کە..  دا ئـــادەمیزاد نێـــوان
 .دەبێت ئەستوور رەگ زیاتریش..  دەبێتەوە

 
 نەیـدەتوانی وابـوایە رگە.. بـژی تەنهـا بە ناتوانێـت و کـۆمەاڵیەتییە سروشـتی، و( غەریــزی) مـاکی بە هەر مرۆڤ
 .پێکبهێنێت پێشکەوتن و شارستی و شار و کۆمەڵگا و خێزان

  
  و، دەدرێ ئاو نیازپاکی بە و هاوڕێزی بە و خۆشەویستی بە و دڵسۆزی بە کە رووەکێکە، راستەقینە هاوڕێیەتی
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 .دەکات بااڵ و دەڕوی خۆی لەسەر
 

ـــانی ـــانەن، ئەو دڵســـۆز هاوڕیی  لە و شـــێنەیی لە شـــیندا، لە و شـــایی لە خۆشـــیدا،نا لە و خۆشـــی لە کە هاوڕێی
 . بکەون یەکتری فریای و، بەسەربکەنەوە یەکتری.. تەنگانەدا

  
 کە لێکــدەدەنەوە وای ئەوان.. بــووە گەاڵڵە هــاوڕێیەتی واتــای دەربــارەی ســەرەتایی بیرۆکەیەکــی منــدااڵن، الی لە

 هاوڕێیەتی سەرەتای.. بکا لەگەڵدا خۆشیان ەزمیب و یاری کەسێکە هەر.. بوێ خۆشیانی کە مرۆڤێکە هەر هاوڕێ،
 دڵەپاکەکـــانی وەک نیازپـــاکی، بە و، ســـادەیی بە و، خــاکی بە پێـــدەکات، دەســـت خـــۆتەنی بە منــدااڵن، الی لە

 و چـاکوچۆنی بە و بـاش رۆژ بە و، سۆزداری دەربڕینی و گوزارشتکردن بە و، یەکتری لە بوونەوە نزیک بە خۆیان،
ـــرتن ـــی و رێزگ ـــک بە و، رۆخۆش ـــدی لە جۆرێ ـــاوڕێیەتی تایبەتمەن ـــوان لە ه ـــدااڵنی نێ ـــاوتەمەن من ـــا ه ـــک ی  نزی

 تــا و، دەبێــت بەهێزتــر و، پێشــدەکەوێت پەیوەنــدییە ئەم کاتــدا، لەگەڵ.. دەڕوێــت و دەکــا چەکەرە هاوتەمەنــدا،
ــــتە ــــاوڕێیەتییەکی دەبێ ــــانی راســــتەقینەی ه ــــانی بە گی ــــۆیە.. گی ــــرین ب ــــاکترین و بەهێزت ــــاوڕێیەتی، پ  ئەو ه

 نیازپــاکی و دڵپــاکی رەنگــدانەوەی کە.. دەبێــت دروســت منداڵیــدا تەمەنــی یەکەمــی قۆنــاخی لە کە هــاوڕێیەتییەیە
 لە یـا بووبێـت، دروسـت یـاریکردن پێکەوە هۆی بە بێت، رێکەوتی هاوڕێیەتییەش ئەم دەشێ.. دیارە پێوە مندااڵنی

 یا قوتابخانەدا، یا گەڕەک مندااڵنی لەگەڵ وونتێکەڵب یا دراوسێتی، پەیوەندی یا خزمایەتییەوە، پەیوەندیی ڕێی
 منـدااڵنی لەگەڵ تێکەڵبـوون و، براکـان و خوشـکان و، باوکـان و دایکـان هاوڕێکـانی منـدااڵنی هـاوڕێیەتی هۆی بە

 دروسـت مندااڵنـدا نێـوان لە هـاوڕێیەتی ئاسـانی بە و ئـازادی بە.. تر رێکەوتێکی هەر هۆی بە یا تردا، خێزانانی
: دەڵـێ کـورد.. تـرن مندااڵنی دەکردنی رێ لە و زیان و ئازار چاوگەی خرا ، هاوڕێیانی کە بزانن شئەوە.. بووبێ

 . "دەکات رەشـت سووتێنێت نەشت بەدخوو، هـاوڕێی" 
  

 کە ئەوەیە، گرنگترینیش.. مندااڵندا ژیانی لە گرنگترە زۆر تایبەتیش بە مرۆڤدا، ژیانی لە گرنگە زۆر هاوڕێیەتی
 نەبـن، چـاویش لەبەر ئەگەر راسـەقینە و دڵسـۆز هاوڕێیـانی.. هەڵبژێرن دڵپاک و دڵسۆز و راست دۆستی و هاوڕێ
 .دەژین دڵدا ناخی لە بەاڵم

  
ـــل) ـــارنگی دی ــێ( گ ــا: "دەڵ ــت ت ــانی دەتوانی ــۆز هاوڕێی ــدابکە دڵس ــونکە پەی ــا چ ــتت ت ــت دۆس ــدا لە.. زیاتربێ  ژیان

 ".دەبیت سەرکەوتووتر
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 تەنهـا کەمـــە هێشـــتاکو بـێ دۆسـتت هـــەزا :دەڵـێ نەمر ی(پــیرەمێرد) کەشمانگەلە گەورەی شاعیری و فەیلەسوو 
 ســـتەمــە زۆر زۆر دوژمـنێ

 
 منـدااڵن نێـوان لە هـاوڕێیەتی سـوودەکانی لە و گرنگیـی لە جەخـت پەروەردەش، زانایـانی و دەروونناسـان سەرجەم

 لەبەر ئەمەو.. دەپارێزێــت منــدااڵن ونییەکــاندەرو نەخۆشـییە لە و تەگەژە گەلــێ لە هــاوڕێیەتی چـونکە دەکەنەوە،
 و هاوبەشـیکردن و لێبـووردن و یەکتـری بە بڕۆا لەسەر و ئارەزوومەندانەیە هاوڕێیەتی پەیوەندییەکانی کە ئەوەش

 رەوشـتییەکانی پێـوەرە پێشخسـتی بـۆ دەدات، یارمەتیشـی و، دەکات بەهێز منداڵ کەسایەتی.. بنیاتنراوە هاوسۆزی
 . یارمەتیدان و کردن هاوبەشی و دابەروەری و سانییەک: واتای وەکو

  
 :گرنگترین سوودەکانی هاوڕێیەتی بۆ مندااڵن

  
 .دەدات مندااڵن کۆمەاڵیەتی و جووڵەیی و دەروونی گەشەی زۆری یارمەتییەکی -١
 .مندااڵن بەهێزی و دروست و ئاسایی کەسایەتی دروستبوونی لە کارتێکەرە -٢
 زۆر گۆشـەگیریش.. دووردەخـاتەوە دابـڕان لە و گۆشـەگیری لە مندااڵن کە ئەوەیە، یەتیهاوڕێ گرنگیی سوودێکی -٣

 کە لێـدەکرێت ئەوەشـی مەترسـی.. بێنمـوود و الواز کەسـایەتییەکی دەبێـتە و، دەگۆڕێـت منـداڵ چونکە مەترسیدارە،
.. دەبێـت تووشـی ەەو( بڕوابەخۆنەبـوون و تـرس ئەنجـامی لە هۆشـییە، نەخۆشییەکی: شیزۆفرینیا) نەخۆشی تووشی

 .دەوێت درێژخایەنی چارەسەرێکی کە
 .دەبێت زاڵ دا کەمدوویی و قسەکردن کێشەکانی بەسەر هاوڕێیەتی -٤
 .سەردەکەوێت کۆمەاڵیەتیدا ترسی و ترس و شەرم بەسەر هاوڕێیەتی -٥
 بەهـرە و توانـا تنیدەرخس بە و، دا هاوڕێکانی لەگەڵ یاریکردن رێی لە مندااڵن، پەنگخواردووەکانی زیادە وزە -٦
 .دەبێتەوە بەتاڵ زیادەیە وزە ئەو ئارەزووەکانی و
 بـاس یەکتـری بۆ خۆیان پاکەکانی نیازە و راز.. راستەقینە هاوڕێیەتی بە متمانەبوونیان و بڕوا لەڕێ مندااڵن -١

 .وەردەگرن یەکتری بۆچوونەکانی و را لە سوود..  و دەکەن
 .رزگاردەکات نێرگزییەت لە و خۆبایی لە و خۆپەرستی لە مندااڵن هاوڕێیەتی -٨
 ئەرێنیـدا، ملمالنێـی لە خۆیـان چاالکییەکـانی لە و، توانـا لە گوزارشـت منـدااڵن توندوتیژی، لە و رق لە دوور -٩

 .دەکەن قبوڵ ئەنجامەکان وەرزشیشەوە رووحێکی بە.. دەکەن هاوڕێکانیاندا لەگەڵ
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 جیاوازەکـانی بۆچـوونە لە و را لە رێز و، دەبن یەکتری ووڵکردنیقب فێری هاوڕێیەتییەوە، میانەی لە مندااڵن -١١
 لە و، شـــارەزایی لە و بەهـــرە لە ســـوودیش بەڵکـــو.. بســـەپێنن خۆیـــان رای تەنهـــا نایـــانەوەی.. دەگـــرن یەکتـــری

 .وەردەگرن یەکتری تاقیکردنەوەکانی
 کەسـانێکی کە دەکەن بەوە هەسـت هەبێـت، خۆیـان بە زیاتریـان بڕوایەکی کە دەکات مندااڵن لە وا هاوڕێیەتی -١١

 .دەدەن یارمەتیان و پێدەکەن راوێژیان بکات پێویست گەر دڵنیاشن.. و تێدەگەن لێیان و پاڵپشتیانن نزیک
ــوونی -١٢ ــوان لە هــاوڕێیەتی ب ــان نێ ــاریگەرییەکی.. قوتابخــانەدا لە قوتابی  قوتابخــانە چــونکە. هەیە ئەرێنــی ک

 ئەمەش.. بـدەن ئەنجـام گروپـدا لە و کـۆمەڵی بە چاالکییەکانیشیان زۆری یبەشێک دەتوانن.. فراوانترە ژینگەیەکی
 هــاوڕێیەتیش زۆربەی.. دەرخســێنن بــۆ تــازە هــاوڕێی گرتنــی بــۆ و هــاوڕێیەتی بــۆ زیاتریــان، هەلێکــی و مەودا

 .بنەڕەتی قوتابخانەی قۆناخی تایبەتیش بە.. خوێندن قۆناخەکانی سااڵنی و رۆژان بۆ دەگەڕێتەوە
 الڕێ لە.. یـــاریکردن بە و چاالکییەکـــان بە ســـەرقاڵبوونیان.. دا هاوڕێکانیـــان لەگەڵ منـــدااڵن بـــوونیتێکەڵ -١٣

 .پارێزیت دەیان خرا  بیری لە و بەد خەیاڵکردنی لە و، بوونەوە
 .دەکات پیاوەتی و خێرخوازی و هەرەوەزی و هاوکاری فێری مندااڵن هاوڕێیەتی، ١٤
 
 زیـاتر یەکتـری بە بڕوایـان و، دەخـاتەوە دووریـان جیـاوازی هەسـتی لە چاندا،ک و کوڕان نێوان لە هاوڕێیەتی -١٥

.. پــێکەوەن کە( کـــوڕان و کچـــان) تێکەڵەکــان قوتابخــانە رووەوە لەم.. دەهێنێــت کوڕســاالری بە هەرەس و، دەبێــت
 .هەیە سەرەکییان رۆڵێکی

  
 ئەم.. زیــاترن ســەرەوە خــاڵەی پــانزە لەو زۆر مندااڵنـدا، نێــوان لە هــاوڕێیەتی ســوودەکانی و گرنگیــی راسـتیدا لە

 جیهـان، زمانەکـانی بە کتێـب دەیـان بە ئێسـتا تـا ئەگەرچـی.. هەڵـدەگرێت زیـاتر باسـە کـورتە لەم زۆر بابەتەش
 دەیـان بە پەروەردەشەوە شارەزایانی و دەروونناسان الیەن لە. نووسراون هاوڕێیەتی سوودەکانی و گرنگیی دەربارەی

 . هەیە زیاتر توێژینەوەی بە پێویستیمان هێشتا بەاڵم.. دراون ئەنجام پراکتێکی توێژینەوەی
  

 :رۆڵی دایکان و باوکان

  
 و گۆشـکردن بە بەرانـبەر هەسـتیارتان بەرپرسـێتییەکی و پیـرۆز ئەرکێکـی ئێـوە دڵسۆز، و بەڕێز باوکانی و دایکان

 جـا.. ئەسـتۆدایە لە جگەرگۆشـەکانتان یچـاودێریکردن و ئامۆژگـاری و راست ئاراستەکردنی و دروست پەروەردەکردنی
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 کـاروانی لە و، کۆمەاڵیەتی کەسانێکی ببنە و، گەشەبکەن دروست و ئاسایی شێوەیەکی بە منداڵەکانتان، ئەوەی بۆ
 منــداڵەکانتان رێنمــایی و پەروەردە دروســتی بە پێویســتە. دانەبــڕێن و دوانەکەون ژیــان و شارســتانی و پێشــکەوتن

 و ئەرک کە لەوەی بـن ئاسـوودە ویژدان.. بەربکەوێت شانازیدا لە و دەستخۆشی لە شێرتان پشکی ئەوەی بۆ.. بکەن
 . هێناوە بەدی خۆتان بەرپرسێتی

  
 بــزانن کە خۆشــتانە مــافی.. هەڵبژێــرن هاوڕێکانیــان ئــازادی بە بــا بــدەن، هانیــان و مەگــرن منــداڵەکانتان لە رێ

 و دایکــان هەمــوو هیــوای و خواســت ئەوەش بێگومــان.. چــونن هاوڕێکانیــان و، دەکەن کــێ هــاوڕێیەتی منــداڵەکانتان
 زانیتـــان ئەگەر بەاڵم.. هەبێـــت دڵســـۆزیان و راســـتگۆ و نیازپـــاک و بـــاش هـــاوڕێی منـــداڵەکانیان کە.. باوکـــانە

 و، دەرچــوون رێ لە و ســەقتن پەروەردە و مەبەســت بەرژەوەنــدی و بەدرەوشــت و بەدخــوو منــداڵەکانتان هاوڕێکــانی
 بە درێـــژەدان زیانەکـــانی ئامۆژگـــارییەوە و گفتۆگــۆ رێـــی لە هێمنـــی بە پێویســـتە.. دەردەکەن ەرێل منــداڵەکانتان

 و بهێـنن منـدااڵنە ئەو هـاوڕێیەتی لە واز تـا و، بـکەن منـداڵەکانتان بە قەنـاعەت خـرا ، هاوڕێیانی هاوڕێیەتی
 بە کە باوکانیـان، و دایکـان ینـابەڵەد بـۆ دەگەڕێـتەوە منـدااڵنەش، ئەو گونـاهی ئەگەرچی.. بکەونەوە دوور لێیان

 .بووبێتن دووچار ترەوە هۆیەکی هەر بە یا.. کردوون ئاراستەیان و پەروەردە نادروستی و سەقەتی
  

 و نیازپـاک و دڵسـۆز کەسـانی هـاوڕێیەتی لە بـن، پێشـەن  و نمـوونە خۆتـان ئێـوەش پێویسـتە باوکـان، و دایکان
 میوانـداری لە پێشـوازی گەشـەوە و خـۆش روویەکـی بە پێویسـتە. .بـکەن ئێـوە لە چاو منداڵەکانیشتان تا.. دڵپاک

 خێزانەکـانی گەڵ لە دۆسـتایەتی بـدەن هەوڵـێش.. بـکەن بەخێرهاتنیـان گەرمـی بە.. بـکەن منـداڵەکان هاوڕێکانی
 . بکەن دروست دڵسۆزی و ئاشنایەتی پەیوەندیی پردێکی.. و هەبێت منداڵەکانتان هاوڕێکانی

  
 بگێـڕن خۆشیان ئاهەنگی و بکەن بان  هاوڕێکانیان با مەگرن لێ رێیان منداڵەکانتان، ی(دایکبوون لە جەژنی) لە
 بــۆ باشــە بــۆنەیەکی.. هاوڕێکانیــان دایکبــوونی لە جەژنــی بــۆ بچــن ئەمــانیش بــا مەگــرن منــداڵەکانتان لە رێــش.. 

 .هاوڕێیەتی کردنی شیرین و بەهێزکردن
  

 تیپەکـانی لە و کۆمەڵییەکـان بە هەمەجـۆرە چـاالکییە لە خۆیان، یئارەزوو بە ئەوەی بۆ بدەن منداڵەکانتان هانی
 و شـایی تیپـی بـن، گـۆرانی و سـروود تیپـی یـا نوانـدن، تیپـی یا بن، هونەری بن، وەرزشی چ قوتابخانەکانیاندا،

 هەن کـۆمەڵ بە چـاالکی گەلێ ماڵەوەشدا، و قوتابخانە دەرەوەی لە.. بێت تر چاالکییەکی هەر یا.. بن هەڵپەڕکی
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 هاوڕێیـانی ئەوەی بـۆ باشـن بـوارێکی.. تیپـانەدا ئەم چاالکییەکـانی لە چاوگەشـەکانتان منداڵە کردنی بەشداری.. 
 .دەهێنن بەدەست نوێیش شارەزایی و تازە سوودی کۆمەڵێک.. بگرن تازە

  
 ٢١١٥ ئۆکتۆبەریی ٢٤

 
  
 
 

 .پرسیارەکانی منداڵەکانتان پشتگوێ مەخەن
  

 ســیخناخدا، و جەنجــاڵ ســەمەرەی و ســەیر زۆر فراوانــی جیهــانێکی لە.. نازانێــت یچهــ دەبێــت دایــک لە کە منــداڵ
ــانی ــدەکات دەســت ژیــانی گەشــتی و، هەڵــدێنێت چاوەک  رۆژیــش دوای لە رۆژ.. دەڕوانێــت الیەکــدا هەمــوو بە.. پێ

 ئەنــــدامە.. هەڵپەدەکــــات و دەجووڵێــــت.. دەبێــــت فراوانتــــر خەیــــاڵی و هــــۆش و بیــــر ئاســــۆی و، گەشــــەدەکات
 بە.. و دەبیســتێت قســەکان گوێیەکــانی بە.. و دەبینێــت شــتەکان چاوەکــانی بە.. بەکاردەهێنێــت ەوەرەکانیهەســت

.. فێردەبێــت زمــان و رســتە و وشــە.. دەداتەوە لێــک شــتەکان ئەندێشــەی و هــۆش بە.. دەگرێــت شــتەکان دەســتەکانی
 ؟چـۆن بۆچی؟: دەکات پرسیارباران نیمامۆستاکا و دادەکان و کەسوکار و باوک و دایک رۆژانە.. دەپرسێت و دەدوێت
ـــۆ؟ چمــا؟ چەنــد؟ کـــێ؟ کـــام؟ بــۆ؟ کـــوێ؟ لە کەی؟  منــداڵ چــونکە سروشــتین، پرســیارانەش ئەم. هتــد... ئایــا؟ ل

ــت ــارەی دەیەوێ ــانی و دەوروبەرەکەی دەەرب ــێت جیهــانە ئەم رووداوەک ــت و، بپرس ــێت و، بزانێ  لە شــارەزایی و، بناس
 پرسـیاردا شـێوەی لە منـداڵ کە شـرۆڤەکردن، لە بـریتییە منـداڵ، پرسـیارەکانی ەل مەبەستیش.. هەبێت بارەیانەوە

ــدەکات گۆزارشــتیان ــانی لە.. لێ ــدانەوە بە پێویســت پرســیارەکانی کە دەپرســێت، گەورە کەس ــیکردنەوە و وەاڵم  و ش
 . دەکەن گفتوگۆ

  
 زیـرەک منـداڵێکی زۆرپرسیش ڵیمندا.. دەکات پرسیارێکیش جۆرە هەموو و، دەپرسێت زۆر کە ناسراوە، بەوە منداڵ

 دەوروبەری شـتەکانی دەربـارەی دەیەوێـت و، هیـوایە خـۆش چونکە داهێنەرە، و هەڵکوتوو و بەهرەمەند و بلیمەت و
 .بزانێت زانیاری زۆرترین

 
  و بەخێوکەر یا باوکی و دایک لە پرسیارەکان وەاڵمی میانەی لە دەوروبەرەکەیەتی، رۆشنبیریی بەرهەمی منداڵ
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 شـتێک فێـری دایکیـدا سـکی لە کەس: )وتەنـیش کـورد.. دەزانێـت و فێردەبێـت مامۆسـتاکانییەوە و دادەکان و هاوڕێ
 .(نەبووە

  
 هەر.. بپرســن.. و بپرســن ئــازادییەوە ئەوپەڕی بە و نەکەن شــەرم کە بــدەن منــداڵەکانتان هــانی هەردەم پێویســتە
 دێـنە کە هەیە کێشانەی و گرفت ئەو داهێنانەی ریچارەسە توانای کە هۆشێکە.. بپرسێت بەردەوامی بە کە هۆشێک

ــوو روومــاڵی بیرکــردنەوە و هــۆش کە گەشــەدەکات، کاتێــک داهێنــانیش.. رێــی  گۆشــەی لە.. بــکەن الیەنەکــان هەم
 مەبەسـتە ئەم پرسـیارکردنیش توانـای.. بگەڕێـن نابـاودا چارەسـەری دوای بە.. و بڕوانن کێشەکان لە جیاوازیشەوە
 ســەر لە( ؟) پرســیارکردن نیشــانەی بــۆیەش هەر پرســیار، لە پــڕن گەورەکــانیش و منــدااڵن مێشــکی.. دەهێنێــتەدی

 . دایە مرۆڤ سەری شێوەی
  

 دەوروبەرییـانەوە لە کە زانیارییـانەی ئەو پێـی بە و، دەژیـن لێی کۆمەڵگایەی ئەو بەپێی مندااڵنیش پرسیارەکانی
 و زانســتی ئاســتی دەبینــین بــڕوانین، کۆچەرییەکــان و یالدێــ منــدااڵنی لە ئەگەر.. هەیە جیاوازیــان دەگــرن وەریــان

 .لێیدەژین تەسکەی ژینگە لەو هاوڕێکانیانن و خێزانەکانیان رۆشنبیرییان سەرچاوەی تەنها سنووردارن، شارەزاییان
 کۆمپیـوتەر.. و دەژیـن فراوانتردا کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری ئاستێکی لە کە شارستانی، و شار مندااڵنی پێچەوانە بە
 و دایە بەردەســتیان لە تــازە تەکنۆلۆژیــای بــابەتی جۆرەهــا و ئــایفۆن و پلەیستێشــن و ســەتەالیت و ئینتەرنێــت و

  .رۆشنبیرترن و چاوکراوەتر و زۆرزانترن کۆچەرییەکان و الدێنشین مندااڵنی لە ئەمان دیارە.. لێوەردەگرن سوودیان
 

 بەاڵم.. دەکەنەوە دووبارەیان و دەکەن پرسیارانە ئەو ئەمڕۆش نەوەکانی کە هەن، باو کالسیکی پرسیاری کۆمەڵێک
 تـازەش پرسـیاری رۆژگـارەدا، و سـەردەم ئەم ژیـانی سروشتی و تازە تەکنۆلۆژیای و گۆڕانکاری و پێشکەوتن لەگەڵ
 جیاوازییـان. هتـد... و فەیسـبووک و ئایفۆن و سەتەالیت و ئینتەرنێت نەوەی مندااڵنی پرسیارەکانی.. کایەوە دێنە
 لە منــدااڵن بێگومــان.. هەیە پێشــتريش و رابــردوو ســەدەی پەنجاکــانی و حەفتاکــان منــدااڵنی پرســیارەکانی ەڵلەگ

 پرسـیار دوای لە پرسـیار بێـزاربن کە ئەوەی بـێ.. تێـدەپەڕن پرسـیارکردندا قۆناغی بە جیهاندا، شوێنێکی هەموو
 و دایـک بە پشـت پرسیارەکانیشـیان وەاڵمـی ۆبـ.. شارەزایین و زانیاری و زانست دوای وێڵی و هۆگر چونکە.. دەکەن
 قۆنـاغی کە سـاڵی پێـنج تـا سـاڵییەوە دوو لە منـدااڵن تـایبەتیش بە.. دەبەسـتن مامۆسـتانیان و دادەکـان و باوک
 دەپرسن، زۆر قۆناغەدا لەم مندااڵن چونکە ناودەبرێت، یش( پرسیار قۆناغی) بە و، بنەڕەتییە قوتابخانەی پێش
 . دەبنەوە کەمتر یارەکانیانپرس بەرە بەرە دواتر
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 بیرکـردنەوەدا، و کـردنەوە السـایی نێوان لە بینن، دەیان کە دەکەنەوە شتانە ئەو هەموو کوێرانەی السایی مندااڵن
 تــێکەڵ خەیــاڵ و راسـتی و، فــراوانە خەیاڵیـان منــدااڵن منداڵیــدا، قۆنـاغی لە.. کــایەوە دێـنە پرســیار سـەدان بە

.. دەپرسـن بەلەق و هەلەق و رامانـاوی و سـەیر پرسـیاری دەیـان بە رۆژانە یانەوە،پاکەکان دڵە ناخی لە.. دەکەن
 هۆشـی پرسیارانە ئەم دروستەکانی و راست وەاڵمە بنەمای لەسەر.. گرنگن زۆر پرسیارانەیان ئەم راستیدا لە بەاڵم

 و دایـک لە پرسـیار کەمـی بە زۆر ئیتـر لێـدێت وایـان تـا.. دەکـرێن دیـاری هۆشـیان داهـاتووی و، پێکـدێن مندااڵن
 .دەکەن باوکیان

  
 ژیـان بـۆ هاتنیـان چـۆنییەتی دەربـارەی چیتـر کە بـوونە، گەورە منـداڵەکانت کە بزانە، لەوەوە: " دەڵێت( ئۆروک)

 " .دەڕۆن کوێ بۆ کە ناڵێن پێشت.. و لێناکەن پرسیارت
 

 ؟..منداڵ بۆ دەپرسێت

  
 :دەگەڕێننەوە هۆیانە ئەم بۆ دااڵنمن پرسیارەکانی مندااڵن، پەروەردەی بواری زاناکانی

  
 دەوروبەریـان رووداوەکـانی و ژینگەکەیـان دەربـارەی چـونکە.. دۆزێـنەوە و زانـین بـۆ منـدااڵن شەیدایی و ئارەزوو -١

..  هەبێــت بارەیـانەوە لە شـارەزاییان و زانــین زۆرتـرین و بیاناسـن و بــزانن دەربارەیـان دەیانەوێـت.. و نەشـارەزان
 رامـان بە هەسـت نەدرێنەوە، وەاڵم گەورەکانەوە الیەن لە گەر.. مندااڵنە سروشتیی مافێکی نینیشزا و پرسیارکردن

 .دەکەن دەروونییان نائارامیی بە و
 .هەیە شارەزایی و تێگەیشتن بە پێویستییان مندااڵن -٢
 .خۆسەلماندن و خۆدەرخستن و کردن بەشداری بۆ مندااڵن پێویستیی -٣
 .گەورەکان لە چاولێکردن بۆ مندااڵن ئارەزووی -٤
 لەگەڵ و بــکەن گوزارشــت باشــی بە دەتــوانن کە بەوەی کردنیــان هەســت و، منــدااڵن زمــانی توانــای گەشــەکردنی -٥

 .ببەخشن و وەرگرن و تێبگەن و بکەن گفتوگۆ تردا کەسانی
 کـردن هەسـت وایدا.. دەپرسـن دەترسـن لێیان کە شتانەی ئەو دەربارەی زیاتریش:  مندااڵن دڵەڕاوکێی و ترس -٦
 چەخمــاخە تریشــقە هەورە کە: نمــوونە بــۆ.. نادیارەکــان مەترســییە لە دەکەن ئاســوودەیی و ئــارامی و دڵنیــایی بە

 ئازاریــان تریشــقە هەورە کە بــکەنەوە دڵنیایــان حەزدەکەن.. دەپرســن و دەترســن منــدااڵن.. دێــت شــریقەی و دەدات
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 شــێت و ســۆاڵکەر و تاوانبــار و دز لە و گــورگ و ســەگ لە شمنــدااڵنی زۆربەی.. ناگەیەنێــت پــێ زیانیــان و نــادات
 .پێنەگەیاندووبن ئازارێکیشیان هیچ کە تەنانەت.. دەترسن

 هەنـدیان بە و پێبدەن بایەخیان و لێبدەنەوە ئاوڕیان و رابکێشن خۆیان الی بۆ تر کەسانی سەرنجی ئەوەی بۆ -١
 .هەبێت شیکردنەوەدا لە شوێنیان و، بزانن

 ئەوان.. دەپرسـن و دەردەخەن خۆیان باشیش بە.. هەیە بەهێزیان و ورد سەرنجدانی و تێبینی ێزێکیه مندااڵن -٨
 .دەکەنەوە راستییانە ئەم ناخی لە بیر و، دەپرسن ژیان راستییەکانی دەربارەی

 وئە.. دێــت خەیاڵیانـدا بە پرســیار سـەدان بە سانسـۆر، و ســنوور بەبـێ.. فـراوانن خەیــاڵێکی خـاوەنی منـدااڵن -٩
 لەو هەنـدێ بێگومـان.. روونـن و گەش داهـاتوو و گەشـبین و زیـرەک بەڵکـو سروشتین، دەپرسن زۆر کە مندااڵنەش

 بەشـێک هەیە واش جاریش.. گەورەکانەوە الی بە دامانن و ڕامان و سەرسووڕمان جێی.. کەن دەیان کە پرسیارانەی
 کە دەکەن، چـــۆنییەتی و بـــوونی و فیفەلســـە پرســـیاری یـــا.. زیـــاترن خۆیـــان گـــوێرەی لە پرســـیارەکانیان لە

 :وەکو.. دەوێت ژیرانەیان وەاڵمدانەوەیەکی
  

 ئەسـتێرەکان ژمـارەی ؟ شـینە بـۆ ئاسـمان ؟ نـادات پێشـانمان خـۆی خـوا بـۆ ؟ کـوێیە لە خـوا هاتووم؟ کوێوە لە من
 سلێمانی گەزۆی دابەهەشت لە ؟ نابێت منداڵی پیاو بۆ ؟ خەونە یا زیندووین ئێمە ؟ دەفڕێ چۆن باڵندە ؟ چەندن
 بۆ بووم؟ کوێ لە تۆدا شاییەکەی لە من دایکە ؟ دەردەچێێت لەش لە چۆن ؟ چییە روو  ؟ مرد بۆ باپیرەم ؟ هەیە

 جێیــان بچــووکەدا تەلەفزیــۆنە لەو چــۆن زۆرە خەڵــکە هەمــوو ئەو ئەی ؟ بفڕێــت فــرۆکە وەکــو ناتوانێــت ئۆتۆمبیــل
 .جۆرە لەم سەیری پرسیاری سەدان بە و ئەمانە ؟ دەبێتەوە

 
 . تاقیبکەنەوە گەورەکان دەیانەوێت پرسیارکردن بە مندااڵن جاریش زۆر -١١
  

 .بدرێنەوە وەاڵم و بپرسن مندااڵن کە ئەوەی بۆ هەن، تر هۆی دەیان بە و هۆیانە ئەو
  

 ڵێکیمنـدا بە زۆرپـرس، منـداڵی.. ئەزمـوون بـێ و نـابەڵەد مامۆسـتایانی و باوکـان و دایکـان لە هەندێ بەداخەوە
(  نـازانم) بە ئەنقەست بە یا دەبەن، بێدەن  و نادەنەوە پرسیارەکانیان وەاڵمی.. و ناودەبەن بێزارکەر و چەنەباز
 ئەم کە بزانن ئەوە کە ئەوەی بێ.. بهێنن پرسیارکردن لە واز ئەوەی بۆ دەبن، تووڕە لێیان یا.. دەدەنەوە وەاڵمیان

  خراپی و نەرێنی رەنگدانەوەیەکی و کاریگەری چ و، دەروونی زیانێکی چ نادروستەیان، و هەڵە مامەڵەکردنە جۆرە



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

438 
 

 . دەبێت منداڵەکانیان داهاتووی و ئەمڕۆ ژیانی لەسەر
  

 بە و کارەبـایی گڵـۆپی داهێنەری ی(ئەدیسۆن تۆماس) ئەمریکی داهێنەری و زانا کەڵە ناوبانگی هەموومان بێگومان
 ماڵەکەیـان دەرگـای لەبەردەم بـوو منـداڵ کە.. بوو زۆرپرس منداڵێکی ئەدیسۆن.. بیستوومانە تر، داهێنانی سەدان

ــێک هەر.. دادەنیشــت ــدا بە کەس ــوایە بەردەمی ــۆن رەتب ــیارێکی ئەدیس ــدەکرد پرس ــا.. لێ ــتە ت  کە رادەیەی ئەو گەیش
 لەو ئەدیسـۆن دیسـان هەڵەیەش، وەاڵمە بەم بەرانـبەر.. دەدایەوە وەاڵمیان( نـازانین) بە و بێزاربوون لێی خەڵکی

 ". ؟..نـازانن بۆ ئـەی: "دەپرسی کەسانەی
  

 گەمـژە بە و بـوون بێـزار لێی مامۆستاکانی تا.. پرسیارکردن لەسەر بوو بەردەوام قوتابخانەش، چووە کە ئەدیسۆن
 قوتابخـانەکەی بەڕێـوەبەری رۆژێـک.. بـوو قوتابخـانەدا لە کەم رۆژێکـی چەنـد تەنها.. برد ناویان بۆگەن مێشک و

 دابنیشـێت مـاڵەوە لە کـوڕەکەت کە وایە باشـتر: "نووسـیبووی تێیـدا کە نـارد پێادا دایکی بۆ پەیامێکی و کرد دەری
ـــژە کـــوڕەکەم: " وتــی و کــرد باوەشــی لە دایکــی" گەمــژەیە چــونکە ــیە گەم ـــەوان بەڵکــو.. نی : " وتیشــی" گەمــژەن ئ

 هەیە، تـۆ زیرەکـی بە بڕوام من کە بەسە تۆ بۆ ئەوە بکەن، تۆ زیرەکی لە نکووڵی کەسێک هەموو گەر بچکۆلەکەم
 منـداڵی زیرەکتـرین تـۆ دەڵێم، چی کە بگرە لەمن گوێ.. بابڵێن دەڵێن چی گەڕێ لێیان.. بلیمەتەکەمی منداڵە تۆ
 ".جیهاندا لە
  

 هەسـتەی ئەو هەبـوو، پـێم بـاوەڕی و دەگـرتم رێـزی ئەو چـونکە کـردم، فێـری کە بوو دایکم: "دەڵێ ئەدیسۆن بۆیە
 دا، خـۆم بە بەڵێـنم.. پێناویـدا لە پێویسـتییەک بە بوو من بوونی بووندا، لە کەسم گرنگترین من کە پێبەخشیم،

 گڵـۆپیش داهێنـانی هـۆی کە باسیشـە شـایانی "نەکردم شەرمەزاری هەرگیز کە ئەو وەکو هەر نەکەم، شەرمەزاری کە
.. دەکەوێــت نەخــۆش زۆر ایکــید شــەوێکیان: شــێوەیەیە بەم چیــرۆکەکەش.. بــوو دایکــی هەر ئەدیســۆنەوە، الیەن لە

 بەاڵم هەیە، نەشــتەرگەری بە پێویســتی دایکــت: "دەڵـــێت پێــی پزیشـــکەکە.. پزیشـکـــێک الی بــۆ دەیـــبات ئەدیســـۆن
 ئــا.. "بکەیــن بەیــانی چــاوەڕێی پێویســتە بــکەم، بــۆ نەشــتەرگەریی تــاریکییە بەم نــاتوانم تــاریکە، و شــەوە ئێسـتا
 دروست ئەوتۆ ئامێرێکی بتوانێت کە ئەدیسۆنەوە، خەیاڵی کەوتە ئامێرێک یدروستکردن داهێنانی کەڵکەڵەی لێرەوە
 بەاڵم.. هێنـا شکسـتی گڵـۆ  دروستکردنی بۆ تاقیکردنەوە جاری( ٩٩٩) لە ئەوەبوو. بکاتەوە اک روو تاریکی بکات

: " دەیـوت هێنـاوە، شکسـتم دەوت نەشـی.. گڵـۆ  دروستکردنی لەسەر سووربوو و نەدا کۆڵی بوو، بڕوابەخۆ ئەدیسۆن
ــی دروســت هــۆی نەبــوونە تاقیکردنەوەمــدا،( ٩٩٩) لە ــۆ  کردن ــوت ئەدیســۆن شکســتییەکیش، هەر دوای" گڵ : "  دەی
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 تاقیکردنەوەکانیــدا جــاری رەمــین( ١١١١) لە تــا.. تــاقیکردنەوەدا بە درێــژەی" هەیە ســەرکەوتن بــۆ تــر رێگــایەکی
 . پەرپاکرد مێژوویی نەمری ەرخانێکیوەرچ و تەکنۆلۆژیا شۆڕشێکی.. کرد دروست گڵۆپی و، سەرکەوت

  
 تـا کە داهێـنەرەی کەڵە بەو بـوو.. دەزانـێ گەمژەیـان بە مامۆستاکانی کە زۆرپرسەی، ئەدیسۆنە تۆماس ئەو بەڵێ

ــادەمیزادیش ســەرجەم و، دەمێنێــتەوە نەمــری بە هەتــایە تــا.. و ئەون داهێنــانەکەی قەرزاری مــرۆڤ هەتــایە  بە ئ
 . دەکەنەوە یادی و دەبەن ناوی رێزەوە

  
.. کــورد مامۆســتایانی و باوکــان و دایکــان ئێــوەی کە ئەوەیە، ئەدیســۆن دەربــارەی باســە کــورتە لەو مەبەستیشــم

 منـــدااڵنی.. بـــدەنەوە وەاڵمیــان فـــراوانەوە دڵێکــی بە و، نەخەن پشـــتگوێ منــداڵەکانتان پرســـیارەکانی پێویســتە
 . مەزانن گەمژە بە و جەنەباز بە زۆرپرسیش

  
 :نموونە بۆ.. هەیە جیاوازیان تەمەنیان قۆناخەکانی بەپێی مندااڵنیش، نیپرسیارەکا

  
 ؟ ئەوە دوای ئەی: پرسـیاری بـۆ ؟ بـۆچی ئەمە: پرسـیاری بـۆ ؟ چۆن ئەمە: پرسیاری بۆ چییە؟ ئەمە: پرسیاری لە

..  هەی یـانجیاوازی هەرزەکـار و مێردمنـداڵ منـدااڵنی و، قوتابخـانە چـوونە پـێش قۆنـاغی مندااڵنی پرسیارەکانی
 .بگونجێن منداڵیدا قۆناخەکانی لەگەڵ پێویستە پرسیارەکانیش، وەاڵمی

  
 دەکەن بەوە هەسـت منـدااڵن.. هەیە پەروەردەییـان سـوودی گەلی مندااڵن پرسیارەکانی وەاڵمدانەوەی بە دان گرنگی

 خۆیــان بە بڕوایـان اترزیـ منـدااڵن.. بـکەن گفوگـۆدا لە بەشـداری کە خۆشـە پێیـان و، دەگـرن راکانیـان لە ڕێـز کە
 ســازانی بــۆ زمــانی، توانــای و گەشــە بــۆ ، دروســت دەروونــی گەشــەکردنی بــۆ یارمەتیــدەرە دروســت وەاڵمــی دەبێــت،

 .کۆمەاڵیەتی
  
 :بگرن لەبەرچاو راستییانە ئەم منداڵەکانتان پرسیارەکانی وەاڵمدانەوەی بۆ
  
 چــونکە.. بــدەنەوە ناراســت دیبلۆماســی شــێوازێکی بە یــا نــاتەواوی بە یــا درۆ بە پرســیارەکانیان وەاڵمــی نابێــت -١

 پێتـان بڕوایـان و، دەزانـن درۆزنتـان بە.. پێنەوتـوون راسـتان ئێـوە کە دەربکەوێـت بۆیان ئەگەر هەستیارن مندااڵن
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 ئەو بــاجی ئەوانــیش و ئێــوە پێــدەگەیەنن، زیانیــان ئایندەشــدا لە و ئەمــڕۆ لە هەڵەکانیشــتان وەاڵمە و، نامێنیــت
 .دەنەوەدە هەاڵنە

 
 لە تۆمان: " بداتەوە وەاڵمی وا دایکی نابێت" ؟ هاتووم کوێوە لە من: "پرسی دایکی لە منداڵێک ئەگەر: نموونە بۆ

 بە بـڕوای و دەزانێـت درۆزن بە دایکـی و دەبـێ ئاشکرا منداڵەکەی بۆ درۆیە، وەاڵمە ئەم زوو" کڕی سوپەرمـارکێتێک
 . نامێنێت وەاڵمەکانی

 
 وشە و بن ساکار و سادە یەکەم قۆناغی مندااڵنی بۆ.. بن مندالەکانتان تەمەنی پێی بە کانتانوەاڵمە پێویستە -٢
 .بن قۆناغە ئەو زمانی فەرهەنگی بەپێی رستەکانتان و
ــز -٣ ــینی لە هەرگی ــداڵەکانتان زۆرپرس ــزار من ــو.. مەبەن بێ ــبن، زۆر بەڵک ــین چــونکە دڵخۆش  نیشــانەیەکی زۆرپرس

 .گەشییە ئایندە و نداهێنا و دۆزینەوە و زیرەکی
 بـۆیە.. جـوانە پرسـیارەکەت: بڵێیـت منـداڵەکەت بە دەتـوانی.. نەزانی کاتەدا لەو پرسیارەکەتان وەاڵمی ئەگەر -٤

 بـۆ وەاڵمەکەت.. و بـکەم کتێبێـک سەیری با یا بیربکەمەوە، با بدەری مۆڵەتم.. بدەمەوە جوانت وەاڵمێکی دەمەوێت
 لەوانەیە بێـتەوە باوکـت بـا:  بڵـێ پێـی یـان.. ناکەم بیری لە.. و دەدەمەوە وەاڵمت کە دەدەمێ بەڵێنت.. بدۆزمەوە

 .بداتەوە پرسیارەکەت باشی وەاڵمێکی ئەو
 نەرێنـی کـاریگەرییەکی بچووکـدا تەمەنێکـی لە راسـتییەکان زانینی کە وایە، پێیان باوکان و دایکان لە هەندێ -٥

ــدەکەوێتەوە ــوونێکی ئەمە بەاڵم.. لێ ــاتی لە.. هەڵەیە بۆچ ــا.. هەڵەیە بۆچــوونە ئەم جی ــێوازێکی بە ب ــی ش  ئەرێنی
 .بکەنەوە روون بۆ راستییەکانیان منداڵەکانتان زیرەکیی ئاستی و تەمەن بەپێی و، گونجاو

.. و بخـرێن پشـتگوێ نابێـت.. کەن دەیـان( جینسـی) رەگەزی دەربـارەی مندااڵن کە رامانهێنەرانەی پرسیارە ئەو -٦
 لە هەر پێویســتە.. بــزانن ئابڕوویــان بــێ بە و ئەدەب بــێ بە دەکەن جینســی یاریپرســ منــدااڵنەی ئەو ناشــبێت

 گەورەکانـدا ژیـانی لە بنەڕەتیـیە بەشێکی جینسی ژیانی چونکە.. بکرێن دروست جینسی پەروەردەیەکی منداڵییەوە،
 کە دەترسن لەوە.. امنداڵەکانیاند لەگەڵ بابەتانە ئەم باسکردنی لە دادەمێنن روو لە گەورەکان جار زۆر بەاڵم.. 

 .هەبێت داهاتوویان جینسیی ژیانی لە و منداڵ گەشەکردنی لە کاردانەوەی
 
 کتێبـی دەیـان بە نەرویـج، لە( بێـرگن) شـاری گشـتیی کتێبخـانەی لە مندااڵن بەشی لە( بابەتە ئەم نووسەری) من

 منـدااڵنی بۆ بوون دایک لە و بوون دووگیان چۆنییەتی و مێ و نێر لەشی ئەندامنی دەربارەی وێنەدارم رەنگاورەنگی
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 چەنـد منـدااڵنی رۆژانەش.. چـاپکراون مندااڵن بۆ سادە و ساکار زمانێکی بە و شێوە بە کە هەن.. هەن قۆناغەکان
 هەر کە منداڵەکانیان لەگەڵ خێزانەکانیش تەنانەت بنەڕەتییەکان، قوتابخانە قوتابیانی یا ساوایان باخچەیەکی
 و بەردەسـتیان دەخەنە جینسییانە کتێبانە ئەو و، کتێبخانەکە مندااڵنی بەشی بۆ هێنن اندەی تێکەاڵون، هەموویان
 لە و، بـوون دووگیـان و جینس بارەی لە منداڵییەوە لە تا.. دەدەن پێشان مێیان و نێر لەشی ئەندامانی وێنەکانی
 هەمان لە میمۆری و ڤیدیۆیی ێتیکاس و سیدی و فیلم چەندین هەروەها.. بزانن و نەبن نابەڵەد مندااڵن دایکبوون،
 منـداڵەکانیانی پێشـانی مـاڵەوە لە و خـوازن دەیـان باوکـان و دایـک. هەن بـابەت هەمـان دەربـارەی و، کتێبخانەدا

 .دەدەن
ـــدانەوەی -١ ـــیارەکانی وەاڵم ـــدااڵن پرس ـــان الیەن لە من ـــانەوە و دایک ـــایەی.. باوک ـــینی م ـــحاڵییە بەخش  بە پێخۆش

 و، نەکــردوون فەرامۆشــیان باوکیــان و دایــک کە دەبێــت، دروســت ال هەســتەیان ئەو انمنــداڵەکانی.. منــداڵەکانیان
 .دەکەن ویژدانیان و سۆز و هەست بەشداریی

 پەیوەنـد گەورەی وێـنەی یـا کتێبەکـان دووتـوێی رەنگـاوڕەنگی وێـنەی بە دەتـوانن باوکان و دایکان جار هەندێ -٨
 .بدەنەوە اڵنمندا پرسیارەکانی لە هەندێ وەاڵمی.. بابەتە بەم
ــان پێویســتە -٩ ــان و دایک ــوکەر و باوک ــان و بەخێ ــتاکان، و دادەک ــی بە هەردەم مامۆس ــادەی باش ــدانەوەی ئام  وەاڵم

 ئەوەش.. نەبەن تــر کەســانی بــۆ پەنــا و نەزانــن نەزانیــان بە منــدااڵن تــا..  بــن منــداڵەکانیان پرســیارەکانی
ـــدااڵنە ئەم کە لەبەرچـــاوبگرن ـــەر من ـــنایی لەس ـــانەیوەاڵ ئەو رۆش ـــوە کە م ـــان ئێ ـــاوەڕ دەنەوە، دەی ـــت و ب  و هەس

ــتەکانیان ــات هەڵویس ــێن بنی ــگەیەوە، لەم. دەن ــزانن ئەوە روان ــدانەوەی کە ب ــت وەاڵم ــتی و راس ــیارەکانی دروس  پرس
ـــدااڵن ـــد من ـــرنگن چەن ـــدانەوە چ و، گ ـــاریگەرییەکی و رەنگ ـــان ک ـــانی لە ئەرێنیی ـــڕۆ ژی ـــاتووی و ئەم ـــداڵە داه  من

 . دەبێت شیرینمان کوردستانی چاوگەشەکانی
  

ــۆ ــن دایــکە: " دەپرســێت دایکــی لە منــداڵێک کە: نمــوونە ب ــوە لە م ــا و ژیــر دایکــی"  ؟ هــاتووم کوێ  پرســیاری وری
ــۆژیکی ســاکاری شــێوازێکی بە دەتوانێــت.. ناخــات پشــتگوێ منــداڵەکەی  پرســیارە ئەم وەاڵمــی دروســت و راســت و ل

 : بداتەوە منداڵەکەی وەاڵمی شێوەیە بەم دەتوانێت نموونە بۆ.. بداتەوە
 

 و عـازەب کە..  ن(کوڕ یا کچ) یا..  ن(پیاو یا ژن) مرۆڤیش.. مێن یا نێر لەبەران گیان هەموو دنیادا لە ئازیزم،
 باوکیشـت و مـن.. خۆشـدەوێت یەکتریان و زاوا بووک دەبنە واتا.. پێکدەهێنن هاوسەرگیری کوڕ و کچ.. دەبن گەورە

.. بوویـت دروسـت تۆ" منداڵدان" دەڵێن پێی کە سکمدا لە شوێنێک لە.. خۆشدەوێ یەکتریمان و کرد هاوسەرگیریمان



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

442 
 

 بـۆڕییەکی) کە کەنـاڵێکەوە هـۆی بە.. بیت دایک لە کە هات ئەوە کاتی.. و گەورەبوویت سکمدا لە مان  نۆ ماوەی
 منـداڵە بەم بـووی تـا دایتـێ خـواردنم و شـیر.. بـووی دایـک لە تـۆ( بوون دایک لە کەناڵی) دەڵێن پێی( گۆشتینە
 دایکـی بـووم؟ دروسـت تـۆدا منداڵـدانی لە چـۆن مـن ئەی: پرسی لێی منداڵەکەی ئەگەر خۆ. خۆشەویستەم جوانکیلە
 منداڵـدانمادا لە باوکـت، لەشـی لە تـر شـلی تنـۆکێکی و مـن لەشـی لە شـل تنـۆکێکی هـۆی بە: "بڵێـت پێی دەتوانێ
 نیـۆ رەنگاوڕەنگی روونکردنەوەی وێنەی هۆی بە ەشتوانێتد.. "بوو دروست لێ تۆیان و گرت یەکیان تنۆکەکە هەردوو
 کە کە تر شێوازێکی هەر بە یان.. بکاتەوە روون منداڵەکەی بۆ پرسیارە ئەم وەاڵمی زیاتر جینسییەکانەوە، کتێبە
 .پرسیارە ئەم دانەوەی وەاڵم بۆ بزانێت، باشی بە خۆی دایکە ئەم

  
 نەدزنەوە لێیـان خۆتـان و نەخەن پشـتگوێ منـداڵەکانتان رسـیارەکانیپ پێویستە دەکەمەوە، دووبارەی کۆتاییدا لە
 بەبـێ.. بـکەن زیـاتر پرسـیاری کە ئەوەی بـۆ بـدەن هانیـان هەردەمیش.. مەدەنەوە وەاڵمیان هەڵەش بە هەرگیز.. 
 ەک پرسـیارانەی ئەو تـایبەتیش بە.. بـدەنەوە پرسیارەکانیان وەاڵمی روونی بە شەرمکردنیش بەبێ و، پەنا و پێچ

 وەاڵمیـان ئێـوە گەر چـونکە.. دەزان رووتیـان و زەق بە کە جینسییانەی، پرسیارە ئەو یا.. دەکەن دامانتان و رامان
 گومانـاوی و هەڵە وەاڵمـی کۆمەڵێک و، بپرسن دەرچوو رێ لە منداڵێکی لە یا تر کەسانی لە لەوانەیە.. نەدەنەوە

 و دایکـان ئێوەی ئەستۆی لە نەخوازراوەش، ئەنجامە و ئاکام ئەم ئۆباڵی.. تێبکەن کاریان و بدەنەوە زیانبەخشیان
ــان ــوکەر و باوک ــرکەر و بەخێ ــار و فێ ــیش.. دایە پەروەردەک ــوەی پێویســتە هەردەم ــان ئێ ــان دایک ــان و وباوک  و دادەک

 و رەفتـار میراتگـری و چـاولێکەرن منـدااڵن چـونکە منـداڵەکانتان، بـۆ بەرز و بـاش نمـوونەیەکی ببنە مامۆستاکان،
 . ئێوەن جوانەکانی کارە و وکەوتهەڵس

 
 ٢١١٥ دێسەمبەری ٥
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  ٠٢٠٦: بابەتەکانی ساڵی  

 
 

 
 
 .مندااڵنی کورد دا یپێگەی سروود لە ئەدەب

 
 
 
 
 
 

 تەمەنـی لە کە دەمێـنن، و یادمـاون لە کوردییانەمـان خۆشـە و رەسـەن نیشـتمانییە سـروودە ئەو هەموومـان بێگومان
 هەمیشــەی وێـــردی بە بـوون و، بــووین فێریـان ئــاوازەوە بە قوتابخـانەدا دەروەی لە و بخــانەقوتا لە منداڵیمانـدا،

 و تووکەکان هەموو و، دەبووینەوە سوور.. چڕین دەمـان جۆشەوە و تین و کوڵ بە هێندەش و پڕبەدەم.. زارمـان سەر
 هەر.. شیرینتربوون المان لە نوقڵ و گەزۆ لە کوردییانەمان خۆشە سروودە ئەو دەبوونەوە، زیت لەشمان دەمارەکانی

 روان دەروونمانـدا و دڵ و هـۆش لە پەروەری کوردسـتان و کوردایەتی هەستی نیشتمانییانەوە سروودە ئەو رێگای لە
ــوون و، بەرجەســتەبوون و ــ  بەشــێکی بە ب ــان و روو  لە گرن ــان لە و، گیانم ــا ســروودانە ئەو.. بیرەوەرییەکانم  ت

ــژ هەمــان ئەمــڕۆش ــان خۆشــیان و چێ  خۆشــیان و چێــژ داهاتووشــمان نەوەکــانی الی لە بڕوایەشــدام لەو هەیە، الم
 .دەگوێزنەوە یەکتری بۆ نەوە دوای لە نەوە و، کاڵنابنەوە

 
 : نیشتمانییانەشمان کوردییە سروودە لەو
 
  وەتـەن خوایە" ،"دڵدار - رەقیب ئەی"،"زێوەر - مردینە ئەی.. کوردینە ئەی: ،"زێوەر -کوردستانە  من وەتەنی"
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 ،"بێکەس فـای  - ئاواکەی
 ،"گـۆران - بەیـانە بەری" ،"موکـریانی هێمن - ئەمـن کـوردم" ،"پیرەمـێرد - نـەورۆز"
 - واڵتەکـــەم ئەوێ خۆشـم" ،"دلــێر خالیـد - هەڵمەتـین بە پێشـمەرگەین" ،"موکریـانی هــەژار ــ دەژیــم کــوردی بە"

 بۆ تایبەتی بە سروودانەمان، ئەم گەرچی .هتد... و "شـەونم.  ع. ع ـ کوردسـتانە جـەژنی جـەژنە" ،"فەال  کاکـەی
 ئەنجــامی لە.. لێــوەردەگرتن خۆشــیان و جێــژ و چــڕین دەیــان منــدااڵنیش و گەورەکــان بەاڵم نەنووســراون، منــدااڵن
 ســــروودانە ئەم نــاوەڕۆکی و مەبەســت و رســـتە و وشــە واتــای لە منـــدااڵن دووبارەکردنەوەشــیان، جــاری چەنــدین

 جۆشـدانی هەوێنـی بە بـوونە.. کوردیمـان رەسـەنی کولتـووری لە نەمر بەشێکی بە بوونە سروودانە ئەم.. ێگەیشتنت
 گیانبەخشین و بەرگری و تێکۆشان بۆ پاڵنەرمان، و هـاندەر بە بوون.. پەروەریمان کوردسـتان و کوردایەتی هەستی

 .شیرینمان نیشمانی کوردستانی رزگاری پێناوی لە
 

 بە و، نــایەت کوردییانەمــان ســروودە بەم خۆشــیان کوردســتان، رەگەزپەرســتی داگیرکەرانــی ەگەڵــدابێت،ل ئەمڕۆشــی
 الیەن لە سـروودانە ئەم چڕینی لەسەر کوردمان گەنجی و مێرمنداڵ چەندین.. دەبن و دەبوون قەرس و گرژ بیستنی
 ئەمـڕۆش تا.. دران ئەشکەنجە و ئـازار و گیران و تاوانبارکـران کوردستانەوە، داگیرکەرانی سەرکوتکەرەکانی دەزگا

 گەلێکــی ســروود و کولتــوور قوتابخانەکانیانــدا، لە هەوڵــدەدەن تــۆبزی و زەبروزەنــ  بە کوردســتان، داگیرکەرانــی
 نامــۆ و بۆگــەن ئایــدۆلۆژیایەکی و کولــتوور بە زۆرداری بە کە هەوڵـدەدەن بـکەن، کوردمـان مندااڵنی فێری خۆیان
 کلۆجێـک هيچ بە.. و کوردمـانەوە منـدااڵنی نەستی و هەست و خواست لە دوورن زۆر کە بکەن، پەروەردەیان و گۆش

 لەڕێ کوردمـان منــدااڵنی کە ئەوەیە داگیـرکەران گـاڵوی مەبەسـتی.. بکەن هەرس ئایدییانە و کولتوور ئەو ناتوانن
ــکەن ــوردایەتی هەســتی و، دەرب ــدا لە ک ــکەن دڵیان  هاوبەســتە و خۆشەویســتی و ســۆز و پەرۆش و دڵســۆزی و، دەرب
 پیرۆزەکانمــان بەهــا بە ســووکایەتیش ه داگیــرکەران بەڵکــو.. کــاڵبکەنەوە خۆشەویســتمان کوردســتانی بــۆ بوونیــان
 .نەتەوەییمانە ناسنامەی سڕینەوەی گاڵویان هەوڵی و، دەکەن

 
ــان بەاڵم ــتی هەوڵەکانی ــا شکس ــت و هێن ــونکە.. دەهێنێ ــتەمە ئەوە چ ــوانن کە ئەس ــتی بت ــوردا هەس ــۆز و یەتیک  و س

 .دەربکەن کوردمـان مندااڵنی دڵی لە کوردسـتان خۆشەویستی
 

 لە گوزارشــت و کـــراون بەردا بە کوردســـتانیان بەرگێکــی کە هــۆنراوانەن ئەو منــدااڵن، بــۆ کوردییەکانمــان ســروودە
 و کوردستان اریرزگ و ئازادی پێناوی لە قوربانیدان و تێکۆشان دەکەن، کوردستان بۆ هاوبەستەبوون و خۆشەویستی
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ــرۆز و بەرز ئاشــتیدا ـــرن پی ــیش و، رادەگ ــوردایەتی لەســەر جەخت ــایی و یەکێتــی و برایەتــی و دڵســۆزی و ک  و تەب
 پرەنســـیپە و بەهـــا ئەم و، جوانـــانە هەســـتە ئەم ســـروودانە ئەم.. دەکەنەوە هتـــد،... و قبـــووڵکردن یەکتـــری

ــدا دڵــی و هــۆش لە نیشــتمانییانە ــنن کوردیلەکانمان ــان و و دەڕوێ ــێن رای ــوونەتە ســروودانە ئەم.. دەه ــووری ب  کولت
 گۆڕەپـانی لە ریـزبوون کاتی لە رۆژانەش و، دەبن سروودانە ئەم فێری قوتابخانەکاندا لە مندااڵن قوتابخانەکان،

 .دەیانڵێنەوە پێکەوە قوتابخـانەدا
 

 رەوان و سـووک و ئاسـان ێکیشـێواز بە فـۆرمەوە، و رووخسـار رووی لە کە جوانـانەن، هۆنراوە ئەو مندااڵن سروودی
 مندااڵنـدان، زمـانی ئاسـتی لە گـۆڵن و گـرێ بـێ و روونـن واتاکانیـان و ئاسـانن رسـتەکانیان و وشـە..  داڕێـژراون

 ئـاوازدانەرانیش.. دانـراون سـووک خۆمــاڵی کــێشی لەسـەر زۆری بە و، کێشــدارن ئــاوازدارن، سەرواکـانیان و ترپە
 یـا تـاک بە ئــاوازەوە بە و، بـکەن لەبەریـان ئاسانی بە دەتوانن مندااڵن.. دابنێن بۆ ئاوازیان ئاسانی بە دەتوانن

 مندااڵن، بۆ کوردییەکـانمان سـروودە ناوەڕۆکیشەوە، و بابەت رووی لە.. چـڕن بیان جـووڵەوە و دەن  بە کۆمـەڵ بە
 کوردسـتان بە و وردایەتیکـ هەسـتی بە و، دەکەن کوردیلەکانمـان دەروونـی و دڵ و هـۆش زاخــاودانی لەسـەر جەخت

ــان بە و پەروەری ـــاری و ئـــازادی پێنــاوی لە قوربانیــدان و تێکۆش  و بەهـــا ئەو.. دەهێــنن رایـــان کوردســـتان رزگ
 .دەڕوێنن داهـاتووماندا نەوەی مندااڵنی دەروونی و دڵ و هۆش لە بەرزانە پرەنسیپە

 
 یارمەتیـدەرێکی بـبن، فێری دەتوانن تەمەنیاندا زووی قۆناغێکی لە مندااڵن کە هونەرە گرنگترین ئاوازدار سروودی
 دا، ســروود چڕینــی لەگەڵ.. نەچێــتەوە لەیادیــان و لەبەربــکەن هــۆنراوانە ئەو خێرایــی بە کە ئەوەی بــۆ باشیشــە
 ئامـاژەکردنی چەپڵەلێدان، سەرلەقاندن،: وەکو خرۆش، و جووڵە دەکەوێتە مندااڵنیش لەشی ئەندامانی لە بەشێک

 .دەکەنەوە ئاسانتر سروودەکان مەبەستی و وشەکان واتای جوواڵنانەش ئەم پەنجەکان، و دەست بە گوزارشتی
 

 بـۆ هـۆنراوە لقەکـانی لە گرنگیشـە لقێکی و، مندااڵن رۆشنبیری تەوەرەکانی لە گرنگە تەوەرێکی مندااڵن، سروودی
ــرۆزە و بەرز بەهــا وانــدنیڕ لە و، دروســت پەروەردەکردنێکــی و گۆشــکردن لە کاریگەریشــی رۆڵێکــی..  منــدااڵن  پی

 .هەیە چاوگەشەکانماندا کوردیلە دەروونی و دڵ و هۆش لە رەوشتییەکان و کۆمەاڵیەتییەکان و نیشتمانییەکان
 

ــروودە ــتمانییەکانمان، س ــان شــیۆازێکی نیش ـــانی لە گــرنگە و ئاس ــانەی لە فێرکـــردن، شیوازەک  ســروودانەوە ئەم می
  شایانی.. بگەیەنرێن مندااڵن بە زانیارییەکان و کۆمەاڵیەتی و نیشتمانی نجەئاما و مەبەست ئاسانی بە دەتوانرێت
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 .هەیە ترپەیان و ئاواز ئارەزووی خۆڕسکی بە هەر مندااڵن باسیشە
 

 شــێوازێکی ســروود.. خوێنــدن وانەکــانی لە وانەیەک بە کــراوە و، کــراوە ســروود گرنگــی بە درک کــۆنەوە لە هەر
 قوتابخـــانە پۆلەکـــانی بـــۆ خوێنـــدنەوە کتێبەکـــانی بابەتەکـــانی ریـــزی خـــرایە کە کـــاتێ گـــرتەبەر بەرنـــامەڕێژی
 .خوازراوەکان نیشتمانییە و پەروەردەیی ئامانجە هێنانەدی بۆ.. بنەڕەتییەکان

 
 منـدااڵن خۆرسـکی ئـارەزووی و بەهـرە دەتوانێـت توانـا، بە و هۆزان و زیرەک سروودفێرکەری و سروودبێژ مامۆستای

ـــانی) ـــۆز( قوتابییەک ـــتەی بە و، ێتەوەبق ـــانەدی ئارەس ـــانجە هێن ـــان ئام ـــانەوانی و پەروەردەییەک ـــنبیری و زم  رۆش
 .بڕوێنێ دڵیاندا لە پرەنسیپانە و بەهـا ئەو و، بهێنێ رایان کومەاڵیەتیەکان

 
 لە هـاوبەش خاڵێکی چەند بوونی سەرەڕای.. هەیە گۆرانیدا و سروود لەنێوان جیاوازی کە بزانین ئەوەش پێویستە
 .ندانێوانیا

 
ـــتمانی، ســروودی: ئەمــانەن منـــدااڵن ســروودی جۆرەکـــانی گرنگتــرین  خۆشــی، ســروودی کۆمـــەاڵیەتی، ســروودی نیشـ
 سـروودی چەنـدین ئەمرۆشـدا، لە.. ئـاینی سـروودی جـووڵەیی، سروودی سروشت، جوانی بەسەر پیاهەڵدان سروودی

 کە.. هەڵــدراون نەمرەکـــانمان شــەهیدە بەســەر و، گیانبەخشــەکانمان قارەمـــانە پێشــمەرگە ســەر بە شۆڕشــگێڕی
 سروودیان جوانترین کە ئەوەن شایانی شەهیدانمان، و پێشمەرگە.. منـدااڵن و گەورەکـان زاری سەر وێـردی بوونەتە

( شۆڕشـگێری سـروودی) یـا( شـەهیدان و پێشـمەرگە سـروودی) بە سروودانە ئەم کە خۆیدایە جێی لە.. پیاهەڵدەین
 .بنێن دایان مندااڵنیش سرووردی جۆرەکانی ریزبەندی پێشەوەی زیری لە و، بکەین ناوزەند

 
 :گرنگترین سوود و ئامانجەکانی سروودی منۆدااڵن

 
 .مەبەستەکانیان بە درکردن و، مندااڵن لەالی ئەدەبی چێژی و ئاواز و سروود حەزی گەشەکردنی -١
 .دەڕوێنن مندااڵنمان دڵی لە پەروەری کوردستان و کوردایەتی هەستی نیشتمانییەکانمان سروودە -٢
 .مندااڵن دەنگییەکانی کۆئەندامە راهێنانی و گەشەکردن بۆ یارمەتیدەرە سروود -٣
 .بکەن بەهرەکانیان و توانا لە گوزارشت و، دەربخەن خۆیان مندااڵن ئەوەی بۆ بوارێکە سروود -٤
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 .گۆشەگیری و ستیخۆپەر و نێرگـزی لە دوورکەوتنەوە بۆ دەکات مندااڵن هـاوکاری سروود -٥
 دڵەڕاوکـی و شـەرم و تـرس بەبێ ئەوەی بۆ.. دەگرن زمان سەر کە دەدەن مندااڵنە ئەو هـانی و یارمەتی سروود -٦

 .بکەن قوتابخانەکەیان سروودی کورسی و تیپی لە بەشداری
 لەگەڵ سـروود وتنـی لە بەبەشداریکردنیان.. دەکەن شەرم مندااڵنی ئەو شەرمشکاندنی بۆ بوارە باشترین سروود -١

 .دەبن کۆمەاڵیەتی بە و دەشکێت شەرمیان بەرەبەرە تردا، مندااڵنی
 ئاســۆی..  و دەبــن رەوانتــر و پــاراوتر زمــان.. دەکـــا ئاشــنا تــازە رســتەی و وشــە چەنــدین بە منــدااڵن ســروود، -٨

 .بکەن گوزارشت وجوانتریش باشتر دەتوانن و، دەبن فراونتر بیرکردنەوەیان و ئەندێشە
ــارمەتی ود،ســرو -٩ ــدااڵن ی ــۆ دەدات، من ـــڕوا ئەوەی ب ــانەیکی و ب ــان متم ــان بە زیاتری ــێ خۆی  ئەوپەڕی بە و، هەب

 .رێیان دێنە کە ببنەوە تەگەرانە و کێشە ئەو هەموو و، ژیـان رووبەڕووی ئازایەتیەوە
 منـدااڵن وەیئە بـۆ یارمەتیدەریشـن..  دەبەخشـن منـدااڵن بە گەشـبینی و گەشی و شادی و خۆشی ، سروودەکان -١١

 .زاڵبن کۆمەاڵیەتیدا و دەروونی گرفتی و کێشە گەلێ بەسەر
 

 :نووسەکانی کوردمان بۆ مندااڵن لە شاعیرە سروود

 
 نووسـیوە، سـروودیان زۆر یا کەم نەکردوون، فەرامۆش مندااڵنیان سروودی بواری کوردمان، شاعیرانی زۆری بەشێکی

 ناسـراون، و دەرکردوون ناوبانگیان و ناو مندااڵن، بۆ ووسینەکانیانن و هۆنراوە سایەی لە تایبەتی بە هەندێکیان
ـــوەر،) :لەوانەش ـــای  زێ ــێکەس، ف ـــرەمێرد، ب ــر پی ــان، جەالدەت می ــدار، بەدرخ ــۆران، دڵ ــد گ  نــوری، عەبدولواحی
 هەوری،. ب.ا دیــالن، ســاڵ  مــحەمەد زێــوەر، بەختیــار دڵــزار، ئەحــمەد هــاوار، رەســول مــحەمەد هۆشــیار، شــەوکەت

 موکری، کامەران فەال ، کاکەی ئەمین، عەلی فەرەیدون شەەونم، عەبدوڵاڵ عەلی شارەزا، کەریم بێخەو، حەتمەد
 کـۆیی، کــازم هەڵـمەت، لەتیـف) دەگـاتە تـا( باجەالن روستەم هەورامی، عوسمان بۆتانی، سەبری سۆالڤ، دایکی

 فەهیمــی، عەبــدولڕەحمان رۆیی،پینــد جگەرســۆز تەیــب، موئەیــد بەرزنجــی، حەمەڕەشــید عەلــی داریــاس، مــحەمەد
 .نووسیون مندااڵن بۆ نیشتمانییان هۆنراوەی کە کەشمان شاعیری چەندین.. و( بـەرزی محەمـەد

 
 دا کوردستان باشووری لە رابردوودا، سەدەی سییەکانی سااڵنی لە فەرمی، شێوەیەکی بە مندااڵن، بۆ کوردی سروودی
(  ١٩٤٨ ــ١٨١٥:  زێـوەر عەبـدوڵاڵ) مامۆسـتا ناسـراومان پەروەری ننیشـتما شاعــیری دەستی لەسەر.. هەڵـدا سەری
  وتـەنی) سروودی یەکەمین نووسی، مندااڵن بۆ سروودی شەش بوو، قوتابخانە ماوستای کە زیۆەر.. پێکرد دەستی
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 .بەرزن زۆر نیشتمانی سروودی دوو کە..( مەردینە ئەی.. کوردینە ئەی) سروودیشی دووەمین..( کوردسـتانە من
 

ـــەی) ســروودی کوردســتان، نیشــتمانی فەرمــی ســروودی  نیشــتمان شــاعیری دا،( ١٩٤١)  ســاڵی لە کە ە،( رەقـــیب ئ
 کاتی لە دا،( ١٩٤٥ - ١٢ - ١١) بەرواری لە جاریش یەکەمین بۆ.. داینا( ١٩٤٨ - ١٩١٨: دڵدار یونس)  پەروەرمان

 سـروودی ئااڵکەمانـدا، بەرزکـردنەوەی لەگەڵ مەهابـاد، شـاری لە( کوردســتان ئـااڵی) هەڵکردنـی جـار یەکەمـین بۆ
 .کـرا پێشکەش ئاوازەوە بە( رەقـیب ئەی)
 

 ١ - ٢٢) بەرواری لە کە.. کـوردی( مـارسیلزمی سـروودی) نەتەوایەتیمان سروودی بە بوو( رەقـیب ئەی) رۆژەوە لەو
( چوارچــرا) گۆڕەپـانی لە( ەدمـحەم قـازی) نەمرمان پێشەوای( کوردسـتان کۆمـاری سەرۆک) الیەن لە دا،( ١٩٤٦ -
 کوردستان ئااڵی هەڵکردنی لەگەڵ مێژووییەدا رۆژە لەم دووبارە راگەیاندرا،( کوردستان کۆماری) دا،( مەهاباد) لە
 پێشـکەش( رەقــیب ئــەی) سـروودی زواڵڵ دەنگێکـی بە مەهــابادەوە، شـاری قوتابخانەکـانی قوتابیانی الیەن لە دا

 و، نیشتمانییەکان هەموو بۆنە لە.. کوردستانە هەرێمی فەرمی سروودی ،(رەقـیب ئەی) سروودی ئەمرۆشدا لە.. کرا
 دەسـتپێکردنی پـێش قوتابخانەکانـدا، گۆڕەپانەکـانی لە ریزبوونی کـاتی لە دا کوردستان قوتابخانەکانی هەموو لە

 هۆنراوەی و دەڵێنەوە قیبرە ئەی سروودی ئاوازاوە و دەن  بە و پێکەوە قوتابیان رەسەن نەریتێکی وەکو خوێندن،
ــــۆمەاڵیەتیش و نیشــــتمانی ــــارییە دەســــتپێکردنی پــــێش لە هەروەهــــا.. دەکەن پێشــــکەش ک ـــــان، ی  لە وەرزشییەک

 ســـروودی) پــێکەوە شــانازییەوە، و خۆشەویســتی و رێــز ئەوپەڕی بە یاریزانانەکانمــان یارییەکانــدا، گۆڕەپانەکــانی
 .دەڵێـنەوە( رەقـیب

 

 ٢١١٦ی ئاگۆستی ٢٦
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 .هۆکارەکانی خەونە ناخۆشەکانی مندااڵن

  
 
 
 
 
 

 گەورە زەردەخەنەیەکی خەوەوە بەدەم خۆشەویستەکەی کۆرپە کە دەبینێ دایک تایبەتیش بە باوک، و جاردایک زۆر
 بەدەم کۆرپــــەکەم: "دەڵــێن کە بــاوە، وا هەر تریشــدا، گەالنـــی الی لە و کــوردەواری لە.. پێــدەکەنێ یــا دەکــات

 ئەم رەنـگە" دەکەن لەگەڵـدا یـاری و دەدەن کـۆرپەکەم ختـووکەی مەالئیکەکـانن: "دەڵـێن یـا" ێـدەکەنێپ مەالئـیکەوە
 .مندااڵن پاکی لە و بێتاوانی لە بێ گوزارشت زیاتر قسەیە

 
 بـۆ جیهـانی، ناسـراوی نووسەرانی لە و شاعیران لە زۆریش بەشێکی تەنانەت.. خەودەبین بچووک و گەورە بێگومان
 لە کــوردی نووسـراوی چیرۆکــی یەکەمـین کە دەزانــین وەکـو.. بـردووە خەون بــۆ پەنایـان ناخیــان ەل کـردن گوزارشـت
 شــاکارە لە یەکێکــیش.. نووســیوێتی دا( ١٩٢٥) ســاڵی لە کە یە،( خەومــا لە) نــاوی بە( ســائیب جەمیــل) نووســینی

 . ە(هاوین نیوەشەوێکی خەونی) ناوی ژێر لە( شەکسپیر ولیام) شانۆگەرییەکانی
  

 چییە؟ خەون

  
 و شـــێوەکان و هۆکارەکـــان و سروشـــت دەربـــارەی دەرونییەکـــان زانـــا شـــرۆڤەکانی و لێکـــدانەوە و را ئەمـــڕۆش تـــا 

 بـۆ جێگیر پێناسەیەکی و پێوەر ئێستا تا.. هەیە جیاوازیان بۆچوونی و هاوڕانین مندااڵن خەونەکانی راستییەکانی
 زانایـانی.. یەکـدەگرنەوە یـا نزیـک لـێکەوە بۆچووندا، و ڵخا هەندێ لە زاناکان بەاڵم.. نییە مندااڵن خەونەکانی
 کە ناخۆشـەکاندا و خۆش هەڵوێستە ئەنجامی لە( خـەون) خەوبینین کە وایە پێیان کە ئەوەی سەرەڕای پەروەردە،
 وەاڵمــدانەوەی بــۆ.. دامــاون و رامــاو پرســیارگەلێکدا بەردەم لە زانایــانە ئەم هەر کەچــی.. دەبــن منــداڵ دووچــاری

 بە هەست باشی بە هێشتا تەمەنێکدا لە کە.. کەمترن مان  سێ لە تەمەنیان کە مندااڵنەی ئەو خەونەکانی راستی
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 لە دەبـــێ ببیـــنن؟ چیـــیەوە بە خەو دەبـــێ ئـــاخۆ ؟ دەبیـــنن خــــەون بـــۆ منـــدااڵنە ئەم.. نـــاکەن خۆیـــان دەوروبەری
 خەودا شـیرینی لە کە رۆژی چەنـد تەمەن منـداڵێکی زەردەخەنەیەی ئەو چـۆن ئەی هەبن؟ رازێک چ خەونەکانیاندا

 ؟..لێکیبدەنەوە دەیکات
  

 ".گفتوگۆن بێ خەیاڵی خەونەکانیان نەگرتووە، زمانی منداڵ هێشتا مادام: "دەڵێ( مەنل جودی) دکتۆر
  

..  بێتەرێـی چی رۆژ بە منداڵ: "دەڵێن کە لێبووە گۆێ کوردمان باوکانی و دایکان دەمی لە قسەیەمان ئەم جار زۆر
 "...دێنەرێی بەسەرهاتانە ئەو رۆژە ئەو ەکەیشەو بۆ
  

 پێیــان ئەمــانیش.. کــوردان باوکــانی و دایکــان بۆچــوونەی ئەو لەگەڵ تەواوی بە دەروونناســی زانایــانی ئەمــڕۆدا لە
 ئارەزووەکـانی کە دەگەڕێنـنەوە، ئەوە بـۆ هۆیەکەشـی.. خەونـی دێـنە شەوەکەی بۆ ببینێ چی رۆژ بە منداڵ کە وایە

 هێنێتەدی بیان خەونەکانیدا لە.. نەهاتنەدی بۆی رۆژدا لە راستی بە زیندەخەونانەی ئەو کە ێدەکەنل زۆری منداڵ
ــا..  ــابێ، شکســتی کێشــەکانیدا چارەســەرکردنی لە دەشــێ ی ــدا لە دەیەوێ هێن ــێ ســەریاندا بە خەونەکانیان  و زاڵب

 تـرەوە، کەسـێکی هەر یـا سـتاکەیەوە،مامۆ الیەن لە یـا خێـزانەکەیەوە، الیەن لە دەشێ یا.. دابنێ بۆ چارەسەریان
 خەون.. بکـات خـۆی لە بەرگـری نەیتوانیـوە و لێکردووبێ هەڕەشەیان یا کرابێ، دڵشکێن و رووشکێن و رسوا و لۆمە

 بە خەون یا.. دەکاتەوە کەسانە لەو رسواکردنەکەی تۆڵەی و، بەهێزترە لەوان خەونەکەیدا، لە کە دەبینێ بەوەوە
 و سەیران بە جوان، جلوبەرگێکی بە قنج، تۆپێکی بە بووکەڵەیەک، بە پاسکیلێک، بە نێ،دەبی یارییەوە بابەتێکی

 کەسێکی یارمەتیدانی بە خەون یا.. هتد... هەڵپەڕکیوە، و شایی بە ،(الند چاڤی)یاری شاری بۆ چوون بە گەڕان،
 .هتد...دەکات ێژدر گەدایەک بۆ یارمەتی دەستی دێتەوە، زۆرلێکراوێکدا بە بەزەیی دەبینێ، داماوەوە

 
 کە دەکـات واهەسـت خەونیدا لە و، بووە چیرۆکەکە پاڵەوانی سەرسامی لێبووە، گوێ یا خوێندۆتەوە چیرۆکێکی یا
 بێسـنووری خەونـی دەیـان بە و ئەمـانە.. داسـتانەکە یـا چیـرۆکەکە سەرکێشـییەیی پاڵەوانە ئەو بە بووە راستی بە

 . مندااڵن تری
  

 جیهــانی بــۆ پەنــجەرەیەکە هەمیشــە منــدااڵن خەونــی کە.. دەکەنەوە ئەوەش لەســەر جەخــت دەروونناســی زانایــانی
  لە یا.. هەیە مندااڵندا ناوەوەی هۆشی لە چی کە بزانن ئەوە خەونەکانیانەوە، میانەی لە دەتوانن.. دەروونیان
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 .بوونە چی گرفتاری ژیانیاندا
  

 نەخەن پشتگوێ منداڵەکانیان خەونەکانی کە دەکەن، نباوکا و دایکان ئامۆژگاری مندااڵن، خەونەکانی شارەزایانی
 هەسـتە زانینـی بۆ ئاوێنەن خەونانە ئەو چونکە.. نەبەن ناویان مانا بێ و مەلەق و هەلەق و پڕوپۆچ شتی بە و،

 منـدااڵنیش.. منـدااڵنە نێـو بـاڵوی نەخۆشـییەکی خەمـۆکيش.. نەبن خەمۆکی تووشی تا.. منداڵەکانیان جیاوازەکانی
 . دەکەن ئازارەکان بە هەست و، دەبن دڵەڕاوکێ دووچاری رەکانگەو وەکو

  
 :جۆرەکانی خەونەکانی مندااڵن

  
 جـوان، ملوانکەیەکی بە ببینێ، جوانەوە شتێکی بوونی بە خەون منداڵ کە ئەوەی وەکو :راسەوخۆ و سادە خەونی -١

 .بهێنرێنەدی خەوانە ئەم دەکرێ. هتد ...یاری، بابەتێکی
  
 کە دەکـات هەسـت وا یـا.. دەدا پەالمـاری دڕنـدە ئـاژەڵێکی خەونیدا، لە منداڵ کە ئەوی وەک :ناکترس خەونی -٢

 دایکـی یـا.. دەکـا لەگەڵ شـەڕی چەقاوەسوو شەڕانگێزێکی یا.. ماوەتەوە بێکەسی بە و، دابڕاون لێی باوکی و دایک
 هتـد... شـومقار، چەقەڵ، درنج،دێـو سەگ، کەمتیار، گورگ،: بانگی خەوي نە ئەگەر وتووبێت پێی و ترساندووبی

 راسـتی بە کە دەکـات هەست وا و خەونەکانی دێنە هەڕەشانە و ترساندن ئەم. بکەن حەپەلۆشت بێن کە دەکەم، بۆ
 پێویسـتە.. هەڵدەسـێ و رادەپەڕێ خەو لە گریانەوە و زیڕان بەدەم.. نییە بەرگریکردنی توانای و دەدەن پەالماری

ــک ــای دای ــانە لەم ئاگ ــێ خەون ــی و، ب ــورکردنەوەی هەوڵ ــداڵەکەی هێ ــدا من ــەریدا بە دەســت و ب ــێ س ــۆز و بێن  و س
ــای.. و پێببەخشــێ خۆشەویســتی ــاتەوە دڵنی ــی و بک ــێ پێ ــیە ئەوە ئەی بڵ ــن نی ــرەم م  جــۆرە ئەم راستیشــدا لە.. لێ

 رەنـگە.. تێـدەپەڕێ پێیـدا کە دەکەن منـداڵ خراپـی دۆخێکـی لە گوزارشـت چـونکە ترسـناکن، رادەیەک تا خەونانە
 لەو زۆر.. بـکەن دەروونـی نەخۆشـی تووشـی لەوانەیە یـا هەبێـت، منداڵ ئایندەی لەسەر خراپیشیان ردانەوەیەکیکا

ـــانەی نەخۆشـــییە ـــان تووشـــی کە دەروونیی ـــوونە، گەورەک ـــنەوە ب ـــۆ دەگەڕێێ ـــرس ب ـــۆقین و ت ـــەرهاتە ئەو و ت  بەس
 ترسـاندنی لە نەرێنییـان رۆڵێکـی کبـاو و دایک کەواتە.. بوونە دووچاری منداڵییاندا قۆناغی لە کە ترسناکانەی

 . هەیە منداڵەکانیاندا
  

 .. دەبینن داهێنانەوە بە باش و خۆش خەیاڵی خەونی هۆشیانەوە، هێزی میانەی لە مندااڵن جاریش زۆر
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 و، دێـتەوە بێدەرتان کەسانی بە بەزەییان.. دەکەن چاکە و پیاوەتی یا.. دەدەن ئەنجام سەرکەوتوو تاقیکردنەوەی
 بە دەبـن یا.. دەکەن زۆرلێکراو لە بەرگری و دەکەنەوە قارەمانێتی و ئازایەتی لە بیر یا.. دەدەن داماوان یارمەتی

.. ئەرێنــین و بەســوودن زۆر خەونــانە ئەم.. دەکەن کوردســتان لە پارێزگــاری و پێشــمەرگە دەبــن خەونەکانیانــدا لە
 بە بـووبن خەونەکـان لەوانەشە.. مندااڵن بوونیبەخۆ متمانە و ئاسوودەیی و دڵنیایی لە و خۆشنوودی لە گوزارشتن

 . بەرجەسەکردن بۆ بنەما و ئیلهام
 

 کە.. نەچێـت دوور بـۆ خەیاڵیـان و ئاسـایی بابەتێکی ببێتە تا.. بکرێت خەوبینین باسی مندااڵندا لەگەڵ پێویستە
.. بێــت ترســناکیش یــا بــێ، پێکەنینــیش مــایەی خەونەکەی گەر تەنــانەت دەیگێــڕێتەوە، و دەبینــێ خەون منــداڵێک
ــز ــت هەرگی ــاڵتەی نابێ ــبکەن گ ــتکردنی چــونکە.. پێ ــداڵ هەس ــایی بە من ــرتن، و ئاســوودەیی و دڵنی ــوان لە رێزگ  نێ

 . بەرێت خۆشبڕوایی و پاک منداڵی جیهانی بۆ پەنا ئەوەی بۆ زامنن ماڵەوەدا لە خێزانەکەی
  

 :خەونەکانی مندااڵن بە پێی تەمەنیان

 
 و سـۆزداری پێگەیشـتنی و هەسـتکردنی و شـارەزایی زیـاتر هـۆی بە.. دەگـۆڕێن نیشـیخەونەکا گەورەبێـت، تا منداڵ
 .ئاڵۆزتربن و قووڵتر خەونەکانیشی کە ئەوەی هۆی دەبنە ئەمانە.. چاوکراوەیی و تێگەیشتن زیاتر

  
ـــدااڵن خەونەکـــانی -١ ـــۆ دوو تەمەنـــی لە من ـــنج ب ـــاژەڵە تەمەنەدا لەم :ســـااڵن پێ ـــوی و مـــاڵی ئ ـــدەکان و کێ  دڕن
 ناخۆشـی دووچـاری منـدااڵن.. دڵخۆشکەرنین خەونانەش ئەم.. هەیە مندااڵندا خەونەکانی لە زۆریان ریگەرییەکیکا
.. نـاوێن خۆشـیان بـۆیە.. مـرۆڤن ئـازاردانی هـۆی تەمەنەوە ئەم منـدااڵنی الی بە ئاژەل چونکە.. دەکەن دڵتەنگی و

 دێـنە دڕنـدەدا ئـاژەڵێکی شـێوەی لە کەسـانە ئەو ،لێکـردوون هەڕەشـەیان یا دابن، ئازاریان کەسانێک لەوانەیە یان
 . نەبێت کەسانەدا ئەم لەگەڵ باشیان پەیوەندیی کە ئەوەی هۆی دەبێتە ئەمەش.. خەونیان

  
ــانی -٢ ــدااڵن خەونەک ــی لە من ــنج تەمەن ــانی :ســاڵیدا پێ ــدااڵن خەونەک ــدییان تەمەنەدا، لەم من  خــودی بە پەیوەن

 لە.. دەزانن خەونەکانیان کاراکتەری و پاڵەوان بە و تەوەر بە خۆیان انداخەونەکانی لە هەیە، خۆیانەوە کەسێتی
 تەمەنەدا لەم مندااڵن.. بن شێوەیە بەو کە دەخوازن ئەوە خۆزگەی بەرچاو، دێتە خۆیان شێوە گەلێ بە خەیاڵیاندا

  چەند بە خەون دەشێ.. کەسایەتییانەوە بە پەیوەستن کە شتانەش بەو و دەکەن دەوروبەریان بە هەست
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 . هەیە سەریان لە کاریگەریان کە بناسن و بگەن کەسانە لەو تاقیکردنەوەش بە هەر.. ببینن تاقیکردنەوەیەکەوە
  
 ژیـنگەی بە پەیوەنـدییان زۆری بە مندااڵن قۆناغەدا لەم :ساڵییەوە پێنج تەمەنی دوای لە مندااڵن خەونەکانی -٣

 بەشـداریکردنیان و، دەرکەون بینەر وەک لەوانەیە.. نین انیانخەونەک تەوەری خۆیان.. هەیە خۆیانەوە دەوروبەری
 کە دەڕوانــن دیمەنــانە لەو زۆری بە.. نــین بــزوێنەر خەونەکانیــان کە لەوەدایە، قۆنــاغەش ئەم جیــاوازی.. نەبێــت

 گەورەکـانەوە دەمـی لە کە شـتانەن ئەو دەربـارەی ترسـناکن، خەونەکانیشـیان زۆربەی.. ژینگەکەیانەوە بە تایبەتن
ــدێکیان کە بیســتن، دەیــان ــیە بوونیشــیان هەن ــان چــاوی بە منــدااڵن و نی ــون، نەیــان خۆی ــدەی شــێوەی لە بینی  دڕن

 و دز، ئەژدیهـا، شـومقار، جنـۆکە، دێـوودرنج، وەکـو: دەترسن لێیان و، دەبن بەرجەستە خەیاڵیاندا لە ئازاردەردا،
 دێـنە کە. هتـد.. بەرەاڵ، پشـیلەی سەگ، ورچ، کەمتیار، گورگ،: وەکو ئازاردەری ئاژەڵی یان. چەقاوەسوو کەسانی

ــان ــان و خەونی ــاڵ و ناخۆشــی و تــرس دووچــاری.. دەدەن پەالماری ــان خەی ــاخچەی لە.. دەکەن ئاڵۆزیی  ســاوایانی ب
 بـۆ بەن دەیـان جارێـک چەند دەیان و دەکەنەوە نزیک ئاژەڵەکان لە مندااڵن.. منداڵییەوە لە هەر رۆژئاوا واڵتانی
ــۆ ئــاژەاڵن بــاخچەی ــاژەاڵنە لەم ترســیان منــداڵییەوە لە هەر ئەوەی ب ــیم خــۆم چــاوی بە مــن بگــرە.. نەبێــت ئ  بین

 پشـیلەکە و، سـەگەکە پشـتی بە دەسـتیان منـداڵەکان بەیەکی یەک و، پۆلەوە دەبردە پشیلەیان و سەگ دادەکانیان
 منــدااڵنیش نە.. و وەڕێـندە منـدااڵن بە سـەگ نە.. دادەنـا ئـاژەاڵنەدا ئەو لەگەڵ پەیوەنـدییان بنـاغەی و، دەهێنـا
 . تێدەگرن بەردیان

 
 تـــردا، قۆناغەکـــانی لەگەڵ قۆنـــاغە ئەم جیـــاوازی :ســـااڵن دە بـــۆ هەشـــت تەمەنـــی لە منـــدااڵن خەونەکـــانی -٤

 رەســەنە وشــە لە دەهــێن بەکــاری عەرەب کە کــابوس وشــەی: کــابوس) مــۆتەکە لە بــریتین منــدااڵن خەونەکــانی
 هەست وا خەونەکانیاندا، لە مندااڵن بن، ئاسایی خەونی کە لەوەی زیاتر کنترسەخەونێ( وەرگیراوە یۆنانییەکەوە

 توانـای.. دەربـازبن لێیـان دەیانەوێـت.. و راودەنرێن دڕندەوە ئاژەڵێکی یا ئازاردەر، کەسانێکی الیەن لە کە دەکەن
.. ئـازاردەرن و ۆتەکەمـ ئەمـانە هەمـوو.. دەکەن شکستی و نائومێدی بە هەست یا.. نییە دەربازبوونیشیان و راکردن

ــاتژمێری پێــنج دوای لە زۆریــش بە ــنە نــاخۆش مــۆتەکەی نووســتندا، یەکەمــی ک  ئەو تــایبەتیش بە.. خەونیــان دێ
 . نووستنە شێوەی باشترین ال، لەسەر نووستن ئەگەرچی دەخەون، ال لەسەر کە مندااڵنەی

 
 سـاڵییەوە، دە دوای لە منـدااڵن ەونەکـانیخ :سـااڵن چـواردە تـا سااڵن دە تەمەنی دوای لە مندااڵن خەونەکانی -٥

  کاریگەرییان.. دێن دەوروبەریانەوە شتەکانی لە دان، مندااڵن خودی دەرەوەی لە سەرچاوەکانیان کە زانراوە بەوە
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 . هەیە شارەزاییان و بیر لەسەر
  

 مۆتەکە چییە؟

  
 شـتێک کە کـردووە هەسـتمان وا نـدا،خەونەکانما لە جارێک چەند کە هاتووبێت، هەمووماندا بەسەری ئەمە رەنگە 
..  بـۆتەوە خەبەرمـان تـا.. نەبـووە جووڵەکردنمان توانای و ترساوین و، داوە سنگماندا بەسەر خۆی تارماییەک یا

 .مۆتەکەیە ترسەش ئەم
  

.. خەوتنـدا کۆتـایی لە زۆریش بە دەبێت، مرۆڤ تووشی نووستندا کاتی لە ناخۆشە، و ترسێنەر خەونێکی مۆتەکە،
 لە. دەکـرێ بەهێـز دڵڕاوکێیەکـی بە و تـرس بە هەسـت و، دەبـزوێن خێرایـی بە چاوەکـان مۆتەکە، یشانەکانین لە
ــاتریش گەورەکــان، ی./.( ٥١) ــان زی ــۆتەکە دووچــاری ژن ــن م ــان پزیشــکە.. دەب ــان دەروونییەک ــک وایە پێی  لە یەکێ

 .نییە چارەسەر بە پێویستی مۆتەکە.. نووستندا پێش لە زۆرە نانخواردنێکی مۆتەکە هۆیەکانی
 

 کەمێـک منـدااڵن، مـۆتەکەی.. دەبێـتەوە کەمتـر گەورەتـربن و بـاڵ  تـا.. بـاڵوە مندااڵنـدا خەونەکانی لە مۆتەکەش
  .خۆپاراستن و چارەسەرکردن رێگاکانی و ناوەڕۆک و هۆیەکان رووی لە گەورەکاندا، مۆتەکەی لەگەڵ هەیە جیاوازی

  
ــۆتەکە ــدااڵن، الی لە م ــی من ــناک خەونێک ــدااڵن کە ە،ترس ــاتی لە من ــتندا ک ــنن، نووس ــتە دەیبی ــۆی دەبێ ــرس ه  و ت

 و دەکـــرێنەوە هێـــور تـــا.. هەڵدەســـتن و رادەپەڕن خەو لە بـــدەن، خەوەکانیـــان بە درێـــژە نـــاتوانن و نـــاڕەحەتی
 بە زیــاتر، یــا جارێــک هەفتەیەکــدا لە منــداڵێک منداڵــدا، چــوار لە دەڵــێن پزیشــکەکان.. دەڕەوێــتەوە ترســەکەیان

 بـۆ چـوار کـاتژمێری نێـوان لە زۆریش بە دەبێت، شەو بێزارکەری و ترسناک خەونی دووچاری شێوەکان لە شێوەیەک
 بـێ و تـرس بە هەسـت و، رادەپەڕێ خەو لە گریـان، بەبـێ یـا گریـانەوە، و هـاوار بەدەم منـداڵ..  بەیانی شەشی
 ئەوەی بـۆ.. دەکـات بـاوکی و ایـکد ژوورەکەی لە روو و، بەجێـدەهێڵێت خۆی ژوورەکەی جاریش زۆر.. دەکات ئارامی

 .بنوێت دڵنیایی بە و ترس بەبێ و، بکات ئاسوودەیی و دڵنیایی و پاراستن بە هەست ئەواندا پاڵ لە
 

 بەسـەر دەسـت کە ئەوەیە ، هەیە منداڵەکەیان بۆ زۆری سوودی و پێویستە باوک و دایک لەسەر کاتەدا لەم ئەوەی
  توڕەبن لێی نەک بدوێن، لەگەڵیدا شیرینی و دڵنەرمی بە.. پێببەخشن خۆشەویستی سۆزی و، بهێنن منداڵەکەیاندا
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 .بەرن ناوی ترسنۆک بە و
  

 نەیەوێـت و، بـدات پێشـان خـۆی ترسـی ئەوەی بۆ.. بگێڕێتەوە باوکی و دایک بۆ خەونەکەی منداڵەکەیان لەوانەیە
 .نەبێت سەشەوتر و مۆتەکە هەمان تووشی دووبارە ئەوەی بۆ.. خۆی جێخەوەکەی بۆ بگەڕێتەوە

  
.. نەکەن منــداڵەکانیان خەونــی هــاتوونەتە کە دەعبایــانەی ئەو و، مــۆتەکە باســی نە باوکــان و دایکــان پێویســتە

 بـۆ بگەڕێـنەوە.. و بـکەن دڵنیـایی و ئـارامی بە هەسـت تـا.. بـکەن بـۆ پێکەنینیـان و خـۆش و شیرین قسەی بەڵکو
ـــۆبیا)لە جــۆرێکە کە دەزانــن، بەوە منــدااڵن ەیمــۆتەک دەروونــی، زانایــانی لە هەنــدێ خۆیــان ژوورەکــانی  واتە( ف

 بەرزایـی لە و تـاريکی لە و ئـاژەڵ لە فۆبیا لەوانەیە.. دەردەکەون خەونانەوە ئەم میانەی لە کە( ترس نەخۆشی)
 . بینن بیان شەودا لە ناخۆشەکانیاندا، خەونە میانەی لە مندااڵن کە.. بێت

  
 :نهۆیەکانی ترسەشەو و مۆتەکەی مندااڵ

  
 .منداڵ بە بایەخپێدان و سۆزداری و خۆشەویستی کەمی -١
 بە لێـــدانی یـــا.. ســـەریدا بە نەڕانـــدن و توڕەبـــوون یـــا.. منـــداڵ تەریقکـــردنەوەی و شـــکاندنەوە و لـــۆمەکردن -٢

 .مامۆستاکەیەوە الیەن لە یا باوکی و دایک الیەن لە دڵڕەقییەوە
 .باوکی و دایک نێوان زۆرەکانی دەمەقاڵییە و ناکۆکی -٣
 .هاوڕێکانیدا لەگەڵ رکەبەرایەتی و، منداڵ دەروونی ملمالنێی -٤
 .بەزەحمەت هەرسکردنی و، تا: وەکو نەخۆشی، هەندێ بە منداڵ تووشبوونی ٥
 و درامــا ئەو بینینــی یــا.. تەلەفزیۆنەکاندانــدا لە تونــدوتیژ، کــارتۆنی فیلمــی بینینــی بە منــداڵ کــارتێکردنی -٦

 .تێدان بڕینیان و کوشتن و ەڕش و توندوتیژی فیلمانەی
 . هتد ...کەمتیار، گورگ،: وەکو دڕندە، ئاژەڵی یا ترسناک شتی بە منداڵ ترساندنی -١
  

 :مندااڵن مۆتەکەی و ترسەشەو چارەسەری بۆ هەنگاوێک چەند
 
 .دەترسن چی لە بزانن تا.. بکەن منداڵەکانتان چاودێری هەمیشە پێویستە -١



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

456 
 

 و توندوتیژی کە درامایانەی، و فیلم لەو و ترسناک کارتۆن فیلمی سەیرکردنی لە نتانمنداڵەکا دوورخستنەوەی -٢
 .تێدایە بڕینیان و کوشتن و ئاژاوە و شەڕ

 .بکەونەوە دوور مشتومڕ و شڵەژان و دڵەڕاوکی لە کە بکەن منداڵەکانتان لە وا -٣
 .نووستن پێش تایبەتیش بە مەدەن لێیان و، مەکەن منداڵەکانتان رووشکێنی و لۆمە -٤
 ئەوەتـان باسـی کە لێـبکەن وایان ئەوەی بۆ.. بکەن منداڵەکانتاندا لەگەڵ گفتوگۆ نیانی و نەرم بە نزیکەوە لە -٥
 .دەترسن و ترساون چی لە رۆژانە کە بکەن بۆ
 .بخوێننەوە یا بگێڕنەوە، بۆ خۆشیان چیرۆکی خۆش شێوازێکێ بە نووستن لە بەر -٦
 .ترسێنن مەیان ترسناک شتی و دەعبا و دڕندە ئاژەڵی ناوهێنانی بە.. و مەکەن منداڵەکانتان لە هەڕەشە -١
 .هەڵبکەن کز رووناکییەکی.. منداڵەکانتاندا نووستنی ژووری لە -٨
 دووشـێک.. و بـدەن ئەنجـام هێمنـانە چـاالکییەکی چەند نووستن لە بەر مندااڵن کە.. زانیوە باشیان بە زانایان -٩

 .بکەن
 ئـێمە: "بڵـێن پێیـان بەڵکـو" نـین تـر هیچـی و خەونـن ئەمان: "مەڵێن پێیان و مەشارنەوە کانتانمنداڵە ترسی -١١

 لە ئەوەیە بەڵگەش.. روونادات ئەمە راستیدا لە بەاڵم.. بکەن ترس بە هەست کە لێدەکات واتان مۆتەکە دەزانین
 خەونمـان دەهـاتە مـۆتەکە و ووینبـ منداڵ ئێوە وەکو ئێمەش.. نەبوونە شتێک و ئازار هیچ تووشی.. بڕوانن خۆتان

 .دەبەخشن منداڵەکانتان بە دڵنیایی قسانە بەم" لێنەهاتووە هیچمان ئێمەش ئەوەتاین.. 
ــۆتەکە جــار هەنــدێ -١١ ــانن ملمالنییەکــانی و تــرس رەنگــدانەوەی م ــداڵەکانتان لە.. ژی ــن من ــا بگەڕێ ــان ب  لە چیی

 بـدەن منـداڵەکانتان یـارمەتی چـۆن و، چیبکەن کە ێدەکاتل واتان ئەمە.. بگێڕنەوە بۆتانی بینیون خەونەکانیاندا
 .زاڵبن مۆتەکانەدا و ترسەشەو ئەم بەسەر ئەوەی بۆ.. بکەنەوە چارەسەرکردنیان لە بیر و،
 مــاوەیەک بــۆ.. خەوێــنن مەیــان زۆر بە.. دەبێــتەوە خەبەریــان ترســان لە خەونەکانیانــدا لە منــداڵەکانتان کە -١٢

 و دڵنیــایی بە هەســت تــا.. بــکەن بــۆ خۆشــیان قســەی نیــان و نەرم و شــیرین زمــانێکی بە و بمێنــنەوە لەگەڵیانــدا
 .بکەن ئاسوودەیی و ئارامی

 وا لێــدەکات، وایــان ئەمە.. خەوێــنن بیــان خۆتــان الی لە ئەوەی بــۆ بەن مەیــان.. دەترســن منــداڵەکانتان کە -١٣
 .ترسناکە خەوەکانیان جێی کە بزانن

 وایــان ئەمە چـونکە.. مەکەنەوە روونـاک ژوورەکانیـان.. دەبـن مـۆتەکە و رسەشـەوت دووچـاری منـداڵەکانتان کە -١٤
 .بمێننەوە خۆیان وەکو ژوورەکانیاندا لە گزە رووناکییە ئەو با.. بترسن تاریکی لە کە لێدەکات

  ەوەبگەڕێن زووتر و تێربن ئێوە ئەوەی بۆ.. پێمەدەن خواردنیان بۆوە، خەبەریان ترسان لە منداڵەکانتان کە -١٥
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 قەیناکە بەاڵم.. دەکەن برسێتی بە هەست شەوێک هەموو و، رادێن لەسەری منداڵەکانتان ئەگینا.. ژوورەکانیان بۆ
 .بدەنێ ئاویان کەمێک

 بەن بیـان پێویسـتە مەخەن، پشتگوێیان.. بوون مۆتەکە و ترسەشەو دووچاری جار چەندین منداڵەکانتان گەر -١٦
 ترسـەکانی کـۆنترۆڵی و، بکـات دەستنیشـان بـۆ پێویسـتان چارەسەری ئەوەی بۆ.. دەروونی پسپۆری پزیشکی الی بۆ

.. بـاڵوە مندااڵنـدا نـاو لە ترسەشـەو و مـۆتەکە: "دەڵـێ( ۆوک دیتەر) پرۆفیسۆر بارەیەوە لەم. بکەن منداڵەکانتان
 " ترسناک زیاتر شتێکی بۆ ئاگادارییەکە منداڵیدا، قۆناغی لە دووبارەبوونەوەی بەاڵم

 شادیان شەو.. و بکەن ماچیان گەشەوە روویەکی بە.. نووستن بۆ دەچن منداڵەکانتان کە نەچێت، ریشتانبی لە -١١
 .بخوازن بۆ خۆشیان خەوێکی هیوای.. و لێبکەن

 ."چارەسەرکردن لە باشترە.. خۆپـاراستن: "دەوترێت ئەوە هەردەمییش -١٨
  

 :ترس دەرکردن لە کۆندا لە ناو کوردەواریدا

 
 ترســـی دایکـــان شـــێوەکان لە شـــێوەیەک بە کوردســـتاندا، نـــاوچەیەکی هەر لە رەنـــگە کوردەواریـــدا، لە کۆنـــدا لە

 چـاوی بە منـداڵی بە کە.. دەگێـڕمەوە بـۆ کوردەواریتـان دەرکردنی ترس نموونەی دوو من: دەردەکردن منداڵەکانیان
 دایکــانی لە.. بــوو کەرکــوک بە ســەر ی" شــوان" نــاوچەی لە" گــۆگجە" دێــی لە ماڵمــان بــووم منــداڵ.. بینیــومن خــۆم

 :دەردەکرد منداڵەکەی ترسی دایک شێوەیە، دوو بەم بینیم جارێک چەند.. دێیەکەمان
 
 منـداڵە دایکـی..  دەبـوو نۆكێك دەنکە قەی بە کە هەبوو خڕ ی(رەساس) قوڕقۆشمی جاران :قوڕقۆشم توانەوەی -١

 بە تـا.. داگیرساو پەرەمێسێکی سەر دەیخستە و، تاوەیەکەوە ناو دەیخستە و، دەهێنا قوڕقۆشمی دەنکێ ترساوەکە،
 ســەری بــان لە.. و دەهێنــا ســاردی ئــاوی جامێــک ئینجــا.. (شــلە) بە دەبــوو و دەتــوایەوە قوڕقۆشــمەکە ئەو تەوای

 سـاردەکەوە ئـاوە نـاو دەکردە قوڕقۆشمەی و دەکرد ی(اللە بسم) - ناگەیشت شتێک هیچ لە ساوایە ئەو - کۆرپەکەی
 خــڕ پێشــتر وەکــو بەاڵم.. رەق قەوارەیەکــی بە دەبــووەوە یەکســەر قوڕقۆشــمەکە.. دەهــات لێــوە قــایمی چزەیەکــی.. 

 حەپە لە کـۆرپەکەم ، بـۆرەیە سـەگە شـێوەی ئەوە.. دەیـوت منـداڵەکە دایکـی ئیتـر.. دەردەچـوو شـێوەیەک..  نابوو
..  نەدەکرد هیچیانی شێوەی لە راستیدا لە ئەگەرچی.. زەردە مانگا یا.. پشیلەکەیە یا.. ترساوە بۆرە سەگە حەپی
 لەسـەر ئێـواران سـێ کارە ئەم.. "  دەرچێ جوانەکەم کورپە ترسی: " دەیوت یەکتری لەسەر جار سێ دایکەکە ئینجا

  کۆرپەکەی ترسی دڵنیاییەوە، بە کە وابوو بڕوای دایکە ئەو..  دەکرایەوە دووبارە شێوە، هەمان بە یەکتری
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 . دەرکردووە
 
 بـاوەش لە ترسـاوی کـۆرپەی ئێـوارە دەمەو دایک: ئاگردا یا ئاو جۆگەلە بەسەر نداڵەکەیەوەم بە دایک بازدانی -٢

 دا،" الـلە بسـم" وتنـی لەگەڵ.. حەوشـەکەیاندا نـاو ئـاوەی جـۆگەلە ئەو بەسـەر یەکتـری لەسەر جار سێ.. و دەکرد
 یـــان.. "ااا حەلەالال..  اا الحەلەال.. حەلەالالاا" بـــوون دەوروبەری لە ئەوانەی گەڵ لە کۆتاییـــدا لە.. دەدا بـــازی
 منـداڵەکەی، ترسـی کە وابـوو بـڕوای دایـکەکە.. دەکرایەوە دووبارە یەکتری لەسەر ئێواران سێ کارەش ئەم.. دەکرد
 هەمـان بە..  ئـاو جـۆگەلە جیـاتی لە یـان.. برد خۆیدا لەگەڵ ترسەکەی ئاوەکەش.. و ئاوەکە جۆگەلە ناو کەوتە
 . سووتا و ئاگرەکەوە ناو کەوتە ترسەکە کە وابوو بڕوای.. دەدا بازی جار ێس بچووکدا ئاگرێکی بەسەر شێوە

  
 کە.. نەورۆزدا جەژنی ئێوارەی لە.. کوردستاندا باکـووری لە تایبەتیش بە کوردسـتاندا، شوێنی زۆر لە ئەمڕۆش تا

 وایە بڕوایـان..  دەدەنبـاز نەورۆزدا ئـاگری بەسـەر جارێک چەند پیاوان تایبەتیش بە..  دەگرێتەوە نەورۆز ئاگری
 هێنـانەدی بـۆ گەنجـان یـا.. دەبـنەوە پـاک گوناهەکانیـان لە و، ئـاگرەکەوە نێـو دەکەوێـتە گوناهەکانیان هەموو کە

 . دەدەن نەورۆزدا ئاگری بەسەر باز مەرازیان و نیاز
  

 ئـاوێ لە دییەکانهێنـ نمـوونە بـۆ.. تریشـداهەیە گەالنـی نـاو لە.. کـوردەواری نەریتـانەی جـۆرە ئەم هاوشێوەی لە
 هەمــوو لە رووبــارەکە کە وایــایە بڕوایــان.. دەکەن نــوقم خۆیــان جــارێکێکیش چەنــد و دەشــۆرن خۆیــان رووبارێکــدا

 . کردونەتەوە پاکی گوناهەکانیان
 

 ٢١١٦ جانێوێری ی٣
 

 

 
 

 .قۆستنەوی مندااڵن بۆ مەبەستی سیاسی تاوانە
  

 یـا بمانەوێـت.. رۆژانەمـان خواسـی و بـاس لە و، ۆشـنبیریمانر لە و ژیـان لە بەشـێک بە بووە سیاسەت ئەمڕۆدا لە
 کە واڵتــانەی لەو تــایبەتیش بە مــاڵێکەوە، هەمــوو چــۆتە سیاســەت..  حەزنەکەیــن یــا حەزبکەیــن..  نەمانەوێــت
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 دەوڵەتێکی چەند کۆڵۆنیای ئەمڕۆ تا کە ئێمەش کوردستانی.. نییە بوونیان مرۆڤ مافەکانی و دیموکراتی و ئازادی
 دادپەروەریــــی بە و یەکســــانی و دیمــــوکراتی و ئــــازادی بە دان هەر نەک.. دڕنــــدەیە و رەگەزپەرســــت و شــــۆڤێنی

 و کـورد ملیـۆن پەنجـا بـوونی لە نکـووڵی بێشەرمانەش بەڵکو.. نانێن کوردماندا گەلی مافەکانی بە و، کۆمەاڵیەتی
.. ڕەوانــابینن پــێ مافمــان دەترینســا کوردســـتان داگیــرکەرانەی و خــوێنڕێژ دەوڵەتە ئەم.. دەکەن کوردســتانیش لە

 .کردووە کورد لە گەلەکۆمەیان و ناوە الوە بە خۆیان ناکۆکییەکانی هەموو کورددا، دژایەتیکردنی لە ئەوان
  

 هەمەالیەنتـرە و بەرفراوانتـر حیزبـایەتی لە زۆر سیاسەت مەودای نییە، حیزبایەتی تەنها سیاسەت لە مەبەستیش
 پـاڵ دەخـرێتە زیـاتر زاراوەیەک، وەکـو سیاسیەت ئەمڕۆدا لە بەاڵم.. دەگرێتەوە یانژ بوارەکانی هەموو سیاسەت.. 

 بەرچاویشـیان سیاسـی رۆڵێکـی و، نـین حیزبێک بەهیچ سەر و بێالیەنن کە هەن سیاسی هەزاران بە.. حیزبەکانەوە
 ئەنـدام.. بـزانین سیاسـی بە حیزبێـک ئەنـدام هەر کە نییە پێوەر ئەوەش - سیاسییەکان بۆ رێزمدا لەگەڵ - هەیە

 تنوکێـک.. کـوڵێنین بیـان مەنجەڵێکـدا لە رۆژ سـێ و شـەو یس.. دەکەن لۆقە هیچەوە لەوالی کە هەن وەها حیزبی
 .ئەنجام لێنایەتە سیاسەتیان

 
 منــداڵ و گەورە.. هەیە ماڵێکــدا هەمــوو لە راگەیانــدن، هــۆی باڵوتــرین و گرنگتــرین وەک تەلەفزیــۆن ئەمــڕۆدا لە

 ناشتوانین.  بەسەردەبن تەلەفزیۆن هەمەجۆرەکانی بابەتە سەیرکردنی و گوێگرتن بە زۆر اتێکیک شەوانە و رۆژانە
 هەمـوو و رووداوەکـان و هەواڵەکان سەیری نەهێڵین و بگرین چاویان و گوێ و بکەین مندااڵن کۆنترۆڵی تەواوی بە

 و تونـدوتیژی و بـڕین و کوشتن و ژاوەئا و شەڕ هەواڵی رۆژانە مندااڵن.. نەکەن تەلەفزیۆنییەکان دراما و بەرنامە
 و هەواڵ ئەم ســـەیرکردنی و گـــوێگرتن.. دەبیـــنن تەلەفزیۆنەکانـــدا لە تراژیـــدیییەکان کارەســـاتە و خۆپیشـــاندان

 و ئەمـڕۆ رەفتارەکـانی لە و ژیـان سـەر لە نەرێنییـان رەنگدانەوەیەکی و کاریگەری.. مندااڵنەوە الیەن لە رووداوانە
 .دەبێت داهاتوویان

  
 زۆری بەشـــێکی الیەن لە منـــدااڵنە ســـاوێلکەیی و دڵپـــاکی قۆســـتنەوەی مەبەســـتمانە، نووســـینەدا لەم ئـــێمە ەوەیئ

 لە تـایبەتیش بە.. دەهێنیـنن بەکاریـان خۆیـان تـایبەتی مەبەسـتی و مەرام بۆ کە راگەیاندنەکانەوە، و حیزبەکان
 و نەشـیاو تونـدوتیژیی کاری ئەنجامدانی بۆ ەنهاندەد و فیت مندااڵن.. یەکتری بە دژ ناڕەزاییەکانی خۆپیشاندانە

 پاسـەوانان، و پاراستن و ئاسایش و پۆلیس بەردبارانکردنی بۆ.. دەدەنێ بەردیان کە گەورەکانن ئەوە.. تێکدەرانە
 فێری..  حکوومییەکان فەرمییە دایرە وێرانکردنی و یەکتری بارەگاکانی سوتاندنی بۆ دەدەنێ نەوتیان و شقارتە یا
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 بێئاگــا و دڵپــاک منــدااڵنی لە ئەمــانە کە.. دەکەن هۆیهایــان و نەشــیاویان و ناشــیرین قســەی و دروشــم وتــنەوەی
 دەزانـین وەکو.. چییە توندوتیژییانەدا کارە لەم بەکارهێنانیان لە حیزبەکان مەبەستی کە تێشناگەن.. ناوەشێنەوە

 بە مێردمنــداڵیش چەنــدین..  بــوون نــداربری و شــەهید رووداوانەدا و خۆپیشــاندان لەم منــداڵ چەنــدین ئێســتا تــا
 و بێتــاوان بە خۆیــان فێرکەرەکانیشــیان گەورە.. بەنــدکراون رووداوانە لەم گیرەتێکــدان و تێوەگالنیــان تــوومەتی

 کوردسـتان حیزبەکـانی تەنهـا کارانەش و تاوان ئەم.. بێتاوان مندااڵنی سەر دەکەوێتە تاوانەکان و، دەزانن بێئاگا
 دەگـرێتەوە ئەفریقاییەکانیش و عەرەبییەکان و شیعەکان مەزهەبییەکانی و تایفی حیزبە هەموو بەڵکو.. ناگرێتەوە

 داعشــی رێکخــراوی لە هەریەکەش.. بەکارهێنــاون منــدااڵنیان تــایفی و مەزهەبــی و سیاســی مەبەســتی بــۆ کە.. 
 ساوێلکەیی و دڵپاکی ە،قاعید بەکرێگیراو، جاشی نوسرەی بەرەی حەرامزادە، حەرامی بوکۆ بێڕەوشت، و تیرۆریست
ــۆ منــدااڵنیان ــانجی ب ــدااڵن دەســتی دەدەنە چەک زۆر بە.. قۆســتوونەتەوە خۆیــان گــاڵوی ئام  شــەڕیان رەوانەی و من

 ئایـدۆلۆژیایەکی بە کە ئەوەی دوای دەهێـنن، کاریـان بە بەدکـاری و خۆکـوژی و تیرۆریسـتی كـاری بـۆ یان.. دەکەن
 دەیــان و، دەشــۆرنەوە ئەقڵیــان بنەمــاش بــێ و مانــا بــێ پڕوپــووچی قســەی بە و، بــۆگەن رەگەزپەرســتیی و ئــاینی

 ئاراسـتەی.. دەکەن بێهۆشـیان و سـەرخۆش هۆشـبەرەکانیش ماددە و کحوولییەکان ماددە خواردنەوەی بە.. خەڵەتێنن
 کــارە ئەم هەمــوو.. دەهێــنن بەکاریــان خۆیــان پاراســتنی بــۆ قەڵیــان وەکــو یــا.. دەکەن خراپەیــان و خۆکــوژی کـاری

 مافەکانی زەقی پێشێلکردنێکی.. خۆشباوەڕ و بێتاوان و دڵپاک مندااڵنی بە دەرهەق تاوانن قێزەوەنانە، و رۆیینام
 چ دەیـــکەن، کـــارانەی ئەو نـــازانن ئەوەش.. دەدەن ئەنجـــام پـــێ کارانەیـــان ئەم بـــۆ نـــازانن منـــدااڵن.. منـــدااڵنن

 .. لێدەکەوێتەوە خراپیان ئەنجامێکی
 

 کــارانە ئەم.. مرۆڤــدا ژیــانی لە قۆنــاخە مەترســیدارترین و هەســتیارترین و نگتــرینگر منــداڵی قۆنــاخی بێگومــان
 ئەسـتۆی لە ئۆباڵیشـیان.. دەبێـت منـدااڵن ئاینـدەی ئەمڕۆ ژیانی لەسەر جەستەییان و دەروونی خراپی ئاسەوارێکی

 قێزەوەنیان تاوانیانی و، دەکەن دەریان ڕێ لە و، خەڵەتێنن دەیان کە دایە تیرۆریستییانە رێکخراوە و الیەن ئەو
 و سـاویلکەیی و دڵپـاکی کە حیزبـانەن ئەو و، تیرۆریسـتانە ڕێکخـراوە ئەو راسـتی تاوانبـارانی.. دەدەن ئەنجام پێ

 الی بە گرنـ .. تاوانەکانیـان قوربـانی دەبـنە منـدااڵن کە نیـیە گرنـ  الشـیانەوە بە.. دەقـۆزنەوە مندااڵن نەزانی
 و بـکەن دروسـت داهـاتوو بـۆ پیاوکوژ و دڕندە و دڵڕەق و توندڕە و تیرۆریست نەوەیەکی کە ئەوەیە تیرۆریستانەوە

ـــاری..  ـــتی ک ـــژەی تیرۆریس ـــت درێ ـــان.. هەبێ ـــ  ئەمە بێیگوم ـــینەیەکی و زەن ـــیدارە پێش ـــەیەکی و، مەترس  هەڕەش
 .جیهاندا لە ئاشتی و ئاسایش تێکدانی بۆ.. ئاگادارکردنەوەیە
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ــانی لە ــادا، واڵت ــیچ لە ئەوروپ ــوان ه ــاڕەزایی خۆپیشــاندانێکی و رێپێ ــدااڵن هێمنیشــدا و ئاســایی و ن ــداری من  بەش
 سـەرپێچی حیـزبێکیش هەچ قۆستنەوەیانە، دژی کە هەیە مندااڵن پاراستنی یاسای واڵتانەدا لەم چونکە پێناکەن،

.. ەوەدەبێـت سـزادان و دادگـایی و لێپرسـینەوە رووبەڕووی.. بەکـاربهێنێ سیاسی مەبەستی بۆ مندااڵن و، بکا یاساکە
.. ناشـێوێنن منـداڵێتی و منـداڵ بێتـاوانیی و دڵپاکی کە ئەوتۆدان هەستیاری و رۆشنبیری ئاستێکی لە خۆشیان هەر

 بە ئاوهـاش..  خۆیـان منـداڵەکانی بـۆ پەرۆشـن بە و سـۆز بە چـۆن وەکـو.. دەزانـن گەلەکانیان سامانی بە مندااڵن
 .دێن گەلەکانیانەوە مندااڵنی هەموو تەنگی

  
 و تەبـایی و سـازان و یەکێتـی و هاوڕێتی و برایی و خوشک و خۆشەویستی فێری کوردیلەکانمان کوردیش، ئێمەی با

 و نـاکۆکی فێـری نەک.. بکەیـن مرۆڤایەتییـان و ئاشـتی و قبـووڵکردن یەکتـری و هاوکـاری و هـاودەنگی و یەکڕیزی
 منـداڵەکانمان بـا.. بکەیـن کینەیـان و رق و سـووکایەتی و بەربەرکـانی و دژایەتی دوژمنایەتی و مشتومڕ و ملمالنێ
.. بـکەن گفتگـۆ و بـدوێن گوڵ زمانی بە بکەین فێریان با.. بکەین بەردبارانیان فێری نەک.. بکەین گوڵباران فێری
 گۆشــیان کــوردایەتی پــاکی هەســتێکی بە بــا.. نەشــیاو و ناشــیرین و زەق و رەق قســەی بە و زبــر زمــانێکی بە نەک

 بە و، بکەیـــن پەروەردەیـــان پەروەری کوردســـتان بە و خۆشەویســـتی و رێـــز و ســـۆز ەب بهێنـــین، رایـــان و، بکەیـــن
 کە بکەین فێریان با.. پەرستی کەس و خۆپەرستی و حیزبایەتی بە نەک.. بکەین ئاراستەیان و رێنمایی دروستيش

 ئـااڵی نەک.. ەوەدەستیان بدەینە کوردستان ئااڵی با..  حیزبەکان بۆ نەک..  هەبێ کوردستان بۆ هاوبەستەبوونیان
 شـوێنی.. تۆڵسـەندنەوە و قـین و شـەڕ فێـری نەک.. بکەیـن لێبووردنیـان و هاوسـۆزی و ئاشـتی فێـری بـا..  حیزبی

ــــگا و قوتابخــــانە منـــدااڵن ــــارییە شـــاری و یاری  خۆپيشـــاندانی شەقامەکــــانی و بەردەبــــاران گۆڕەپــــانی نەک.. ی
 نیشـتمانەکەمان، بکەیـن فێریـان بـا.. یەکتـری سـەر ێڕشکردنەه.. و هۆیهاکردن و جوێندان و توڕەیی و توندوتیژی

 مامۆســـــتاکانیان، دڵســـــۆزەکانمان، ســـــەرکردە شـــــەهیدەکانمان، قارەمانمانەکانمـــــان، پێشـــــمەرگە گەلەکەمـــــان،
 بـا.. بـوێن خۆشـیان.. دەکەن شـیرینمان کوردسـتانی خزمەتـی دڵسۆزانە کە دڵسۆزانەش ئەو هەموو و پۆلیسەکانمان

 نەک.. بکەیـن گەلەکەمانیـان پیرۆزەکـانی بەهـا و، کوردەواریمـان رەسەنەکانی نەریتە و داب و نجوا رەوشتی فێری
..  و داخراوبین کە نییە ئەوە مەبەستیشم.. بکەین بێگانەیان نامۆی کولتوورێکی و، سەقەت نەریتێکی و داب فێری
 تایبەتمەنــدییەکانی و نەریــت و داب گەلیکــیش هەمــوو بەاڵم.. وەرنەگــرین تــر گەالنــی جوانەکــانی شــتە لە ســوود
 داهاتوویـان نەوەکانی بۆ ئەمڕۆ نەوەی.. دەیانپارێزن.. و دەکەن پێوە شانازییان.. و دەوێن خۆشیان و هەیە خۆیان

 .کەلەپوریان و کولتوور و مێژو بەشێکە ئەوە چونکە.. دەگۆازێتەوە
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 مـاددەیەکی وەکـو و دەقـۆزنەوە منـدااڵن اییخۆشـبڕو و سـاوێلکەی و دڵپاکی میدیاکان، و راگەیاندنەکان جاریش زۆر
 خۆیان، تایبەتی و سیاسی مەبەستێکی بۆ هەواڵەکانیان و راپۆرت تێشووی بە کەن دەیان ئاسان و هەرزان و چەور
 پڕوپاگەنـــدەی و بانگەشــە و ریکــالم بــۆ هەڵبژاردنەکانــدا لە یــان.. دەکەن بــۆ کاریــان الیەنــانەی ئەو بــۆ یــان

 وەکــو منــدااڵنیان خۆیــان، تــایبەتیی و، حیزبــی و سیاســی مەبەســتی بــۆ حیزبەکــان کانیخۆکاندیــدە.. هەڵبــژاردن
ـــتەیەکی ـــان کەرەس ـــەرنج و ئاس ـــێش س ـــاون راک ـــێ.. بەکارهێن ـــدااڵن کە ئەوەی بەب ـــت لە من ـــانجی لە و مەبەس  ئام
 .چییە بزانن بەکارهێنانیان

  
 هـیچ لە و، نەقـۆزنەوە کوردیلەکانمـان ەییسـاوێلک و دڵپـاکی چیتـر دەکەین، الیەنەکان و حیزبەکان هەموو لە داوا

 لە واز.. نەهێنن بەکاریان خۆیان مەبەستەکانی بۆ ئاساییشدا و، توندوتیژی و ناڕەزایی خۆپیشاندانێکی و رێپێوان
.. مەکەن تـــاڵ منـــداڵییان قۆنـــاخی چێـــژی و خۆشـــی.. مەشـــێوێنن دڵپاکییـــان و منـــداڵی چیتـــر و بێیـــنن منـــدااڵن

 و دژایەتی فێری.. و مەشێوێینن لێ سەریان.. تێکمەدەن لێ وەنەوشەییان جیهانی ەکانیسەوز خەونە و خەیاڵخۆشی
 پێشــکەوتووەکانی واڵتە لە زۆر لە.. بــژین ئاشــتی و خۆشــی و هێمنــی و ئاســوودەیی بە بــا.. مەکەن دوژمنایەتییــان

 و، سـوورە هێڵـی.. نهەڵبژاردنەکـا بانگەشـەی و حیزبـایەتی و سیاسـی مەبەسـتی بـۆ منـدااڵن قۆستنەوەی جیهاندا،
 .داناون بۆ یاساییان سزایی.. مندااڵن بە کردن بازرگانی یا.. مندااڵن بە دژ تاوان چوارچێوەی دەچێتە

 
 شـــارلی) گۆڤـــاری ئیـــدانەی تونـــدی بە کۆتاییـــدا، لە

 بە کە بێڕێـزییەی و سـۆکایەتی لەو.. دەکەیـن( هیبدۆ
ــــاکەلەی ــــاالنی) شــــەهید ک ــــورد ئ ــــردی( ک  لە کە.. ک

 ژێـر لە کاریکاتێریـدا وێنەیەکـی لە بردوودارا هەفتەی
ـــاوی ـــی) ن ـــاالن چارەنووس ـــی ئ ـــوو چ  گەورە ئەگەر دەب
ــوایە ــاالن گەر نووســیبوویان.. (ب ــدا لە ئ ــا ژیان  و بمای
ــوایە گەەورە  کــارێکی کاریکــاتێرە، ئەم باڵوکــردنەوەی.. دەکــرد ئــافرەت ســەر بــۆ دەســتدرێژیی ئەڵمانیــادا لە.. ب

 بە تـــایبەتيش بە جیهـــان، منـــدااڵنی ســـەرجەم بە کـــردنە ســـوکایەتی.. ڕەوشـــتییەبێ و قێـــزەوەن و رەگەزپەرســـتی
.. بێتـاوانین و دڵپـاکی هێمـای منـدااڵن.. نیـیە بێتاوانتر و دڵپاکتر مندااڵن لە جیهاندا لە چونکە.. کورد مندااڵنی
 ئەگەر کــردووە،نە ئەوەی پێشــبینی بــۆ گۆڤــارە ئەم ئەی.. پێبکــرێ بێڕێزییــان و ســوکایەتی کە نــین ئەوە شــایەنی
ـــاالن ـــوردی ئ ـــا ک ـــوایە، گەورە و بمای ـــگە ب ـــوایە رەن ـــک بە بب ـــۆکی و پارێزەرێ ـــانی لە داک ـــان مافەک  لە و، ئافرەت
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 یـا.. فێربکـردایە منـداڵی بەدەیـان سـااڵنە و مامۆستایەک بە ببوایە یا.. بکردایە خراوان ما  لە و، ستەملێکراوان
 خۆشەویستی و، ئەڵمانیا دڵسۆزی هاواڵتییەکی بە ببوایە یا.. دایەبکر خەنی مرۆڤی و داهێنەر زانایەکی بە ببوایە

.. هەیە فەرەنسـی گەلـی بـۆ تایبەتیمـان خۆشەویستییەکی و رێز کورد ئێمەی.. ببوایە ئەڵمانیا بۆ هابەستەبوونی و
 نیـالدا) خـاتوو کـورد، دڵسـۆزی زۆر دۆسـتی.. فەرەنسـی مافدۆسـتی و ئازادیخواز خانمە قەرزاری بە خۆمان هەردەم
 زۆر فەرەنسا و کورد نێوان پەیوەندی بۆیە.. کورد قوربانی بە ببێت نەمابوو هێندەی کە.. دەزانین نەمر ی(میتیران

ـــرە لەوە ـــاتێرێکی بە کە.. بەرزت ـــی کاریک ـــارلی) قێزەوەن ـــدۆ ش ـــتە درز( هیب ـــانەوە بکەوێ ـــتە.. نێوانم  ئەو کە راس
 شـەرمەزاری و بێڕێزی و سوکایەتی مایەی بە بووش ئەگەر بەاڵم.. کرد بریندار کوردێکی هەموو هەستی کاریکاتێرە

 بە دنیـاوە، هەمـوو لە ئێسـتا تا چونکە.. هیبدۆ شارلی خۆیان گۆڤارەکەی خودی لە بێزکردنەوە و لێبوونەوەە رق و
 .دەزانن قێزەوەنی و رەگەزپەرستی کارێکی بە و، لێکردوون نەفرەتیان و تف هەزاران

 
 ٢١١٦ی جانێوێری ٢١

 
 

 
 

 .بە کۆمەاڵیەتیکردنی منداڵ
  
 
 
 
 
 

 هاوکاری بەبێ.. بژی دوورەپەرێز و تەنها بە ناتوانێت چونکە.. کۆمەاڵیەتییە گیانەوەرێکی سروشتی بە هەر مرۆڤ
 بنیاتنـانی.. بکـات دابـین خـۆی گـوزەرانی و ژیــان پێویستییەکانی و پێداویستییەکان هەموو ناتوانێت هەمەنگیش و

 هۆکـارێکیش دا، ئـادەمیزاد مێـژووی لە بـوون وەرچەرخانێـک ژیـان، پـێکەوە و، کۆمەڵگـا و انشار و دێهات و خێزان
 .شارستانییەکان بنیاتنانی و پێشکەوتن و داهێنان بۆ بوون
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 دابەش خۆیانـدا نێوانیـان لە کارەکانیـان و، دەژیـن کـۆمەڵ بە و کۆمەاڵیەتین تریش، گیانەوەرەکانی زۆری بەشێکی
 . کێوییەکانیش ئاژەڵە و باڵندەکان زۆری بەشێکی مەیموون، زەرەواڵە، مێروولە،  ،هەن: لەوانەش کردوون

  
 لە هەر... و دەبـێ گەلەکەی جوانەکـانی بەهـا و، نەریـت و داب فێـری گەلێـک، یـا کۆمەڵێـک بە سەر تاکێکی هەر

 پـایەی و رادە.. و دەنـێ بنیـات خـۆی کەسـێتی گەلەکەی رەنگوبـۆی و کۆمەاڵیەتییەکـان پێـوەرە پێـی بە منداڵییەوە
 .دەکرێت دیاری کۆمەاڵیەتی

  
ــداڵ ــاتەوە لەو هەر من ــک کە ک ــت لەدای ــەرنجی.. دەبێ ــ  دەدا، خــۆی دەوروبەری س ــ  دوای لە مان ــدییە مان  پەیوەن

 و ســۆز پەیوەنــدی بـاوکی و دایــک تـایبەتیش بە لێــوەی نزیکەکــان کەسـە لەگەڵ. دەەکەن گەشــە کۆمەاڵیەتییەکـانی
.. نەبێــت دەوری لە کەس گەر منــداڵ دەبــین یەکەمــدا، مــانگی لە هەر.. دەبێــت دروســت دانێوانیانــ لە خۆشەویســتی

 یەکســەر بــکەن باوەشــی لە تــر کەســێکی هەر یــا دایکــی گەر.. دەگــری و دەکــات نائــارامی و تەنیــای بە هەســت
 تەمەنـی تـا.. نییە تەنها بە کە لەوەی گوزارشتە کە کە.. دەبێتەوە گەش رووی و دەکات زەردەخەنە و ژیردەبێتەوە

 خــــۆی توانــــایەکی هەمــــوو.. دەکــــات گەشــــە کــــۆمەاڵیەتییەوە رووی لە زیــــاتر..  بچێــــت پێشــــەوە بەرەو منــــداڵ
ــۆ دەبزوێنــێ، پێیەکــانی و دەســتەکان دەزروقێــتەوەو، و پێــدەکەنێ و دەکــات ناســک زەردەخەنەی بەکاردەهێنێــت،  ب

 .رابکێشێت یداخۆ الی بە دەوروبەرەکەی کەسانی خۆشەویسی و سۆز و سەرنج ئەوەی
  

 جیاوازییەکـانیش هـۆی هەیە، جیاوزیـان کۆمەاڵیەتییەکـانیش خەسـڵەتە منـداڵ، هەڕاشـبوونی قۆناخەکـانی پێی بە
 پێداویسـتییەکانی دەسـتەبەرکردنی و پەروەرەکـردن و گۆشـکردن شـێوازی و، هۆش و جەستەی توانای بۆ دەگەڕێنەوە

 لە بـــاس تەســـەلی و وردی بە نـــاتوانین.. وادا ێکیباســـ کـــورتە لە ئـــێمە. دەروونـــی و جەســـتەیی گەشـــەکردنی
 لە.. بکەیـن بـاس قۆناخەکان لە یەکە هەر لە منداڵ کۆمەاڵیەتییەکانی الیەنە گەشەکردنی و منداڵی قۆناخەکانی

 شـێوەیەکی بە باسـەدا لەم بـۆیە.. کـردووە منـداڵ گەشـەکردنی قۆناخەکـانی لە باسـمان پێشتردا، نووسینێکی چەند
 .دەکەین منداڵ کۆمەاڵیەتیکردنی بە لە سبا تەنها گشتی،

  
 و، دڵـتەنگە و دوو کەم و شـەرمن و گۆشـەگیر منداڵەکەیان کە بێدادیانە، و داد و نیگەرانن باوک و دایک جار زۆر
 و نـابێ منـدااڵن بە تـێکەڵ و ناکـا یاری و، دەترسێ و نەناسرا و نامۆ کەسانی لە و، دەشارێتەوە میوانان لە خۆي

ــاوڕێتی ــاگر ه ــد،... و ێن ــا هت ــڕۆش ت ــانە ئەم ئەم ــان کێش ــان و، هەیە بوونی ــان و دایک ــەردا دوای بە باوک  چارەس
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 و شــەرم و گۆشــەگیری تــوونێلی لە.. و بــکەن کــۆمەاڵیەتی ژیــانی بە تــێکەڵ منــداڵەکانیان چــۆن کە.. دەگەڕێــن
 ببێـت منـداڵەکەیان کە ەنئەو خوازیـاری باوکێـک و دایک هەموو کە نییە لەوەدا گومان.. بهێنن دەریان خۆشاردنەوە

 کچەکەشیان) و، پیاوان ناو پیاوی بە ببێت( کوڕەکەیان. )بێت شانـازی و رێـز جێی و، کۆمەاڵیەتی کەسێتییەکی بە
  (.بێت پیاوتر خۆم لە کوڕەکەم کە.. حەزدەکەم: )دەڵێت باوک کوردەواریدا، لە بەڵکو( ژنان ناو ژنی بە
 

.. دەکەن تەنیـایی بە حەز دوون، کەم و شـەرمن و گۆشـەگیر سروشـتی بە رهە منـدااڵن لە هەندێ باسیشە، شایانی
ــدێ ــداڵی هەن ــر من ــۆی بە ت ــدێ ه ــاری نێگەتیڤــی هەڵوێســتی هەن ــراوی دی ــۆمەاڵیەتییەوە، ک ــانە ئەو ک ــاری هۆی  ک

 برینـدارکردنی هەسـت و، تەریقکردنەوە و لۆمەکردن و رووشکاندن: وەک گۆشەگیرییان، هۆی بوونەتە و، تێکردوون
 دەکەن، منـداڵ لە وا بـاوک، و دایک هەاڵنەی رەفتارە ئەم.. خەڵکیدا بەردەمی لە تایبەتیش بە جارێک، چەند بۆ
ــێ لە کە ــی و، روودابمێن ــان ترس ــتە دووبارەکردنەوەی ــیەوە بچێ ــێجگە.. دڵی ــانەش، لەم ب ــدێ هۆی ــزان هەن  هەن خێ

 کـاریگەرییەکی چونکە.. دەزانرێ تي نێگە خاڵێکی بە ئەمەش.. نابن خەڵکی و تر خێزانانی تێکەڵی و، داخراون
 .کراوە و کۆمەاڵیەتی کەسایەتی بە نەبن کە ئەوەی بۆ.. دەبێت مندااڵن لەسەر سەرەکییان نێگەتیڤی

  
 و فێرکردن بە پێویستییان تەنها منداڵەکانیان، کۆمەاڵیەتیکردنی بە بۆ کە بزانن، ئەوە باوکان و دایکان پێویستە

 خۆشــاردنەوە و شــەرم و تەنیــاخوازی و گۆشــەگیری نەخۆشــی لە ئەوەی بــۆ هەیە، یانیارمەتیــدان بە و راهێنــان بە
 لە تەنهـا کۆمەاڵیەتی ژیانی گونجانی چونکە ببن، تر کەسانی بە تێکەڵ ئاسایی مندااڵنی وەکو و، بکەن رزگاریان

 و دایکــان دیخــو کە پێویستیشــە و گرنــ  مەرجێکــی.. بەرجەســتەدەبێت و دەگــرێ دەق راهێنــانەوە و فێربــوون رێــی
 زۆری بە منــدااڵن چــونکە.. منــداڵەکانیان بــۆ دروســت و بــاش نمــوونەیەکی بە بــبن و، بــن کــۆمەاڵیەتی باوکــان

 ئەو زۆری بەشـێکی.. خراپیـانەوە بە و بـاش بە دەکەنەوە، گەورەکانیـان رەفتارەکـانی و کار السایی و، چاولێکەرن
 و کار و کەس لە یا باوکیانەوە و دایک لە دەبن، فێریان نمندااڵ کە کۆمەاڵیەتییانەی خەسڵەتە و نەریت و رەفتار

 پێـی بچـووک.. و دەڕێـژێ ئاو گەورە: " دەڵێـت کە هەیـە، جوانـمان کـوردی پەنـدێـکی.. دەگرن وەریان خزمانیانەوە
 وانئە چـونکە منـداڵەکانتان بـۆ بن سەرمەش  ئێوە باشدا، رەفتاری و جوان کاری لە گەورەکان ئەی واتە "دەخا تێ
 . دەکەن ئێوە لە چاو

  
 قۆنـاخەدا لەم مرۆڤـدا، ژیـانی لە قۆنـاخە گرنگتـرین منـداڵی، قۆناخی کە ئەوەی، لەسەر هاوڕان زاناکان زۆربەی

  کایەوە دێتە لێ کەسێتییەکیان ئایندەدا،چ لە کە لێدەکرێ ئەوەشیان پێشبینی و، دەبن دروست کەسێتی بنەماکانی
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 لەگەڵ رەفتــار و پەیوەنــدی چــۆنیەتی و، هــاوڕێتی و تێکەڵبــوون و ســازان فێــری منــداڵ منداڵیــدا، قۆنــاخی لە.. 
 .دەبێت تردا کەسانی

  
 :کۆمەاڵیەتی و بەشداریخواز دەکەینە گۆشەگیرخواز منداڵێکی چۆن

  
 دەیانەوێــت کە بــکەن دیــاری دیــاریکراو کــۆمەاڵیەتی هەڵوێســتێکی گۆشــەگیر، منــداڵی بــاوکی و دایــک پێویســتە -١

 لەگەڵ کــۆمەڵ بە یــاریی لە منـداڵەکەیان نەکردنــی بەشـداری:  وەک بێــت، کـۆمەاڵیەتی میانەیــدا لە نمنـداڵەکەیا
 چارەسـەری. وەرزشیدا یانەی لە یا قوتابخانەدا، لە ساوایان، باخچەی لە گەڕەک، لە ماڵەوە، لە تردا، مندااڵنی

 و پشـوودرێژبن پێویسـتە.. بگـۆڕن ەتانمنـداڵەک شـەوێکدا و رۆژ لە ناتوانیت ناکرێت، کوتوپڕێکدا لە کێشەیە ئەم
 بـاش بـۆ..  بەرزتر و بەرز بۆ ئاسانەوە لە.. هەنگاو بە هەنگاو.. بکەن لەگەڵدا رەفتاری زانستییانە و ئارامی بە
 تێکەڵــی و، بــکەنەوە نزیکیــان خزمانتــانەوە و کەســوکار منــدااڵنی لە ســەرەتاوە لە.. هەنگــاوبنێن باشــتر بــۆ و

ــداڵەکانیان ــکەن من ــیدو.. ب ــدااڵنی لەگەڵ ای ــان من ــر.. دراوســێکانتان و هاوڕێکانت ــاخچەی لەگەڵ دوات ــاوایاندا ب  س
 بنەڕەتـی قوتابخـانەی چووشـە کە.. ببەن کردنەوەی ئاسایی بەرەو پێکەوە دادەکاندا، لەگەڵ تا ببەستن پەیوەندی

 و، بیربکــات لە گۆشــەگیری کە بڕەخســێنن بــۆ باشتریشــی زەمینەیەکــی.. و هەبێــت هــاوڕێی کە بــدەن هــانی زیــاتر
 .بکات بەشداری قوتابخانەکەیدا هەمەجۆرەکانی چاالکییە لە.. و بێت مندااڵن تێکەڵی

  
 دێـتە ریزبەنـدی نووسـتن، و، بەسـوود خـواردنی و، خـاوێن ئـاوی خواردنەوە و، پاک هەوای هەڵمژینی دوای لە -٢

 بـۆیە.. منـدااڵن کـۆمەاڵیەتیکردنی بە و بـوون تـێکەڵ بـۆ گرنگە زۆر هۆیەکی یاری مندااڵن، بۆ یاری پێویستی سەر
 بـکەن پـێ یارییـان پێکەوە تا.. دەکرێن زیاتر منداڵی بە کە بکڕن منداڵەکەتان بۆ یارییانە بابەتە ئەو پێویستە

 لە زیـاتر یـا تر منداڵێکی لەگەڵ کە میکانوو، کۆمەڵێک بە یا پاڵو، شەش کۆمەڵێک بە کردن یاری نموونە بۆ.. 
 زۆر یـاریی بابەتی.. دەکرێ منداڵ دوو بە کە( مـار و پەیـژە) یاری یا.. بکەن دروست لێ شتی پێکەوە منداڵ، دوو

 .دەکرێن زیاتر یا منداڵ دوو بە کە هەن،
  
 و کـۆمەاڵیەتی چەمکەکـانی بنیاتنـانی لە دەبینێـت گرنـ  رۆڵێکی چیرۆک.. منداڵەکەتان بۆ چیرۆک گێڕانەوەی -٣

ــــۆ.. منــــداڵ الی لە بەرجەســــتەبوونیان ــــۆ چیرۆکانەیــــان ئەو و، وریــــابن زۆر یەب ــــکە بە کە هەڵبژێــــرن، ب  چەم
 .کراون هەوێن کۆمەاڵیەتییەکانیان
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 ئەوەی بۆ نەگەتی ، هۆیەکی بە بووە و بترسێت شتێک لە یا.. هەبێت کەسێتی گرفتێکی منداڵەکەتان لەوانەیە -٤
 پـێکەوە.. بگێـڕێتەوە بـۆ گرفتەکەیتـان اب لێبگرن، گوێی و بیدوێنن نەرمی بە.. ناکۆمەاڵیەتی کەسێکی بە بووە کە

 .بکەن کێشەکەی چارەسەری
  
 و، نـاوێ خۆشـیانی کە بکـا، یـاری کەسانێکدا یا گەلێك، منداڵ گەڵ لە کە مەکەن ناچار منداڵەکەتان زۆر بە -٥

 .گەڵیاندا لە ناکات ئارامی و خۆشی بە هەست
 ئاهەنگی بۆ یاری، شاری بۆ میوانداری، سەیران،  ،ئاهەن و شایی و زەماوەن: وەک کۆمەاڵیەتییەکان، بۆنە بۆ -٦

 بـۆ بـدەن هانیـان و، بەرن منـداڵەکەتان لـوا، بۆتـان گەر تـر کۆمەاڵیەتی بۆنەیەکی هەر بۆ نەورۆز، جەژنی رۆژی
 .بۆنانەدا لەو کردن بەشداری

.. بکـات بانـ  نیهاوڕێکـا خـۆی ئـارەزووی بە بـا و، سـازبکە منـداڵەکەتان بـۆ دایکبـوونی لە جەژنی ماڵەوە لە -١
 هەڵپەڕکی و، وتن گۆرانی بۆ بدەن هانیان و، لێدەن بۆ کوردییان گۆرانی.. لێبکات پێشوازیان چۆن کە بکەن فێری

 .بکات هاوڕێکانی ئامادەبوونی سوپاسی و بکا قسە خۆی کۆتاییدا لە با.. خۆش قسەی و پێکەنین و، سەماکردن و
  
 ..".پێدەکەنێ کە منــداڵێکە دیمەنی.. ئاسماندا ژێـر لە مـەندی جوانتـرین: "دەڵێت( کبلنـ  روبـارد) 
  
 و لێــبکەن دەستخۆشــی و ئـافەرین نەچێــت یادتـان لە.. نــا کــۆمەاڵیەتی ئەرێنیـی هەنگــاوێکی هەر منـداڵەکەتان -٨

 .بکەن پاداشتی
 

 : بکەن منداڵەکانتان فێری جوانانە رەفتارە ئەم
  
 ، یارمەتیـت بە: )وشـانەش لەو.. هەیە کوردیمان باوی و جوان وشەی هەندی: کردن سوپاس و وەرگرتن مۆڵەت -١

 وشـە ئەم پراکتیکـی شـێوەیەکی بە کەسـوکار، و باوکـان و دایکـان ئەگەر( سـوپاس زۆر سـوپاس، پێبدەی، رێم گەر
 ننـادە پێ بایەخیان منداڵەکانيشیان.. نەهێنن بەکاریان منداڵەکانیاندا خودی گەڵ لە و، یەکتری لەگەڵ جوانانە

 هەر لە هاوڕێیەکیــان، لە شــتێک یــان کــرد، کەســێک لە شــتێکیان داوای کە منــداڵەکانتان پێویســتە نمــوونە بــۆ.. 
ــیە جــوان. بخــوازن کەســێک ــبکەن داوای فەرمــان شــێوەی بە کە نی ــکەن داوای شــێوەیە بەم وایە جــوانتر.. لێ  بە: )ب

 ئەم لەســەر منــداڵەکانتان راهێنــانی و رکــردنفێ( دەکەم سوپاســت زۆر..  ؟..لێبخــوازم ئەوەت دەتــوانم.. یارمەتیــت
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 بەشـێکی.. مامۆسـتاکانی و هاوڕێکـانی الی لە زیـاتر خۆشەویسـتییەکی و رێـز مـایی دەبـنە جوانـانە، وشـە و رەفتار
 .دەگەڕێتەوە دڵسۆز باوکانی و دایکان ئێوەی هاندانی بۆ شانازیش

  
 چـاوەڕێی رەنـگە.. لێـدەکەن پرسـیارێکتان ەکانتانمنداڵ کە: نەبڕن کەس بە قسە کە بکەن منداڵەکانتان فێری -٢

 و دایکـان لە هەنـدێ..  ببـڕن پـێ قسـەکەتان بـدەنەوە، تەواو پرسیارەکەیان وەاڵمی تەواوی بە کە نەکەن، ئەوە
 و هەڵەیە شێوازە ئەم.. دەبن منداڵەکانیان ئارەزووی و داوا کەچی مل بکەن، تەواو قسەکانیان لەوەی بەر باوکان
 نەگرتن ئارام فێری مندااڵنە ئەو چونکە.. ببڕن پێ قسەکانیان کە بدەن منداڵەکانیان بە رێ باوک و دایک نابێت

 تـا..  بکرێت گرتن ئارام فێری منداڵ کە ئەوەیە چارەش تەنها..  دەبن تر کەسانی لە رێزنەگرتن و خۆپەرستی و
 گەورەکـان لە رێـز کە بکـرێن ئەوەش یفێـر پێویستە..  دەکەن تەواو قسەکەیان تر کەسێکی هەر یا باوکی و دایک
 .بگرن

  
 نــانخواردن دەســتووری منــدااڵن کە نیــیە ئاســان ســااڵن، شــەش تەمەنــی لە بەر: نــانخواردن خــوانی لە رێزگــرتن -٣

ـــێ ـــکەن جێبەج ـــد بەاڵم.. ب ـــتوورێکی چەن ـــاکار دەس ـــتە هەن س ـــدااڵن پێویس ـــەریان من ـــرێن، لەس : لەوانەش رابهێن
 دەمیانـدا لە خـواردن ئەگەر تـایبەتیش بە قسەبکەن، زۆر نانخواردندا کاتی لە اتوه گەر مندااڵن سەرزەنشتکردنی

 کە بکەن فێریان.. بەکاربهێنن تر کەرەسەکانی و پەرداخ و چەقۆ و چەتاڵ و کەوچک چۆن کە بکەن فێریان.. بێت
 بـۆی کە دابنیشـێ ەداشـوێن لەو دەبێـت.. نانخواردندا خوانی دەوری بە بگرن، خێزان دانیشتنی باوی نەریتی لە رێز

 و دەستخۆشـی دوایشـدا لە.. بەجێبهێڵێـت نـانخواردنەکە خـوانی نابێت نەبوو بەدڵ خواردنەکەشی گەر.. کراوە دیاری
 .بینی خواردنەدا ئەو ئامادەکردنی و دروستکردن لە ئەرکیان کە بکات، ئەوانە هەموو و دایکی سوپاسی

  
.. بگــرن گەورەکـان تایبەتمەنـدیی لە رێـز بـن ئەوە فێـری منـدااڵن ئەوەی بـۆ:  تایبەتمەنـدییەکان لە رێزگـرتن -٤

 لێدانی بەبێ:  نموونە بۆ بگرن، منداڵەکانیان تایبەتمەندییەکانی لە رێز جار یەکەمین باوکان و دایکان پێویستە
 لە گــۆی هەڵمەقــورتێنن، گفتوگۆکانیــان لە خۆتــان.. بــکەنەوە ژوورەکانیـان دەرگــای نــابێ وەرگــرن مــۆڵەت و دەرگـا

 رەفتـارانە ئەم چونکە مەپشکێنن، ژوورەکانیان ناو شتەکانی قسەدەکەن، تەلەفۆنەکانیان بە کە مەگرن قسەکانیان
 .دەکەن دروست منداڵەکانتان الی لە متمانەیی بێ و بڕوایی بێ هەستی

  
  ئەوەی بەاڵم.. ترووبدا منداڵدا دوو نێوان لە چون و چەند و مشتومڕ گەر سروشتییە شتێکی: دۆژمنایەتی بۆ نا -٥
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 مشـــتومڕەکەیاندا و نـــاکۆکی لە خـــرا  کـــاردانەوەیەکی ئەوەیە لێـــی بـــن گ بێـــدە و لێـــبکەن چاوپۆشـــی نابێـــت کە
 تـایبەتیش بە.. تـردا منـدااڵنی لەگەڵ و یەکتـری لەگەڵ ئـازاردان و لێـدان و شەڕ و توندوتیژی وەکو ..بکەوێتەوە

 خێرایی بە لێدەرە، منداڵە ئەو باوکی و دایک پێویستە.. بدا تر منداڵێکی لە جارێک چەند منداڵێک هاتو ئەگەر
 داوای.. بکەنەوە پەشیمانی ناپەسەندەی رەفتارە لەم و، بزانن هەڵە بە منداڵەکەیان..  بکەن گرفتەکە چارەسەری

 .بکات لێدراوەکە منداڵە لە بەخشین و لێبووردن داوای بچێت یەکسەر و، نەکاتەوە دووبارەی چیتر کە لێبکەن
  

 و نەکەن کەس بە گــێچەڵ داهاتووشــدا لە کە دەکــات ئەوە فێــری منــداڵ.. لێبــووردن هــونەری و هەڵەزانــین بە خــۆ
 بە و، بەرن هۆشـیان بۆ پەنا نەخوازراویش، کێشەیەکی هەر چارەسەرکردنی بۆ.. بن گەورەیی دڵ و لێبووردن فێری
 .بکەن چارەسەریان ئاشتی

 
.. دێــت زانییــانەوە زۆر لە و زیرەکـی لە ئەمەش دەکەن، فڕوفێــڵ جــار نـدێهە منــدااڵن:  فڕوفێــڵ رەتکـردنەوەی -٦

 بە درێـژە ئەوەی بـۆ هانـدان دەبێـتە منـدااڵن بـۆ ئەمە بـن، سەرسـام و بێـدەن  فێڵەکانیـان ئاستی لە ئەگەر بەاڵم
 کە انەیەلەو نەخـوازراو، و ناپەسەند رەفتارێکی و خوو دەشبێتە.. بدەن تر کەسانی هەڵخەڵەتاندنی بە و فڕوفێڵ

 ناشـیرینە و خـرا  شـتێکی فڕوفێڵ کە بکەنەوە، منداڵەکانتان ئاگاداری پێویستە بۆیە.. پێبدەن درێژەی گەورەشبن
 لە گەورەکانـدا، لەگەڵ نە و منـدااڵن لەگەڵ نە نابێـت.. ببـنەوە راسـتییەکان رووبەڕووی دەبێ درۆ، لە جۆرێکە و،

 .درۆبکەن و فێڵ رەفتارەکانیاندا لە و قسەکانیان
  

 کەس زمانت بە و مەکە درۆ:  وتی ؟..بوێم خۆشیان خەڵکی تا بکەم چی: وت مامۆستاکەم بە: "دەڵێ جەمهەر بوزەر
 ".مەڕەنجێنە

 
 بگـرن گەورەتر خۆیان لە کەسانی لە رێز کە بکەن ئەوە فێری منداڵەکانتان پێویستە: تر کەسانی لە رێزگرتن -١

.. دەهێنـین بەکاریـان رۆژانە کە هەیە جوانمـان وشـەی کوردیمانـدا ینیشـیر زمانی لە.. بەرن ناویان جوانیش بە.. 
 نەنە هـاوڕێ، پـوورێ، بـراژن، تاتە، دادە، کاکە، دایکە، باوکە،: )وەکو رێز، لە و خۆشەویستی لە گوزارشتن کە

 بە کە بکەن ئەوەشیان فێری( هتد... خۆشەویستان، دڵسۆزان، بەڕێزان، ، برایانم خۆشکانم، گیان، باپیرە گیان،
 بـاش، ئێوارەتان باش، رۆژ باش، بەیانیتان: )وەکو بکەن، یەکتری لە ماڵئاوایی و پێشوازی شیرین و جوان وشەی
 خسـتنە دەسـت - تەوقەکـردن) ،(...شـاد، شـەو ئـاوابێ، ماڵتـان تر، دیدارێکی تا لەگەڵ، خواتان بەخێربین، زۆر
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 شـتانەش ئەم. دەبەخشـێ گەورەکـان بە و منـدااڵن ەب دەروونیـیش رێزێکـی و هەسـت و جـوانە نەریتێکـی( دەست ناو
 .دەبن فێریان بەردەوام راهێنانی بە نابن، فێریان جارێک بە مندااڵن

  
 و بــکەن بەش هاوڕێکانیانــدا لەگەڵ شــتەکانیان دەکەن یــاری کە فێــربکەن، منــداڵەکانتان: یارمەتیــدان رووحــی -٨

 بە یـاری نیـیە بۆیـان ئەمـانیش.. بـکەن ئەمـان شـتەکانی بە یـاری هاوڕێکانیان نەهێڵن ئەگەر بکەن، یاری پێکەوە
 کەسنەویسـتی و خۆپەرسـتی و قورخکردن بە درێژە ئەگەر دەکەن، بەوە هەست ئەوسا.. بکەن هاوڕێکانیان شتەکانی

 دڵە لە بەشـــداری و یـــارمەتی رووحـــی ســـەرەتاوە لە پێویســـتە بـــۆیە.. دەبـــن زەرەرمەنـــد بـــدەن، کەلەڕەقییـــان و
 .بکەین خۆش لەکانمانکوردی قنجەکانی

  
 کـۆمەاڵیەتیکردنی بە لەسەر کارگەرییان کە دەکەین، دامودەزگایانە و، الیەن ئەو باسی چڕیش بە و کورتی بە زۆر

 :هەیە مندااڵندا
  
 دروســتبوونی نهێنــی رێــز، و خۆشەویســتی و ســۆز لە پــڕ و، تەبــا خێزانــی کەشــوهەوایەکی ســازکردنی: خـــــێزان -١

 و، ژیـان ئەلفـوبێی منـدااڵنە، قوتابخـانەی یەکەمـین و ژیـنگە یەکەمـین خێـزان سـەرکەوتووە، کۆمەاڵیەتی کەسێتی
.. دەبــن فێریــان و دەگــرن وەریــان خێزانەکانیــانەوە لە نەریتەکانیــان، و داب و خــوو و رەفتــار و خەســڵەت زۆربەی

 کردنـی دابـین تەنهـا کـان،خێزانە ئەرکـی.. هەیە منـدااڵن ژیـانی رەوتی لەسەر گەورەیان کارتێکردنێکی خێزانەکان
 بەڵکـو نیـیە، منـداڵەکانیان دەروونییەکـانی و جەسـتەیی گەشـەکردنی پێویستییەکانی و پێداویستییەکان گرنگترین

 تـاکێکی بە ببێـت هەرەیەکەیـان تـا.. بـکەن ئاراستەشـیان و پەروەردە و گـۆش دروسـتی بە و جـوانی بە پێویستیشە
 مندااڵن نێوان خۆشەویستی و سۆز گرنگی لەسەر جەخت زۆر زاناکان.. ێتهەب رۆڵی کۆمەڵگاکەیدا لە و کۆمەاڵیەتی

ــانی و ســۆز بێگومــان.. خێزانەکــانن دینەمــۆی دایکــان.. دەکەنەوە دایکانیــان و  دایــک.. ســنوورن بــێ دایکــان میهرەب
 .پەروەردەکارە و مامۆستا یەکەمین

  
 ".دایکم بۆ دەگەڕێنەوە.. گەیشتووم پێیان بەرزییەی پایە و ناوبان  هەموو ئەو شانازی:" دەڵێ ئادەمیز جۆن

  
 و، راهێنـان و فێرکـردن و پەروەردەکـردن ئەرکـی فەرمیـیە، کۆمەاڵیەتی دامەزراوەیەکی قوتابخانە: قوتابخـــانە -٢

 و پەروەردە.. قوتابخانەکــانن دینەمــۆی مامۆسـتاکان.. منــدااڵن بــۆ پێشـکەوتووە رۆشــنبیریی و زانیــاری گواسـتنەوەی
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 لەبـــار هەلـــومەرجێکی پێویســـتە.. هەیە لێهـــاتوو هونەرمەنـــدی مامۆســـتای بە پێویســـتی و هـــونەرێکە فێرکـــردنیش
.. بــکەن قوتابییەکانیــان کۆمەاڵیەتییەکــانی رەفتــارە بە و هــۆش و لەش بە گەشــە ئاســانی بە ئەوەی بــۆ ســازبکەن

 قوتابخـانە.. منـدااڵن انیبەهرەکـ و توانا گەشەکردنی لە و فێرکردن لە هەیە بەرچاوی رۆڵێکی قوتابخانە چونکە
 مامۆســتایان بــۆ ســەر هەموومــان پێویســتە.. دەکــا دروســت داهاتوومــان و ئەمــڕۆ نەوەی و، پەروەردەیــیە کــارگەیەکی
 .بین سنگەوە بە دەست دڵسۆزییاندا و شکۆداری و بەخشندەیی و پیرۆز ئەرکی ئاستی لە و، دانەوێنین

  
ــان کــارتێکردنێکی.. دەکەن یەکتــری زیــاتری وچۆیەکیهــات کە خزمــان و کەســوکار: خزمــان و کەســوکار -٣  ئەرێنیی

ــدی گەشــەکردنی لەســەر ــۆمەاڵیەتی پەیوەن ــدااڵن ک ــز و ســۆز ئاســانیش بە.. هەیە من ــایی و ری  لە هــاوڕێتی و دڵنی
 .دەبن دروست منداڵەکانیاندا نێوانیان

 
ــانی -٤ ــدن هۆیەک ــدنەکان: راگەیان ــاری راگەیان ــگە زانی ــاڵودەکەنەوە، هەمەڕەن ــامەی و الکیچــا ب  هەمەجــۆرەش بەرن

 سوودێکی کۆمەاڵیەتییەکان، و پەروەردەیی ئاراستەکراوە بەرنامە بێگومان.. دەکەن کوردستان مندااڵنی بە پێشکەش
 لەسـەر هەڕەشـەن مەترسیداریشـن، زۆر راگەیاندن، هۆیەکانی کاتیشدا هەمان لە بەاڵم.. دەبەخشن مندااڵن بە زۆر

 رەسەنەکان نەریتە و داب لە زۆر چونکە.. ئینتەرنێت و تەلەفزیۆن تایبەتیش بە ن،مندااڵ کۆمەاڵیەتی گەشەکردنی
 کۆتـاییش.. کوردیمـان کولتـووری بە نامۆن کە دەبن تر بەهای کۆمەڵێک فێری و، دەشێوێنن پیرۆزەکان بەها لە و،
 بـۆ دەگـۆازنەوە ااڵنمنـد.. دەهێـنن گیـان نەنە و، کـوردۆ بـاپیرە هەقایەتەکـانی و نەزیـلە و چیـرۆک گێڕانەوەی بە

 هەیە مندااڵن ژیانی و رەفتارەکان لەسەر خراپیان کاریگەریی بەشێکیان کە.. ئێنیمەیشن و کارتۆن فیلمی سەردەمی
 کـورد مندااڵنی بۆ گەر بکرێن، کۆنترۆڵ وردی بە دەکرێن مندااڵن پێشکەشی فیلمانەی ئەو پێویستە بۆیە.. دەبێت و

 . قەدەغەبکرێن نمایشکردنیان نەشیان
  
 لە بکێشـن، کۆمەڵـدا بەسـەر بـاڵ زیـاتر ئاشـتی و ئارامی و هێمنی تا: کۆمەڵگا کۆمەاڵیەتی و سیاسی باردۆخی -٥

 کــۆمەاڵیەتی گەشــەکردنی لە باشــتر و زیــاتر ئەمــانە.. نەبێــت کێشــەیان خەڵکــی ژیــانەوە بژێــوی و ئــابووری رووی
 بژێـوی و ئـابووری بـاری تا ئارادابن، لە سیاسی لمالنێیم و نائارامی و ئاژاوە تا بەاڵم.. دەکەن هاوکاری مندااڵندا

 داهـاتووی و ئەمڕۆ ژیانی لەسەر ئەرێنیشیان کاریگەری.. سڕدەبێت و سست کۆمەاڵیەتیش گەشەکردنی..  بێت خرا 
 .دەبێت مندااڵن
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 بەسـتنی پەیوەنـدی بـۆ بـدەین، هـان منـداڵەکانمان پێویسـتە دەکەیـنەوە ئەوە لەسـەر جەخـت دووبـارە کۆتاییدا لە
ــاوڕێتی ــۆمەاڵیەتی، و ه ــێک چــونکە ک ــت لە هەرکەس ــانی ئــارەزووی و هەس ــر کەس ــی.. بگــا ت ــاتری مەودایک  بــۆ زی

ــۆ دەڕەخســێنێت، ــت تــردا کەســانی لەگەڵ ئەوەی ب ــوڵ یەکتــری و بگونجێ ــز و بــکەن قب  بە و، بگــرن یەکتــری لە رێ
 بە هەردەم کە بکەیــن ئەوشــیان فێــری.. بکەیــن لێبووردەنیــان و خۆشەویســتی فێــری بــا.. بــژین خۆشــی و کــامەرانی
 .هەڵبکەن یەکتریدا لەگەڵ وەرزشـییەوە رووحێکی

 
 ٢١١٦ی فێبریوێری ٥

 
  
 
 

 .سوودەکانی خوێندنەوەی چیرۆک بۆ مندااڵن لە پێش نووستندا 
 
  
 
 
 
 
 

 لە.. باڵوتــرە و باوتـــر ئەدەب تــری جۆرەکــانی هەمــوو لە ئەدەب، لقەکــانی لە لــقە گرنگتــرین و کــۆنترین چیــرۆک
 مرۆڤـدا داهـاتووی و ئەمـڕۆ ژیـانی لەسەر رەنگدانەوەی و کاریگەری زیاتر هونەرییەکانیش و ئەدەبی هۆکارە هەموو
 و فێرکـردن و پەروەردە هۆکـاری گرنگتـرین مندااڵنە، رۆشنبیریی سەرچاوەی گرنگترین ، مندااڵنیش چیرۆکی. هەیە

 و هـۆش و بیر باشتریش و خێراتر و، پێبگەن زووتر روستید بە ئەوەی بۆ دەدات، مندااڵن یارمەتیی فێربوونیشە،
 .دروست و راست رەفتاری و بەرز رەوشتی چاندنی بۆ ئاسانیشە هۆکارێکی.. بکەن گەشە بەهـرەکانیان و ئەندێشە

 
ــێمە ــایتەکاندا لە دا( ٢١١٥ - ٤ - ٣)  لە ئ ــر لە س ــاوی ژێ ــارەی) ن ــی دەرب ــدااڵن چیرۆک ــێوەیەکی بە( من  گشــتی، ش

 گرنگتـرین لە بـاس کـورتی بە زۆر نووسـینەمدا، لەم. کردووە منـدااڵن چیرۆکی گرنگییەکانی لە و سوود ەل باسمان
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 کە مەبەستەی بەو.. دەکەین نووستندا پێش لە مندااڵن بۆ هەقایەت و چیرۆک خوێندنەوەی یا گێڕانەوە سوودەکانی
ــان ــی. لێــوەربگرن ســوودی خۆشەویســت باوکــانی و دایک  شۆڕشــێکی لە بوارەکانــدا، هەمـــوو لە تەکنۆلۆژیــا ئەگەرچ

 منـدااڵنیش، بـواری بێگومـان.. دەبینـین سـەمەرەتر و سـەیر داهێنـانی رۆژ دوای لە رۆژ.. و دایە دانەبـڕاو داهێنانی
 و، ئایپـات مینـی و ئەتـاری و پلەیستێشن ئامێری لەوانەش.. بەرکەوتووە پێشکەوتن و داهێنان لە پشکی و تیشک

 و هەقـایـەت و نـەزیلە و چـیرۆک ئەمڕۆش، تا بەاڵم. مندااڵن بۆ یاری تری دروستکراوی تیبابە و دەزگا دەیان بە
 کوردەواریـدا لە چیرۆکانە، ئەم.. نەبوونەتەوە کاڵ چەژیان و خۆشی رەسەنەکانمان فـۆلـكلۆرییە ئەفسانە و داسـتان

 هەقــایەتی و چیــرۆک رەنگینــی و دەوڵەمەنــد زۆر گەنجینەیەکــی. نــاودەبرێن یــش( گوێئاگـــردان چیرۆکەکـــانی) بە
 مریشـکە کــۆڕنۆ، ئەحەی زێـڕین، کاکــۆڵ هەنـارە، دەنکە بیبلە، و تیتلە: لەوانەش.. هەیە مندااڵن بۆ فۆلکلۆریمان

 کە.. هتـد …و ئەژدیهـاکە و ئـازاکە کوڕە ئەفسووناوییەکەی، فەلکە و چەرخ و جادووبـاز پیرەژنی رێوی، و قوندە
 شێوازێکی بە کچەزاکانیان یا کوڕەزا مندااڵنی بۆ یا منداڵەکانیان بۆ باوک یا دایک یا باپیرە یا داپرە چیرۆکخوان

 لە ساڵـــێک) یــا( رۆژان لە رۆژێــک) یــا( نەبــوو هەبــوو) دەســتەواژەی بە.. دەگێــڕانەوەوە بۆیــان خۆشــەوە و شــیرین
 و هەرگیـزا نەبیـنم مەرگـتان.. نێرگز چەپکێ و گوڵ چەپکێ) بە کۆتاییەکەشی( ..:دەڵێن و دەگێڕنەوە) یا (سـااڵن
 چیرۆکـی بـۆ ئەمڕۆ هەڵسەنگاندنی پێی بە.. (نەبـڕا پـێ هیچــیشم.. دڕا کاڵشـەکانم و هاتمـەوە منیش)یا( هەرگیز

 ناشــێن مندااڵن بۆ ئەنجامەوە، و بیرۆکە رووی لە فۆلکلۆرییەکان هەقایەتە لە و چیرۆک لە زۆر بەشێکی مندااڵن،
 سـەردەمە ئەم منـدااڵنی بـۆ ئەنجامەکانیـان یا.. نین تێدا مندااڵنیان چیرۆکی تییەکانیپێویس مەرجە و بنەماکان و

 .  لەبارنین
 
 دەنــکە بـۆ خــۆش ژیـانێکی بە چیـرۆکەکەش کۆتــایی و، تێـدایە جــادووی کە( هەنـــارە دەنــکە) چیرۆکــی نمـوونە بـۆ

 جـادووکردن بە بـڕوای کە دەکـات داڵمنـ لە وا ئەمە.. دێـت هەنـارە دەنـکە بـاوەژنەکەی ژیانی کۆتایی بە و هەنارە
 .(فەلەکەکەی و چەرخ و باز ئەفسوون پیرەژنی) چیرۆکی لە بیرۆکە، هەمـان هەر.. هەبێت

 
 ئەندێشـەی لە پـڕە جیهـانێکە.. شادییە و خۆشی لە پڕ جیهانێکی.. بەهایە گران زۆر گەوهـەرێکی مندااڵن چیرۆکی
 لە زۆری گرنگییەکـی چیـرۆک.. دەربچـن لێی ناکەن حەز ئیتر.. ورەژو بچـنە لێی مندااڵن کە.. داهێـنان لە و ناسک
 بە چیـرۆک منـدااڵن، پسـپۆری پزیشـکانی و پەروەردەکاران و مندااڵن سایکۆلۆژیای زانایانی. هەیە مندااڵندا ژیانی

 بـۆ وە،بگەڕێـنە پێویسـتە زۆر کە دەکەن، دایکـان لە داواش.. دەزانـن کـارتێکەر پەروەردەی هۆکارەکـانی گرنگترینی
  بنـوون دڵشادییەوە و دڵنیایی بە ئەوەی بۆ.. نووستندا پێش لە منداڵەکانیان بۆ چیرۆک خوێندنەوەی یا گێڕانەوە
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 .نەبینن ناخۆش خەونی.. و
 

 بـێ و الیەنگیـری بێ بگێڕنەوە؟ یا بخوێننەوە مندااڵن بۆ چیرۆکەکان دایکان کە دەکرێت، ئەوە لەسەر چەخت بۆچی
 و ســۆز ئەو گەڵیــدا، لە هـــاوڕاین زۆربەمــان و راســتییەکە ئەمە بەاڵم بــوارەدا، لەم اوکیشبــ رۆڵــی کــردنەوەی کەم

.. نـین باوکانـدا دەنگـی لە.. هەن دایکانـدا دەنگـی لە کە سروشتییەی، چەژە و شیرینی و نەرمی و هێمنی و ناسکی
 لە.. منـــدااڵن بـــۆ ۆکچیـــر خوێنـــدنەوەی و گێـــڕانەوە لە دەزانـــن ســـەرکەوتووتر و تـــوانتر بە دایکـــان زاناکـــانش

 بـۆ دەنگیـان مندااڵن ی( % ٦٢) لە.. درا ئەنجام مندااڵندا زۆری ژمارەیەکی نێوان لە کە مەیدانیدا، راپرسییەکی
 ١) لە.. دا باوکان بۆ دەنگیان يش( % ٣١) لە.. باوکان لە باشترن چیرۆکدا خوێندنەوەی لە دایکان کە دا، ئەوە
 رێــژەی هێــندەی دوو دایکـان، دەنگەکـانی رێــژەی راپرسـییەدا، لەم.. دا ال هەردوو یەکسـانی بـۆ دەنگیان یش( %

 .باوکانن دەنگەکانی
 

..  دەخوێندمەوە بۆ چیرۆکی دایکم منداڵیمەوە، لە هـەر": دەڵێ( روزبـن مایـکل) مندااڵن ئەدەبی ناسروای نووسەری
 بـۆم بــارە چەنـد و دووبــارە هەنـدێکیان کە لێــدەکرد، داواشـم خوێندوونەتەوە، بۆمی دایکم کە هەن زۆرم کتێبێکی

ــوێنێتەوە ــت "بخ ــاتر لەمە نامەوێ ــەرناوی لە زی ــینەکەم س ــکەومەوە، دوور نووس ــمە ب ــەر دێ ــرین س ــوودەکانی گرنگت  س
 : نووستندا پێش لە مندااڵن بۆ هەقایەت و چیرۆک خۆێندنەوەی یا گێڕانەوە

 
ـــی دوای لە -١ ــــژی رۆژێک ـــڕ درێ ـــاریکردن لە و کۆشـــش لە پ ـــنەوە لە و ی ـــەکەت و هەڵبەزی ـــوون ش ـــۆمە لە.. ب  و ل

 کە.. هەیە ئەفسوونی کارتێکردنێکی منداڵ، بۆ چیرۆک خوێندنەوەی یا گێڕانەوە.. منداڵ لە گەورەکان تووڕەبوونی
 دەنـگە بە.. خـاودەبنە چاوەکـانی پێڵـووی و دەمارەکانی و ماسوولەکەکانی دەکاتەوە، کپی زیاتر( ڤالیۆم) حەبی لە
 .دەبینێت خۆشیش خەونی.. و دەنوێت دڵنیاییەوە بە و خۆشی بە.. دایکی شیرینەکەی و سۆز لە پـڕ
 
 دڵە لە خوێنـدنەوە ئـارەزووی و حۆشەویسـتی منـداڵییەوە لە هەر ئەوەی بۆ.. ئەرێنییە هەنگاوی یەکەمین ئەمە -٢

 بە.. و کتێب هـاوڕێی بە نبب و، بگـرن گۆڤارەوە و کتێب بەخوێندنەوەی خوو و، بڕوێن مندااڵندا پاکەکـانی و قنـج
 .خوێندنەوە خووگرتووی

 
  و بـیر و، بگرن گوێ باشی بە کە دەبن ئەوە فێری مندااڵن..  مندااڵن بۆ چیرۆکدا خوێندنەوەی یا گێڕانەوە لە -٣
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 .بێت چیرۆکخوێن الی لە گوێیان و چـاو و هـۆش
 
 منـدااڵن بە کـراو دیـاری پیـرۆزی و سـوود بە پەیـامێکی.. چیـرۆکەوە خوێنـدنەوەی یـا گێڕانەوە رێی لە دەتوانن -٤

 هەســتی.. کوردســتان و کـورد بــۆ هاوبەسـتەبوون و دڵســۆزی و( پەروەری کوردسـتان) چانــدنی نمـوونە بــۆ بگەیەنـن،
 .مرۆڤـایەتی و خۆشەویستی

 
 یـاتبن منـدااڵن دروسـتی کەسـێتییەکی میانەیـانەوە لە بتـوانن کە هەنگاوە، یەکەمین نووستن پێش چیرۆکەکانی -٥

 ،(راسـتگۆیی) دەربـارەی چیرۆکـێ: نمـوونە بـۆ. بـڕوێنن دڵیانـدا لە جوانەکـان و بەرزەکـان رەوشـتییە بەها و، بنێن
( پێشـمەرگە قارەمـانێتی) دەربـارەی چیرۆکـێ ،(پەروەری نیشـتمان) دەربـارەی چیرۆکێ ،(دڵسۆزی) دەربارە چیرۆکێ

 .هتد …
 
 تــازە رســتەی و وشــە کۆمەڵێــک و دەکــات گەشــە منــدااڵن یزمــان چیــرۆکەوە، گێــڕانەوەی و خوێنــدنەوە رێــی لە -٦

 لەم باش سوودێکی قوتابخانەشدا، وانەکانی لە دەبێت، رەنگینتر و دەوڵەمەنتر وشەکانیان فەرهـەنگی و، فێردەبن
ــە ــتە و وش ــان رس ـــرن تازانەی ــایبەتی بە.. وەردەگ ــدا وانەی لە گەر ت ــان کوردی ــبکەن داوای ــتنێک لێ ــارەی داڕش  دەرب

 .بنووسن بابەتێک
 
 دەبێت درۆست ال هەستەیان ئەو.. منداڵەکـانتان بۆ چـیرۆک گێڕانەوەی یا خوێندنەوە بە کاتێکتان بەخشینی بە -١
 .لێدەگرن رێزیـان و پێدەدەن بایەخیان و خۆشەویستن کە
 
 لە ڕنپـ هەقایەتەکان، و چیرۆک چونکە.. دەکات بەهێز مندااڵن الی لە بیرکردنەوە و ئەندێشە هێزی چیرۆک -٨

 بــکەنەوە، بیــر قــووڵی بە کە دەکەن منــدااڵن لە وا.. گــرێ و مەبەســت لە و مەتەڵ لە و بەســوود و خــۆش پەنــدی
.. هەبـێ بۆچوونیـان و را کێشەکان چارەسەرکردنی لە و بکەنەوە گرێکان و، بزانن مەتەڵەکان وەاڵمی و شیبکەنەوە

 دوایتر و دوایی بـزانن تا.. دەگرن گوێ و دەڕۆن انداچیرۆکەک لەگەڵ کۆتایی تا ئارامی، بە و وردی وردی بە بۆیە
 بە ئەوەی بــۆ دەدات، منــدااڵن یــارمەتیی ئەمەش ؟..چــی بە و کــوێ بە دەگەن بەســەرهاتەکان و، روودەدات چــی

 .بکەنەوە رووداوەکان زنجیرەی لە بیر لۆژیکی شێوەیەی
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ــێ -٩ ــانی و هەقــایەت لە گەل ــتن پــێش چیرۆکەک ــارەی کە نووس ــان تییەکەســایە دەرب ــان و ناودارەک ــوێنە و واڵت  ش
 ئەوەی بـۆ وان، سـەرچاوەش وەکـو منـدااڵن، بـۆ وان گشـتی زانیـاریی گەنجینەیەکی وەکو قارەمانانن، و مێژوویەکان

 پیــرۆز نیشـتمانی شـیوێنەوارێکی بـۆتە کە( قارەمــان بەردە) چیرۆکـی: نموونە بۆ.. داهاتوودا لە ئیلهامیان بە ببن
 ئەشـکەوتی) یـا نەمر ی(مەحموود شێخ) کوردستان مەلیکی یەکەمین بۆ کوردستانی، ڕشگێڕێکیشۆ بۆ سومبلێک بە، و

 چیـای قەنــدیل، چیـای یـا مەزن، ئەیلـوولی شۆڕشـی قارەمانەکـانی پێشـمەرگە بنکەی یەکەمین وەکو( رێـزان چـەمی
ــاگری ــی دا ، ئ ــەوای نەبەردی چیرۆک ـــر پێش ـــازی) نەم ــحەمەد ق ــێدارەدا بەردەم لە( م ــا.. س ــەرکردەی ڵەوانێتیپ  س

 .هتد …و( مەریوان سوارەی دوانگزە) داستانی.. پەروەر کوردستان ی(قەدەمخـێر) شـێرەژن شۆڕشگێڕ،
 
 و دایکــان ئێــوەی نێــوان بــوونی تــێکەڵ نووســتندا، پـێش لە منــدااڵن بــۆ چیرۆکەکــان گێــڕانەوەی یــا خوێنـدنەوە -١١

 سـەریاندا بە دەسـت ناسـکەوە زەردەخەنەیەکـی بە کەکەداچیرۆ لەگەڵ کە.. دەکەن بەهێزتر و خۆشتر منداڵەکانتان
 دەروونیــان و جەســتە بە خۆشەویســتی و شــادی و خۆشــی و ســۆز تەزوویەکــی کــردنە گوزارشــت و ســۆز بەم.. دەهێــنن

 .دەبەخشن
 
 منـدااڵن.. ئاسـایی راهـاتووی شـەوانەی کارێــکی بە ببێـت نووسـتن، پـێش گێڕانەوەی و خوێندنەوە چیرۆک گەر -١١

 هەر لە دواتــریش.. ئارەزوویــان بە و خــوویەک دەبێــت نووســتندا پــێش لە خوێنــدنەوە گەورەشــبن.. رادێــن یلەســەر
 .دەخوێننەوە گونجاودابێت کاتێکی

 
ـــدنەوە -١٢ ـــا خوێن ـــڕانەوەی ی ـــانی گێ ـــێش چیرۆکەک ـــدااڵن.. نووســـتن پ ـــری من ـــین فێ ـــی بە دەکەن، رۆت ـــات، پێ  ک

 .دەکەن نەیانرۆژا رۆتینییەکانی کارە و ژیان بۆ نەخشەداڕێژی
 
 پــێش لە منــدااڵن بــۆ چیــرۆک گێــڕانەوەی یــا خوێنــدنەوە کە ســەلماندووە ئەوەیــان پراکتیکییەکــان تــوێژینەوە -١٣

 توانــای و هیــواداری و بڕوابەخۆبــوون و گەشــبینی و فـــراوانی خەیـــاڵ و تیـــژی زەیـــن و خـــۆشی دەروون نووســتندا،
 سایکۆلۆژیای پزیشکی. دەکەن بەهـێز زۆر مامۆستاکانیش و باوک و دایک نێوان پەیوەندی.. پێدەبەخشن داهێنانیان
 و باوکـان کە نەبێت ئاسان وانەیە لە:  دەڵێ نووسیوە، مندااڵن بۆ کتێبی چەندین کە( ولفـسون ریتـشارد) ئەمریکی
 ئەوەی مبەاڵ.. هەبێـت منداڵەکــانیان بۆ چیـرۆک خوێـندنەوەی بۆ تەواویان رەخساوی کاتی شەوێک هەموو دایـکان،

  ،دەدەن بەهێز پەیوەندییەکی بوونی دروست یارمەتیی ، نووستن پێش چیرۆکی ساتەکانی کە.. بیزانن پێویستە کە
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 .  هەیە مندااڵندا دەروونی و هۆش و رۆشـنبیری گەشەکردنی لە گـرنگیشیان رۆڵـێکی.. منداڵەکانیاندا لەگەڵ
 
ــۆ هۆکــارێکن تەنهــا نووســتن پــێش چیرۆکەکــانی کە دەزانــن وا کەس هەنــدێ ١٤  و منــدااڵن دڵــی خســتنە خۆشــی ب

 فراوانتـر منـدااڵن بیـری و ئەندێشـەیی و رۆشـنبیری ئاسـۆی چیرۆکـانە ئەم بەڵکـو.. خەولێکەوتنیـان و خاوبوونەوە
 هەڵیـان بیسـتن دەیـان گەورەکـانەوە لە یـا بیـنن دەیـان کە شتانەی لەو زۆر وان، ئیسفەنـج وەکو منـدااڵن.. دەکەن
 .دەمژن

 
 و دیالــۆگ و گفتــوکۆ توانـای دەکە بەهێـز منـدااڵن گوزارشـتکردنی و دەربڕین توانای نووستن پش چیرۆکەکانی -١٥

 .دەبن بەهـێز بۆچـوونیان و سەرنـج و رەخـنە
 
 وای.. بـێ گۆشەگـیر منداڵێک ئەگەر نموونە بۆ.. باشتر بەرەو مندااڵن رەفتارەکانی گۆڕینی بۆ باشن هۆکارێکی -١٦

 دادەنێشـێ و دەبێت هێمن بێ، جووڵە زۆر و بزێو منداڵێکی ئەگەر یا.. بکات گفتوگـۆ تردا کەسانی ڵلەگە لێدەکات
 .دەگرێت چیرۆک لە گوێ و
 
 بە تـا بـکەن، جێبەجـێ قوتابخانەیـان ئەرکەکـانی منـدااڵن کە ئەوەی بۆ هاندەرەن نووستن پێش چیرۆکەکانی -١١

 .بنوون شەوەدڵنیایی بە.. و بگرن چیرۆکەکان لە گوێ خۆشییەوە
 
ــــکان گەر -١٨ ــــان و دای ــــوانن باوک ـــوود بت ـــرۆک لە س ــــدا داڕشـــتنی لە و، چی ـــنن چیرۆک ـــوانن.. ببی ـــارمەتی دەت  ی

 من.. تێبگەیەنن منداڵەکانیان ئاسانی بە و، دابڕێژن چیرۆکدا بۆتەی لە بابەتیش گرانترین و بدەن منداڵەکانیان
 تــا.. دەوتەوە م( بیرکـــاری) وانەی تــایبەتیش بە ەتیــدا،بنەڕ قوتابخــانەی لە ســاڵ ســی کە مامۆســتایەک، وەکــو

 بە گرێـدانیان سـاکاردا، و ئاسـان چیرۆکـی چوارچێـوەی لە بیرکـاری بابەتەکـانی داڕشتنی لە سوودم زۆر، رادەیەکی
.. چیـرۆکێکەوە چوارچێوەی دەمخستە کە بیرکاری بابەتی گرانـترین.. وەرگـرت قوتابییەکـانم خـودی ژینگەی و ژیـان

 ئاســان زۆر الوە بە بابەتەکەیــان و، لێــدەگرتم گۆیـــان پەرۆشــەوە بە و شــەوق بە و خۆشــی بە زۆر وتابییەکــانمق
 هەوێنـی بە دەکــردن، خۆیـانم نزیکـی ژیـنگەی و گەڕەکەکەیـان سادەی کەسانی و قوتابییەکانم خـودی هەر.. دەبـوو

 بـۆ بەکاردەهێنـا تـریش وانەکـانی بـۆ زموونەشمئە ئەم.. چیرۆکەکانم كەسێتییەکانی و پاڵەوان بە و، چیرۆکەکانم
  قوتابییە بۆ و، فێرکەر مامۆستای منی بۆ.. بوون باش هۆکارێکی چیرۆک.. (جوگرافیا زانیاری، مێژۆ، کوردی،)
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 .فێرخوازەکانم
 
 یـــا چیرۆکێـــک بە لەوانەیە دەخرۆشـــێنێ نووســـينیان ئـــارەزووی.. منـــدااڵنەوە الیەن لە چیـــرۆک لە گـــوێگرتن -١٩

 .بکەن خەیاڵیان بیرۆکەکانی لە گوزارشت.. نێکپەخشا
 
 لێیان منااڵن چیرۆکەوە میانەی لە دەتوانرێت.. نابینرێن و نییە جەستەیان و قەوارە و ناوین کە شتانەی ئەو -٢١

 و ئـازادی یارمەتی، دادپەروەری، راستگۆیی، خۆشەویستی، دڵسۆزی، سەرکـەوتن، ئـازایەتی،:  نموون بۆ.. تێبگەن
 .هتد …

  
 هەڵـدەبـژێرن؟ چـیرۆک چـۆن

 
 نووسـتندا، پـێش لە گێـڕنەوە دەیـان یـا خـوێننەوە دەیـان منـداڵەکانتان بـۆ و دەبژێـرن هەڵیان چیرۆکانەی ئەو -١

 :بن مندااڵن تەمەنی پێی بە فۆرمەوە و ناوەڕۆک رووی لە پێویستە
 

 پێویسـتە سـاوایانە، بـاخچەی اغیقۆنـ یـا.. قوتابخـانەیە چـوونە پـێش قۆنـاغی کە سـااڵن،( ٦ - ٣) مندااڵنی* 
 قۆنــاغە ئەم بــۆ چیرۆکتــان کتێبێکــی ئەگەر.. داڕشـــتنەوە و زمـــان رووی لە ساکـــاربن، و ئاســـان چیرۆکەکانیــان

 لە.. رازانـــرابێتنەوە جــــوان و رەنگاوڕەنـــ  وێـــنەی بە زیـــاتر.. کەمـــبن رســـتەکانی و وشـــە پێویســـتە.. هەڵــــبژارد
 دەربــارەی کە دەکەن، ئەندێشــەییەکان چیــرۆکە بە حەز قۆنـــاغە، ئەم ااڵنیمنــد.. دووربــن شکیشــەوە و ئامۆژگــاری

 .تێنەپەڕن خولەک( ١١ - ٦) لە و کورتبن چیرۆکەکان پێویستە.. باڵـندەن و ئـاژەڵ
 توانـا لە و، سـەرکێش پاڵەوانەکانیـان کە ئەندێشـەییانەیە، چیـرۆکە لەو حەزیـان سـااڵن،( ١١ - ٦) مندااڵنی *

 و سـوود بە زانیـاری و، راکێشـن سەرنــج کە دەکەن، تـرەوە زمانەکـانی لە وەرگێــڕاو چیــرۆکی بە حەزیش.. بەدەرن
 .لێوەردەگـرن خۆشیان

 پاڵەوانەکانیان کە هەقایەتانەیە، و چیرۆک ئەو و ریالیستی چـیرۆکی بە حەزیان سااڵن،( ١٢ - ١١) مندااڵنی* 
 دەکەن مێـژووییەکانیش و میللی و فۆلـکلۆری داستانە لە و سەرکێشی چیرۆکی لە حەزیش.. جیدین و ئازا کەسانێکی

 ئاسـنگەر، کـاوەی ئەژدیهـاکە، و ئـازاکە کـوڕە دمــدم، قەاڵی مەریــوان، سوارەی دوانگزە: چیرۆکەکانی نموونە بۆ.. 
 .هتد …و کوردستان پێشمەرگەکانی داستانەکانی



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

479 
 

 بـــۆ شــیاو چیرۆکــی منــدااڵن رۆکـــیچی مەرجەکـــانی پێــی بە تــا نـــین، چیرۆکنــووس باوکێــک و دایــک هەمــوو -٢
ـــتدا، ســایتەکانی لە دەتــوانن.. دابڕێــژن جگەرگۆشــەکانیان ـــبژێرن بەســوود و گونجــاو چـــیرۆکی ئینتەرنێ  بە.. هەڵ

 .نییە کوردمان مندااڵنی بۆ تایبەتیمان سایتێکی کوردی زمانی بە ئینتەرنێتدا، لە ئێستا تا داخـەوە
 
ــوانن -٣ ــدااڵن بەشــی لە دەت ــی شــارەکاندا، گشــتییەکانی انەکتێبخــ لە من ــرۆک کتێب ــۆ چی ــداڵەکانتان ب  بخــوازن من

 کتێبێکــی چەنـــد دەتوانـــن.. وەربگــرن منــداڵەکانتان بــۆ یــا خۆتــان بــۆ( کتێــب خواســتنی پســوولەی) وایە باشــتریش
 دووجـار دەشتوانن مانگێکە ماوەی بۆ ئەوروپادا کتێبخانەکانی لە. ماڵەوە بۆ بەرنەوە ماوەیەک بۆ مـندااڵن چـیرۆکی
 .بکەنەوە تازەی تر مانگێکی بۆ هەرجارەی یەکتری لەسەر

 
 وەربگرن کوردییەکانمان فۆلکلۆرییە هەقایەتە و چیرۆک تەمـەن، بە کەسانی و باپیرەکان و نەنکان لە دەتوانن -٤

 .بگێڕنەوە جگەرگۆشەکانتانی بۆ و،
 
ــانە زۆربەی لە -٥ ـــە، کتێبخــانە بنەڕەتییەکانــدا، قوتابخ ــوردی زمــانی مۆســتایما کە هەی .. دەکــا سەرپەرشــتی ک

ــان پێویســتە ــان قوتابخانەک ــدەن قوتابییەکانی ــۆ هانب ــی ئەوەی ب ــی کتێب ــنە چیرۆک ــوازن، هەمەچەش ــا بخ ــان ی  خۆی
 .بخوێننەوە بۆیانیان

 
ــــت کتێبخــــانەیەک ماڵێکــــدا هەر لە پێویســــتە -٦ ــــو.. هەبێ  مندااڵنیشــــدا، تــــایبەتی ژووری لە پێویســــتە بەڵک

 بـابەتی هەمە کتێبی بە و، مندااڵن گۆڤاری بە و مندااڵن بۆ خۆش چیـرۆکی کتێبی بە.. هەبێت قنج کتێبخانەیەکی
 ببێـت کتێـب و، بـبن خوێنـدەنەوە هۆگـری مندااڵن منداڵییەوە لە تا.. بیـڕازێننەوە مندااڵن بۆ رەنگاوڕەن  و ئاسان

 .زانیـارییان و رۆشـنبیری سەرچـاوەیەکی بە.. و هـاوڕێیان بە
 
 گەشــبینییان و هیـــوا و متمــانەبەخۆبوون و بــڕوا کە هەڵبژێــرن، منــداڵەکانتان بــۆ هەقایەتــانە و چیــرۆک ئەو -١

 و شکستی ژیاندا لە کە دەکەن ئەوەیان فێری دێن، کۆتاییان سەرکەوتن بە و خۆش کۆتاییەکی بە.. و پێدەبەخشن
 نـاوی کە نییە شتێک کۆڵنەداندا، و خۆڕاگری و بێوچان خەباتی و کۆشش لە کە دەکەن فێریان.. هـەیە سەرکەوتن

 .بێت ئەستەم
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 بە.. ســەرچاوەیان بە بــکەن فۆلکلۆرییەکــان و کالســیکی چیــرۆکە و هەقــایەت تەنهــا باوکــان و دایکــان ناشــبێت -٨
 خواسـتەکانی و حەز و توانـا و ئـارەزوو لەگەڵ کە.. هەن تازەش سەردەمیانەی جیهانی و ریالیستی چیرۆکی سەدان

 .دەگونجێن ەردەمەداس ئەم مندااڵنی
 
 دڵسـۆزی، پەروەری، نیشـتمان دەستپاکی، راستگۆیی، چاکەخوازی،: هەڵبێراوەکان چیرۆکە بابەتەکانی پێویستە -٩

 ئاراســتە جوانەکــان، نەریــتە بەرزی، رەوشــت بەرزەکــان، بەهـــا هــاوڕێتی، پیــاوەتی، ســەروەری، یاســا رێزگــرتن،
 .جلەکانی لە و نان لە کرنگترە.. مرۆڤ بۆ رەوشتی پەروەردەی": دەڵێ سوکرات.  خۆگرتووبن لە پەسەندەکانیان

 
 پـێش لە.. یۆتـوب چیرۆکەکـانی یـا..  ســیدی و کاسێت سەر تۆمارکراوەکـانی چـیرۆکە بە.. کۆڵـکردنەوە لە بۆ -١١

 .هەڵمەخەڵەتێنن منداڵەکانتان چیرۆکانە بەو نووستندا،
 
ــیش -١١ ــانە ئەو هەردەم ــۆ چیرۆک ــداڵەکانتان ب ـــرنهەڵ من ـــوا کە.. بژێ ـــەشبینییان و هی  ئەو نەک.. پێدەبەخـــشن گ

 گێـڕانەوەی یـا خوێنـدنەوە لە فاکتەرێـک چەند رەچاوکردنی. پێدەبەخـشن ئومێـدیان بێ و رەشبـینی کە چیرۆکـانەی
  .چیرۆکەکان

 
 :نووستندا پێش لە.. منـدااڵن بۆ
 
 رقیـان و دەبـن قـارس چـی لە و دەترسـن چی لە کە دەناسن، خۆتان منداڵەکانی باشتر کەسێک هەموو لە ئێوە -١

.. دڵییـانەوە دەخەنە شـادی و خۆشـی کە هەڵبژێـرن بـۆ هەقایەتانەیـان و چیرۆک ئەو پێویستە بۆیە.. لێدەبێتەوە
 تێدایە ترسناکیان و دڕندە دەعبای و ئاژەڵ چیرۆکانەی ئەو یا هەڵمەبژێرن، بۆ توندوتیژییان و ترسناک چیرۆکی

 .لێدەردەچـن ترسنۆکیان ئەگینا.. نەبن مۆتـەکە و ترس دووچاری و، نەبینن ناخۆش خەونی با.. 
 
 هەر یـــا باوکـــان و دایکـــان پێویســـتە.. منـــدااڵن بـــۆ نووســـتن پـــێش چیرۆکەکـــانی گێـــڕانەوەی یـــا خوێنـــدنەوە -٢

ــوێنێکی ــر چیرۆکخ ــێوەیەکی بە.. ت ــونەری ش ــازی و ه ــان فەنت ــان و چیرۆکەک ــکەن پێشــکەش هەقایەتەک ــی بە. ب  پێ
 دەســتپێکی بــکەن، دەنگەکانتانــدا لە گۆڕانکــاری پێویسـت پێــی بە کەســێتییەکان، رۆڵــی و چیرۆکەکــان اوەکـانیروود

 کۆتـایی لە.. بـکەنەوە بەرز دەنگەکانتـان بەرەبەرەش و، هێواشـی و نەرمـی و هێمنـی بە چیرۆکەکـان، خوێندنەوەی
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 نزیــک کۆتــاییەوە لە چیــرۆکەکە کە نبــکە بەوە هەســت منــدااڵن تــا.. بــکەنەوە خــاو دەنگەکانتــان چیرۆکەکانیشــدا
 گـوێگر و سـەیرکەر مندااڵنی بە جەژ و کاریگەری دەموچاویشتان گۆڕينی و سەرتان و دەست جۆڵەی ئەمەو.. بۆتەوە

 بەرخە) وەک رسـتەیەکی کە یـا..  بکەنەوە چاوەکانتان.. پێشەوە دێتە ناکاوی رووداوێکی کە نموونە بۆ. دەبەخشن
ـــنن و، بــکەنەوە بەرخ دەنگــی الســایی ئێــوەش انندەتــو.. (باعانــدی جــوانەکە  ئێــوەی پێویســتە کــورتی بە.. بباعێ

 .بکەن نواندن.. شانۆیی ئەکتەرێکی وەکو گێڕەرەوە، یا چیرۆکخوێن
 
 دەبێـــت.. بگێـــڕنەوە یـــا بخـــوێننەوە بـــۆ چیرۆکەکانیـــان منداڵەکانتانـــدا، نووســـتنی ژوورەکـــانی لە وایە باشـــتر -٣

 دەرگاکــانی.. بکــوژێننەوە دەنگــی تــری ئــامێرێکی هەر و ئینتەرنێــت و رادیــۆ و ەفزیــۆنتەل.. بــن ئــارام ژوورەکــانیش
ـــیان ـــرن ژوورەکانیش ـــۆ.. بگ ـــداڵەکانتان ئەوەی ب ـــین من ـــان و روان ـــان لە بیری ـــت الت ـــاتی لە بێ ـــکردنی ک  پێشکەش

 .چیرۆکەکاندا
 
 لە حەزیـان یا.. نەکرد یرۆکچ گێڕانەوەی یا خوێندنەوە لە حەزیان شەواندا، هەندێ لە منداڵەکانتان، ئەگەر -٤

 لە چیـرۆک گێـڕانەوەی یا خوێندنەوە حاڵ هەر بە.. مەکەن ناچاریان و لێمەکەن زۆریان.. نەکرد چیرۆکانێک جۆرە
ـــوو ـــێش لە شـــەوێکدا هەم ـــتە نووســـتن، پ ـــووی دەق خـــوویەکی دەبێ ـــی بە و گرت ـــین و ئاســـایی حەزێک  الی بە رۆت

 .منداڵەکانتانەوە
 
 دەربـــارەی منـــداڵەکانتان.. چیرۆکەکانـــدا گێـــڕانەوەی یـــا خوێنـــدنەوە کـــاتی لە کە ،بـــکەن ئەوەش چـــاوەڕوانی -٥

 کە.. دەگەیەنێـت ئەوە.. ئەرێنیـیە خـاڵێکی ئەمەش.. لێـبکەن پرسـیارتان چیرۆکەکان کەسێتییەکانی یا رووداوەکان
 چیرۆکەکانــدا خوێنــدنەوەی میــانەی لە خۆتــان یــا.. ئێــوەیە الی هۆشــیان و بیــر و، بــوونە چیرۆکەکــان بە تــێکەڵ

 ئەوە دوای ئێــوە بۆچــوونی و را بە بپرســن، منــداڵەکانتان لە.. ئەوە دوای لە: نمــوونە بــۆ.. لێــبکەن پرســیاریان
 بـکەن منداڵەکانتان لە دەمخۆشیش و ئافەرین. جۆرە لەم.. ؟.. دەکردەوە چی لە بیری قەلەڕەشەکە یا ؟..چێدەبێت

ــاش وەاڵمێکــی و را کە کاتێــک..  ــادەڕۆیش بەاڵم.. ەدەدەنەو جــوان و ب ــافەرین و دەستخۆشــی لە و ســتایش لە زی  ئ
 . مەکەن کردنیان

 
 پێتـان منـداڵەکانتان تـا.. بـبن بێـدەن  و راوەسـتن ئەنقەسـت بە.. چیرۆکەکانـدا شوێنی هەندێ لە بار و جار -٦

 .بدەن چیرۆکەکان گێڕانەوەی یا خوێندنەوە بە درێـژە بڵێن،
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ـــابن، -١ ـــۆرە ئەو وری ـــان ج ـــ چیرۆکانەی ـــڵ و درۆ کە مەخـــوێننەوە، ۆب ـــاکی و فڕوفێ ـــرس و ناپ ـــاری و ت  و دوژمنک
ـــدەڕۆیی و دزی و چەقاوەســـوویی ـــان لە زی ـــدان رادەبەدەری ـــاتی لە چـــۆنکە.. تێ ـــان و ســـوود جی ـــان.. بنیاتن  زیانی

.. و دەدەکەن ڕێ لە منـدااڵن.. رەوشتیشـەوە و دەروونـی رووی لە و، دەبێـت نەرێنیـان کاردانەوەیەکی.. پێدەگەیەنن
 یـا( هەڵفـڕ پیـاوی) یـا( بـا بەرمـاڵی) یـا( دایـزەر گـرین) خەیـاڵی کـارتۆنی زنجیـرە نموونە بۆ.. رووخێـنن ەیاند
 .هتد…و( براکانی و گۆڕنەتەڵە و دێوەکە) یا( دز چل و بابا عەلی) یا( سوپەرمان)
 
 بە.. مەبـــن ێـــزارب.. لێکـــردن چیرۆکێکیـــان گێـــڕانەوی یـــا خوێنـــدنەوەی دووبـــارە داوای منـــداڵەکانتان، ئەگەر -٨

 وەکـو هەر.. شـیرینترەوە تـامێکی و چەژ بە.. گێڕانەوەیـان و خوێنـدنەوە لە گۆڕانکـای کەمێـک بە پێخۆشحاڵییەوە،
 .بکەنەوە پێشکەشیان.. جارە چەند و دووبارە.. بگێڕنەوە یا بخوێننەوە بۆ تازەیان چیرۆکێکی کە ئەوەی

 
 و خـۆش خۆتــان رووی و، پێـبکەنن ئەوان وەکـو ئێـوەش.. دامنداڵەکانتانـ گەشی و رووخۆشی و پێکەنین لەگەڵ -٩

 دەروونیان و ویژدان و خۆشی و نەست و هەست بەشداری ئێوەش کە بکەن، هەست وا منداڵەکـانتان تا.. بکەن گەش
 .دەکەن

 
 منـداڵەکانتان لە داواش. پێبهێـنن کۆتـایی ناسـکی و نەرمـی و خۆشـی بە چیرۆکەکەکانتان و هەقایەت کۆتایی -١١

 بە باشـەکانیش، مەبەسـتە و جوانەکـان پەنـدە.. بوون چیرۆکەکە ئامانجی کە بدۆزنەوە مەبەستانە ئەو کە.. بکەن
 .بدەن گرێ منداڵەکانتانەوە ژیانی

 
 بە دەســت.. و بــدەن باوێشــک ئەنقەســت بە چیرۆکەکانــدا گێــڕانەوەی یــا خوێنــدنەوە کــاتی لە جارێــک چەنــد -١١

 ئەوانـیش لەوانەیە.. و منـداڵەکانتان سەر کاردەکاتە شـێوازە ئەم.. بێت خەوتان کە ئەوەی وەکو.. بگرن دەمتانەوە
 .خاوببنەوە

 
 کەسـیەتییەکانی یـا پـاڵەوان شـوێنی لە ئێوە ئەگەر ئایا.. بپرسن منداڵەکانتان لە.. چیرۆکەکاندا کۆتایی لە -١٢

.. منداڵیـدا لە فێربــوون": دەڵـێن کـووە.. کۆتاییـدا لە ؟..کامیـان بە سەرسـامن ؟..دەکرد چیتان بوونایە چیرۆکەکە
 .وایـە بەرد سەر نەخشی وەک

 

 ٢١١٦ی مارچی ١١
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 .منداڵەکانتان بە گەشبینی پەروەردەبکەن

 
 و ناخۆشـــی ئەوەی بـــۆ دەســـتپێبکەین، ناســـک گەشـــبینی زەردەخەنەیەکـــی بە رۆژەکانمـــان، کە نیـــیە جـــوانتر لەوە

 و جـوانتر داهـاتوویەکی مـژدەی.. پێدەبەخشـێت زیاترمـان یەکیتوانـا و گـوڕ گەشـبینی.. یـادبکەین لە ئازاراکانمان
 بڕوابەخۆبوونمـان.. بەرهەمهێنـان و داهێنان و کار بۆ پاڵنەرمانە و هاندەر گەشبینی.. دەداتێ مەزنترمان و گەشتر
 ..دەکا زیاتر

 
 بە خۆمـان هەرگیـز و، بدەین ژیانمان رەوتی بە درێژە.. و کۆڵنەدەین و نەبین هیـوا بێ هەرگیز کە لێدەکات وامان
 . نەدەین ئومێدییەوە بێ و بێزاری دەستی

 
ـــارگەی ئەمـــڕۆش.. بەردەســـتدایە لە ئەمڕۆتـــان دەســـتچووە، لە دوێنێتـــان گەر کـــۆڵنەدەربن، و گەشـــبین هەردەم  ب

 بــۆ نــاگەڕێتەوە، و رۆیــی مەخــۆن، دوێنــێ لە خەم.. بــکەن بەیــانی لە پێشــوازی پێویســتە.. دەڕوات و دەپێچێــتەوە
 ئەوەش.. هەڵــدێت بەیانیـدا لە کە ببیـنن گەشـەوە خـۆرێکی بە خەون.. دەڕوات ئەمـڕۆش مەبـن، دڵتەنـ  ئەمـڕۆش

 ژیــانێکی و شــادی هەمیشــەی کلیلێکــی گەشــبینی.. نیــیە ژیــان هیـــوا، و گەشــبینی و خۆشەویســتی بەبــێ ژیــان بــزانن
 ئەوەیە ئەمەش ژیاندا، لە نەوەما پێناوی لە بایۆلۆژیمـان، پێشکەوتنی لە گرنگە بەشێکی گەشبینی.. سەرکەوتووە

 ئەوە لەسـەر جەختی.. پێکردووە ئاماژەی دا( ١٩١٩: هیوا بایۆلۆژی) کتێبەکەیدا لە( تیگەر) دەروونناسی زانای کە
 هەر.. مرۆڤـایەتی بـوونی بۆ یەکالیکەرەوە و گۆنجان تایبەتمەندییەکانی گرنگترین لە یەکێکە گەشبینی کە کردووە
 ،هەیە ژیـانەوە ئەرێنی الیەنی گەلێ بە پەیوەندی گەشبینی کە دەردەکەوێت، ئەوە ییەکاندەروون توێژینەوە بەپێی
 لە زیـاتر سـەرکەوتنێکی دەسـتهێنانی بە دەروونـی، باشـی تەندروسـتییەکی گشـتی، تەندروستی تەمەندرێژی،: وەک
 رووبەڕوو لە هێـــزبە و کـــارا ســـتراتێژییەکی لە دڵ، نەشـــتەرگەریی چـــاکبوونەوەی زووتـــر لە وەرزشـــدا، لە و کـــار

 بە هیوای کاتیشدا تەنگانەترین لە.. و نازانێت ئەستەم بە شتێک هیچ گەشبین.. دەروونییەکان تەنگانە بوونەوەی
 لە گەشـــبین.. دێتەبەرچـــاو زێـــڕ بـــازنگی بە دەستەکانیشـــی، پێونـــدی تەنـــانەت.. هەیە رزگـــاربوون و ســـەرکەوتن
 نادات دواوە لە ئاوڕ.. و دەڕوانێت خۆی پێشی لە هەردەمیش.. تدەبینێ رووناکی تروسکەیەکی تاریکیدا، ناوەڕاستی

 .هەیە رزگاربوون بە هیوای و دەگرێت پووشێکەوە بە خۆی دەریایەکێشەوە، بکەوێتە ئەگەر گەشبین.. 
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 هیـواش و گەشـبینی.. لێـدەبێت ژیـانی کـارییش.. لێـدەکەوێتەوە کـاری هیواش.. لێدەبێت هیوای گەشبینی کورتی بە
 .مرۆڤن ژیانی قۆناغەکانی ەمووه هاودەمی

 
 .نایەتەدی بڕوا و هیوا بەبێ شتێکیش هیچ دەبێت، بەرهەمی کە باوەڕەیە ئەو گەشبینی: دەڵێ( کیلەر هیلین)
 

ــوەی: دەڵــێ گەشــبین ــوەی: دەڵــێ رەشــبینیش.. پــڕە پەرداخەکەم نی ــوڵ لە ســڵ رەشــبین. بەتــاڵە پەرداخەکەم نی  گ
 .دەڕوانێت دڕکەکە سەر ڵیگو لە گەشبین هەیە، دڕکی کە دەکاتەوە

 
 . دەبینێت دڕک رەشبینیش.. دەبینێت گوڵ گەشبین: دەڵێ( هاوەرد جین)
 

 گەشـبینی.. ئەرێنیـیەوە بیـرۆکەی بە خـووگرتنە بەڵکـو.. بێت ئەرینی بیرۆکەیەکی تەنها کە زیاترە لەوە گەشبینی
 باشــترین کردنــی پێشــبینی لە ان،رووداواەکــ و دۆخ باشــترین لە روانــین بــۆ پەرۆشــی لە و ئــارەزوو لە بــریتییە

 پیـاوانی کە رەوشـتێکە.. سەرکەوتوویەکە هەموو گرنگی رەوشتێکی و ناخی باوەڕێکی گەشبینی بێگومان.. ئەنجامیش
 شکسـتیدا لە هیـوا.. تەنگـانەدا لە دەربـازبوونە دەروازەی.. تاریکیدا لە رووناکییە گەشبینی.. دەنێت بنیات شکۆدار

 ئازارەکـان.. و دەکـات خـامۆش خەمەکـان.. و دەکات چارەسەر کێشەکان و، دەکاتەوە رێکانگ کە گەشبینییە ئەوە.. 
 .دەکات ساڕێژ

 
 .خۆشـییە تەنگـانە پاش لە: دەڵێ پێمان کە گەشبینییە ئەوە

 
 سـەرکەوتووە زیـاتر و، دەکات تەنگەژە بە هەست کەمتر گەشبین مرۆڤی کە سەلماندووە، ئەوەیان توێژەران لە زۆر
ــترە ستیشــیتەندو و، ــو و، باش ــدە لێ ــۆش و بەخەن ــە و رووخ ــێچەوانەی بە.. دڵخۆش ــی پ ــبینەوە، مرۆڤ  هەردەم رەش

 ژیــان لە تــاریکەوە چــاوێلکەیەکی بە ئــاوەوە، کەوتــۆتە ترشــی بــارە دەڵێــی:  وتەنــی کــورد و، رووگــرژە و دڵتەنــ 
ـــت ـــووونەووەی لە الوازە.. دەڕوانێ ـــەکان رووبەڕووب ـــانە بەرگەی و، کێش ـــت تەنگ ـــا و ناگرێ ـــیش ت  و دوودڵ رادەیەک
 .دەشەڵەژێ و ترسنۆکە

 
 .ئازاییە بنەمای گەشبینی: دەڵێ( بوتلیر ماری نیکۆالس)
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 .بکەن پەروەردە گەشبینی بە منداڵەکانتان" باسەکەمان کرۆکی سەر دێینە
 

 بە وە،باوکیـانە و دایـک بە پەیوەنـدییەکانیان میـانەی لە منـدااڵن.. گەشـبینی لە پـڕن دەبـن، لەدایک کە مندااڵن
ـــانەوە بە تـــایبەتیش ـــری.. دایکی ـــن رەشـــبینی و گەشـــبینی فێ ـــی. دەب ـــدااڵن پەروەردەکردن  لە وا گەشـــبینی، بە من

 چـاوی بە.. بـدەن سـەرکەوتنەکانیان بە درێـژە و هەبێـت سـەرکەوتن بە باوەڕیـان هەردەم کە دەکـات منـداڵەکانتان
 بە ئیــراردە ئەو تێــدایە، توانایەیــان و بەهــرە ەک دەردەخەن ئەوە بڕیاردانــدا، لە.. بــڕوانن ئاینــدە لە هیـــواوە
 تەندروسـتییان و، شـادترن گەشـبین منـدااڵنی.. ببـنەووە بەرهەڵسـتییەکان و تەگەژە رووبەڕووی کە هەیە هێزەیان
 .رەشبینیان هاوڕێیانی لە بڕوابەخۆترن و ئازاتر و، باشترە

 
 ژیـان، بـۆ گەشـبینیان تێڕوانینـی ئـێمە.. ـبیننگەشـ کەسـانێکی دەبـن دایـک لە کە مندااڵن: دەڵێ( ئەمۆجین لویس)

 .دەگۆڕین و خاودەکەینەوە
 

ــۆیە ــەر پێویســتە ب ــان لەس ــان، و دایک ــی باوک ــایبەتی هەوڵێک ــدەن ت ــۆ ب ــۆی ئەوەی ب ــبینی ت ــوا و گەش ــێ لە هی  دڵ
 یناخۆشـییەکان و خۆشـی رووبەڕووی ئاسـانییەوە، و ئاسـایی بە هەمیشـە کە بـکەن فێریـان. بڕوێنن منداڵەکانیاندا

 تەنـانەت.. منـداڵەکانیان بـۆ باش گەشبینی نموونەیەکی ببنە و، گەشبینبن هەردەم خۆیان پێویستە.. ببنەوە ژیان
 .فێربن و وەرگرن گەشبینی دەتوانن.. نەبێت مندااڵندا لە رەمەکیش گەشبینی خرۆشی گەر ئە
 

: دەڵــێن پێیــان وەک دەکەنەوە، کەم منــداڵەکانیان توانــای و بــڕوا لە و، هەڵــدەکەن باوکــان و دایکــان لە هەنــدێ
 ،زینـدووبێتەوە گۆڕستان لە مردوو دەرناچن، ئەمساڵ کە دیارە چاوتاندا بە قورسترە، پار لە ئەمساڵتان خوێندنی

 هەندێ کە رستانەی شێوە لەم.. دەرناچن تاقیکردنەوەکاندا لە کە دەزانین ئێستاوە لە ئێمە چونکە دەرناچن، ئێوە
 دەڕووخێـنن ورەیـان و توانـا و، هەیە منـدااڵن لەسـەر خراپیان نەرێنی کاریگەرییەکی.. ێندەیڵ باوکان و دایکان لە
 . دەکەن هیواییان بێ و رەشبینی و بڕوابەخۆنەبوون تووشی ،و
 

 "گەشـبین منـداڵی" کتێبی نووسەری ی(سیلگمـان مـارتن) دکتۆر دەروونناسی، زانـای و تۆژێنەر ناوبان ، بە پزیشکی
 دەروونپـاڕێزی لە بێـت جۆرێک گەشبینی دەشێ بەڵکو.. نییە خودی سەرنجڕاکێشی وێنەیەکی ەنهات گەشبینی:  دەڵێ

  بە تووشبوون هۆی دەبێتە نەخۆشییەکە: دەڵێ سیگمان رەشبینیشەوە بارەی لە" ژیان کێشەکانی لە کۆمەڵێک دژی لە
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 .خەمۆکی
 
 سـااڵن( ١٤ - ٩) نێـوان لە تەمەنیـان کە ئەنجامـدا، منـداڵ هەزار سـێ لەسـەر توێژینەوەیەکیشی( سیلگمان مارتن)

 منـدااڵنە ئەو.. بـوونە خەمـۆکی تووشی کە بەوەدانا، دانیان مندااڵن ی(نۆ سەدا لە) کە دەرکەوت بۆ ئەوەی.. بوون
 . بوون رەشبین کە بوون

 
 گەنـج و منـداڵ ملیـۆن نیـو لەسـەر کە - لێکـۆڵێنەوە هەزار لە زیـاتر کە کـردووە، بەوە ئاماژەشـی( سیگمان مارتن)

 ســەرکەوتنی خولیــای.. و دەبــن خەمــۆکی تووشــی کەمتــر گەشــبین، خەڵکــانی کە دەرکەوتــووە ئەوە - دراون ئەنجــام
 .هەیە زیاتریشیان

 
 ٢١١٦ی مای ١

  
 

 
 

 ؟زی دەپارێزننێرگزی چییە و ؟ چون منداڵەکانتان لە نێرگ
 
 
 
 
 
 

 لە زیـــاتریش.. نێرگـــزییە کـــچ فـــاڵنە یـــا کـــوڕ فـــاڵن دەڵـــێن دەبیســـتین،( نێرگـــزی) دەربـــارەی زۆر ئەمـــڕۆدا، لە 
 تــوێژینەوەی و لێکــۆڵینەوە دەیــان بە.. ســەرقاڵن پێــوەی دەروونناســان و دەروونــی پزیشــکانی تــر، نەخۆشــییەکانی

 ئەم لەسەر جەخت.. دراون ئەنجام بوارەوە ئەم شارەزایانی و پسپۆران الیەن لە زانیاری تاقیکردنەوەی و پراکتیکی
ـــتییە ـــبووان کە دەکەنەوە راس ـــزی بە تووش ـــدا لە نێرگ ـــدایە لە جیهان ـــش بە.. زیادبوون ـــو لە زۆری ـــدا، نێ  بە الوان

 ئەم.. دادەنـێن%(  ١) لە نێرگـزی بە تووشـبووان رێـژەی شارەزەییان.. رۆژئاوادا واڵتانی الوانی نێو لە تایبەتیش



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

487 
 

 منـدااڵن ئاراسـەکردنی و ییرێنما و پێگەیاندنی و پەروەردەکردن و گۆشکردن چۆنییەتی و واڵتان پێی بە رێژەیەش
 تەنـانەت.. هەیە جیـاوازی تـر شـوێنێکی بۆ شوێنێکەوە لە ئابووری و، کۆمەاڵیەتی ژینگەی و، خێزانی باردۆخی و،

 . هەیە جیوازی تر کەسێکی بۆ کەسێکەوە لە تووشبوون پلەی
 

 :؟..؟ ئەم زاراوەیە لە چییەوە هاتووە..نێرگزی چییە

 
.. خۆئەوینــداری رادەی تــا خــود، بە سەرســامبوون و خۆخۆشەویســتی لە زیــادەڕۆیی واتــا بە زاراوەیەکە، نێرگــزی

 ئەو تا دەزانێت گەورە و بااڵ بە خۆی هێندەش نێرگزی.. خود چەمکی گەورەکردنی لە و خۆنازین بە لە زیادەڕۆییە
 کەس) و( سـتیخۆپەر) نێرگـزیش بە تووشـبووش دیـاردەی زەقتـرین.. ناودەبرێـت( گەورەیـی شێـتی) بە کە رادەیەی

 دەبــارەکردنەوەی و دووبــارەکردنە وتەکانیــدا، و بــاس و قســە لە نیرگــزی، زمــانی بــن و زمــان ســەر. یە( نەویســتی
( هتـد …و شـتێک هەموو منی.. پێشەن  منی.. نموونەیی منی.. بااڵ منی.. من هەر دوایش و من.. )ە( من) وشەی

 بە داناترین، بلیمەترین، گەورەترین، باشترین، کەمین،یە جوانترین،: بە خۆی شتێدا هەموو لە نێرگزی کەسی.. 
ــاوازترین، شــارەزاترین، تــوانترین، ــوێنەترین جی ــد، …و بێ ــت کەس هت ــزی.. دەزانێ ــرەییبەر کەســێکی نێرگ  و، ئی
ــت  و، خەیاڵبــازە و، هەڵەشــەیە و، بێشــەرمە و، ســفڵەیە و، درۆزن و، دووڕوو و، بەرژەوەندیپەرســت و، هەلپەرس
 . دەزانێت خۆی خزمەتکاری بە و، کەمتر بە و، نزمتر بە خۆی لە هەمووان دانانێت، کەس بۆ رێز.. هەرزەگۆیە

 
 نێرگـزی.. هەیە هەموومانـدا لە نێرگزی زیاتر، یا بوارێکدا لە زۆر، یا کەم کە بنێین، راستییەشدا بەو دان دەبێت

.. پێویسـتە کەسـێک هەمـوو بـۆ وونبەخۆبـ بـڕوا و خۆخۆشەویستی.. مرۆڤێکدا هەموو دەروونی لە سروشتییە بەشێکی
 نەکێشین دا( قەندیل) کێوی بە خۆمان لووتی و نەکات خۆباییمان لە و، بکرێتەوە بچووک و تەنک پێویستە بەاڵم
ــــدراوبێت پێویســــتە..  ــــۆژیکی بە گرێ ــــۆمەاڵیەتی ل ــــونکە.. رەوشــــتییەوە و ک ــــادەرۆیی چ ــــتیدا لە زی  خۆخۆشەویس

 توانـای کە نێرگـزی، کەسـێتی دروسـتبوونی بـۆ هۆکارن خۆبەگەورەزانین، و خۆنازین بە رادەبەدەر لە ،خۆپەرستییە
 . نییە بوونی کۆمەاڵیەتی بە
 

.. منداڵـدا تەمەنی یەکەمی ساڵی لە.. تێدەپەڕێت قۆناغەدا بەم کەسێک هەموو و، قۆناغەکان لە یەکێکە نێرکزی
 ئـاوڕی هەمـووان بێـت ئەوان بە زانـن،دە خۆشەویسـتی و بایەخپێـدان ناوەنـدی و تەوەر بە خۆیـان بچـووک مندااڵنی
 تـر خەڵکـانی.. و کاڵـدەبێتەوە حەزیان ئەم ساڵێک چەند دوای بەاڵم. خزمەتیدابن لە و بوێ خۆشیان و لێبدنەوە
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 و، دەسـتپێدەکات خۆخۆشەویسـتی بە مـرۆڤ واتا.. دەزانن کۆمەڵ تاکێکی بە خۆشیان و، دەزانن ناوەند و تەوەر بە
 . ەوێتخۆشد تری کەسانی دوایش لە
 

 دەچــنە قۆنــاغە ئەم کچــانی رۆژانە.. زیــاترە کــوڕان لە هەرزەکاریــدا، قونــاغی لە کچانــدا نێــو لە نێرگــزی ریــژەی
 دەبنەوە ئااسیی.. نامێنێت نێرگزیان منداڵبوونیان، و شووکردن دوای لە بەاڵم.. دەڕووان خۆیان لە و ئاوێنە بەردەم

 .  ێتەوەدەمێن تێدا نیرگزیان مۆرکی کوڕان لە کەمتر.. 
 

 نەمســـاوی زانـــای دەروونـــی، شـــرۆڤەکاری بەکارهێنـــا، نێرگـــزی زاراوەی دەروونیـــیەوە، رووی لە کە کەس یەکەمـــین
 هەر فرۆیـد.. دەروونییەکانە شیکارە قوتابخانەی دامەزرێنەری فرۆید دا،( ١٩١٥) ساڵی لە بوو،( فرۆید سیجمۆند)
 .وەرگرتووە نێرگزی زاراوەی یۆنانییەکەوە ئەفسانە لە
 

ــــد ــــایەکی بە فرۆی ــــاریکراو وات ــــزی دی ــــاوە، نێرگ ــــان هەر کە ئەوەیە بەکارهێن ــــارەزووی هەمووم ــــزی ئ ــــا نێرگ  ی
ـــت پێویســـتە و سروشـــتییە حەزێکـــی ئەمە.. هەیە خۆخۆشەویســـتیمان ـــاغێکە ئەمە.. تێربکرێ ـــانی لە قۆن  قۆناغەک

 . تر کەسانی خۆشەویستی بۆ پێشدەکەوێت دواییدا لە.. گەشەکردن
 

 لە خــودیش نیــیە، قەوارەیەکــی هــیچ دەرەوە بەبــێ( نــاخ) دەروون چــونکە ناڕویــت، هــیچە لە ودیشخــ ســایکۆلۆژیای
 جیهــانی هەمــوو کەســە ئەو کە ئەوەی، بگــاتە کــار کــاتێ بەاڵم.. دەکــات گەشــە کــۆمەاڵیەتییەوە تــێکەاڵوی میــانەی
 خـۆبەگەورەزانین و یادەڕۆییز بۆ دەگۆڕێت کارە ئەم.. بوێت خۆی بەرژەوەندی تەنهاش.. بەدیبکات خۆیدا لە دەرەوە

 دۆخەدا لەم.. بـابەتی بنەمـایەکی هـیچ بەبـێ دەورووبەردا، کەسـانی حیسـابی لەسـەر خـۆی قەوارەی لە دەرچوون و
 . ناوبەرین نێرگزی کەسێتیەکی بە کەسە ئەم دەشێ

 
 نەریتەکــان، و داب لە ،(وەرگیـراو و بۆمـاوە) دەروونـی و جەسـتەیی خەسـڵەتێکی کـۆمەڵە لە لە بـریتییە: کەسـێتی

 هۆش تواناکان، بیرۆکەکان، باوەرەکان، بیروڕا، ئامادەباشییەکان، ئارەزووەکان، پاڵنەرەکان، سۆزداری، بەهاکان،
 واتـایەکی بە یـا.. پێکـدەهێنن سروشتی مرۆڤی کەسێتی کۆمەاڵیەتیدا، ژیانی لە پێکهاتانە ئەم تێکەڵبوونی بە.. 

 و، گشــتییەکان رەوشــتە لە و، کەس بایولۆژییەکـانی ســیما لە و، جیاوازەکانـدا هەڵویســتە لە تـاک، کەســێتی تـر،
 منداڵیـدا، لە دروسـت پەروەردەی و کۆمەاڵیەتی و پێگەیاندنی لە هەریەکە رووەشەوە لەم.. پێکدێت تایبەتییەکان
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ــابووری و کــۆمەاڵیەتی و رۆشــنبیری ژیــنگەی ــانی لە رەنگــدانەوەیان و کــاریگەری. هتــد …و شارســتانی و ئ  بنیاتن
 رۆژهەاڵتـــی لە کە ئەوەی لەگەڵ هەیە جیـــاوازی دەژی، ئەوروپـــادا لە کە ئەوەی نمـــوونە بـــۆ.. هەیە ســـێتیداکە

 شـتی و کـۆمەاڵیەتی سیاسـی، ئـابووری، ئازادی، کولتوور، هەڵسوکەوت، نەریت، زمـان، رووی لە دەژی، ناوەراستدا
 .تر
 

 رەفتاری.. دەبێت نەخۆشی و شەڵەژان تووشی ەمرۆڤ ئەو تێکبچن، مرۆڤ پێکهاتەیەکی چەند یا پێکهاتەیەک ئەگەر
 هەڵسـوکەوتە و رەفتـار ئاسـانی بە بتـوانین کە نیـیە، ئاسـانیش کـارێکی.. هەڵـدەدەن لێ سەریان دژەباو و جیاواز

 . هەڵبسەنگێنین مرۆڤ ناباوەکانی و ناسروشتی
 

 وشەی نێرگزی لە چییەوە هاتووە؟
 

 شــێوەیەک چەنــد بە ئەفســانەکەش هــاتووە، کۆنەکــانەوە انییەیۆنــ ئەفســانە لە یەکێــک لە( نێـــرگزی) زاراوەی)
 شــێوە کــورتی بە یەکــدەگرنەوە، مەبەســتێدا لە هەموویــان بەاڵم داڕێــژراوە، شــێوەیەکیش چەنــد بە و دەگێــڕنەوە

 . هاتووە چییەوە لە نێرگزی کە بزانن تا.. دەگێڕینەوە بۆ ئەفسانەکەتان باوەکەی
 
 ناویـــان بـــوو، کوڕێکیـــان کـــرد، هاوســـەرگیرییان( لیــــرۆب) نـــاوی بە ینشـــ پەرییەکـــی و، رووبـــار ی( کیفیســـۆس)
 بێـوێنە رادەبەدەر لە جوانیـدا لە بەڵکـو.. بـوو شـیرین و نـازدار جوان زۆر کوڕێکی.. (نێرگیسۆس) یا( نارسیسۆس)

 ژدرێــ تەمەنێکـی بییەوێـت نێرگیســۆس ئەگەر کـردنەوە ئاگـاداری بـوو،( تریـــزیاس) نـاوی کە فـاڵچییەک ژنە.. بـوو
 . دەمرێت دەستبەجێ ئەگینا.. بکات خۆی رووخساری سەیری ئاودا رووی لەسەر کلۆجێک هیچ بە نابێت.. بژیت

 
 ئەوینـداری کـچ دەیـان بە.. ئەوتـۆ جـوانی هەرزەالوێکـی بە بـوو سااڵن، شانزە بە گەیشت( نێرگیسۆس) تەمەنی کە

 رادەبەدەر لە ئیکـۆ.. بـوو جـوان زۆر کچێکـی کە "دەنگــدانەوە: ئیکۆ ناوی بە پەرییەک کچانەدا، ئەو ناو لە.. بوون
 ئـاوڕی و رەتکردەوە خۆشەویستییەکەی لەخۆبایی، نێرگیسۆسی بەاڵم.. بوو نێرگیسۆس خۆشەویستی شەیدای و ئاش 

 . مرد و کەوت رۆژی تا.. دەبوو وبێهێز الواز و لەڕ رۆژ دوای لە رۆژ سوێدا، لە ئیکۆ.. نەدایەوە ئیکۆ لە
 

  نێرگیسۆس کە بەوەی دا، نێرگیسۆسی سەختی سزایەکی ، جوانی و خۆشەویستی خواوەندی ی(ئیفرۆدێت) بەاڵم
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  چووە رۆژی.. نەما دنیا لە ئاگای.. بوو خۆی ئەوینداری و سەرسام رادەبەدەر لە خۆیەوە، خۆشەویستیی داوی کەوتە
 بـوو وێـنەکەی و خۆی ەرسامیس و هۆگر تر هێندەی بینی ئاوەکە لەسەر خۆی رووخساری وێنەی و ئاوێک گۆلە دیار
ــاو کەوتە.. بکــات وێنەکەیــدا بە بــاوەش ویســتی..  ــۆ خواوەنــدەکان بەاڵم.. خنکــا و گۆلەئــاوەکەوە ن  بیــرەوەری، ب

 رووا گۆلەئـاوەکەدا رۆخـی لە بۆنخۆش، و جوان زۆر چاوزەردی و سپی پەلک گوڵێکی بە کرد نێرگیسۆسیان الشەکەی
 .ناودەبرێت( نـێرگز) بە نێرگیسۆسەوە ناوی بە هەر گوڵە ئەم ی،دەڕوان ئاوەکەی لە الرکردەوە خۆی و،
 
 قەشــەنگی و رەنگــین بەهــاری مژدەبەخشــی بە و ســیمبول بە و شــاگوڵ بە نێرگــز ،ئــێمەش شــیرینی کوردســتانی لە

 . کوردستانە گوڵئ جوانترین.. ناسراوە کوردستان
 

ــۆیە ــادەڕۆیی هەرکەســێک، ئێســتاش ب ــانخۆهە لە و، خۆخۆشەویســتی لە زی ــات خۆهەڵکێشــان لە و، ڵن ــۆز و، بک  پ
 راستیشـدا لە.. بزانێـت خـۆی لە کەمتـر بە تـر کەسـانی.. و بزانێـت شـتێک هەمـوو شایانی بە خۆی هەر و، لێبدات
 . نێرگزییە کەسێکی دەڵێن پێی.. نەبێت هەڵنانە و ستایش ئەم شایەنی

 
 :دیاردەکانی تووشبوون بە نێرگزی

 
 و لەخۆبـــاییە و خۆهەڵکیشـــە و خۆشـــدەوێ زۆر خـــۆی ، و خـــۆیەتی سەرســـامی رادەبەدەر لە نێرگـــزی کەســـێتی -١

 .دەزانێت زیاتر بە کەسێ هەموو لە خۆی و بەرزە لووت و نەویستە کەس و خۆپەرست
 .دەگرێتەوە قسەکانیدا لە زۆر پانتاییەکی( من) وشەی

 هەسـت وا.. دەزانێت جیهان انیشاجو بە خۆی ڵکو بە.. شەنگترە و شۆخ و جوانتر کەسێک هەموو لە دەزانێت وا -٢
 .کۆبۆتەوە ئەودا لە جیهان جوانی هەموو دەکات

 .لێبگرێت رێزی کەسێ هەموو پێویستە.. باسەکانە هەموو تەوەری ئەم کە دەکات بەوە هەست -٣
 ئەمەوە بەهرەکانی لە و جوانی لە ئیلهام تر نووسەران و پەخشاننووسان و شاعیران هەموو کە دەکات هەست وا -٤
 .نووسینەکانیان هەوێنی کردۆتە ئەمەیان بیرۆکەکانی.. ەردەگرنو
ــرین بە خــۆی -٥ ــارەزاترین بە و بلیمەت ــوو لە کەس ش ــدا هەم ــت بوارەکان ــت بەوەدا دان.. دەزانێ  لەم کەس کە نانێ

 . بدەن ئەم شانی لە شان بتوانن و، هەبێت داناتر و شارەزاتر و بلیمەتر و زیرەکتر
 .بێت ئەم قسەی هەردەبێ قسەش.. و دەبڕێ بەرانبەرەکەی بە سەق.. چەنبازە و زۆربڵی -٦
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 زیـاد.. ئەنجامـدابێت ئاسایشـی و ساکار شتێکی گەر.. دەکات کارەکانی و توانا و بەهرە هەڵنانی لە زیادەڕۆیی -١
 .دەزانێت باشتر بە خۆی شتەکانی هەردەم.. دەنێت هەڵی پێویست لە
 . ترە تایبەتی و جیاوزتر کەسێ هەموو لە اتدەک هەست وا.. دەزانێت جیاواز بە خۆی -٨
 ئەو دڵەوە لە یەگینـــا.. مەرامەکانیـــدایە پێنـــاوی لە زمانلووســـی و پەیوەنـــدییەکانی و، پەرســـتە بەرژەوەنـــدی -٩

 .خۆشناوێت تری کەسی زیاتر لەخۆی
 و پێشکەوتن و سەرکەوتن بە حەز.. دەبات کەسێک هەموو بە ئیرەیی.. (حەسوودە) چکۆسییە نێرگزی، کەسێتی -١١

 .ناکات کەس هەبوونی
 و بیـر دەسـتەمۆی کە دەوێـت ئەوکەسـانەی تەنها کۆمەاڵیەتییەکانیدا، پەیوەندییە لە نییە سەرکەوتوو نیرگزی -١١

 .ئەمن باوەڕی
 .نییە کەس بۆ بەزەیی و سۆز و، پێدەکەنێ کەم و، سڕە و سارد و وشک نێرگزی -١٢
 .ناکەن هاوڕێتی ئاسانی بە کەس بۆیە.. خۆشەنا و زەق قسەی و هەرزەگۆیە و هەڵەشە -١٣
 .دەنێت بنیات پرۆژە دەیان خەیاڵ بە دەژی، زیندەخەوندا و خەیاڵی جیهانێکی لە و خەیاڵبازە -١٤
 هەردەم دەبێـت.. بێـت پێشـەوەدا پێشـەوەی لە و بێـت یەکەمین هەردەم دەبێت و نموونەییە کە دەکات هەست وا -١٥

 .نییە وەرزشی رووحێکی.. ناکات قبوڵ کستیش و دۆڕاندن و، سەرکەوتووبێت
 .نانێت هەڵەکانیشدا و دان و کەلەڕەقە و ناکات قبووڵ کەس لە لۆمە و رەخنە و گلەیی هەرگیز -١٦
 نەنگــی بە ئەمە چــونکە.. بــن کەسیشــی نزیکتــرین گەر تەنــانەت.. وەرناگرێــت کەس لە رێنمــایی و ئامۆژگــاری -١١

 .داناترە و زاناتر کەسێ هەموو لە کە نێتدەزا ئاستێکدا لە خۆی.. و دەزانێت
 .لێیبڕوانن و بدەنێ سەرنجی ئەوەی بۆ.. دەکات پێشەوە وخۆبردنە خۆدەرخستن بە حەز -١٨
 .دەیگرێتەبەر بێت چەوتیش رێگای مەبەستەش ئەم بۆ.. دەسەاڵتە و پلە و پایە شەیدای -١٩
 .هیوایە بێ و رەشبین رادەیەک تا.. و مۆنە و رووگرژ -٢١
 . بێتەوە کێشەکانی رووبەڕووی بتوانێت تا نییە، دەروونی هۆشیاری -٢١
 .نییە لەبەرچاو پیاوەتی و چاکە و سفڵەیە -٢٢
 .نەبەخشێت و وەردەبگرێت دەیەوێت هەمیشە.. نییە بەخشندە و چاوچنۆکە و رەزیل -٢٣
 جیـاوازی کەسانی تا ئەو، بۆچوونی بە.. بمرن بکەون، نەخۆش حەزدەکات.. دەکات تر کەسانی زیانی بە حەز -٢٤

 .هەڵنەکەوێت ئەو وەکو
 .نییە خەڵکی متمانەی و بڕوا جێی.. فشەکەریشە و درۆزن و بەڵێن بێ -٢٥
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 جــوان جلــوبەرگی.. و دەڕازێنێــتەوە جــوان خــۆی و دەکــات ئــارایش.. تربێــت کەســانی ســەرنجی جێــی ئەوەی بــۆ -٢٦
 . دەکات خۆیەو بە خۆش بۆنی..  و لەبەردەکات

 بـێ بە هەست راستیدا لە بەاڵم.. هەیە خۆی بە باوەڕی کە دەردەخات خۆی وا رووکەشدا لە نێرگزی یئەگەرچ -٢١
 .دەکات دڵنیایی بێ و خوشەویسی بێ بە و نازی
 خەمـۆکی،: وەکـو لێهەڵـئەدەن سـەری تـر نەخوازراوی تووشبوونی و، تر نەخۆشی هەندێ ، نێرگزیشدا پاڵ لە -٢٨

 .گۆشەگیری هۆشبەرەکان، ماددە بە خوارنەوە، مەی بە خووگرتن گۆمان، دوودڵی،
 . دەبێت تووڕە شت سادەترین بە و هەستیارە کەسێتییەکی نێرگزی -٢٩
 

 چۆن منداڵەکانتان لە تووشبوون بە نێرگزی دەپارێزن؟
 

 ەل کە نێرگزییە جۆرە ئەم بەاڵم تێدایە، نێرگزیان تەمەنیاندا گەشەکردنی یەکەمی قۆناغەکانی لە مندااڵن هەموو
 منـدااڵن.. بـووە نێرگـزی تووشی منداڵە ئەم کە نییە ئاماژە ئەمەش سروشتییە، و ئاسایی هەیە، منداڵیدا قۆناغی

 دەوری بە جیهـان و، شتێکن هەموو تەوەری کە دەکەن هەست واش و، دەکەن خۆیان گرنگی بە هەست قۆناغەدا لەم
 بـبن دەکەن حەزیـش پـارێزن، دیان و خۆشدەوی زۆر خۆیان شتەکانی قۆناغەدا، لەم مندااڵن.. دەخولێتەوە ئەوەندا

 هەمـوو هەر: دەڵـێ دەبینین یارییەکانیان، بابەتەکانی بە باوکیان، یا دایک خاوەنی بە شتێک، هەموو خاوەنی بە
 بە دەوروبەرەکانیـان سـەرنجی کە حەزدەکەن بێـت هەرشـێوەیەکیش بە( …مـنن، هی ئەوە، و ئەمە منن، هی شتێک
 دوای گەورەبوونیانـدا لەگەڵ.. خۆشـدەوێت زۆر خۆیـان بەهێـزە، الیـان( مـن) قۆناغەدا لەم.. شنرابکێ خۆیاندا الی

 بـازنەی و، گەشـەدەکات سـۆزداریان و هەسـت و تێگەیشـن و، کاڵـدەبێتەوە خۆخۆشەویسـتییان رادەی سـاڵێک، چەند
 و دایـک سـەرەتاوە لە ،گشتخۆشەویسـتی بـۆ دەگۆڕێـت خۆخۆشەویستییان و، دەبن فراونتر خۆشەویستییان و سۆزداری

 هەموو و، نیشتمان و کۆمەڵگا و هاوڕێ و دراوسێ ئینجا.. خۆشدەوێت  کەسوکاریان و خزم و، برا و خوشک و باوک
 .خۆشدەوێت جیهانیان

 
 کـۆمەڵ بە تێکەڵبوونیان بۆ هەستیان، و هۆش گەشەکردنی بۆ و دەگەڕێتە خۆشەویستییان، و سۆزداری لە گۆڕانیش

ـــاردانەش ئەم.. وەردەگـــرن کۆمەڵگـــاوە لە شـــت و رەفتـــار زۆر بوونیـــان، کـــۆمەاڵیەتی بە و، ـــنە دی  خەســـڵەتە دەب
 . کەسێتییان سروشتییەکانی

 



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

493 
 

ــی ــۆری) بەپێ ــتی تێ ــازە رەوش ــیلەر و دۆالر) لە هەریەکە کە( ت ــەیان( م ــەر قس ــردووە، لەس ــارەی لە ک ــانی ب  پکهێن
 یەکەمـی قۆناغەکـانی چـونکە کـردوون، منـدااڵن نیژیـا یەکەمـی سـااڵنی گرنگی بە ئاماژەیان مندااڵن، رەفتارەکانی

 دا، شـیکاری تیـۆری لەگەڵ هاوڕان( میلەر و دۆالر) لێرەدا. ئایندە کەسێتی پێکهێنانی بۆ گرنگن زۆر منداڵی ژیانی
ــد) گەڵ لە جیاوازیشــن . بکــرێتەوە راســت ئاینــدەدا لە رەوشــت دەکــرێ کە هەیە بەوەوەشــەوە پەیوەنــدی دا،( فرۆی

 و سروشـتی نێرگـزییە ئەو سـەقەتدا، پەروەردەیەکـی و، نەرێنـی هۆکـارێکی چەنـد ئەنجـامی لە یە،لەوەدا مەترسی
 نێرگـزی نەخۆشـی ببێـتە و، کامڵی و هەرزەکاری قۆناغەکانی بۆ بگوێزرێتەوە و پێبدەن درێژەی مندااڵن، ئاساییەی

 . نێرگزی کەسێتی دروستبوونی ،و
 

 :هۆکارەکانی بە نێرگزی بوونی مندااڵن
 

 :مندااڵن بوونی نێرگزی بە هۆی دەبنە کە دەدەین نەرێنییانە هۆکارە ئەو گرنگترین بە ژەئاما
 
 قوتابخـــانەدا لە و مـــاڵەوە لە مندااڵنـــدا، پەروەردەکردنـــی لە نادروســـتی و نـــابەڵەدی: پەروەردەیـــی هۆکـــاری -١

 و سـەرکوتکردن و نـدوتیژیتو.. دەبێـت داهاتوویـان لە و ئەمـڕۆ لە منـدااڵن ژیـانی لەسـەر خراپیـان کاریگەرییەکی
ــۆمە ســەرکوێرکردن، ــابەجێ سەرزەنیشــتی و ل ــردن و، ن ــای بە بڕوانەک ــدااڵن توان ــانە.. من ــاری ئەم ــین رەفت  و نەرێن

 بە پێویســتییان ئەوەی هــۆی دەبێــتە.. لێناگیرێــت رێزیــان و نــاوێن خۆشــیان کەس کە دەکەن بەوە هەســت منــدااڵن
ــانی نمنــدااڵ زۆری بەشــێکی.. هەبێــت هەڵنــان و ســتایش  الیەن لە تــایبەتیش بە.. ســەقەتن پەروەردەیەکــی قورب
 باوک و دایک.. دەکەن( سەپێنەر پەروەردەی) پەیڕەوی خێزانەکان زۆری بەشێکی ئەمڕۆش تا.. باوکانەوە و دایکان

 و ئارەزوو و خواست بە گوێ.. بکەن جێبەجێ ئەوە قوتابییەکانیان و منداڵەکان دەبێت بوێت، چییان مامۆستاکان و
 و بەهـرە و حەز لە رێـز و نەمێنـێ خۆیـان بە بڕوایـان منـدااڵن کە کاتێـک.. نادەن دەروونییان و جەستەیی توانای

 دەترسـن.. بکەن جێبەجێان ناچاردەبن و، دەبن گەورەکانیان داواکارییەکانی گوێدێری کوێرانە.. نەگرن تواناکانیان
 نادروسـتەدا، پەروەردە شـێوازە لەم.. دەزانـن خۆسپێن ەب دەسەاڵتدارێکیش هەموو.. و دەکەن کەموکوڕی بە هەست و

 . لێدەکەوێتەوە توندڕەوی شێوازەکانی هەموو
 

 منـداڵەکانتان راسـتییەکانیانی توانا بەپێی بکەن، پەیڕەوی مندااڵندا پەروەردەکردنی لە هاوسەنگی پێویستە بۆیە
 بە بڕۆیـان منـداڵەکانتان ئەوەی بـۆ.. ننبڕەخسـێ بـۆ پێشـکەوتنیان و گەشـەکردن بـواری و بکەن لەگەڵ مامەڵەیان
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 کارەکانیــان لە هەنــدێ خۆیــان کۆششــی بە و هەوڵ بە بتــوانن و، هەبێــت بەهرەکانیــان بە و توانــا بە و، خۆیــان
.. بهێــنن بەدەســت هەڵەش ئەنجــامێکی ئەگەر تەنــانەت.. بـدەنێ باشــیان ئــازادی پانتــاییەکی پێویســتە.. راپەڕێـنن

ــاقیکردنەوە ــوون و ت ــری ئەزم ــتیان زۆر فێ ــان گەر بەاڵم.. دەکەن ش ــان، و دایک ــاوی بە هەر باوک ــەاڵتی چ  و بێدەس
 ئەمـان دەسـتی لە چاویـان و ببەسـتن ئەمـان بە پشت شتێکدا هەموو لە.. بڕوان منداڵەکانیان لە دەستەوستانییەوە

 . دەبن ئەقڵی کێشەی دووچاری منداڵەکانیان داهاتوودا لە.. بکەن بۆ پاروویان کە بێت
 
 لە زیـاد دەکەن، منـداڵەکانیان هەڵنـانی لە و سـتایش لە زیادەڕۆیی باوکان و دایکان لە زۆر: دەروونی کاریهۆ -٢

 جیاواز بە دەکەن، بەهرەکانیان و توانا و زیرەکی هەڵنانی لە زیادەڕۆییش و، هەڵدەگرن نوزیان و ناز پێویستیش
 وڕک و، بـوێ چیـان.. دەکەن بارانیـان ئـافەرین و دەستخۆشـی بەجێ هۆیەکی بەبێ.. دەبەن ناویان هاوڕێکانیان لە
 تاقـانە، منـداڵی یـا منداڵیان، دوا یا یەکەمیاندا، منداڵی لەگەڵ تایبەتیش بە.. دەکەن دابین بۆیان چیبگرن لە
.. دەکەن لەگەڵـدا تایبەتییـان مـامەڵەیەکی کە کوڕێکـدا، چەند ناو لە کچێک یا کچێکدا، چەند ناوا لە کوڕێک یا

 المێـژبن کە دەکەن منـدااڵن لەو وا.. هەڵەیە رەفتارە و پەروەردە جۆرە ئەم. رەتناکەنەوە( نا) بە انداوایەکی هیچ
 هەڵەکـانی لە چاوپۆشـی بیرتەسـکانە و دوورنەبین باوکە و دایک ئەم.. ببەستن باوکیان و دایک بە پشت تەنها و

 کوڕەکــانی لە یەکێــک: وتــی ســاوایان بــاخچەی لە دادەیەک رۆژێــک.. )نــاپێچنەوە لێیــان.. دەکەن منــداڵەکانیان
 ئەم و، کـوڕەکەدا دایکـی دوای بە ناردمـان ئـێمەش.. دەدا خـۆی هـاوتەمەنی کچێکی لە رۆژانە فێرببوو باخچەکەمان

 بەشـی و، خـۆیەتی ئـامۆزای کـچە ئەم لێیبـدات، با جا: وتی.. منداڵەکە کوڕە دایکی.. پێوت کوڕەکەیمان رەفتارەی
 و دایـک ئەم چەشـنی سـەقەتەی پەروەردە و ئەقڵییەت جۆرە ئەم ئا( ..زاڵبێت سەریا بە ئێستاوە، لە با خۆیەتی،

 زاڵبوون حەزی و خۆبەجیواززانین و خۆبەزیاترزانین و خۆبایی لە دووچاری منداڵەکانیان کە نابەڵەدانەیە، باوکە
 نازپێـدانی و هەڵنـان و سـتایش داوای و، رادێـن نادروسـتانە رەفتـارە ئەم لەسـەر منداڵەکانیان.. دەکەن نێرگزی و

 . نێرگزی بە مندااڵن تووشبوونی بۆ سەرەکییە هۆکارێکی ئەمەش.. دەکەن زیاتر پشتگیری و زیاتر و زیاتر
 

 باشــی رەفتــاری بە پەیوەســتبن پێویســتە زیــادەڕۆیی، و ئەرێنــی کــاردانەوەی: دەڵــێ( هایــد لــۆک) دەروونــی زانــای
ـــداڵەوە ـــاتی لە.. من ـــتین شـــێوەیەکی بە کە ئەوەی جی ـــت، خـــۆتەنی و اهەس ـــارەیەوە لەم هەر هەڵبچنرێ ـــای ب  زان

 منــداڵەکانیان پەروەردەی لە زیــادەڕۆیی شــێوازی بە پشــت کە باوکــان، و دایکــان: دەڵــێ( برۆمیلمــان) دەرووننــاس
 پێویسـتە نـین، زیرەکتـر تر مندااڵنی لە راستیدا لە بەاڵم زیرەکن، زۆر منداڵەکانیان کە باوەڕەدان لەو دەبەستن،

 و ئــافەرین شــایەنی کــارەکەی راســتی بە و، دەدات ئەنجــامی منــداڵ کە جوانــانەی کــارە بەو بێــت یەکســان شســتای
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 گەورە خــۆی قەوارەی لە زیــاتر ئەنجامدراوەکەشــی کــارە و، نەکرێــت ستایشــکردنی لە زیــادەڕۆیی بێــت، دەستخۆشــی
 بێبەشـکردنی و دەروونـی فشـاری ،پێچەوانەشـەوە بە. مانا بە خوێش خوێ بە شتێ هەموو: وتەنی کورد. نەکرێتەوە

ــداڵ ــازادی و ســۆزداری و خۆشەویســتی لە من ــاز و ئ ــز و ن ــد.. رێ ــژی تون ــازاردانی و وتی ــدااڵن، جەســتەیی ئ  ئەم من
 ژیانیــانی و هــۆش و دەروون لە نابەجێیــانەش رەفتــارە ئەم دەبــن، ئــازادی و خۆشەویســتی و ســۆز تــوینی منــدااڵنە
 و رق و، بــکەنەوە خۆیــان تــۆڵەی دەیانەوێــت و، دەبێــتەوە کەســێک هەمــوو لە رقیــان و، رەنگــدەدەنەوە مندااڵنــدا
 . ببارێنن تردا کەسانی و باوک و دایک بەسەر توڕەییان

 
 و خۆبــایی لە منــداڵێکی هەر پشــت لە: دەوتــرێ( منــدااڵنن ئــاوێنەیەی دایکــان: )دەڵــین: چــاولێکردن هۆکــاری -٣

 منـدااڵن خوودا، و رەوشت و رەفتار و هەڵسوکەوت و کار زۆر لە نبێگوما.. ".. هەیە نێرگزی دایکێکی.. نێرگزییەوە
 لە چـاو کـوڕیش و، دایکـی لە چـاو کـچ تـایبەتیش بە فێـردەبن، لەوانەوە شت زۆر و دەکەن باکیان و دایک لە چاو

 گونـاه بـاوک و دایـک) ،(خـۆیەتی بـاوکی کـوڕی) ،(بخوازە دۆتە و، ببینەوە دایک: )وتراوە بۆیەش.. دەکات باوکی
 .دەبێ گیرودە فرزندە دەکەن،

  
 تووشـی باوکێـک یـا دایکێـک دەشـێ.. دەزانـن خۆیانیـان پێشـەنگی بە و نموونە بە باوکیان و دایک هەمیشە مندااڵن
 لەسـەر کاریگەرییـان نیرگزییـانە، بـاوکە یـا دایـکە ئەم.. وشـک و وسـڕ سارد باوکێکی و دایک یا.. بووبێت نێرگزی

 نێرگزی تووشی باوکیان یا دایک لە چاولێکردن و سەرسامبوون ئەنجامی لە کەشیانمنداڵە دەشێ.. بێت منداڵەکانی
 رێگـای بە لێـرەدا بەاڵم.. نیێرگزیدا گواستنەوەی لە الوازە هۆکارێکی( جینات: ویراسە) رەمەکی ئەگەرچیش.. ببێت

 . دەبێت نێرگزی تووشی منداڵ یەوە( چاولێکەری و وەرگرتن)
 
 یــا خــراپە دووچــارت پێشــتر کە بگەڕێــتەوە، ئەوە بــۆ منــدااڵن نێرگــزی هۆکــاری یشدەشــ: (ناکــاوی کێشــەیەکی) -٤
 یـا مامۆسـتاکانییەوە، یـا خزمەکانییەوە، یا باوکیییەوە، و دایک الیەن لە نموونە بۆ هاتووبێت،( ناکاوی کێشەیە)

 . دەکات تۆڵەکردنەوە لە بیر.. و دەدات دەروونی ئازاری.. بکات یادی لە نەتوانێت و درابێت ئازار هاوڕێکانییەوە،
 
 تـر منـدااڵنی لە و جیواز بە منداڵەکانیان کە باوکانەی، و دایک ئەو: (بەدەرن هەڵە لە) چەمکی جێگیرکردنی -٥

 هەڵە لە ئیــوە) دەڵــێن پێیــان و دەزانــن نموونەییــان بە و پێشــەن  و یەکەمــین بە شــتێکدا هەمــوو لە و، دەزانــن
 بە خــۆ و لــووتبەرزی و خۆپەرســتی و خۆبــایی لە تووشــی منــدااڵن هەاڵنە، ئەم.. (خەتابــارنین ئێــوە) و( بەدەرن
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 و رەخــنە و لــۆمە و گلەیــی.. و بنــێن شکســتییەکانیان بە و هەڵە بە دان نــین ئامــادە هەرگیــز.. دەکەن جیــاوازانین
 ازەشـێو ئەم( هەیە چاوتـانەوە بەری بە کـل: )بڵێـت پێیـان کەسـیش نابێـت و، نـاکەن قبـووڵ کەس لە ئامۆژگاریش

 . دەیانبات نێرگزی و خۆبەگەورەزانین بەرەو و سەقەتە مندااڵن، پەروەردەییەی
 

.. و نەبێـت بـوارەدا لەم ئەوتویـان رۆشـنبیریی باگراونـدێکی و، نـابەڵەدبن و ئەزمـوون بـێ باوکـان و دایـک دەشێش
 نێگەتیڤیــان امێکیئاکــ چ منــداڵەکانیان، نازپێــدانی و هەڵنــان و ســتایش لە زیــادەڕۆیی کە نەکەن بەوە هەســتیش

 .. نەبیستبێت نێرگزی کەسێتی دەربارەی ئەوتۆیان شتێکی یا.. لێدەکەوێتەوە
 

 لـۆمەی تەنهـا رووەوە لەم نیـیە، دا باوکـان و دایکان ئەستۆی لە تەنها بەرپرسێتی تەوای بڵێین، ئەوەش پیویستە
 هۆکـاری چەنـدین ئەنجـامی لە ،و مـرۆڤن کەسـێتی خەسـڵەتەکانی لە نێرگـزی و خۆپەرستی چونکە.. ناکرێت ئەوان

 و دایکــان رەفتــاری و رەوشــت دەشــێ بەاڵم رەمەکــی، و ژینگەیــی هۆکــاری لەوانەش.. پێکــدێن بەیەکتــری تێکەڵبــوو
 منـــداڵ الی لە( خـــود رێزگرتنـــی) پـــلەی کە ئەوەی جیـــاتی لە.. بـــکەنەوە گەورەتـــر خەســـڵەتانە ئەم باوکـــان

ـــکەنەوە ـــان.. بەرزب ـــێ ئەم ـــەت بەب ـــێ و مەبەس ـــ بەب ـــداری ردندرک ـــردنەوەی لە بەش ـــلەی بەرزک ـــتی) پ  ی(خۆپەرس
ــداڵەکانیان ــۆیە.. دەکەن من ــێری پشــکی هەردەم ب ــبوونی ش ــدااڵن تووش ــزی بە من ــان ئەســتۆی دەخــرێتە نێرگ  و دایک

   .باوکان
 

 :گرنگترین توێژینەوەی پراکتیکی دەربارەی نێرگزی مندااڵن
 

 لێکـــۆڵێنەوە ئەو.. ئەنجامـــدراوە منـــدااڵن نێرگـــزی یهۆکارەکـــان و ســـەرچاوە دەربـــارەی کە تـــوێژینەوە گرنگتـــرین
 زانکـۆی و( ئەمیسـتیردام) زانکـۆی لە( برۆمیلمان ئیدی) دەروونناسی پرۆفیسۆری سەرپەرشتی بە کە پراکتیکییەیە،

 زانیـاری و پەیوەنـدییەکان مامۆسـتای( بۆشـمان بـراد) پرۆفیسـۆر دەرونناسـی تـوژێنەری و هۆڵەنەدی، ی(ئۆتریخت)
 ی(بروسیدنگس) گۆڤاری لە لێکۆڵینەوەکەش.. دران ئەنجام ئەنجامییان ئەمریکی ی(ئۆهایۆ) زانکۆی لە دەروونناسی

 هەسـتی) هۆکارەکـانی و سـەرچاوە دەربارەی پرسیارەکان.. باڵوکرایەوە زانیاری بۆ بۆ ئەمریکی ئاکادیمییەی بە سەر
 بـۆ ەوە( 7) لە تەمەنیـان کە کـرا، کـچ و کـوڕ منـداڵی( 565) پرسـیار.. بـوو( منـدااڵن الیەن لە خۆبەزیاترزانین

ــوون ســااڵن( ١٢) ــا.. ب ــارەی هەروەه ــان دەرب ــابەت هەم ــک ئاراســتەی پرســیار ب ــاوکی و دای ــدااڵنە ئەو ب ــران، من  ک
ــاریکراو پرســیاری کۆمەڵیــک لە لێکــۆڵینەوەکەش ــارەی پرســیارەکانیش پێکهــاتبوو، دی  و گۆشــکردن چــۆنییەتی دەرب
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 وەکو دەدەن مندااڵندا لە نێگزی خەسڵەتی گەشەکردنی یارمەتی کە هۆکارانەش ەوئ.. بوون مندااڵن پەروەردەکردنی
 سـاڵ دوو مـاوەی بـۆ و، دەکـرا جارێـک مانـ  شـەش هەر لێکـۆڵینەوەیە ئەم.. (تر؟ مندااڵنی لە جیاوازتری چەند)

 .هەڵبسەنگێنن خۆیان دەتوانن قۆناغە ئەم مندااڵنی کە کردووە، بەوە ئاماژەشی لێکۆڵینەوەکە.. هەبوو درێژەی
 

  و، خۆیــان هەڵســەنگاندنی توانــای منــدااڵن کە تەمەنەیە ئەو ســااڵن، حەوت: وتــی( بۆشــمان بــراد) پرۆفیســۆر
 خـۆی نێوان لە ناتوانێت منداڵ تەمەنە ئەم پێش.. بکەن بەراورد تردا کەسانی لەگەڵ خۆیان کە هەیە، ئەوشییان

 .بکات جیاوازی هاوڕێکانیدا و
 

 ئەوەش هەوڵــی جیــاوازن، زیــاتر کە دەکەن، بەوە هەســت نێرگــزی، منــدااڵنی: وتــی( یلمــانبرۆم ئیــدی) پرۆفیســۆر
 نـاهێنن، بەدەسـت ستایش و سەرسامی و سەرنج کە مندااڵنەی ئەو: وتیشی" تربن کەسانی سەرسامی جێی کە دەدەن

 .هەیە منایەتیاندوژ رەفتاری مەیلی زۆری بە دەبن، لۆمە و رەتکردنەوە رووبەڕووی یا دەدەن، بۆ هەوڵیان کە
  

 لە.. پێـدەکات دەسـت سـااڵن هەشـت نزیک لە مندااڵن، الی لە خۆبەگەورەزانین حەزی سەرەتای توێژەران وتەی بە
 ئێوە: وتوون پێیان باوکیان و دایک کە مندااڵنەی ئەو کە کرد، ئاشکرایان و دەرکەوت بۆ ئەوەشیان لێکۆڵینەوەکەدا

 باوکیــان و دایـک کە منــدااڵنەی ئەم" ئاسـاین لە زیــاتر شـتی شــایانی دا،ژیانـ لە ئێــوە..  باشـترن تــر کەسـانی لە
 بە بەرانــبەر هەســتیاربوون زۆریــش و، ببــوون نێرگــزی دووچــاری کردبــوون، جیاوازیانــدا و هەڵنــان لە زیادەڕۆییــان

 . ترەوە مندااڵنی چاو لە بوو، نزمتر وێژدانییان بەشداریکردنی ئاستی رەخنە،
.. جیــاوازن ئێــوە دەڵــێن منــداڵەکانیان کەبە باشــە شــتێکی ئەوە کە بــاوەڕەدان لەو کاریانکەســو: وتــی( برۆمیلمــان)

 بە دروست و راست وشەی کە ئەوەیە لێکۆڵێنەوەش ئەم کاکڵەی" ،"دەکەنەوە گەورەتر ال نێرگزیان راستیدا لە بەاڵم
 .بڵێن منداڵەکانتان

 
 بـوترێ منـداڵ بە پێویسـتە کە دەزانـی وام کـرد، نەوەتوێژی بە دەستم بوارەدا لەم کە کاتێک: وتیشی( برۆمیلمان)

 .  هەڵەیە ئەمە کە کرد هەستم بەاڵم.. جیـاوازە تر کەسانی لە زۆر ئەو کە
 
 باوکیـان سـتایش، و هەڵنـان لە زیـادەڕۆیی جیـاتی لە منـدااڵنەی ئەو کە بـۆتەوە، سا  ئەوەش لێکۆڵینەوەکەدا لە

 . بەرزتربوون خود بایەخی بە هەستکردنیان ئاستی بەخشیون، منداڵەکانیان بە رێزیان و سۆز و خۆشەویستی
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 ناشبێت.. ناگرێتەوە( خود بەهای بە هەستکردن زیاد) ،(نێرگزی) کە کردووە، ئەوەش لەسەر جەختی توێژینەوەکە
 . بکرێن یەکتری بە تێکەڵ شتە دوو ئەم
 

.. گەورەکـــردن و ســـتایش و هەڵنـــان لە زیـــادەڕۆیی لە باشــترە هانـــدان کە هـــاتووە، کۆتـــایی بەوە لێکــۆڵینەوەکە
ــادەڕۆیی و، راســتگۆبن باوکــان و دایکــان بگیــرێ، منــدااڵن خــودی لە رێــز پێویستیشــە  نازپێــدانی و ســتایش لە زی

 تـر کەسانی بە و، خۆی بە زیان نێرگزی کەسێتی چونکە.. نەبن نێرگزی دووچاری ئەوەی بۆ نەکەن، منداڵەکانیان
 . دەگەیەنێت کەشینیشتمانە بە و، کۆمەڵگاکەی بە و،
 

 :چارەسەری نێرگزی
 

 چارەســەری راستیشــدا، لە.. بــووە نێرگیــزی دووچــاری کە نانێــت بەوەدا دان نێرگــزی کەســێتی کە لەوەدایە کیشــەکە
 نەزانێـت، جیـاواز بە خـۆی و، قبووڵبکـات خـۆی راسـتیی بێـت، رازی خـۆی لە و، بناسێت خۆی کە ئەوەیە، نێرگزی
ــۆمەاڵیەتی و خــاکی ــت، ک ــ بێ ــت بینگەش ــبین و بێ ــت، رەش ــێوەیەکی بە نەبێ ــایش ش ــی لە ئاس ــان رەوت ــێ ژی .. بڕوان

 بە ناکەن، نابەجێیەکانی رەفتارە و هەڵە لە چاوپۆشی باوک و دایک و، بکرێت هاوسەن  و دروست پەروەردەیەکی
 لە.. رێتبـد سزا هەڵەکانیشی دووبارەکردنەوەی لەسەر و، بکرێت ستایش جوانەکانی کارە لەسەر دانایی شیوەیەکی

 و تــووڕەیی لە دوور بــکەن، دروســتی و راســت ئاراســەی و رێنمــایی و، بکرێــت چــاودێری باشــی بە خێــزانەوە الیەن
 . دروستکرابێت نێرگزی نەخۆشی چارەسەری بۆ کە نییە، تایبەتی دەرمانێکی هیچ ئەگینا.. توندوتیژی

 
 :دایکان وباوکانی دڵسۆز و میهرەبان

 
 نێرگزی نەخۆشی دووچاری جگەرگۆشەکانتان، ئەوەی بۆ( چارەسەرکـردن لە باشترە استنخۆپـار) هەردەم دەڵێن وەکو
.. بــکەن لەگەڵــدا مامەڵەیــان زانســتییانە.. دانەبــڕێن کۆمەڵگاکەمــان و هاوڕێکانیــان لە و نەبــن نــاهۆزە و، نەبــن

.. مەکەن لــــێ دەستخۆشــــیان و ئــــافەرین خــــۆتەن لە.. مەکەن نازپێــــدانیان و وهەڵنــــان ســــتایش لە زیــــادەڕۆیی
 ئێـوە) ،(جیـاوازترن تـر کەسـانی لە ئێـوە: )مەڵـێن پێیـان بـن، باشـەکانین رەفتـارە و کـار پێی بە پاداشتەکانیان

 و کەسـن شـیرینترین و جـوانترین ئێـوە) ،(کەسـن ئـازاترین و زیرەکترین ئێوە) ،(هاوڕێکانتانن پێشەنگی و نموونە
 لە و بـن قوتابخانەکەتان یەکەمینی ئێوە دەبێت) ،(بکەون ندواتا تر مندااڵنی و پێشکەون ئێوە دەبێ) ،(بێوێنەن
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 کە بــدەن هانیــان.. بــکەن کۆمەاڵیەتیــان بە.. (هتــد.. ێێــوە.. ئێــوە)،(وەربگــرن نــومرە بەزتــرین وانەکانــدا هەمــوو
ــدی ــاوڕێتی پەیوەن ــدااڵنی گەڵ لە ه ــرن، من ــەوە بە بگ ــان.. پێچەوانەش ــرن ئازادیی ــژی و لێمەگ ــادی و خۆشــی چێ  ش
 بۆچوونەکانیـان لە و را لە رێـز و، پێببەخشـن خۆشەویسـتییان و، مەکەن سـەرکۆنەیان مەکەن، تـاڵ لێ منداڵییان

 بـکەن دابـین بـۆ ئارەزووەکانیـان و بەهرە و توانا پێشکەوتنی و گەشەکردن پێداویستییەکانی و مافەکانیان.. بگرن
 هەڵسـوکەوتەکانتاندا، و رەفتار هەموو لە باشبن، زۆر نموونەیەکی و پێشەن  خۆتان ئەوانە، هەموو لە باشتر.. 

 . بەدیدەکەن ئێوەدا لە خۆیان.. و ئەوانن ئاوێنەی ئێوە.. و دەکەن ئێوە لە چاو منداڵەکانتان چونکە
 

 :نێرگزی دووالیەنیشە
 

 لە بەشـــێک دەرئەنجـــامەی، ئەو گەیشـــتۆتە.. ئەنجامـــدراوە ئینگلـــتەراوە زانکـــۆیەکی لەالیەن کە لێکـــۆڵینەوەیەک،
.. دەوێـــت خـــۆش خۆیـــان کە کەســـانەن لەو نێرگـــزین، کەســـێتی ئەکادیمییەکـــان، بـــااڵ ســـەرکەوتووە و نزیرەکەکـــا

 . دەکات بەهێزتر بەخۆبوونی بڕوا کەسەوە، لەیەن لە خودیش خۆخۆشەویستی
 

 :هەموو دەسەاڵتپەرستە دیکتاتۆرەکان نێرگزین
 

 بـۆ راسـتییەمان ئەو.. بچینەوە فەرمانڕاواکاندا دیکتاتۆرە دەسەاڵتدارە خوێناوییەکانی کردەوە و ژیاننامە بە ئەگەر
 ،ستالین: لەوانەش.. بوون خۆبایی لە و پەرست کورسی.. بوونە نێرگزی نەخۆشی تووشی هەموویان کە دەردەکەوێت

ــتلەر، ــاتورک، هی ــەدام بســمارک، ئەت ــوعەمەر حوســێن، س ــی، م ــن قەزاف ــدین، زی ــنی ئەلعاب ــارەک، حوس ــی موب  عەل
 .ئۆن جۆن  کیم ەسەد،ئ بەشار ساڵ ، عەبدوڵاڵ

 
 دەرچـووە،( ڤایسـباخ میـراک مۆریـال) خـاتوو ئەمریکـی نووسـەری نووسـی لە( دەسەاڵتپەرستان) ناوی بە کتێبێکیش
 ئەوانەش دەکــات عەرەب ســتەمکارەکانی ســەرکردە لە چــوار دژی لە عەرەبــی بەهــاری شۆڕشــەکانی لە بــاس نووســەر

( دەسەاڵتپەرسـتان) کتێبـی.. (سـاڵ  عەبـدوڵاڵ عەلـی عەلی، نئەلعابدی زین قەزافی، موعەمەر موبارەک، حوسنی)
 ســاڵی عەرەبــی بەهــاری شۆڕشــەکانی ئامــانجی البردنیــان کە دەکــات ســەرکردەیە چــوار ئەو بــۆ دەروونــی شــیکارێکی

 .بوون( ٢١١١)
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 زۆر و نــــاوبراوانە ســــەرکردە ئەو کەســــێتی بــــۆ دەروونــــی شــــرۆڤەکاری میــــانەی لە( ڤایســــباخ میــــراک مۆریــــال)
 کەسـایەتییاندا لە نـاتەواوییەک و تێکچـوون ئایـا: ئەوەیە پرسـیارەکەش دەکـات گرنـ  پرسیار اڵتپەرستیان،دەسە
 و خێزانەکانیـــان کـــارتێکردنی بە یـــان ؟..تووشـــبوونە منـــداڵێتییان ناکاوییەکـــانی بەرکەوتە هـــۆی بە کە.. هەیە

 و تێکیـدان دەسەاڵتپەرسـتی بەاڵم دروسـتن،تەن بنەڕەتدا لە هەموویان ئەمانە یان ؟..کۆمەاڵیەتییانەوە دەوروبەری
 دەروونــی پزیشـکی رەوانەی پێویسـتە.. تێــبگەین سـایکۆلۆژییانەوە بـاری لە باشــی بە ئەوەی بـۆ ؟..دەریکـردن لەڕێ
 .هەڵبسەنگێنرێن کەسێتیان بابەتییانە و وردی بە ئەوەی بۆ.. بکرێن

 
 کەســێتییەکی پێویســت لە زیــاد( قەزافــی ەمەرمــوع) لیبیــا کۆمــاری ســەرۆک کە دەکــات، ئەوەش بە ئامــاژە نووســەر
 بەرگـی لەسـەر نووسـەر.. دێـت موبـارەک حوسـینی دووەمـیش پـلەی بە.. بـوو گەورەیـی شـێتی و هیسـتیریا و نێرگزی
 حوسـینی قەزافـی، مـوعەمەر) بەڕیـزەوە دانـاوە، عەرەبەی دیکتـاتۆرە چـوار ئەو وێنەی کتێبەکەیدا یەکەمی یەکەمی
 دەسەاڵتپەرستی و نێرگزی هۆکارەکانی لە باس درێژی بە نووسەر( ساڵ  عەبدوڵاڵ عەلی ئەلعابدین، زین مبارەک،

 گۆڕبەگـۆڕ وێـنەکەی هەموویـانەوە سـەرووی لە نووسـەر دەبـوایە.. دەکات عەرەبە دیکتاتۆرە چوار ئەو یەکی بە یەک
 زیـاتر هەموویـان لە کە ..بکردایە دیکتاتۆرەش ئەم دەسەاڵتپەرستی و نێرگزی لە باسی و، دابنایە حوسێنی سەدام

 نێرگـزی.. نـاوبرد لە خۆشی هاوڕێی و کەس نزیکتری تەنانەت.. بوو خوێنڕێژ و دڕندە و دەسەكاتپەرست و نێرگزی
 تووشـی دەروونـی و کـۆمەاڵیەتی و خێزانـی هۆکـاری کۆمەڵێـک کە منـداڵی، قۆنـاغی بـۆ دەگەڕێـتەوە حوسـێن سەدام

 ژینۆسایدکردنی تایبەتێ بە.. کردەوە بێتاونان لە خۆی تۆڵەی بوو وەئە.. کردن دوژمنکاری و خۆبایی لە و نێرگزی
 . کوردستان وێرانکردنی و کوردمان گەلی

 
 لە بـاس تەسـەلی بە وادا باسـێکی کـورتە لە نـاتوانین.. الیەنە فـرە و فراوان باسێکی نێرگزی.. بەڕێز خوێنەرانی

 زیاتری هۆکاری و نێرگزی کەسێتی دەبارەی زۆرتر و زۆرتر شتی دەتوانن حەزبکەن گەر.. بکەین الیەنەکانی هەموو
 .بخوێننەوە نێرگزی بە تووشبوون

 
 ٢١١٦ی جوونی ٥
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 .هونەری پەروەردەی مندااڵن
 
 
 
 
 
 

 ســـەرمایەی و ســـامان بەنرختـــرین.  کوردســـتانن داهـــاتووی هیـــوای. ئەمڕۆمـــان چاوگەشـــەکانی و شـــیرین کـــوردیلە
 .بەنرخترن و گرنگترن زۆر تریش سامانێکی لە هەموو لە و ێڕز و نەوت سامانی لە کە. گەلەکەمانن

 
 کە ئەوەی راسـتگۆیین، و دڵپـاکی و بێتـاوانی و جـوانی هێمای مندااڵن سەردەمێکدا، هەموو لە و جیهاندا هەموو لە
 ێگـردب و پاک و سەمەرە و سەیر زۆر جیهانێکی مندااڵن جیهانی. دایە زاریان لەسەر کە ئەوەیە هەر دایە دڵیان لە
 و درۆ. نـازانن دوژمنـایەتی و بـوغز و کیـنە و رق مندااڵن. پەنایە و پێچ بێ و فڕوفێڵ  بێ جیهانێکی. تەمە بێ و

 سـۆز لە پڕ وەنەوشەیی جیهانێکی. هەیە خاکییان ساکاری و سادە زۆر جیهانێکی. نازانن هەڵخەڵەتاندن و دەلەسە
 خەیـاڵی لە و پـاک نیـازی لە و شـیرین رازی لە پـڕ ێکیجیهـان. هەیە خۆشـبڕواییان و خۆشەویستی لە و رێز لە و

 پێکەنینــی و ناســک زەردەخەنەی لە پــڕ جیهــانێکی. هەیە گەشــبینییان لە و ســەوز هیــوای لە و خەون لە و فــراوان
 .هەیە خۆشییان و یاری و رەزم و بەزم لە و شیرین

 
. تێکـنەدەن لێیانیـان و نەکەن تـاڵ لـێ انخۆشەی جیهانە ئەم و، نەگرن مندااڵن ئازادی لە بەر گەورەکان پێویستە
 .منداڵین قۆناغەکانی مرۆڤدا ژیانی لە قۆنا  خۆشترین بێگومان

 
 جـوانی بە و گەشـەبکەن دروسـتی بە ئەوەی بـۆ بـدەین، منـدااڵن یـارمەتی کە ئەوەیە مندااڵن پەروەردەی لە ئامانج
 خۆیـان بە متمـانە و بـڕوا دروسـتی کەسێتیی و، بن کۆمەاڵیەتی و، بکەن هەڵسوکەوت و رەفتار باشی بە و پێبگەن
 و، بـــکەن بەرپرســـێتی بە هەســـت و، ببەســـتن خۆیـــان بەهرەکـــانی بە و توانـــا بە پشـــت بتـــوانن ئـــاراوە، لێبێـــنە
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 نزیـک و نەرێنییەکـان شـتە لە دووربکەونەوە. ژیانەوە دەستوورەکانی بە و، پیرۆزەکان و جوان بەها بە پەیوەندبن
ــبن داهــاتوودا لە تــا. ئەرێنییەکــان لە ببــنەوە ــۆرە زۆربەی.. کۆمەڵگاکانیــان سودبەخشــی و دروســت تــاکی بە ب  تي

 .کایەوە هاتوونەتە ئاماجانە ئەم بۆ پەروەردەییەکان
 

 .دەسووڕێنەوە دەوریدا بە پەروەردەییەکان دەزگا هەموو کە خۆرەیە ئەو منداڵ: دەڵێ دێوی جۆن
 

 .هەستیارە و پیرۆز و گرن  یەکجار ئەرکێکی زانستییە، و هونەر مندااڵن، پەروەردەی
 

 .بێت پیرۆزتر و بەرزتر پەروەردە لە کە نییە بوونی تر هونەرێکی: دەڵێ ئەفالتوون
 

.. نییە ماندووبون و ئەرک بێ.. نییە بەڕێکردن و ئاسان هەڕەمەکی  کارێکی مندااڵن پەروەردەی کە دەزانین ئەوەش
 و گرنـ  خزمەتە و ئەرک ئەم پشوودرێژییەوە بە و بەڵەدی بە و دڵسۆزی بە گەر.. نییە ئەستەمیش کارێکی بەاڵم

ــرۆزە ــتۆبگرین لە پی ــەرکەوتوو.. ئەس ــین س ــوو لە دەتــوانین و دەب ــی روویەکەوە هەم ــت نەوەیەک  و رۆشــنبیر و دروس
 و چاکسـازی شۆڕشـێکی بمانەوێت گەر. دەستەبەربکەین شایستەتریش و باشتر داهاتوویەکی. پێبگەیەنین خێربەخش
 و فێرکــردن پرۆگرامەکــانی. پێــبکەین دەســت کوردیلەکانمــانەوە لە پێویســتە. بەرپــابکەین تــازەگەری و ریگۆڕناکــا

 .بکەین ئاشنا وانە وتنەوەی تازەکانی رێبازە بە و نوێ پەروەردەی بە مامۆستاکان. بگۆڕین پەروەردەکردن
 

 .شیرینە بەرەکەی بەاڵم. تاڵە پەروەردە رەگی: دەڵێ ئەرستۆ
 

 .شیرینترە پەروەردە بەاڵم.. شیرینە منداڵ :دەڵێ کوردیش
 

 لە منـدااڵن پەروەردەکردنـی یەکەم پـلەی بە کە دەکـرێتەوە، راسـتییە ئەوە لەسـەر جەخـت هەردەم باسیشە شایەنی
 منداڵەکانیانـدا، دروسـتی پەروەردەکردنـی لە هەیە رۆڵیـان کـاریگەرترین و گرنگترین دایکان.. دایکاندایە ئەستۆی

ــانباو لە زیــاتریش ــازی دەتــوانن ک ــداڵەکانیان ن ــین دایکــان.. بکــێش من ــدااڵنن مامۆســتایانی یەکەم  لە ئەوەی.. من
 پشـکی بـۆیە.. نـاچنەوە یادیان لە هەرگیز دەگرن وەریان دایکانیانەوە لە ئەوەی دەبن، فێریان دایکانیاندا باوەشی
  لەشساغی، رووی لە باشی، بە نمندااڵ پێگەیاندنی لە و دروست پەروەردەکردنی لە پێزانین، و شانازی شێری
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 .دەکەون دایکان بەر رەفتارییەوە، و رەوشتی کۆمەاڵیەتی، ئاسایی، دەروون
 

پەروەردە  باشــی بە دایکانیــانەوە الیەن لە کە ئەوانەن هەمیشــە هەڵکەوتووەکــان، مــرۆڤە: دەڵــێ ســۆن  ئیـــل کیـــم
 .کراون

 
. بـزانین کەم بە باوکـان رۆڵـی کە نییە ئەوە مەبەستیش. دایکییەوە بە بەندە. منداڵ داهاتووی: دەڵێ یش ناپلیۆن

 لە بێچووەکـان پەروەردەکـردن و بەخێـوکردن ئەرکـی کەشدا بوونەوەرەکانی هەموو لە بەڵکو مرۆڤدا، لە تەنها نەک
 .دایە دایکانیان ئەستۆی

 
 بوارەکانــدا هەمــوو ەل داهــاتوو و ئەمــڕۆ ژیــانی بــۆ منــدااڵن. دەنێــت بنیــات داهــاتوو نەوەی و کەســایەتی پەروەردە

 و ئاشـتی و پێکەوەژیـان بۆ. ئاسوودەتر جیهانێکی بۆ و خۆشتر ژیانێکی بۆ و گەشتر داهاتوویەکی بۆ. دەکات ئامادە
 .یەکتریدا لەگەڵ سازان و تەبایی

 
. کۆمەڵگـایە بنـاغەی بەردی و پەروەردەیـیە دامەزراوەی یەکەمـین خێـزانیش منـداڵە، قوتابخـانەی یەکەمین ماڵەوە

 تـاقیکردنەوە و دەبەسـتێ خۆی بە پشت کاتەی ئەو تا وەردەگرێ و فێردەبێ و چاوهەڵدێنێ خێزاندا ناو لە اڵمند
 لە و فێرکـردن لە هەیە سـەرکیی رۆڵێکـی خێـزان کەواتە. دەسـەلمێنێت خـۆی تواناکـانی و بەهرە و، دەدات ئەنجام

 قوتابخــانەیە، کە دێــت دووەم پەروەردەیــی دامەزراوەی رۆڵــی دواتــر. مندااڵنــدا پەروەرەدەکردنــی لە و گەشــەکردن
ـــۆی ـــانەش دینەم ـــتاکانن، قوتابخ ـــاڵەوە پەروەردەی تەواکەری کە مامۆس ـــزان و م ـــدێ. خێ ـــتایان لە هەن  لە مامۆس
 لە. دەدەن پەروەردەیـی الیەنی بە بایەخ کەمتر و دەدەن فێرکردن بە زیاتر بایەخێکی بنەڕەتییەکاندا، قوتابخانە
ــردن لە رەلەپێشــت پەروەردە کاتێکــدا ــاخچەی. فێرک ــان قوتابخــانە و ســاوایان ب ــ  زۆر رۆڵێکــی بنەڕەتییەک  و گرن
 مندااڵندا، پێویستی راهێنانی لە و راست ئاراستەکردنی لە و دروست پەروەرەکردنی لە هەیە کاریگەریان و سەرەکی

. دەکەن ەروەردەیــانپ و فێــردەکەن منــدااڵن ســەرکەوتووەکان، تــاقیکراوە رێبــازە و سیســتم و پرۆگــرام پێــی بە کە
 .نییە کەمتر خێزان و ماڵەوە رۆڵی لە رۆڵیان

 
 گرتووخــانەیەک دەرگــای.. بکــاتەوە قوتابخــانەیەک دەرگــای ئەوەی: دەڵــێ( هۆگــۆ ڤیکتــۆر) ناوبانــ  بە نووســەری
 .دادەخات
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 و رۆڵ میـدیاکانیش و راگەیانـدن کۆمەڵگـا، کتێبخـانە، شـەقام، لە، هەریەکەش قوتابخانە لە و خێزان لە بێجگە
 سـەرکین، تەوەری منـدااڵن نوێـدا، پەروەردەی لە. هەیە منـدااڵن رۆشنبیریکردنی و پەردوەردە لەسەر کارتێکردنیان

 و پەند و، بدەن ئەنجام تاقیکردنەوە خۆیان و، دەربخەن تواناکانیان و بەهرە ئەوەی بۆ هەیە زیاتریان ئازادیکی
 .راستبکەنەوە هەڵەکانیان و وەربگرن انیانشکستییەک و هەڵە لە و سەرکەوتنەکانیان لە وانە

 
 ســتراتیژی چەکێکــی بــوونەتە داهێنــان، و زۆرزانــی و بلیمەتــی و زانیــاری و زانســتی و رۆشــنبیری ســەردەمەدا، لەم

ـــانی ـــی و جیه ـــان رۆڵێک ـــی لە هەیە، گرنگی ـــی جەنگ ـــۆمەاڵیەتی و سیاس ـــاری و ک ـــی و فێرک ـــێ و پەروەردەی   کێبڕک
 و داهێنــان و گەشــەکردن ژێرخــانی مــایەی دەبــنە ئەمــانە هەمــوو.. دروســتی بە ااڵنمنــد رۆشــنیرکردنی و پێشــکەوتن
 .پێشکەوتن

 
 بە و فێرکــردن گرنگــی بە بایەخیــان رادەیەک چ تــا کە دەکرێــت، پێــوانە بەوە گەالن پێشــکەوتنی ئەمــڕۆدا، لە

.. گەشـتردا و باشـتر ەکیئاینـدەی پێنـاوی لە داون، منـداڵەکانیان ئامـادەکردنی و راهێنـان بە و دروسـت پەروەردەی
 ..(داهاتووشن هەموو.. و ئەمڕۆ لە بەشێکن مندااڵن: )کە دەڕوانن منداڵەکانیان لە روانگەیەوە لەم ئەوان

 
 وەکـــو ســـەمەرەی و ســـەیر بـــابەتی دەیـــان بە داهێنـــانی و تەکنۆلۆژیـــا شۆڕشـــی ســـایەیەی لە ئەمڕۆمـــان منـــدااڵنی

 منـدااڵنی لە( هتـد …منـدااڵن، سـینەمای رەنگاوڕەن ، گۆڤاری و کتێب ئایپاد، ئایفۆن، پلەیستێشن، ئینتەرنێت،)
 باڵوتـر خەیـاڵ رۆشـنبیرترن، و زۆرزانتر و چاوکراوە و بلیمەت و ژیر بەختەوەرترن، و جیاوازترن بیستەم، سەدەی

 ..نـین خۆیـان پـێش مندااڵنی خواستەکانی و هیوا و خەون هەمان خواستەکانیشیان و هیوا و خەون قوڵترن، بیر و
 ئەو گرتــوون، ئەســتۆ لە منــدااڵنیان پەروەردەکردنــی و فێرکــرد ئەرگــی دەزگایــانەی و کەس ئەو پێویســتە بــۆیە

 .بن نوێدا پەروەردەی ئاستی لە و، بگرن لەبەرچاو راستییانە
 

 پەروەردەیـان و فێردەکەن مندااڵن کە پەروەردەییانەی دەزگا و الیەن و کەسانە ئەو هەموو پێویستە پیۆدانگە، لەم
ــزری بە و، دەکەن ــوودبەخش و بەرز ه ــاوی س ــیان زاخ ــنبیریان و دەدەن هۆش ــو دەکەن، رۆش ــان) وک ــان، و دایک  باوک

 چ کە بــکەن بەوە هەســت( هتــد…میــدیاکان، راگەیانــدکاران، هونەرمەنــدان، شــاعیران، نووســەران، مامۆســتاکان،
 مندااڵنـــدا پەروەردەکردنـــی لە هەڵەکردنێــک هەر گرتـــوون، ئەســتۆ لە هەســـتیاریان و قــورس و پیـــرۆز ئەرکێکــی

 .دێنێت خۆیدا دوای بە نەخوازراو کارەساتێکی
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 دۆڕانـدنی هـۆی دەبێـتە بکەیـن هەڵەیەک هەر مندااڵنـدا، پەروەردەی ئەنجامـدانی کـاتی لە: دەڵـێ مـاخ ئەلیزابێت
 .داوەتێ دەستمان باشتردا دواڕۆژێکی پێناوی لە کە جەنگێک

 
 بکەین، گۆشیان کوردایەتی بە پەروەردەبکەین، ئەمڕۆمان کوردیلەکانی مییانەسەردە و کوردانە و دڵسۆزانە پێویستە

ــا ــانازی ت ــنامەی بە ش ــانەوە ناس ــکەن، خۆی ــۆز بە ب ــتەبوون و خۆشەویســتی و س ــۆ هاوبەس ــتانی ب ــتمانی کوردس  نیش
.. قنجەکانیــانەوە دڵە بخەیــنە ســەرکەوتن هیــوای و بــڕوا و گەشــبینی هەمیشــەش.. بکەیــن پەروەردەیــان شــیرینمان
 سـبەینێدا لە کە ئەمڕۆمانن، چاوگەشانەی کوردیلە.. مندااڵنن دروستی پەروەردەی گرنگەکانی ئامانجە لە ئەمانەش

 ئەم.. بەرزدەکەنەوە کوردسـتان سەربەخۆیی ئااڵی و، مەردایەتی و کوردایەتی مەیدانی شۆڕەسواری و شاسوار: دەبنە
 باوکــانی بە بــوێر، و دلێــر و جــوامێر و مێرخــاس پیــاوانی دەبــنە ســبەینێدا، لە ئەمڕۆمــانن روحســووکانەی کــاکەلە
 ناوداران شیرەژنانی بە و، مان و خان شۆڕەژنانی دەبنە سبەینێدا، لە ئەمڕۆمانن گەشانەی خونجەگوڵە ئەم. دڵسۆز

ـــــانی بە و، ـــــان دایک ـــــانی هەر. بەســـــۆز و میهرەب ـــــانن کوردیلەک  و نەتەوە شـــــکۆداری ســـــبەینێدا، لە کە ئەمڕۆم
 و دەســت دەگــرنە کوردســتان کاروبــارێکی هەمــوو ســبەینێدا، لە ئەمڕۆمــانن کوردیلەکــانی. دەپــارێزن ننیشــتمانەکەما

 و سـەرکردە و رابەر دەبـنە.. فەرمـانڕەوا و کـارگێڕ و دەسـەاڵتدار دەبنە، ئەمڕۆمانن، کوردیلەکانی. دەبن بەڕێوەیان
 و دانا و زانا بە دەبن.. هونەرمەند و مەدارسیاسەت  و راگەیاندنکار و رۆشنبیر و شاعیر و نووسەر دەبنە.. پێشەوا
 رەنگـی و دەن  و، کوردستان و کورد نوێنەری و باڵیۆز دەبنە. بەڕێوەبەر و وەزیر و پەڕلەمانتار بە دەبن. بیرمەند

 و ئــازادی پەیــامی و، دەکەن گەالن بە پێشــکەش خۆشەویســتیش نیرگــزی چەپــکە و، دەگەیەنــن جیهــان بە کــورد
 .دەگەیەنن جیهان گەالنی هەموو بە ردمانکو گەلی ئاشتیخوازی

 
 راستر.. بکەین فێریان باشتر و جوانتر تا.. بکەین پەروەردە و گۆش ئەمڕۆمان کوردیلەکانی پوختەتر و دروستر تا

 و گەشــتر دواڕۆژێکــی و، نــابین رەنجبێــوەر کە دەبــین گەشــبین و دڵنیــا تــر هێنــدەی.. بکەیــن رێنماییــان و ئاراســتە
 سایەی لە هەر و، کورد سوودبەخشی تاکی دەبنە ئەمڕۆمانن، کوردیلەکانی.. دێنەدی کوردستانمان و کورد بۆ خۆشتر

 .ئاراوە دێتە تەبا و بەختەوەر کوردیی کۆمەڵگایەکی ئەمانیشدا دروستی پەروەردەی
 

 لێیـان بچـووک مرۆڤێکـی وەکـو.. بگـرین کوردیلەکانمـان بۆچوونەکـانی و را لە و ئـازادی و کەسـێتی لە رێز پێویستە
 .پێببەخشین خۆشەویستییان و رێز و سۆز.. بکەین لەگەڵدا رەفتاریان جوانیش بە و، بڕوانین
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ــاتو گەر ــەقەتی بە ه ــتی و س ــان نادروس ــۆش کوردیلەکانم ــن، پەروەردە و گ ــی بە بکەی ــتە خراپ  رێنماییــان و ئاراس
 الڕێ کە نیـیە دوور.. نادیـارەوە یقەدەڕێکـ دەسـت دەینە بیان و، پێنەدەین بایەخیان و بخەین پشتگوێیان.. بکەین

ــنەوە ــل نــابەڵەدانە و، بب ــێن هەزارەوە بە هەزار هەڵــدێرێکی بە م ــێکی دووچــاری و، بن  نــوتەک و رەش چارەنووس
 گوناهەمـان ئەم بـاجێ هەمووشـمان هەر و، دەبێـت هەمـووان ئەسـتۆی لە نەخوازراوەش ئاکامە ئەم ئۆباڵی.. ببنەوە

 لـۆمە بەر و، نابوورێت لێمان مێژووش و ناکرێت قبووڵ کەسمان لە پاکانەش و، بێهودەیە پەشیمانیش.. دەدەینەوە
 .دەکەوین داهاتووشمان نەوەی نەفرەتی و
 

 .دەدوورینەوە ئەوە.. بچێنین چی: کە وتووە راستی زۆر کورد
 

 و دایکـان ەل پەنجا لەگەڵ لێکۆڵینەوەیەکی دەدا، مندااڵن هۆشی تەندروستی بە بایەخ کە ئەمریکی دامەزراوەیەکی
 ئەزمـوونی لە وەرگـرتن سـوود بە.. سـەرکەوتووبوون مندااڵنـدا پەروەردەی بـواری لە کە ئەنجامدا ئەمریکی باوکانی

 دروسـتی پەروەرەدەکردنـی بـۆ راگەیانـد باشـیان ئامۆژگارییەکی چەند ئەمریکییە دامازراوە ئەم باوکانە و دایک ئەو
ــدااڵن ــێمەش.. من ــۆ ئ ــانەی ئەم ب ــانخوا ئامۆژگاریی ــۆ رەوەم ــدااڵنی دروســتی پەروەردەی ب ــان، من ــا کوردم  رادەیەک ت
 :کورتی بە وەرگرت، لێکۆڵینەوەیە ئەو ئامۆژگارییەکانی لە سوودمان

 
ــاتر خۆشەویســتییەکی و ســۆز -١ ــداڵەکانتان بە زی ــۆ.. هەیە زۆری گرنگییەکــی ئەمە چــونکە ببەخشــن، من  ئەوەی ب

 هاوبەستەبوونی و خۆشەویستی جگەرگۆشەکانتان ئەوەی بۆ بکەن، ییدڵنیا بە و ئاسوودەیی بە هەست منداڵەکانتان
 .هەبێت بۆتان خێزانییان

 لەگەڵ پێکەنــــین بە و خــــۆش قســــەی بە و شــــادی و بەخۆشــــی کە.. هەبێــــت دیاریکراوتــــان کــــاتێکی رۆژانە -٢
 گرنگــی کیپێویســتییە فەرامــۆش، یــاریش.. بــکەن شــارەزاییان و بەهــرە هەنــدی فێــری.. ســەربەرن بە منــداڵەکاتان

 .پەروەردەییە ئاسانی شێوازێکی و، مندااڵنە
 بنەمـــا و جوانەکـــان بەهـــا فێـــری.. جیـــابکەنەوە خـــرا  لە بـــاش هەڵە، لە راســـت فێـــربکەن، منـــداڵەکانتان -٣

 .پێوەبگرن دەقیان منداڵییەوە لە تا.. بکەن رەوشتییەکانیان
 لە رێـز بچـووک و گەورە خێـزان، ئەنـدامانی وهەمـو پێویسـتە گـرنگە، زۆر خێزنـدا نێـوان لە دووالیی رێزگرتنی -٤

 .بەسەریاندا بکێشێ باڵ لێبووردەیی رووحی و، بگرن یەکتری



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

507 
 

 بابەتـانەی لەو تـایبەتیش بە بکەن، بۆچوونەکانیان لە و را لە گوزارشت ئازادی بە کە مندااڵنە رەوای مافێکی -٥
 لێبگرن گوێیانیان و، بگرن راکانیان لە رێز کانباو و دایکان پێویستە.. هەیە خۆیانەوە خودی بە پەیوەندییان کە
 .پێبدەن گرنگییان و تێبگەن لێیان و
.. کــرد هەڵەیــان گەر.. نەدەنەوە منــداڵەکانتان هەڵەکــانی وەاڵمــی هەڵە بە باوکــان و دایکــان ئێــوەی پێویســت -٦

 .بکەنەوە راست هەڵەکانیان خۆیان و بیربکەنەوە با بدەنی بواریان
 ئێـوەی سـەر بـخەنە زیـاتر فشـارێکی دەشـێت.. دەبێـت منـداڵەکانتان لەسـەر کاریگەریـان ەقامشـ و ماڵ دەرەوەی -١

 بە پێویسـتە بـۆیە.. هەن جیـاواز رەفتـاری و پەروەردە خێـزان و ماڵ دەرەوەی سنووری لە چونکە باوکان، و دایکان
 .بکەن چاودێرییان باشی

 فراوانــی رووبەرێکــی پــایە بە پــایە باوکــان و دایکــان ئێــوەی پێویســتە ســەربەخۆیی، رووحــی بەرجەســتەکردنی -٨
 ئێـوە کە دەکـات، دروسـت منـداڵەکانتان الی لە هەسـتە ئەو ئەمەش.. بدەن منداڵەکانتان بە سەربەخۆیی و ئازادی

 و بەخـتەوەر خۆیـان بـۆیە.. هەیە پێیـان متمانەتـان و بـڕوا و لێـدەگرن رێزیـان و تەنگیـانەوەدێن بە و دڵسۆزیانن
 .دەزان رێزدار

.. هاوبڕیـاربن و هـاوپالن و هـاوڕا منـداڵەکانتان دروسـتی پەروەردەکردنـی لە باوکان، و دایکان ئێوەی پێویستە -٩
 ئــازادی کە تێــنەگەن وا بــا.. دابنــێن منــداڵەکانتان بــۆ خێــزانیش ســنوورداری ئاســانی یاســای هەنــدێ پێویستیشــە
 و زەبــر ناشـبێت.. بــدەن منـداڵەکانتان ســزای تـردا، کەســانی لەبەردەم   ناشـبێت.. لێپێچیــنەوەیە بـێ و بەرەاڵیـیە
 .مەکەن بریندار هەستیان نەشیاوش وشەی بە.. بەکاربهێنن منداڵەکانتان لەگەڵ گەڵ لە توندوتیژی

 گەر بگیرێـت رایەک هەموو لە رێز پێویستە.. هەیە روویەکیان چەند راستییەکان کە فێربکەن وا منداڵەکانتان -١١
 بۆچوونەکانی لە و سەرنج لە و را لە گوزارشت ئازادی بە کە مرۆڤێکە هەر مافی.. ندارایەکانیا لەگەڵ جیاوازیشبن

 .بکات خۆی
 بـۆ ئەرێنییـان کـاریگەریی بـن، ماددی بە یا بن زاری بە خەاڵتکردن، و پاداشت و پیزانین و ستایش و هاندان -١١

 یا بەدەستدەهێنن، وانەکانیاندا لە ەرزب نمرەی یا دەدەن ئەنجام باش کاری منداڵەکانتان کە هەیە، منداڵەکانتان
 گەلـێ.. لێبگـرن رێزیان و هەبێت بۆیان پێزانینتان و پێبدەن ئاماژەیان کە ئەوەن شایەنی دەنوێنن، جوان رەفتارێ
 وەکـو جـوانی وشـەگەلێکی بە یـان( لێبـدەن بـۆ چەپڵەیـان) ،(بکەن ماچیان) وەکو هەن، پێزانین و هاندان شێوازی

) وەکـو پێشکەشـبکەن ماددییـان خەاڵتێکـی یا( هتد …و جوانە زۆر نایابە، بژی، هەر خۆش،دەست ئافەرین، هەی)
 (هتد …و جوان کراسێکی یاری، بابەتێکی نوقڵ،
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ــوەی کە پێویســتە زۆر -١٢ ــان ئێ ــان و دایک ــوونەی و پێشــەن  هەردەم باوک ــۆ باشــیبن نم ــداڵەکانتان ب  چــونکە.. من
 بە دەکەنەوە، ئێـوە قسـەکانی و هەڵسـوکەوت و رەفتـار و کـار السـایی و دەکەن ئێوە لە چاو زۆری بە منداڵەکنتان

 "تێدەخا پێی بچووک و دەڕێژی ئاو گەورە ": دەڵی کورد وەکو.. خراپیبن بە یا باشیبن
 

 ٢١١٦ی دێسەمبەری ٢٨
 

 

 
 

 .پێویستە راستگۆبن لەگەڵ منداڵەکانتان
 
 
 
 
 
 

 کردارەکانی لە و قسەکانی لە راستگۆبێت مرۆڤێک هەموو پێویستە رەوا، و راست قسەی وتنی لە بریتییە راستگۆیی
ـــــاوەڕی لە و ـــــاکی لە و بیروب ـــــاکی لە و نیازپ ـــــانی لە و دڵپ ـــــۆزی لە و بەڵێنەک ـــــتی لە و دڵس  لە و خۆشەویس

 لە یەکــــێکە راســــتگۆیی. بســــەلمێنێت راســــتییانە ئەم کــــرداریش بە. نیشــــتمانەکەی و گەل بــــۆ هاوبەســــتەبوونی
 .نەتەوەیە و تاک شادیی دەرگای گەورەترین اڵیەتی،کۆمە ژیانی پێویستییەکانی

 
 پـایەی و پـێگە و رێـز.. بناسـرێت و پێبکرێـت مرۆڤـی ستایشـی کە خەسڵەتە و وشە جوانترین و باشترین راستگۆیی

 بەهـای و خەسـڵەت جـوانترین راسـتگۆیی چـونکە.. دەکاتەوە بەرزتر کۆمەڵدا و هاوڕێکانی و کەسوکار نێو لە مرۆڤ
ــرۆڤە، ــرینبەهێز م ــۆڵەکەی ت ــیە، رەوشــت ک  و خۆشەویســت و رووســپی هەمیشــە راســتکردار و راســتگۆ مرۆڤــی بەرزی
 .متمانەیە و بڕوا جێی و، رێزدارە و سەربەرز

 
  لە بێباکییە و ئازایی و، ئاسوودەیی ویژدان و دەروون و، بڕوابەخۆبوون گرنگی فاکتەرێکی رەوایە، زمانی راستگۆیی
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 .بڕۆ شێردا الی بە و راستبە: ەڵێد کورد..  رووبەڕووبوونەوەدا
 

 .دەکەنەوە درۆ ئاکامەکانی لەسەر و راستگۆیی گرنگی لەسەر جەخت ئاسمانییەکانیش ئایینە هەموو
 

 .دەبینرێت کرداردا لە و پێدەکرێت هەستی دڵ بە بەڵکو ناکرێت، بۆن لووت بە( راستگۆیی) راستی
 
 ترسـناکە، زۆر نەخۆشـیەکی درۆ.. مـرۆڤ ناشـیرینەکانی ەرەه خەسـڵەتە لە یەکـێکە درۆ راستییەوە، پێچەوانەی بە

 کـورد وەکـو.. نەبێـتەوە لێـی و بێت لەگەڵیدا تەمەنی کۆتایی تا و بێت مرۆڤ تووشی منداڵییەوە لە هەر لەوانەیە
 .پیری بە ناکات تەرکی.. شیری بە گرت خوویەکی: دەڵێ

 
 .دەکات راستییەکان پەردەپۆشی و چەواشە.. مرۆڤە راستییەکانی کردارە و قسە پێچەوانەی درۆ
 

 متمانەیەکیشیان و بڕوا هیچ و دەڕوانن لێی سووکەوە چاوێکی بە و ناوێت خۆشیان خەڵی خۆدۆڕاوە، کەسێکی درۆزن
 وەهـا جـاری.. دەگەیەنێت تریش خەلکی بە زیان بەڵکو ناگەیەنێت خۆی بە زیان تەنها درۆزن.. نییە قسەکانی بە

 نەفـرەت بـۆیە.. کـوژراوە تیـا پیاوی و روویداوە جەرگبڕ کارەساتێکی هەڵبەستراوەوە، درۆیەکی هۆی بە کە هەبووە
 .کراوە درۆزن لە و درۆ لە
 
 کە دەکات بێزارم ئەوە بەڵکو کرد، لەگەڵمادا درۆت کە نییە ئەوە دەکا بێزارم کە ئەوەی: دەڵێ( نیتشە فریدریک)

 .پێبکەم بڕوات لەمەوەدوا ناتوانم
 

 .نەچوو هاوارییەوە و هانا بە کەس بەاڵم بەربوو، ماڵکەی لە ئاگر درۆزن: دەڵێ کوردیش
 

 .ناکات قسەکانی بە بڕوا کەس دواتر بکرێت، درۆزن بە بڕوا جارێک هەر رەنگە چونکە
 .درۆدا لەگەڵ ژیان لە باشترە.. راستیدا لەگەڵ مردن کەواتە

 
  نێو لە و بچووکن مرۆڤێ مندااڵن(.. نتانمنداڵەکا لەگەڵ راستگۆبن پێویستە) باسەکەمان سەرناوی سەر دێینە
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 هەرەزۆری بەشـێکی دەکەن، لەگەڵـدا رەفتاریـان چۆن کۆمەڵگایە ئەم کە نازانن چاوهەڵدێنن، تازەدا کۆمەڵگایەکی
 ئەنــــدامانی لە و باوکــــان و دایکــــان لە دەبــــن، فێریــــان منــــدااڵن کە خراپیــــانەوە و بــــاش بە کە شــــتانەی ئەو

 یـا کەم نەرێنیـیەوە، بە و ئەرێنـی بە دەوروبەریـش بێگومان.. دەگرن وەریان اکانیانەوەمامۆست لە یا خێزانەکانیان
 .دەبێت و هەیە مندااڵن داهاتووی و ئەمڕۆ کردارەکانی لەسەر و گوزارشت لەسەر کاریگەریی زۆر
 

 پێویستە.. دیدێنە مندااڵندا لەگەڵ وراستکرداری راستگۆیی سایەی لە کە سەرەوە، گرنگییانەی ئەو رۆشنایی لەبەر
ــداڵییەوە، لە هەر ــدااڵن من ــتگۆیی بە من ــکاوی و راس ــۆش راســتکرداری بە و براش ــان و گ ــکەن پەروەردەی  رایــان و ب

ــنن ــۆ.. بهێ ــرن راســتگۆییەوە بە دەق ئەوەی ب ــت و بگ ــان بەهــایەکی بە ببێ ــان، لە بەشــێک بە و پیرۆزی ــڕوا ژیانی  ب
 و ئــازادیی و ئــازایی ئەوپەڕی بە و ئاســوودەبن یــژدانو و دەروون و هەبێــت خۆیــان بە زیاتریشــیان متمــانەیەکی
ــانی رووبەڕووی راستیشــەوە ــان تەگەرەک ــنەوە ژیانی ــا.. بب ــانیش لە و دڕۆ لە ت ــکەونەوە دۆزن ــی بە.. دوورب  پێچەوان

 ئاســوودە ویــژدان و دەروون و، نیــیە بەخــۆی متمــانەی و بــڕوا و دەبێــت ترســنۆک درۆزن منــداڵی راســتگۆوە، منــداڵی
 .نییە

 
 راستگۆییدا سایەی لە ئەرێنییانەی ئەو کە دەکەنەوە، ئەوە لەسەر مندااڵن،جەخت دەروونناسی و پەروەردە یانیزانا

 .نایەنەدی توندوتیژی و توڕەیی و لۆمەکردن بە و سزادان بە هەرگیز دێنەدی،
 

 وەهــاش جــاری ..وەرگــرتنە و فێربــوون خەســڵەتێکی درۆ بەاڵم مرۆڤــدایە، لەدایکبــوونی لەگەڵ و رەمەکیــیە راســتی
 بـۆدرۆ پەنـا نکووڵیکردن، و پاکانەکردن بۆ لۆمەکردن، و سزادان ترسی لە دەکات، هەڵە کارێکی کە منداڵ هەیە،
 .دەشارێتەوە راستی و دەبات

 
 منـداڵییەوە لە.. بهێـین رایـان و بکەن پەروەردە راستکرداری و راستگۆیی لەسەر منداڵەکانتان منداڵییەوە، لە هەر
.. بەرن ناویـان(  هەڵە)  بە و بەڵـکە مەبەن ناویان(  درۆزن)  بە کرد درۆشیان ئەگەر بخەنەوە، ندووریا درۆ لە

 و پـرس بـوو، پێویسـتیش گەر بـدۆزنەوە، بـۆ گونجاویـان چارەسەری منداڵی بە هەر و، بزانن هەڵەکانیان هۆکاری
)  بێگومـان.. منـداڵەکانتان خووی و نەخۆشی بە نەبێت درۆ ئەوەی بۆ وەربگرن مندااڵن دەروونناسی شارەزایانی رای

 (چارەسەرکردن لە باشترە خۆپاراستن
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 ؟..چۆن راستگۆیی فێری منداڵەکانتان دەکەن

 
ــوەی پێویســتە -١ ــان ئێ ــان، و دایک ــار دروســتی و راســتی بە باوک ــداڵەکانتان لەگەڵ رەفت ــکەن من ــوە.. ب ــبن ئێ  بە ب

ــــۆ سەرمەشــــ  بە و پێشــــەن  ــــداڵەکانتان ب ــــان راســــتبن بەڵــــێن و راســــتکردار و تگۆراســــ ئێــــوە گەر.. من  بێگوم
 .تێدەنێت پێی منداڵیش.. دەڕێژێت ئاو گەورە: دەڵێ کورد.. دەردەچن وا منداڵەکانیشتان

 
 درۆدەکەن، فێـری منـداڵەکانیان خۆیـان باوکان، و دایکان لە هەندێ ـ وباوکان دایکان بۆ رێزم گەڵ لە ـ بەداخەوە

 هاتووبێت، مەبەستێک چ بۆ و کێیە کە بکەن ئەوە مەزەندەی خۆیان رەنگە ات،دەد دەرگایان لە یەکێ کە نموونە بۆ
 کاتێکـدا لە ــ نـین مـاڵ لە دایکم و باوک: بڵێ بێت کەسێ هەر و بکەرەوە دەرگاکە بڕۆ تۆ: دەڵێن منداڵەکەیان بە
ــرەدا..  - ماڵیشــدان لە کە ــداڵ لێ ــک من ــاوکی و دای ــت، درۆزن بە ب ــیش لەوانەیە دەزانێ ــری ئەم ــتد فێ ــۆ و، رۆبێ  ب

 .درۆبکات خۆی مەبەستێکی و کار رایکردنی
 
 منــداڵەکانتان پرســیارەکانی هەمــوو وەاڵمــی هۆشــیان، و تەمەن پێــی بە دروســتی، بە و راســتی بە پێویســتە -٢

 هەیە شت زۆر چونکە.. دەپرسێت سەیریش پرسیاری کە هەیە واش جاری دەپرسێت، زۆر منداڵ کە دیارە.. بدەنەوە
 ناتەوایـــان وەاڵمـــی یـــا مەیـــانخەڵەتێنن، درۆ بە شـــێوەیەک هـــیچ بە.. بیزانێـــت دەیەوێـــت و انێـــتنایز منـــداڵ کە

 و تەمەن لەگەڵ کە بـکەنەوە، گونجاو و راست وەاڵمێکی لە بیر.. بکەنەوە خۆتانیان کۆڵی لە ئەوەی بۆ مەدەنەوە،
 .لەباربێت تێگەیشتنیان توانی و هۆش

 
 ..دەکەن گونجاو مامەڵەی درۆکانیاندا لەگەڵ چۆن و، ڵێندە چی منداڵەکانتان کە ئەوەبن وریای -٣
 .بکەنەوە راست هەڵەکانتان پێویستە و، هەڵەن ئێوە بڵێن پێان بەڵکو مەبەن،، ناویان درۆزنن بە
 
 بەیـــانی بڵـــێن نمـــوونە بـــۆ.. دی بیـــانهێننە نیـــیە تواناتانـــدا لە کە مەدەن منـــداڵەکانتان بە ئەوتـــۆ بەڵێنـــی -٤

 نەکەن، جێبەجـێ بەڵێنەکەتـان گەر.. شێوەیە لەم بەڵێنێکی هەر یا( منارە پارکی) یا( الند چاڤی) بۆ دەتانبەین
 .نامێنێت بەڵێنەکانتان بە متمانەیان و بڕوا چیتر و، دەزانن درۆزنتان بە منداڵەکانتان
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 ێکیخوشـک هـاوڕێکەی دەکەن، یەکتـری مـاڵی هـاتوچۆی و یەکمـاڵن یـدا( نەرویجـی) هـاوڕێیەکی گەڵ لە هاوڕێیەکم
 جارێکیــان دەکـا، منــداڵەدا ئەم لەگەڵ خـۆش قســەی و گـاڵتە هەیە، ســووکی ئێسـک و رووخــۆش بچکـۆڵەی منـداڵی
 لە و دا بەڵێـنەم ئەو: وتـی هـاوڕێکەم دێنێـت، بۆ جوانی دیارییەکی داهاتوو، هەفتەی کە دا، منداڵە بەو بەڵێنی

 بـۆ دیـارییەکەت وتـم، پێـی هـاوڕێکەم دایکـی دەرگـاوە لە هەر ماڵیـان، بـۆ چـووم داهـاتوو هەفـتەی کە کرد، بیرم
 درۆزنــت بە کـچەکەم بـا بیهێـنە، و بیکـڕە بـڕۆ و دواوە بـگەڕی وتـم پێـی چـووە، بیـرم لە وتـم هێنـاوە؟ کچەکەمـان
 .بدەیت درۆ بەڵێنی حەزناکەم نەزانێت،

 
 ستایشـکردنە ئەم ،بـکەن ئافەرینیان و ستاییش پێویستە دەدوێن، راشکاوی بە و راستگۆیی بە منداڵەکانتان کە -٥

 بە کە دەبـن ئەوەش فێـری خۆشـە، پێتـان ئێـوە کە دەدەن الیەنانە بەو گرنگی زیاتر و، هاندان فاکتەرێکی دەبێتە
 .نەکەن لەگەڵدا درۆتان و بنێن هەڵەکانیاندا بە دان ئازادییەوە

 
 شـیالن دارێکـی بـوو، نـداڵم کە کـاتێ ـ بوو ئەمریکا یەکگرتووەکانی واڵتە سەرۆکی یەکەمین ـ کە( واشنتەن جۆرج)
 شـکاند، دارەکەی کە نەبـوو لەوەدا کێشەی.. دەشکێنێت دارەکە ناوقەدەوە لە تەورێک بە.. دەبێت باخچەکەیاندا لە

 زۆر بزانێـت بەمە باوکی کە بوو، کێشەیە ئەم دوچاری جۆرج.. بوو دارە لەو حەزی زیاتر باوکی کە ئەوەبوو بەڵکو
 .دەبێت تووڕە

 
 ئەم بەاڵم. لێبکــات نکــووڵی و بکــات پاکــانە و بکــات درۆ منــداڵ وادا، دۆخێکــی لە یەکەم، ەکیــیرەم بە لەوانەیە
: وتـی و پێـدانا دانـی باوکیـدا بەردەم لە راشـکاوی بە و هەڵگـرت کـارەکەی بەرپرسـێتی ــ جـۆرج ـ سەرۆکە منداڵە
 .نەبووم من بڵێم درۆ بە ناتوانم

 
 مـاوەیەکی بـۆ نمـوونە بـۆ.. بـدەن سـزای پێویسـتە بکـاتەوە، بـارەدوو درۆکـانی جارێک چەند منداڵێکتان ئەگەر -٦

 لەسەر جەخت یادی، بهێننەوە لەگەڵیدا قسەنەکردنتان هۆی ماوەیە، ئەو دوای مەکەن، لەگەڵدا قسەی کراو دیاری
 شـوانێكی)  چیرۆکـی دەتـوانن.. دەبـین دڵگـران و تـووڕە درۆ قسـەی لە ئـێمە: بڵـێن پێ ئەوەشی و، بکەنەوە راستی

 شــوانە لەو پەنـد تـا بــدەن، پیشـانی دەتـوانن تۆمــارکراوە، کـارتۆنیش فیلمێکـی وەکــو کە بگێـڕنەوە، بـۆ ی( ۆزندر
 بەهانـایەوە خەڵکـی کە داوم، مەڕەکـانی پەالمـاری گـورگ کـرد هـاواری درۆ بە یەکەم جاری کە.. وەربگرێت درۆزنە
 کــرد هــاواری و دان مەڕەکــانی پەالمــاری گــورگ راســتی بە کە دووەمــدا، جــاری لە بەاڵم.. پێکەنــی پێیــان چــوون،
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 پێشـوو جـاری وەکـو وایـانزانی پێنەکرد بڕوای کەس بەاڵم داوم، مەرەکانی پەالماری گورگ بکەون، فریام خەڵکینە
 .دەکا درۆ
 
 بۆیـان جوانی بە یان بخوێننەوە منداڵەکانتانی بۆ نووسراون، مندااڵن بۆ و راستین دەربارەی کە چیرۆکانی ئەو -١

ــڕن ــارەزایانی.. ەوەبگێی ــواری ش ــدااڵن پەروەردەی ب ــێن من ــانەی ئەو: دەڵ ــەر جەخــت کە چیرۆک ــی لەس ــی الیەن  ئەرێن
 ئەرێنییـان کـاریگەرییەکی و رەنگـدانەوە لەخۆگرتـوون، راسـتگۆییان وەکـو باشەکانی و جوان خەسڵەتە و، دەکەنەوە

 بەها کە چیرۆکانەی ئەو بیستنی دوای لە کە دەرکەوتووە، بۆ راستییەشیان ئەو توێژێنەران.. هەیە مندااڵن لەسەر
 .دابەزیوە زۆر چیرۆکانە ئەو گوێگرتووی مندااڵنی الی لە درۆ تێکڕای لەخۆگرتوون، راستییان بایەخی و
 
 بـکەن خۆیـان بۆچـوونی راو لە گوزارشـت راشـکاوی بە و راسـتگۆیی بە بـا مەگـرن، منداڵەکانتان ئازادیی لە رێ -٨

 .بڕن دەریان خەیاڵیاندایە و هۆش و دڵ ناخی لە ئەوەی ترس بەبێ و، بکەن
 
 منـداڵێک کە دەترسـاین، لێـدان دەرزی لە منداڵبووین کە ئێمەش.. هەیە لێدانی دەرزی فۆبیای منداڵێک هەموو -٩

 بەاڵم. دێشـێت بەڵـێ: بڵێـت پێـی پێویستە نایەشێت؟ یا دێشێت.. لێبدات دەرزیی دەیەوێت کە بپرسێت پزیشکە لەو
 لە درۆت بـۆ تـۆ: دەڵێـت پزیشکە بە منداڵەکە.. هات ئێشی و لێدا دەرزییەکەی کە.. نایەشێت نا بڵێت پێی ئەگەر
 .دێشێت نییە ئەوە ئەی.. نایەشێت وتت و کرد گەڵمدا

 
 شـرووبێکی کە نمـوونە بـۆ.. لەباربێـت دۆخ و کـات هەنـدێ بۆ رەنگە(  سپی درۆی)  لێناوە ناویان درۆ هەندێ -١١

ــۆ نــداڵەکەتان،م بە دەدەن نــاخۆش و تــاڵ ــایخواتەوە و دەگــری منــداڵەکەتان.. چــاکبێتەوە کــۆکەکەی ئەوەی ب .. ن
 تـۆش ئـافەرین دەی.. چـاکبۆوە کـۆکەی خـواردەوە شـرووبەی لەم دەکـۆکی منـداڵێک: وتـی پزیشـکەمان بڵـێن دەتوانن
 بە حەز و کـردووە بێـزاری کـۆکەکەی کە منداڵەکەشـتان.. چاکبیتەوە منداڵە ئەو وەکو و بیخۆیتەوە دەتوانیت ئازای

 و تـاڵ شـرووبە بێـت، نـابەدڵیش و ناچـاری بە و، بکـات دایکـی سـپییەی درۆ بەو بـڕوا رەنگە.. دەکات چاکبوونەوە
 .بخواتەوە ناخۆشەکە

 
 ٢١١٦ی نۆڤەمبەری ٢١
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 .گرنگییەکانی ئازادی لە پەروەردەکردنی مندااڵن

 
 
 
 
 
 

. هەڵیـدەمژین کە بـێگەردەیە و پـاک هەوا ئەو ئـازادی نیـیە، راگـوزاری و سـەرزارەکی وشەیەکی وتنی تەنها ئازادی
 ئــازادی. دەروونمانــدایە و دڵ نــاخی لە و هــۆش لە هەمیشــە کە پیــرۆزەیە، و جــوان نەســتە و هەســت ئەو ئــازادی
 لەگەڵیـدا و دەبـێ لەدایـک لەگەڵیـدا کەسـێک، هەموو مافەکانی لە سەرەکییە و بنەڕەتی مافێکی و، ژیانە بناغەی

 هــیچ و، تەنــگە و تاریــک زینــدانێکی ئــازادی بەبــێ ژیــان. ژیانــدا لە شــتە پێویســترین و شــیرینترین ادیئــاز. دەژی
 .گیان بەبێ لەشێکە ئازادی بەبێ ژیان. جەستەدا یەک لە گیانن دوو یەکن، ئازادی و ژیان چونکە. نییە واتایەکی

 نیـیە بـۆی کەس. مـرۆڤە سروشـتی مـافێکی ئـازادی. ژیان لە وازهێنانە. ئازادی لە وازهێنان: دەڵێ رۆسۆ جاک جان
 مافەکـانی و ئـازادی دژی و، بەکاربهێنێـت خـۆی مـافەی ئەم دروسـتی بە ئەگەر. بکـات زەوت تـر کەسێکی لە ئازادی

 .نەبێت تر کەسێکی هیچ
 

 .گـرانە نرخی بۆیە. شتە بەنرخترین ئـازادی: دەڵێ نەعیمە میخایل
 

 هێشــتا تــۆ نەبێــت، ئــازادی تەنهــا بــدەیت، لەدەســت شــتەکانت ووهەمــ تــۆ گەر: دەڵــێ ش - رۆژئــاوایی نووســەرێکی
 .دەوڵەمەندیت

 
 .بێت زێڕیش لە گەر نییە، پێوەن بە حەزی کەس: دەڵێ یش لینکۆڵن ئەبراهام

 
 بەاڵم. بهێنن بەکاری دروستی بە و راستی بە بێت ئەگەر بەسوودە، پێویستییەکی ئازادی دەمە، دوو چەکێکی ئازادی
 .بهێنین بەکاری خراپی بە و، تێبگەین ئازادی چەمکی لە هەڵە بە ئەگەر



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

515 
 

ـــان ـــان بە زی ـــان کاســـانی بە و خۆم ـــین دەوروبەرم ـــۆ. دەگەیەن ـــۆ: نمـــوونە ب ـــازادی ت ـــاڵەکەی لە کە ئ ـــدا م  خۆتان
 لە زیـاد تەلەفزیـۆنەکەت دەنگی کە نیت، ئازاد بەاڵم. لێبگری گوێی و بدەیتێ دەنگی هەڵبکەیت تەلەفزیۆنەکەتان

 .بکەیت ئازادییان پێشێلی و بێزاربکەیت هاوسێکانت و یتبەرزبکە پێویست
 

 کـۆنترۆڵکراوە، و سـنووردار ئازادی واڵتێکدا هەموو لە.. نییە رەها ئازادییەکی جیهاندا، شوێنێکی هیچ لە بێگومان
 و بەرەاڵیــی ئــازادی چــونکە. ئــازادی پرانســیپەکانی پێــی بە و، واڵتە ئەو رێســاکانی و یاســا و دەســتوور پێــی بە

 تـۆ. نیـیە بوونی ئازادی بەرپرسێتیش بەبێ. بەرپرسێتییە ئازادی. نییە پێشێلکردن و بێسەرەوبەرەیی و ئاژاوەگێڕی
 رێـز کە کەسەیە ئەو ئازاد مرۆڤی کەواتە. نەکەیت تر کەسانی مافەکانی و ئازادی پێشێلی کە ئازادی کاتە ئەو تا
 و داب لە و، مرۆڤـایەتی پرانسـیپەکانی لە رێـز کە ەکەسـەی ئەو ئـازاد. دەگرێـت تـریش کەسانی و خۆی ئازادی لە

 .دەگرێت پیرۆزەکان و بەرز بەها لە و، جوانەکان رەوشتە لە و، کۆمەاڵیەتییەکان نەریتە
 

 .تردا کەسانی لەگەڵ بوون تێکەڵ و پەیوەندی بەستنی بۆ رێگایەکە، و گرن  هۆکارێکی ئازادی
 

 لە و، پەروەردەکــردن لە ئــازادییە کــاردانەوەی و کــارتێکردن و گرنگییەکــان کە باســەکەمان کرۆکــی ســەر دێیــنە
 .دا منداڵن رەفتارەکانی لە و کەسێتی بنیاتنانی

 
 دەربڕینـی ئـازادی گرنگی و پێویستی لەسەر جەخت مندااڵن گەشەکردنی و دەرووناسی و پەروەردە بواری شارەزایانی

 گەشـەکردنی لە هەیە کـاریگەری و ئەرێنـی رۆڵێکـی و، گـرنگە زۆر پێویسـتییەکی ئـازادی چونکە. دەکەنەوە مندااڵن
 .مندااڵن بەهرەکانی و داهێنان و توانا و زیرەکی و زەین و هۆش

 
ـــداڵەکانتان پێویســـتە ـــەرکوت من ـــز و س ـــان بەری و، نەکەن پەراوێ ـــرن، ئازادیی ـــا لێمەگ ـــازادی ئەوپەڕی بە ب  و ئ

 و بـکەن یـاری دڵیـان کـامی بە بـا. دەریبـڕن یەدڵیانـدا لە ئەوەی. و بـکەن خۆیـان نـاخی لە گوزارشت راشکاوییەوە
. هەڵبژێـرن جلوبەرگەکانیـان رەنگەکـانی خۆیان دڵی ئارەزووی بە دا، هەڵبژاردن لە ئازادبن با پێکەنن، و راکەنن

 و را هەیە، منــدااڵن خــودی بە پەیوەنــدییان کە لەوانەی تــایبەتیش بە خێزانیتــان بڕیارەکــانی و گفوگــۆ لە بــا
 شتێکیشـیان هەمـوو. هەبێـت هەڵوێسـتیان و را کە بدەن هانیان بەڵکو مەکەن، فەرامۆش ەکانیانپێشنیار و بۆچوون
 کـرد، هەڵەشـیان گەر بنێـنەوە، پێکوەیـان و، بـدەن تێکیـان. تـاقیبکەنەوە شـتەکان خۆیـان با بڤەیە، بە لێمەکەن
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 و وانە ەرنەکەوتنەکانیانسـ لە و هەڵەکانیـان لە فێرنـابن، راسـتیش نەکەن هەڵە تا مەکەن، سەرکوێریان و لۆمە
 هەڵەی دەیان بە رەنگە بهێنینەوە، خۆمان بیری بە منداڵیمان قۆناخەکانی ئەگەر ئێوەش، و ئێمە. وەردەگرن پەند

 .لێکهەڵوەشاندووبێتەوە شتمان دەیانیش بە و شکاندووبێت شتمان دەیان بە کردووبێت بێمەبەستمان
 

 و لێـدان سـەردەمی. سەردەمەیە ئەم پەروەردەی گرنگی پێویستییەکی ئازادیش. هەیە ئازادی مافی و مرۆڤێکە منداڵ
 بە منـدااڵن ئەوەی بـۆ. بەسـەرچوو منـدااڵن دەمگرتنـی و فەالقەکـردن و گوێڕاکێشـان و شەقزالە و چاوسوورکردنەوە

 بەپێـــی پێویســـتە بکەیـــن، خەنیـــان و مەســـت خۆشـــی و شـــادی بە و پێبگەیەنـــین تەندورســـتی و دروســـتی دەروون
. شــوورەبدرێت چــاودێری بە و جــوان رێنمــایی بە ئازادیشــیان. هەبێــت ئازادییــان منــداڵییان تەمەنــی انیقۆناخەکــ

 بە پێویســتییان هێشــتا. هەیە دروســت ئاراســتەکردنی بە و چــاودێری بە و ڕێنمــایی بە پێویســتییان هێشــتا چــونکە
 .هەیە قوتابخانە و خێزان یارمەتیدانی

 
 .توندوتیژی و کارڕاستی نەک کارڕاستیدابن، و خۆشەویستی نێوان لە منداڵەکانتان کە ئەوەیە راستر

 
 :گرنگییەکانی ئازادی دەربڕین بۆ مندااڵن

 
 و شەڕخوازی لە دوور کایەوە، لێدێتە بەهێزی و رەفتاردروست و ئاسایی و سەربەست کەسێتییەکی ئازاد، منداڵی -١

 تـر کەسـانی لە و خـۆی لە رێـز دەبێـت، شـیرین فتگو و رووخۆش و گەشبین دەبێت، ئازا و ژیر دەبێت، توندوتیژی
 لە راسـتیش شـێوەیەکی بە.. دەکـات ژیـان بەهاکـانی گرنگـی بە هەسـت دەکـات، شـادی و خۆشـی بە هەست دەگرێت،
 .دەڕویت ناخیدا لە چاکخوازیش.. دەگات ئازادی چەمکی

 
 و پێشـکەوتن بۆ گرنگیشە ارێکیهۆک دەکات، منداڵ زیرەکی بە گەشەش دەکات، فراوانتر منداڵ خەیاڵی ئازادی -٢

 و تـاقیکردنەوە و دۆزیـنەوە حەزی بـۆ دەڕەخسـێنێت بـۆ زیاتریشی بوراێکی.. بەدەستهێناندا و خوێندن لە بااڵبوونی
 .تواناکانی دەرخستنی و ئارەزووەکانی گەشەکردنی و داهێنان

 
.. دەبێـــت تواناکـــانی بە و خـــۆی کەســـێتی بە زیـــاتری بڕوایەکـــی هەبیـــت، زیـــاتری ئـــازادییەکی منـــداڵەی ئەو -٣

  بەمەش.. بەرهەمهێنان و داهێنان و تاقیکردنەوە و خۆراهێنان و کۆشش بۆ پاڵنەرە و هاندەر بڕوابەخۆبوونیش،
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 .دەبێت خۆشتر و گەشتر داهاتووشی و، پێشدەکەوێت خێراتر کۆمەڵگا
 
 و توانــــا ســــایەی لە دا،قوتابخــــانە لە ئــــازاد منــــداڵی کە بڵێــــین، ئەوە دەتــــوانین رەوشتیشــــدا، بــــواری لە -٤

 چــۆن وەکــو.. دەکــات مامۆســتاکانی و هاوڕێکــانی لەگەڵ رەفتــار دروســت و راســت شــێوەیەکی بە بڕوابەخۆبــوونی،
 و، مامۆسـتاکانی لە و هاوڕێکانی ئازادی لە رێز.. دەوێت هاوڕێکانی بەرژەوەندی ئاوهاش دەوێت، خۆی بەرژەوەندی

 .دەگرێت قوتابخانە یاساکانی لە
 
 ئـازادی کە دەگـات لەوەش بکـات، بەرپرسـێتی بە هەسـت ئـازاد منـداڵی کە ئەوەن، زامنی ئازادی یپەکانیپرانس -٥

 .ئازادییە پرانسیپەکانی دژی.. ئازادیش سنووری بەزاندنی.. نییە بوونی بەرپرسێتی بەبی
 
ــازادی، -٦ ــازایی ئ ــوێرییەکی و ئ ــاتر ب ــۆ پاڵنەریشــە، و هانــدەرە.. دەبەخشــێت منــداڵ بە زی  کــاری امــدانیئەنج ب

ـــۆ.. سەرکێشـــی ـــد ب ـــرتن وانە و پەن ـــانی لە وەرگ ـــانی لە و هەڵەک ـــەرنەکەوتنەکانی هۆکارەک ـــی ئەو.. س  هەستەش
.. نەدات کـۆڵ و بگرێـت شکسـتییەکان و گرفـت بەرگەی بتوانێت و خۆڕاگربێت زیاتر داهاتوودا لە کە پێدەبەخشێت،

 .بدات پێشکەوتنەکانی و هەوڵدان و کۆشش بە درێژە زیاتریش
 

 :گرفتەکانی نەبوونی ئازادی دەربڕینی مندااڵن
 

 و، پێــدابخەین دەمــی و، بکەیــن بێبەشــی سەربەســتی لە و، بکەیــن منــداڵ دەربڕینــی مــا  ئــازادی لە بەر بێتـو گەر
 داواکــان و فەرمــان کە لێــدێت ئــامێرێکی وەکــو نەگرێــت، رەخــنە و دەربڕێــت خــۆی رای و بکــات گوزارشــت نەتوانێــت
 لە ئازادی زەوتکردنی بێگومان.. دەکات بەدی خۆی جیزێکدا ناو لە و گەورەکان پاشکۆی بێتەدە و، دەکات جێبەجێ
 نەرێنیشـی کـاردانەوەی گەلـێ منداڵـدا، لە دەروونی و جەستەیی گرفتی گەلی نی سەرهەڵدا هۆکاری دەبێتە منداڵ،

 :دەکەین منداڵ ئازادی نەبوونی گرفتێکی چەند لە باس کورتی بە.. لێدەکەوێتەوە
 
 رەوشـتییەکانی و دەروونـی کێشـە دووچـاری لێـدەکەوێتەوە، زۆری نەرێنـی ئاسەوارێکی منداڵ، ئازادی لە رێگرتن -١

 بـێ بڕوابەخۆنەبـوون، دڵڕاوکـێ، خەمـۆکی، شـڵەژان، گۆشەگیری، دزی، دوژمنخوازی، خۆبەکەمزانین،: وەکو دەکات،
  چەندین دووچاری و، بڕووخێت و تێکبچێت منداڵ کەسێتی کە ئەوەی پێش پێویستە. هتد…رقئەستووری هیوایی،
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 .بکرێن گرفتەکانی چارەسەری بێت، دەروونی نەخۆشی
ــی -٢ ــازادی زەوتکردن ــداڵ لە ئ ــی، و من ــدەکەن وای پەراوێزکردن ــێکی بە خــۆی کە لێ ــێ کەس ــا و دەســەاڵت ب  بێتوان

 کە ئەوەی بـۆ هۆیەکە ئەمەش.. نازانن هەندی بە و لێناگرن رێزی ،و نییە خۆشەویست دەکات هەست واش بزانێت،
 .نەبێت سەرکەوتوو ژیانیشیدا لە.. الوازبێت خوێندندا لە دەستهێنانی بە ئاستی

 بە و، نەکــات ژیــان خۆشــییەکانی بە و جوانییەکــان بە هەســت کە لێــدەکات وای منــداڵ ئــازادی خەفەکردنــی -٣
 الیەن لە سەرکوێرکردنی و کوتکردنسەر و، زۆر لۆمەکردنێکی ئەنجامەی لە ئەمەش.. بڕوانێت ژیان لە رەشبینییەوە

 بە پشــت و نامێنێــت خــۆی تواناکــانی بە بڕواشــی.. دەیکــات کە بێمەبەســتانەی هەڵە ئەو لەســەر خێــزانەکەیەوە،
 .نابێت ژیانیدا لە بڕیاردانیشی غیرەتی و، دەبەستێت تر کەسانی

 ئـامێرێکی بە ببێـت کە دەکـات منـداڵ لە وا نـاهێلێتەوە، منـداڵ بۆ ئازادی بۆ بوارێک کە سەپێنراو، پەروەردەی -٤
 .ناگرن بۆچوونەکانی و را لە گوێش نییە، رۆڵێکی هیچ گفتوگۆ جێبەجێکەر، و گوێدێر

 خێزانـــی الیەن لە ســـەقەت و نادروســـت پەروەردەکردنێکـــی و، منـــداڵ لە سەربەســـتی و ئـــازادی زەوتکردنـــی -٥
 ناوێت خۆشیان کە دەکات هەست وا چونکە زانەکەی،خێ بۆ منداڵ هاوبەستەبوونی الوازی بۆ هۆکارێکە.. نابەڵەدەوە

 بــواری. ناویانــدا لە نامۆبێــت کەســێکی و، نەبێــت خێــزانەکەی ئەنــدامێکی کە ئەوەی وەکــو هەر. لێیەتــی رقیــان و
 هەسـتکردنی. بکـات بۆچوونەکانی لە و هەڵوێست لە و را لە گوزارشت راشکاوی بە و ئازادی بە کە نادەنی ئەوەشی

 شەڕخــوازی،: وەکـو دەهێنێـت، خۆیدا دوای بە نەرێنی و خرا  رەفتاری و کێشە گەلێ تگوێخستنە،پش بەم منداڵیش
ـــوڕی، ـــیری، مله ـــرژ یــاخیبوون، گۆشەگ ــایەتی، مــۆنی، و گ ــەهەڵبزکان، رق ــتنی دان، جــوین قس  پەیوەنــدی نەبەس

 .خوێندندا لە شکستهێنان تێکەاڵونەبوون، هاوڕێتی، پەیوەندی الوازی و، کۆمەاڵیەتی
 

 هەنـدێ ناو لە ئەمڕۆش تا داخەوە بە بەاڵم.. منداڵە راهێنانی و پەروەردەکردن گرنگی ناوەندێکی خێزان بێگومان
( سەربــازە و سەرکــردە) پەیوەنـدی میلیتـارییە، پەیوەنـدیەکی منـداڵ، و بـاوک و دایک نێوان پەیوەندی خێزانیدا،

.. بکـــات جێبەجـــێ ی( دایـــک و بـــاوک)  انەکەیخێـــز فەرمانەکـــانی و، گوێـــدێربێت تەنهـــا منـــداڵ پێویســـتە واتە
 پەروەرببێت؟ وادا خێزانێکی لە کە بکەین وا منداڵێکی لە چی چاوەڕوانی

 
 پرۆگرامەکـانی قوتابخانەکانمـدا، زۆری بەشـێکی لە ئەمـڕۆش تـا کە بکەین، بەوە ئاماژەش پێویستە کۆتاییدا، لە

 لێـبەدی ئەوتۆیـان گۆڕانکـارییەکی و، کالسـیکین و کۆن ن،ماوستاکانما وتنەوەی وانە ڕێبازەکانی و شێواز و خوێندن
ـــاکەین ـــا. ن ـــڕۆش ت ـــتای ئەم ـــژ، ماموس ـــەرەکی تەوەری وانەبێ ـــرین و، وانەیە س ـــاتی زۆرت ـــدا ئەو وانەکە ک  لەپۆل
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ــەدەکات ــت بــواری.. قس ــادەن، منــدااڵن بە پێویس ــازادی بە و راشــکاوی بە کە ن  بە ئەمەش. دەربــڕن خۆیــان رای ئ
ــوێ یپەروەردە پــێچەوانەی ــێوازی و، ن ــانی و ش ــازەی رێبازەک ــنەوەیە وانە ت ــدااڵن کە.. وت ــان) من  تەوەری( قوتابی

..  و رەخنەدەگــرن و، دەپرســن و، دەکەن گفتوگــۆ راشــکاوییەوە و ئــازادی ئەوپەڕی بە پۆلــدا، لە وانەن ســەرەکی
 .دەکەن خۆیان رای لە گوزارشت

 
 ٢١١٦ی نۆڤەمبەری ١

 
  
  
 

 .ااڵنسایکۆلۆژیای رێزگرتن لە مند
 
 
 
 
 
 

 :پێداویستییە سەرەکییەکانی مرۆڤ دوو بەشن

 
 بـنکەی لە کە نووسـتن، خـواردنەوە، خـواردن، هەوا، وەکـو بایۆلۆژییەکان جەستەییە پێداویستییە :یەکەمیان بەشی

 ..ئەستەمە ژیان پێداویستییانە ئەم بەبێ کەدان، گیانەوەرەکانی هەموو و مرۆڤ ژیان پێداویستییەکانی قووچکەی
 

ــان بەشــی ــو، ســایکۆلۆژییەکانن پێداویســتییە :دووەمی ــی، و ســۆز خۆشەویســتی، وەک  و ئاســوودەیی رێزگــرتن، بەزەی
 خێزان بۆ هاوبەستەبوون خۆشی، و ئاشتی پاداشت، و پێزانین هاندان، و سوپاس سەربەخۆیی، و ئازادی دڵنیایی،

 .مرۆڤن شادی و بەختەوەری مایەی پێداویستییانە ئەم. هتد …و مرۆڤایەتی و نیشتمان و نەتەوە و
 

 .گەورەبن یا منداڵبن چ مرۆڤە، دەروونی گرنگی پێداویستییەکی( رێزگرتن) یا( رێز) کەواتە
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 بەرزە، و گرنـــ  شارســـتانی و پەروەردەیـــی و رەفتـــاری و رەوشـــتی بەهـــایەکی و، جـــوانە زۆر هەســـتێکی رێزگـــرتن
 کەسـانی لەگەڵ مـرۆڤە سـەرکەوتنی سـەرەکی ایەکیبنەم بەڵکو مرۆڤ، نایبەکانی و جوان خەسڵەتە لە خەسڵەتێکە

 پەیوەنـــدییە هەمـــوو بنەمـــای.. خێـــزانە بەختەوەریـــی و خۆشەویســـتی و پێکەوەژیـــان و تەبـــایی کلیلـــی تـــردا،
 .جیهاندا لە سەرکەوتووەکانە

 
 یخـۆ مرۆڤـایەتی لە رێـز و، بێت قەدرگران و رێزدار کەسایەتییەکی کە حەزدەکات سروشتی بە و رەمەکی بە مرۆڤ
 کە مرۆڤێک هەر.. کۆمەاڵیەتییە هاوسەنگی و تەبایی ژیانی کۆدی و بەڵگە یەکەمین خودیش، لە رێزگرتن.. بگرێت

 تـر کەسـانی لە رێـز گەر بەرانبەریـیە، هەسـتێکی رێزگـرتنیش.. دەگرێت کەش کەسانی لە رێز بگرێ، خۆی لە رێز
 بێـت رووکەشی رێزگرتن گەر نییە، قێزەوەتر و دزێوتر لەوەش.. راستە پێچەوانەکەشی..  لێدەگرن رێزمان بگرین،

 و دەســکەوت و مەبەســت بنەمــای لەســەر یــا بێــت، مــامەحەمەیی و ریــای یــا بێــت، ترســەوە لە نەبێــت، دڵەوە لە و
 .بگریت بۆ چۆلەکەم.. مامە دەڵێم پێت بۆیە: دەڵێ کە چووە بۆی باش کوردیش.. بێت تایبەتی بەرژەوەندییەکی

 
 وەکو دەگرێتەوە، ژیان بوارەکانی هەموو و، هەمەالیەنەیە و فروان زۆر رێزگرتن، مانجەکانیئا و شێوازەکان و واتا

 لە مامۆسـتایاندا، و قوتابیـان نێـوان لە هاوڕێیانـدا، و خزمـان نێوان لە خێزاندا، ئەندامانی نێوان لە:  رێزگرتن
 پیــرۆزی لە رێزگــرتن خەســوودا، و وکبــو نێــوان لە فەرمــانبەردا، و بەڕێــوەبەر نێــوان لە بچووکــدا، و گەورە نێــوان

ــــتانی ــــتمان، کوردس ــــینی لە خۆشەویس ــــەهیدە گیانبەخش ــــان، ش ــــتانەکانی لە نەمرەکانم ــــمەرگە داس ــــازا پێش  و ئ
ــــان، ــــااڵی لە قارەمانەکانم ــــرۆزی ئ ــــت و داب لە دەســــتوورمان، و یاســــا لە کوردســــتانمان، پی ــــا لە و نەری  بەه

 لە تایبەتییەکانمـــان، پێداویســـتییە خـــاوەن لە جیاوازەکـــان، ەنەتەو هەمـــوو لە و ئایینەکـــان لە پیرۆزەکانمـــان،
 سەربەســتی و ئــازادی لە گەلەکەمــان، دڵســۆزەکانی ســەرکردە لە ژنـــان، و منــدااڵن مافەکــانی لە مــرۆڤ، مافەکــانی

 .هتد …و رێکەوتنەکانمان و پەیمانەکان و بەڵین لە جیاوازەکان، بۆچوونە و را لە مرۆڤ،
 
 رۆژتـان: وەکـو نمـوونە بـۆ.. هەیە یەکتریمـان لە رێزگرتنـی گوزارشتکردنی و شێواز چەندین رۆژانەماندا، ژیانی لە

 رووگەشــییەوە و رووخۆشــی بە هەڵســان، لەبەر لێکــدان، بــاوەش تەوقەکــردن، لەگەڵ، خوتــان بەخێــربێن، بــاش،
 .هتد …بەڕێزو خان، دادە، کاکە، میوان، رێکردنی بە و پێشوازیکردن

 
  و کاریگەری چ چاوگەشەکانمان، منداڵە لە رێزنەگرتن یا رێزگرتن سایکۆلۆژیای کەمان،باسە کرۆکی سەر دێینە
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 لێدەکەوێتەوە؟ مندااڵن ئایندەی و ئەمڕۆ ژیانی لە نەرێنیان و ئەرێنی رەنگدانەوەیەکی
 
 هەر زمانیـدایە لەسـەر کە ئەوەی.. بـێگەردە و پـاک و ناسـک نەسـتێکی و هەست خاوەنی بچووکە، مرۆڤێکی منداڵ 

 خراپەکــان بە و باشــەکان بە هەســت.. دەکــات ناخۆشــییەکان بە و خۆشــییەکان بە هەســت.. دڵیــدایە لە کە ئەوەیە
 بە و، رووکەشـییەکان زەردەخەنە بە هەسـت تەنـانەت.. دەکـات بێڕێزییەکـانیش بە و رێزگرتنەکان هەست.. دەکات

 .دەکات ناخییەکانیش خۆشەویستییە زەردەخەنە
 
 و خواسـت لە و نەسـت و هەسـت لە رێزگـرتن بنەمـای لەسەر مندااڵن، دروستی و راست کردنیپەروەردە ئەمڕۆدا، لە

 و تەبـایی.. خێـزان یاسـای ببـنە خۆشەویستی و رێز زیاتر و زیاتر تا.. دەنرێت بنیات مندااڵن خەونەکانی و هیوا
 رێزگرتنــدا لە تاکانیشمامۆســ و باوکــان و دایکــان تــا خێــزان، ناســنامەی دەبــنە شــادی و بەخــتەوەری و ئاســوودەیی

 لە و، پەروەردەکــردن لە ســەرکەوتوودەبن زیــاتر.. قوتابییەکانیــان بــۆ و، منــداڵەکانیان بــۆ پێشــەنگبن و نمــوونە
 شیاوتر و گەشتر ئایندەیەکی هێنانەدی لە دەبن گەشبین زیاتریش.. بڕوابەخۆ و زرن  و ژیر مندااڵنی پێگەیاندنی

 کۆمەڵگـایەکی خێـردەرەوەی و بەسـوود تـاکی پێگەیانـدنی بـۆ گرنگیشـە ێکیهۆکـار رێزگـرتن.. کوردسـتان و کـورد بو
 .نوێخوازیدا دوای بە گەڕان و، گۆڕان و داهێنان بۆ فاکتەرێکیشە.. تەبا و بەختەوەر

 
 دایکان پێویستە کە دەکەنەوە، ئەوە لەسەر جەخت و کۆدەنگن مندااڵن، دەروونناسی پزیشکانی و پەروەردە زانایانی

 بڕیـارانەش و کـار لەو بگرن، مندااڵن بۆچوونەکانی و راز و را لە رێز دڵیانەوە، ناخی لە مامۆستاکان و باوکان و
 دەنگیــان و رەنــ  بڕیاریــدا، ناوەنــدی لە هەیە، داهاتوویــانەوە و ئەمــڕۆ چارەنووســی و ژیــان بە پەیوەنــدییان کە

 مـافەش ئەم.. وەربگرن هەند بە ەکانیانخواست و هیوا و بۆچوون و را و، بەشداربن کە پێویستە نەکەن، فەرامۆش
 .پێکردووە ئاماژەیان دا( منداڵ مافەکانی گەردوونی جاڕنامەی) لە
 
 بابەت داهێنانی دەیان بە رۆژانە کە.. تازەیە تەکنۆلۆژیای و داهێنان پێشبڕکی و شۆڕش سەردەمی کە ئەمڕۆدا، لە

 و پەروەردەکـردن.. نـین کەم داهێنانـانەدا لەم یشمنـدااڵن پشـکی.. دێنەکـایەوە سەمەرە و سەیر تازەی هەمەجۆرەی
 بـێ و ئاسـان و هەڕەمەکـی کـارێکی فـرەزان، و فرەخواسـت چاوکراوەی مندااڵنی دروستی ئاراستەکردنی و پێگەیاندن

 خوێنـدنەوەی.. هەیە بەڵەدی بە پێویسـتییان و، ئەرکتـرە بە و گرانتـر رابردوو سەردەمەکانی لە زۆر.. نییە ئەرک
 بە پێویستییان جێبەجێکردنیان بۆ.. نین ئاسان هێندە پراکتیزەکردنیان بەاڵم.. ئاسانە زۆر ردەییەکانپەروە تیۆرە
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 پشــوودرێژی بە و دەمارخــاوی بە پێویســتییان.. هەیە وریــایی و دووربینــی و وردبینــی و شــارەزایی بە و، پالدانــان
 دروسـت پەروەردەی هەردەم بەاڵم.. داڵنـن لەبەر و شـیرینن و خۆشەویسـتن منـداڵەکانمان کە راستە ئەوەش.. هەیە

 نووسـەرانی تەنـانەت بەڵکـو مامۆستاکان و باوکان و دایکان کە پێویستە پێودانگەوە، لەم.. شیرینترە و پێشتر لە
 .ئەستۆدایە لە هەستیاریان و پیرۆز ئەرکێکی چ کە بزانن ئەو مندااڵنیش ئەدەبی بواری

 
 رەفتارەکانیــان و هەڵســوکەوتکردن شــێوازەکانی مــرۆڤ، تــاکێکی هەمــوو یرەفتارەکــان و رەوشــت پەروەردە، زانایــانی

 دەزانـن، پەروەردەکـردنە ئەو ئەو شـێوازەکانی رەنگـدانەوەی و کـارتێکردن کاکڵەی بە و پوخت بە خەڵکیدا، لەگەڵ
ـــافی لە کە ـــدا، ت ـــان الیەن لە مندالییان ـــان دایک ـــو لە وباوکانی ـــدا، نێ ـــا خێزان ـــتاکانیانەو الیەن لە ی  لە ەمامۆس

 و بەد یـا پەسـەند، و بـاش رەفتـارێکی هەر کەواتە.. پێوەگرتوون دەقیان و، راهێنراوان سەریان لە قوتابخانەدا،
ـــرا ، ـــنەوە خ ـــۆ دەگەڕێ ـــێوازی ب ـــردنە پەروەردە ئەو ش ـــارانەی ئەو و، ک ـــان لە کە رەفت ـــانەوە، و دایک  لە باوکانی

 و رەفتـاری و رەوشـتی و دەروونی دۆخی کورتی بە.. وونلێکرد چاویان یا کردوون، فێریان منداڵییاندا رۆژگارەکانی
 هۆشـیاندا لە منداڵییانـدا، ژیـانی رۆژانـی لە کە تـۆوانەن ئەو بەری سەردەمێکادا، هەموو لە خەڵکی هەڵسوکەوتی

 .دەدوورینـەوە ئـەوە.. بچـێنین چـی: وتەنیش کورد. کردوون تۆویان
 

 و پەڵــپ و داوا هەمــوو ملکەچــی کە ناگەیەنێــت، ئەوەش یــانەوە،باوکان و دایکــان الیەن لە منــدااڵن، لە رێزگــرتن
 هێمنانە شێوازێکی بە.. بکەن دابین خواستەکانیان توانایاندا سنووری لە پێویستە.. ببن منداڵەکانیان وڕکگرتنێکی

 ەره جێبەجێکردنـی و نازپێـدان و سـۆز و خۆشەویستی لە زیادەڕۆییش.. بکەن منداڵەکانیان بە قەناعەت ژیرانە و
 دێـن دواوە بە زیانیشـیان سـوودەکانیاندا، پـاڵ لە نابەجێیەکانیان، رەفتارە لە لە چاوپۆشین یا.. منداڵ داوایەکی

 لە بـن مامناوەندی و، دروستبکەن هاوسەنگییەک پێویستە بۆیە.. زیانبەخشن هەردووکیان تاڵ زۆر و شیرین زۆر.. 
 .منداڵەکانتاندا لەگەڵ رەفتارەکانتان

 
 منـداڵەکانیان کەسـێتی لە رێـز پەسـەند و دروسـت شـیوازێکی بە سەرتاوە لە باوکان، و دایکان ویستەپێ کورتی بە

ــرن ــڕۆدا لە.. بگ ــرتن ئەم ــابەتێکی بە بــووە رێزگ ــۆڵینەوەی ب ــەدان بە و پەروەردەیــی لێک ــانی لە س  پســپۆری زانای
 چەنـــدین ئێســـتا تـــا.. ڵنســـەرقا پێـــوەی منـــدااڵن، دەروونـــی پزیشـــکانی و، منـــدااڵن دەرووناســـانی و، پەروەردە

 لە رێزنەگــرتن یــا رێزگــرتن رەنگــدانەوەی و کــارتێکردن لەســەر مەیــدانیان و پراکتیکــی تــوێژینەوەی و لێکــۆڵینەوە
  دەروونی گرنگی پێداویستییەکی رێزگرتن کە دەکەنەوە، ئەوە لەسەر جەخت هەموویان هەر ئەنجامدراون، مندااڵن
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 .بخرێت پشتگوێ نابێت و، مندااڵنە
 

 :گترین گرنگییەکانی رێزگرتن لە مندااڵنگرن
 

 قۆناغەکـانی لە تـایبەتیش بە منـداڵ، دەروونی گەشەکردنی گرنگەکانی هەرە پێداویستییە لە یەکێکە رێزگرتن -١
ــــی ــــدا یەکەم ــــتبوونی.. تەمەنی ــــداڵ مەس ــــز، پێداویســــتی بە من ــــت، الیەوە بە ئەوە رێ ــــدامێکی کە دەگەیەنێ  ئەن

 .بەڕێزە و خۆشەویست باوکی و دایک الی لە و، خێزانەکەیەتی پەسەندکراوی
 بۆ یارمەتیدەر دەبنە منداڵ، بۆچوونەکانی لە و را لە و، خواستەکان خـەون لە و هیـوا لە گوێگرتن و رێزگرتن -٢

 .خۆی سەبەخۆیی بە و ئازادی بە بڕوابوونی و متمانە و، خۆی خودی لە رێزگرتن
 وەکـو رێزگـرتن بەڵکـو راسـتییەکان، بە هەڵەکـان راستکردنەوەی بۆ دروستە، و سەرکەوتووە شێوازێکی رێزگرتن -٣

 .وایە( دڵڕاوکێ ترس، خوێندن، لە شکستی توندوتیژی، تاوان،) دژە حەپی
 بۆچوونەکـانی لە و را لە گوزارشـت ئـازادییەوە، ئەوپەڕی بە منـداڵ ئەوەی بـۆ سەرکەوتووە، شێوازێکی رێزگرتن -٤

 .ەبێته ئەدەبی ئازایەتییەکی.. بکات خۆی
 نیـان، نەرم و ناسـک و شـیرین و جـوان وشـەی بە منـداڵەکانیان، لە رێزگرتن وەکو باوکان، و دایکان پێویستە -٥

 خـوانی ئامـادەکردنی لە حەزدەکەی جـوانەکەم، گـوڵە: دەڵـێ کـچەکەی بە دایکـی نمـوونە بـۆ بـدوێنن، منداڵەکەیان
 خـۆ کچــم ئەرێ: وەکـو زەقـی و رەق وشـەی بە و نفەرمـا شـێوەی بە نەک ؟..بـدەێ دایکـت یـارمەتی ناخواردەکەمان

 زوو دەی بـدەی، یـارمەتیم هەڵناسی و دانیشتووی تۆش.. ماندووم من دەبینیت کە.. ناکەیت شوورەیی.. داناوەشاوی
 هەستی ناشیرینانە وشە بەم هەڵەیە، وا دایکێکی داواکردنی شێوازێ بکە، ئامادە نانخواردنەکەمان خوانی و راپەڕە

 .ینداردەبێتبر کچەکەی
 گـرێ نەبێـتە هەڵەکـردن لە تـرس بـا مەکەن، سـەرکوێری و، مەيشکێننەوە دەکات، هەڵەیەک منداڵەکەتان کە -٦

 بـدەن هـانی هەبێت هەڵکەی راستکردنەوەی ئازادی و، بدەنەوە دڵی کە ئەوەیە باشتر الی، لە دەروونی کوێرەیەکی
 بـۆ هەنگـاوێکە هەڵەکـردن فێرنـابین، راسـتیش نەکەیـن هەڵە تـا کە پێبڵـێن ئەوشـی بدات، کارەکەی بە درێژە کە

 . هەڵەکان دووبارەنەکردنەوەی و فێربوون وانە و وەرگرتن پەند
 هەمــوو لە چــونکە چوارچێــوەیەکەوە، مەخەنە هەموویــان و، بگــرن منــداڵەکانتان نێــوان جیاوازییەکــانی لە رێــز -١

 .مەکەن کوڕەکانتان و نکچەکانتا نێوان لە جیاوزیش.. یەکنین وەک مرۆڤەکان شتێکدا
  رەفتارجوانی، دەروونپاکی، رەوشتبەرزی،: وەکو دەبەخشێت، منداڵ بە جوان ئەرێنی خەسڵەتی گەلێ رێزگرتن -٨
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 .هتد …و وەرزشی رووحی جیاواز، رای لە رێزگرتن کەسێتی، گوێدێری، راستگۆیی،
 هەر لە بـاس و، دەربـڕێ اخوازییەکـانید و رەخـنە و گلەیـی راشـکاوی، بە منـداڵ ئەوەی بـۆ هۆکارێکە رێزگرتن -٩

ــە ــک و کێش ــات گرفتێ ــنە کە بک ــی دێ ــان و، رێ ــارێتەوە نەی ــۆ.. ش ــک ئەوەی ب ــاوکی و دای ــارمەتیی ب ــدەن ی  لە و، ب
 لە خۆشەویسـتی و رێـز ئەمەش.. دابنـێن بـۆ دروسـتیان چارەسـەری و، پێویست رێنمایی کێشەکانیان چارەسەرکردنی

 .دەکات بەهێز زانداخێ ئەندامانی و باوک و دایک نێوان
ـــز -١١ ــانی لە رێ ــداڵەکەتان هاوڕێک ــا.. بگــرن من ــانی ت ــیش خێزانەک ــداڵەکەی لە رێــز ئەوان ــوە من  بەم بگــرن، ئێ

 پردێکـی بە ببێـت دەشـێ.. دەبێـت بەهێزتـر تـردا منـدااڵنی لەگەڵ منـداڵەکەتان هـاوڕێتی پەیوەنـدی رێزگرتنەتان
 .منداڵەکەتان هـاورێکانی ەکانیخێزان و ئێوە نێوان لە ئاشنایەتی، و یەکترناسین

 
 و دەگــرن براکانیــان و خوشــک لە و بــاوک و دایــک ئێــوەی لە رێــز ئەوانــیش بگــرن، منــداڵەکانتان لە رێــز گەر -١١

 .دووالییە رێزگرتن کە وتمان سەرەوە لە.. دەبێت خوشتر و بەهێزتر خێزانیتان پەیوەندی
 

 .لێدەگرن رێزیان کە. .دەگرن کەسانە لەو رێز مندااڵن: دەڵێ میلەر ئەلیس
 

 :گرنگترین زیانەکانی رێۆزنەگرتن لە مندااڵن
 

 بـۆ و، نـاوازە رەوشـتی بـۆ پـاڵنەرە.. پێی بێڕێزیکردن و سووکایەتی یا پەراوێزکردنی، و منداڵ لە رێزنـەگرتن -١
 .تر کەسانی بە و خۆی بە گەیاندن زیان و، تاوان نجامدانی ئە بۆ و، دەرچوونی ڕێ لە
 شـوور، و شـێت پـووچ، و هـیچ بێڕەوشـت، هەڵەوەڕ، گەلحـۆ، گوێـدرێژ، گەمـژە،: وەکـو ناشیرینی شەیو پێوتنی -٢

 بە دەبێـت، برینـدار پێیـان هەسـتی و، دەزانـێ بێڕێـزی بە قسـانە ئەم منداڵ هتد، …و تەمەڵ خوێڕی، نالەبار،
 .بڵێن پێی تردا خەڵکانی بەردەم لە و هاوڕێکانی بەردەم لە گەر تایبەتیش

 بـــۆ دەیەوێـــت منـــداڵە ئەم.. نەوێـــت خۆشـــیان پێویســـتیش وەکـــو و لێنەگـــرن رێـــزی مـــاڵەوە لە نـــداڵێکم گەر -٣
.. ببێـت کەسێک هەموو بە تێکەڵ و بگرێ هاوڕێ هەوڵدەدات بدۆزێتەوە، تر ئەڵتەرناتیڤێکی قەرەبووکردنەوەیان،

 دایـک ئەستۆی لە وازراوەش،نەخ ئاکامە ئەم ئۆباڵی..  دەریبکەن رێ لە و، بێت خرا  و بەد هاوڕێ تووشی دەشێ
 .پشتگوێخستنی و رێزلێنەگرتن بۆ دەگەڕێتەوە.. باوکیدایە و
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ـــەگرتن -٤ ــداڵ، لە رێزن ــارێکی من ــداڵە لەو وا ترســناکە، ک ــتە کە دەکــات من ــوای و خــۆی دوژمنــی ببێ ــان بە هی  ژی
 گەورەیــی بە کە یکەســانە لەو زۆر بەشــێکی.. نــامۆیە خێزانەکەیــدا نــاو لە کە دەکــات هەســت وا چــونکە نەمێنــێ،
ـــان ـــەرەکی هـــۆیەکی.. دەکـــوژن خۆی ـــانە ئەم کە ئەوەی بـــۆ دەگەڕێـــتەوە س  نـــاو لە منداڵییانـــدا، تـــافی لە کەس

 .نەبوونە خۆشەویستی و بەزەیی و سۆز و رێز مەستی خێزانەکانیاندا،
 رەگ دەروونیـدا لە دوژمنـایەتی و شـەڕخوازی و کینە و رق تۆوی کە ئەوەی بۆ هۆکارێکە منداڵ، لە رێزنـەگرتن -٥

 .بکاتەوە بێتاوان کەسانێکی لە خۆی تۆڵەی و، شەڕخواز کەسێکی ببێتە و، بکات
 دڵەڕاوکــێ و تــرس تووشــی منــداڵ چاوســوورکردنەوە، و گوڕەشــە و هەڕەشــە زمــانی بەکارهێنــانی و رێزنـــەگرتن -٦

 .دەروونی کوێرەیەکی گرێ دەبێتە و، گەورەدەبێت لەگەڵیاندا ترسەش ئەم دەکات،
 
ــداڵەکانتان نیــانییەوە و نەرم و ڕێــز بە کە وایە باشــتر: دەڵــێ( رنەستێــ)  بە نەک.. بنووســێنن خۆتــانەوە بە من

 .خۆتان بیانگرنە ترسەوە
 
 کــارێکی دابخــا، دەمــی و، نەیــا لێــوە ورتەی گەورەکانــدا رووی لە دەبــێ کە منــداڵ، لە رێـــگرتن و رێزنـــەگرتن -١

 .دەبێت( کڕ زمـان و دڵـپڕ) منداڵ منداڵ، الی لە ئەدەبییە ئازایەتی سەرکوتکردنی و خراپە
 
 .یە داخـە دەمـت ـ نـاوم کە دەزانـی وام.. ساڵـیم سیانـزە تەمـەنی تا: دەڵێ( یۆنامات)
 
 تووشــی منــداڵ.. نەکــات قســە و بێــت بێــدەن  و بترســێ کە ئەویە ترســناکتر لەوەش منــداڵ، لە رێزنـــەگرتن -٨

 .دەبێت تر مندااڵنی بە نەبوونتێکەڵ و خەمۆکی و شەرم و گۆشەگیری
 و میهرەبــانی و بەزەیــی و ســۆز و رێــز کە هەڵهێنــاوە، چـــاوی خێزانێکــدا نــاو لە کە بەدبەخـــتەی، منــداڵە ئەو -٩

 شـــایەنی بە خــۆی و، دەزانــێ بێدەســەاڵت و، دەزانــێ کەم بە خــۆی منــداڵە ئەم.. نەبــووە بوونیــان خۆشەویســتی
 .دەسپێرن پێی کە نازانێت کارانە و ئەرک ئەو ئەستۆگرتنی لە و، بەرپرسێتی

 .نامێنێت بەزەیی و سۆز و ویـژدان هەستی.. نەوێت خۆشیان و لێنەگرن رێزی کە منداڵێک -١١
 .لێناگـرن رێزی کەش کەسانی.. لێنەگیرێ رێزی خۆیەوە خێزانەکەی الیەن لە منداڵێک گەر -١١
 

 ٢١١٦ سێپتەمبەریی ٢٦
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 سوودەکانی سۆزی دایک بۆ منداڵ

 
 
 
 
 
 

 .نەرمـتربێت دایـک بـاوەشی لە کە.. نییە سەرینـێک جیهـاندا لە: دەڵێ شکسپیر
 
 ..نییە لێبووردەتر و دڵپاکتر کورد لە.. نییە جوانتر و پیرۆزتر کوردستان لە ئێمەوە، الی بە
 
 شیرینتر شتیئا و ئازادی لە.. نییە گیانبەخشتر و قارەمانتر پێشمەرگەرە لە.. نییە دڵسۆزتر و بەسۆزتر دایک لە

 .نییە هێزتر بە تەباییش و یەکێتی لە.. نییە هاندەرتر و بڕوا و هیوا لە.. نییە
 

 و جـوانترین بەاڵم.. پێکهـاتووە پیـت چـوار لە و، بچـووکە وشـەیەکی دایـک.. دونیایە بوونەوەرەی پیرۆزترین دایک
 لە وشـــەیە جـــوانترین دایـــک ..دایە هەموومـــان دڵـــی نـــاخی لە و، زار لەســـەر وشـــەیە، شـــیرینترین و ناســـکترین

 و وشـە هەزاران بە کە لەخۆگرتـووە، واتـای گەورەتـرین وشەیەکە دایک.. گەالندا هەموو زمانەکانی فەرهەنگەکانی
 و ســۆز و بەزەیــی واتــای دایــک.. کــردن ســتایش و باســکردن نایــاتە رۆمــان، و پەخشــان و هــۆنراوە و دێــڕ و رســتە

 و هــاوتا بـێ دایـک دڵسۆزی و خۆشەویستی و سۆز.. لەخۆگرتووە خودانیبەر و دلۆڤانی و میهرەبانی و خۆشەویستی
 پاداشـت وەرگرتنـی چـاوەڕوانی کـاتێکیش هـیچ و، دەبەخشـێت هەمیشـە دایک.. نایەن لەبن هەرگـیز.. و سنوورن بێ

 ێڵل نە.. لێهەڵـدەقوڵێت خۆشەویستی و سۆز و بەزەیی کە.. بەخۆڕە هەمیشەبەخشی روونی کانییەکی دایک.. ناکات
 .دەکات وشکیش نە و، دەبێت

 
 ژیان دایکدا سکی لە.. نیشتمانە پیرۆزترین دایک سکی.. مانە و درێژەدان و بەخشین هێمای ژیانە، سونبولی دایک

 .پێدەگەن و دەکرین گوش نیشتمان رۆڵەکانی دایکدا باوەشی لە.. دەبێ دایک لە
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ـــران ـــیل جوب ـــران خەل ــوو دایــک: دەڵــێ جوب ـــان لە شــتێکە هەم ـــوایە ماتەمینیــدا، لە دڵـــدەرەوەیە دا،ژی ــێ لە هی  ب
 .الوازیـدا لە هـێزە ئومێـدیدا،

 
 شــیری بە و، نووســاندین خــۆیەوە نەرمـی و گەرم ســنگی بە هەڵبــێن، چاوەکانمـان ئەوەی پــێش بــوو، دایکمـان ئەوە
 و ناسـک دەنـگە بە لێبکەوێـت، خەومــان شـادی بە و خۆشـی بە ئەوەی بـۆ بـوو، دایکمـان ئەوە.. کردین گۆشی پاکی

 تــا شــەو و دەکــرد شــەونخونی دەیالوانــدینەوە، و، دەکــردین بــۆ خۆشــی کــوردەواری الیەی الی بەســۆزەکەی و شــیرین
 و نەرم دەســـتە و، دەکـــردین نەرمـــی و گەرم باوەشـــی لە رۆژانە بـــوو، دایکمـــان ئەوە.. دەگـــرتین ئێشـــکی بەیـــانی

 ماچـــبارانی و، پێدەبەخشــین ناســکی و شــیرێن دەخەنەیزەر دەیــان بە و، دەهێنــا گوێمانــدا و ســەر بە جوانەکــانی
 نــاز هەموو کە بوو، دایکمان ئەوە.. لەبیردەبردینەوە ناسۆرییەکانمانی و دڵتەنگی و ئێش و خەم هەموو و دەکردین

 پــێش خــۆی مەرگــی جـــارش ســەد رۆژی.. دەکــرد دەمــانەوە بە خــۆی پارووەکـــەی بەشــە.. هەڵــدەگرت نووزێکمــانی و
 .بین بێوەی ئێمە.. و نەسووتی جەرگی کە دەپاڕایەوە، خـوا لە و، دەکرد نزای هەمیشە و، تدەخس مەرگمان

 
 ،پڕێک لە کەسمان بەڵی.. کـردین پـەروەری کوردسـتان و کوردایـەتی ئەلفوبێی فێر کە بوو، دڵسۆزمان دایکی ئەوە

.. بـوو قوتابخانەمـان یەکەمـین یشـماندایک باوەشـی.. بوو مامۆستامان یەکەمین دایکمان.. کوڕێک و کچ بە نەبووینە
 .فێربووین ئەوانەوە لە کوردیمان جـوانی و رسەن نەریتی و بەها زۆر و، فێرکردین زۆریان باوکمان و دایک

 
 تەنیـا.. بیربەریتەوە لە شـتێکم هەمـوو دەتـوانیت:  دەڵێ ئەمریکا سەررۆکی حەوتەمین و سی ـ نیکسون ریتشارد* 

 .کـردووم فـێرێ دایــکم کە نەبێت ئەوە
 

 و پلە ئەو گەیشتووم، پێیان من کە شتانەی ئەو هەموو: دەڵێ ئەمریکا سەرۆکێکی شانزەمین ـ لینکۆڵن ئابراهام* 
 .پەریـزادم دایکی بۆ دەگەڕێنەوە هەموویان دەخـوازم، پێگەیشتنیان هیوای کە پایەیەش

 
 .کـردم دروسـتی ەک بوو دایـکم ئەوە: دەڵێ ئەدیسۆن تۆمـاس داهێنەر کەڵەزانای* 
 
 .جیهانی وێنەگرێکی بە کردمی دایکمەوە، الیەن لە ماچیـک:  دەڵێ یش( فلۆریـان) هونەرمەند *
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 بە داســتان، و، رۆمـان و، پەخشـان و، چیـرۆک و، شـیرین هۆنراوەی و، گەالن پەندی و ناوداران وتەی سەدان بە
ــوو ــانیی هەم ـــهان، زمانەک ــارەی جی ــی دەرب ــۆز و بەزەی ــۆز و س ــتی و یدڵس ــکۆداری و خۆشەویس ــک ش ـــراون و دای  و ت

 .نووسـراون
 

 پێیـدا و بکەیـن ستایشـی ژیانمـان درێژایی بە گەر.. هەیە سەرمانەوە بە چاکەی هێندە دایکمانین، قەرزاری هێندە
 گەورەتــرین ئەوە.. بـدەینەوە بەخشـندەیی و دڵسـۆزی و خۆشەویسـتی و سـۆز پاداشتی ناتوانین هەرگیز هەڵبدەین،

  .دایکانـدایە پێی لەژێر بەهـەشـت: کە پێزانینە و شکـۆداری و رێز
 

 .دەمێنـێتەوە گـەورەیی بە هەر دایـک.. بێتەوە بچـووکیش جیـهان: دەڵێ هۆگـۆ ڤیکتۆر* 
 دایــــکم ئەوا بـــێ، تــــردا چـــنگەکەی لە دایــــکم.. و بـــێ چنگێکـــدا لە جیــــهان گەر: دەڵـــێ رۆســــۆ جــــاک جــــان* 

 .هەڵـدەبـژێـرم
 .نـابێت پیـر قـەد رۆڵەکـانی، الی لە دایـک: دەڵێ کوردیش* 
 

 و رێـز سـەری جـار دەیـان بە بەڵکـو جارێـک، نەک رۆژێـک هەمـوو کە زیـاتر، لەوەش زۆر و، ئەوەیە شـایانی دایک
 بەخشـــینی و لێـــبووردن و ئــازادی گەردن داوای و، بکەیــن مــاچ جوانەکــانی دەســتە تێــر و، دانەوێنــین بــۆ نوازشــی
 .ناحەسێینەوە ژیـاندا لە نەبێت، رازی لـێمان دایـک گەر.. لێبکەین

 
 و بەزەیــی و ســۆز رادەی لە کە بـــزانن، وا و، تێــنەگەن لێمــان هەڵە بە باوکـــان کە هیــوادارین و، بــاوکین ئــێمەش

ــتی و دڵســۆزی ــدانی و خۆشەویس ــۆ ئەوان قوربانی ــان ب ــر بە رۆڵەکانی ــین کەمت ــێن.. دەزان ـــان چــاکەی: دەڵ  لە باوک
 دایـک لە هەر پیـاوانیش.. قـووڵترە دەریاڵــۆش قـووڵترین لە دایکـانيش چاکەی.. بەرزتـرە چـیا لووتکە بەرزترین

ــاتوانین و حاشــاهەڵنگرە راســتییەکی ئەمە بەاڵم.. دایکبــوونە لە ــبکەین نکــووڵی ن  و خۆشەویســتی و ســۆز ئەو.. لێ
 منـداڵەکەی بـۆ دایـک خۆشەویستی و بەزەیی و سۆز.. نییە باوکدا لە رادەیە بەم.. هـەیە دایکدا لە کە دلۆڤانییەی

 بەڵکـو.. نیـیە مرۆڤدا دایکی لە تەنیا رەمەکییەش، گرینگیپێدانە و خۆشەویستی و سۆز ئەم.. سروشتییە و رەمەکی
 و خـێودەکەن بە خۆشەویسی و سۆز بە بێچوەکانیان سروشتییە، و رەمەکی کەشدا، بوونەوەرەکانی هەموو دایکانی لە

 بەخۆیـان پشـت دەتـوانن و دەبـن گەورە تا.. لێدەکەن پارێزگارییان و دەکەن چاودێری و، دەدەنێ خواردنیان و شیر
 و، دەگەشـێنەوە یەکسـەر چۆن کە زاو، تازە مەڕێکی پڵنگێک، مانگایەک، ئاسکەیەک، بڕواننە، نموونە بۆ. ببەستن
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 بێچوەکانیشـیان.. دەلێسـنەوە ەکــانیانزاو تــازە بێچــوە تێـر زمـانیان بە. و دەچێتەوە لەبیر خۆیان ئازارێکی هەموو
 .دەخـۆن شیریان و دەنێن دایکيانەوە گـوانی بە دەم و، دیاناسن و دەکەن دایکیان بۆنی یەکسەر

 
 داهـــاتووی و ئەمـــڕۆ ژیــانی لەســـەر گەورەیــان ئەرێنـــی کــارتێکردنێکی و، گـــرنگن زۆر دایــک خۆشەویســـتی و ســۆز

 منداڵ هۆشییەکانی و دەروونی و جەستەیی پێداویستییە مەستکردنی بۆ هەیە، زۆریان سوودێکی.. هەیە منداڵەکەی
 لە زەدەخەنەوە بە و نەرمــی بە و شــیرینی بە و رووخۆشــی بە گەڵێــدا لە قســەکردن و، منــداڵ ئــامێزگرتنی لە.. 

 .منداڵەکەیدا و دایک نێوان لە بەهـێز، پەیوەندییەکی دروستبوونی بۆ بەهێزە فاکتەرێکی.. دایکییەوە الیەن
 

 لە جگەرگۆشــەکەی دەرفەت، و پێویســت بەپێــی جـــارێک، چـــەند رۆژی دایــک کە ئەوەیە رووکەشــییەکەیدا، لە ســۆز
 لەسـەر تەنیـا منـداڵ.. گەورەیە رەمەکـی هەسـتێکی سـۆز وتمان وەکو.. بینووسێنی خۆیەوە سنگی بە و بکات باوەش
 .دەکات رەمەکییە سۆزە بەم هەست باوکیدا و دایک سنگی

 
 خۆشەویستیدان و سۆز شوورەیەکی ناو لە منداڵییاندا، گەشەکردنی قۆناغەکانی لە کە ەختەوەرانەی،ب منداڵە ئەو
 و دانـا و هـێمن و ژیـر پیـاوانی و ژنـان دەبـنە داهـاتوودا لە.. باوکانیـانن و دایکـان خۆشەویستی و سۆز مەستی و،

 سـەرکەوتوویی بە توانایـان، و بیـر و هـۆش بە لەبـار، و دروست و راست شێوەیەکی بە چۆن کە دەزانن.. لەسەرخۆ
 .بکەن ژیانـدا هەڵوێستەکانی لەگەڵ هەڵسوکەوت

 
 :گرنگترین سوودەکانی سۆزی دایک بۆ منۆداڵ

 
 دایک سۆزی.. بێنێ دەست بە دایکی خۆشەویستی و سۆز کە ئەوەیە منداڵ، هیوای بەرزترین و خواست گەورەترین -١

 گەشـبینی و بـڕوا دایـک سـۆزی.. بێت رزگاری نائارامییەک و دڵەڕاوکێ و ترس هەموو لە منداڵ ئەوەی بۆ فریارەسە
 دەبێـت، دایـک لە منـداڵێک کە کوردەواریدا، لە.. دەژی و بەبێ گەورە دایک سۆزی بە منداڵ.. دەبەخشێت منداڵ بە

 دایـک نـازی و خۆشەویسـتی بە و سۆز بە و، پیرۆزبێ منداڵەکەتان) دەکەن باوکی و دایک لە پیرۆزبایی جۆرە بەم
 .(پێبگات و گەورەبێت باوکی و
 سـەرەکییە هۆکارێکی.. بۆی دایـکی خۆشەویستی و سۆز بە منداڵ هەستکردنی و، منداڵەکەی بە دایک گرنگیدانی -٢
 نـاوچەیەش ئەم.. گەورەتربێـت قەوارەی منداڵـدا، مێشـکی لە( هـایپۆکــامیس) ناوچەی بەشەکەی هەردوو ئەوەی بۆ
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 دەروونییەکـاندا فشارە بەسەر زاڵـبوون و بیرهێنانەوە و فێربوون و زیرەکی ئاستی لە بەرپرسە منداڵدا، مێشکی لە
 بـوون، دایکیـان خۆشەویسـتی و سـۆز مەستی کە مندااڵنەی ئەو بەراوردکردنی بە و، پراکتیکی تاقیکردنەوەی بە.. 

ــا بــوون، بێــبەش دایکیــان خۆشەویســتی و ســۆز لە کە منــدااڵنەی ئەو لەگەڵ  خۆشەویســتییەکی و ۆزســ دایکانیــان ی
 کـردوون، لەگەڵ مامەڵەیـان بێبەزەیـیەوە، و تیـژی و تونـد بە و دڵڕەقی و گرژی بە و، بەخشیبوون پێ کەمتریان
 ئەوەش.. ســـۆزپاراو منـــدااڵنی مێشـــکی لە بچـــووکترە و کـــورژتر منـــدااڵنە ئەم مێشـــکی ی(هایپۆکـــامیس) نـــاوچەی

 کۆمەاڵیەتییـان و بیرهێنـانەوە و فێربــوون و زیــرەکی ئاستی ا،د( % ١١) لە سۆزپـاراو مـندااڵنی کە ساغـبۆتەوە،
 .ناز لە و خۆشەویتی لە و سۆز لە بێبەش مندااڵنی ئاستی لە بەرزترە،

 .چاکبوونەوەی زووتر هۆی دەبێتە نەخۆشەکەی، منداڵە بە دایک زیاتری گرنگیدانێکی و سۆز -٣
 منداڵـدا لەشی لە دەدات( ئۆکسـیتۆسین) هۆرمۆنی دەردانی ییارمەت.. دایکییەوە الیەن لە منداڵ ئامێزگرتنی لە -٤

 بگات ئاسایی و ئاسانی بە ئۆکسجین گـازی کە دەدات، ئەوەش یارمەتی.. دڵ چاالکردنی بۆ گرنگە هۆکارێکی کە.. 
 .خوێن بە
 ، اڵەکەیمند بۆ( سوودبەخش بەکتریای) هەندێ گواستنەوەی بۆ هۆکارە.. دایکییەوە الیەن لە منداڵ ماچکردنی -٥

 .لەشیدا لە بەرگری سستەمی بەهێزکردنی و چاالکردن بۆ دەدات، منداڵ یارمەتی کە
 بە هیواشی بە و، دەهێنێت سەریدا بە دەست ناسکی و نەرمی بە و، دەکات جگەرگۆشەکەیدا بە باوەش دایک کە -٦

 پێداویستییە لە گەلێ مەستی.. دەکات ئاسوودەیی بە و دڵنیایی ئەوپەڕی بە هەست منداڵەکەی.. دەکێشێت پشتیدا
 .دەبێت دەروونییەکانی

 
 .بـووم دایکمدا لەباوەشی کە نەبێت کاتانە ئەو تەنیا.. نەکردووە بەدڵنیایی هەستم هەرگیز: دەڵێ سوکـرات

 
 جگەرگۆشـەکانیان کە کـاتێ.. دەبەخشـێت دایکـان خودی بە زۆر، خۆشەیەکی و شادی و سۆز و هەست دایکایـەتی -١
ـــاوەش لە ـــنگیانەوە بە و ەندەک ب ـــێنن س ـــت وا.. دەنووس ـــان کە دەکەن هەس ـــی جیه ـــتی و، ئەوانە ه ــــەکی مەس  رەم

 .دەبن دایکایـەتی
 و سۆزداری بە.. و دەبن باوکانیان و دایکان خۆشەویستی و سۆز مەستی منداڵییاندا، هەرەتی لە مندااڵنەی ئەو -٨

ــــتی ــــرتن و خۆشەویس ــــۆمەاڵیەتی و رێزگ ــــیپە بە و ک ــــاندەروونییە پرەنس ــــرێن پەروەردە ک ــــی.. دەک  ئەو کەمترین
 مەیل و هەوەسبازی سەرکێشی لە دووریشن.. دەبن هەڵە تووشی و دەبنەوە الڕێ هەرزەکاریدا لە کە هەرزەکارانەن،

  و قۆناغەکان لەگەڵ هەڵسوکەوت رێکیش بە و ژیری و دروستی بە.. نادورست خۆشەویستیی و سۆزداری و
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 .دەکەن ژیاندا گۆڕانکارییەکانی
 

 سـوودێکی خۆشەویسـتییەت ئەو پاداشـتی لە.. ببەخشـیت منـداڵەکەت بە خۆشەویسـتی کەمێـک: دەڵـێ راسـکن دیـگۆن
 .دەبێت زۆرت

 
 .خـۆشـدەوێت جیـهانم هەمـوو منیش.. خـۆشـبوێت منی دایــکم کە: دەڵێ گۆڵـدن

 
 :لێکۆڵینەوە لە گرنگی سۆزی دایک بۆ منداڵەکەی

 
 پزیشـکە و منـدااڵن دەروونناسـانی الیەن لە پراکتیکـی تاقیکردنەوەی و ێکۆڵینەوەل و توێژینەوە چەندین ئێستا تا

 و ســـۆز کـــارتێکردنی و ســــوود و گرنگـــی دەربـــارەی منـــدااڵنەوە، گەشـــەکردنی و تەندروســـتی بـــواری پســـپۆرەکانی
 .دراون ئەنجام منداڵەکەی بۆ دایک خۆشەویستی

 
 تەندروسـتی پزیشـکێکی چەنـد و، منـدااڵن دەروونناسـی رێکیپسـپۆ چەنـد الیەن لە کە تازەدا، لێکۆڵینەوەیەکی لە

 یەکگرتووەکــانی واڵتە لە( واشــنتۆن زانکــۆی) بە ســەر( لــویس ســانت) فێیرکــاری نەخۆشــخانەی لە کە منــدااڵن،
( 4) لە منــداڵەکان تەمەنــی.. کــرد تێــدا بەشــدارییان منــداڵ( 29) لێکــۆڵێنەوەیەدا لەم.. دراوە ئەنجــام ئەمریکــا
 مێشـکی وێـنەی( موگناتیسـی لەریـنەوەی) بە جارێـک چەنـد لێکـۆڵینەوەکەدا مـاوەی لە بوون، ساڵ( 10) بۆ ساڵەوە
 بــۆ دایــک خۆشەویســتی و ســۆز کە ئەنجــامەی ئەو گەیشــتنە.. گــرتن لێكۆڵینەوەکەیــان بەشــداربووەکانی منــداڵە

 بگـات منـداڵ ەمەنـیت کە ئەوەی پـێش تـایبەتیش بە.. دەکات خێراتر منداڵەکەی مێشکی گەشەکردنی منداڵەکەی،
 قۆنــــاغی.. دادەنرێــــت ژیــــان قۆنــــاغی بنەمــــاترین و هەســــتیارترین بە و گرنگتــــرین بە کە ســــااڵن، شــــەش بە

 .داهاتووە کەسایەتی پێشبینیکردنی
 

 زانکـۆی) لە مرۆییەکـان رەوشـتە لە شارەزاش و، دەروونی پزیشکی لە پسپۆر و، یاریدەدەر مامۆستای مایەر رۆبەرت
ـــالیفۆرنیا ــاژەی ئەمریکــادا، لە( ک ــان ئەوەی لێکــۆڵینەوەکە: وتــی و، کــرد لێکــۆڵینەوەیە ئەو ئەنجــامی بە ئام  بۆم
 خێراترکردنـی و زووترکـردن بـۆ گـرنگە زۆر فـاکتەرێکی منـداڵەکەی، بـۆ دایـک خۆشەویسـتی و سۆز کە ساغکردەوە،
 .منداڵ کۆمەاڵیەتی و نیدەروو ژینگەی لەسەر هەیە ئەرێنیشیی و باش کاریگەرییەکی.. منداڵ مێشکی بنیاتنانی
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 خۆشەویسـتی بە و سـۆز بە مـاڵەوەدا، لە بەخـتەوەرن منـدااڵنەی ئەو کە دەرخسـت، ئەوەشی لێکۆڵینەوەکە ئەنجامی
ـــۆش ـــراون گەورە و گ ـــکیان.. ک ـــدازەیەکی بە و پـــلە بە مێش ـــکەوتووە گەورە ئەن  و گەشـــەکردن رادە ئەم کە.. پێش

 لە و، خرابوون پشتگوێ و بێزراو ماڵەوەدا لە کە ناکرێن، بەدی دابەدبەختانە منداڵە ئەو مێشکی لە پێشکەوتنە،
 رەفتایــان دڵڕەقــی بە و تونــدوتیژی و تــووڕەیی بە و، بــوون بێــبەش باوکانیــان و دایکــان خۆشەویســتی لە و ســۆز

 .کردوون لەگەڵدا
 
 دروســتی ێشــکەوتنیپ نێــوان لە کە بەرجەســتەبوو، دەروونناســان الی لە ئەوە تــاقیکردنەوەیەدا، ئەو ئەنجــامی لە

 کە خۆشەویسـتییانەی و سـۆزداری ئەو لەگەڵ هەیە، مرۆڤـدا ژیانی لە کاریگەرییان کە مێشک سەرەکییەکانی ناوچە
 .هەیە راستەوخۆ پەیوەندییەکی دەژین، تێیدا

 
( نواشــنتۆ زانکـۆی) لە پزیشکی کۆلێژی لە مندااڵن دەروونناسی پزیشکی لە شارەزا و پسپۆر  لوبی پرۆفیسۆرجـوان

 ئەنجام لێکۆڵینەوەیەکی و توێژینەوە چەند بابەتەوە هەمان بارەی لە و، بوارەدا لەم هەر پێشتر کە.. ئەمریکا لە
 دەرەنجـامی بـارەی لە بـوو، تـازەیەش لێکـۆڵینەوە ئەم گرووپـی کـارای و سـەرەکی ئەنـدامێکی جــوان خاتوو.. دابوو

 بە دایک گرنگیدانی زووەخـتی کە دەکا، پێشکەش ەهـێزمانب زۆر بەڵگەی لێکۆڵینەوەیە ئەم: دەڵێ لێکۆڵێنەوەکەوە
 لەسـەر کـاریگەری کە ئــەرێنی، شـێوەیەکی بە منداڵەکەی مێشکی تەندروستی گەشەکردنی بۆ گرنگە زۆر منداڵەکەی
 .هەیە گشتی تەندروستی

 
 هەسـتکردنی گرنگـی پێشوتــر توێـژینەوەکــانی: دەڵـێ تـازەکەوە، لێکـۆڵینەوە بارەی لە هەر لـوبی جـوان پرۆفیسۆر

ـــانەی ئەو.. خســتبوون پشــتگوێ تەمەنیانــدا یەکەمەکــانی ســاڵە لە منــدااڵنیان  بێبەشــکردنی ئەنجــامی لە کە زیان
ـــداڵ، ــۆز و بەزەیــی لە من ــکی تووشــی خۆشەویســتی لە و س ــت.. دەبــن منـــداڵ مێش  داهــاتووی ســااڵنی لە ناتوانرێ

 بە پسـپۆرانی ئەمەش.. بگـۆڕن پەروەردەکردنیشـی شـێوازی ریکەسوکـا گەر تەنانەت.. بکرێنەوە قەرەبوو تەمەنیدا،
 کە هەبێـت، خۆشەویستیی و سۆز پێویست رادەی بە و، بکەن منداڵ هەستی گرنگی لەسەر جەخت کە ئاگاهێنانەوە،

 .دەبن دەستەمۆی تر باشییەکانی هەموو
 

 :دایکۆان و باوکۆانی بەسۆز و دڵسۆز

 
  بە و سۆز بە پێویست رادەی بە کە لەسەرمانە.. کوردستانن اهاتووید هیوای.. جگەرگۆشەمانن کوردیلەکانمان
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 بکەیـن پەروەرەدەیـان پەروەری کوردســتان بە و کوردایـەتی هەستی بە کە لەسەرمانە.. بکەین گۆشیان خۆشەویستی
 بە بەنـدن ،و منداڵەکانمان بۆ دڵسۆزیمان رادەی بە بەندە کوردسـتان، و کـورد داهاتـووی و چارەنـووس بێگومان.. 

ــێوازی ــتی ش ــدنیان دروس ــینی بە.. پێگەیان ــۆز بەخش ــتێمان و س ــان خۆشەویس ــی ئەمەش.. پێی ــرۆزە زۆر ئەرکێک  و پی
 و کــورد بــۆ شــیاوتر و گەشــتر ئاینــدەیەکی هێنــانەدی لە شانـــازی شــێری پشــکی.. ئەســتۆمانە پێویســتی گرنگتــرین
 کەمتەرخەمییەک هەر هەڵەیەک، و خەمساردی و ەدینابەڵ هەر.. دەکەوێت باوکان و دایکـان ئێمەی بەر کوردستان،

 کە ئەوەی هــۆی دەبــنە.. جگەرگۆشــەکانمان کردنــی رێنمــایی لە و ئاراســتەکردن لە و پەروەرەکــردن و گۆشــکردن لە
 هەمووشـمان و، بەرپرسـین لێی وادا نەخوازراوی ئاکامێکی لە هەموومان هەر کە.. لێبکەوێتەوە نەرێنییان ئاکامێکی
 .بێهوودەیە پەشیمانیش.. دەدەینەوە کەمتەرخەمییەکانمان و هەڵە زۆری باجێکی

 
 هـۆی دەبێـتە بکەین، هەڵەیەک هەر منداڵەکانماندا، پەروەردەکردنی ئەنجامدانی کاتی لە: دەڵێ مـاخ ئەلـیزابێس
 .داوەتی دەستمان باشتردا پاشەڕۆژێکی پێناوی لە کە جەنگێک دۆڕاندنی

 
ــواری نووســەرێکی: شــوان رەزا)*(   کوردســتان باشــووری لە( کەرکــوک) لە( ١٩٤٦) ســاڵی لە.. منــدااڵنە ئەدەبــی ب

 .دەژیـن نەرویـج واڵتی لە( بێرگـن) شاری لە خێزانەکەیدا لەگەڵ ەوە،( ١٩٩٩) ساڵی لە.. لەدایکبووە
 

 ٢١١٦ی جووالی ٢٩
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 .بۆ مندااڵن( ئایپاد)سوود و زیانەکانی 

 
 
 
 
 
 

 سەیر ئەلیکترۆنی دەزگای رۆژ دوای لە رۆژ.. ناوەستن و هەیە درێژەیان داهێنان ۆڵەکانیشەپ و تەکنۆلۆژیا شۆڕشی
 لە ریشـەییان گۆڕانکـارییەکی بۆراکانـدا هەمـوو لە داهێنانـانەش ئەم کـایەوە، دێـنە و دەکـرێن دروست سەمەرەتر و

 و ئەرکەکـان زیـاتر خێراییەکـی بە و ئاسانی بە ئەوەی بۆ کردووین، بۆ زۆریان ئاسانکارییەکی.. کردوون ژیانماندا
 نێــو خســتۆتە گەورەشــی کەلێنێکــی تــازە تەکنۆلۆژیــای راستیشــدا لە.. بــدەین ئەنجامیــان و راپەڕێنــین کارەکانمــان
 لە هەرەیەکە دەبینـین.. بکەیـن بەدی ماڵێکـدا لە و خێزانێک لە راستییە ئەم ئاسانی بە زۆر دەتوانین خەڵکییەوە
 تر لەوانی ئاگای و، بووە خۆی تایبەتییەکانی نوقمی و بەدەستەوەیە خۆی ایبەتیت تەلەفۆنی خێزانێک ئەندامانی

 یـارییە یـا ئینتەرنێـت خەریکی یا مندااڵنیش.. گرتۆتەوە منداڵەکانیشیانی نەرێنییە دیاردە ئەم ئەمڕۆدا لە.. نییە
 بە ئەمـانیش براکانیـان، و خوشـک و باوک و دایک پێی بە پێ.. ئایپاد دەزگای خاوەنی بە بوونە یا لێزەرییەکانن

 ئایپاتەکانیانــدا رەنگاوڕەنگەکــانی هەمەڕەنــگە و هەمەجــۆرە بــابەتە بە و یارییەکــان بە گەشــت خۆیــان، هەوەســی
 هــۆگری هێنــدە منــدااڵن.. دەهێــنن بەکــاری لەوان باشــتریش و قــاڵبوونەتەوە تێیــدا گەورەکــان لە زیــاتر و، دەکەن
 وەریـان و راکە و خـۆش نەیـاری و، هۆڕ و زریک نە زی ، و زاق و، یرینش پێکەنینی جاران وەکو نە بوونە، ئایپاد
 خۆیـان پـێش منـدااڵنی وەکـو نە.. دەچـن پاسـکیلەکانیاندا الی بە و بووکەڵەکانیـان الی بە جـاران وەکو نە.. ماون

ــامەزرۆی ــوێگرتنی ت ــرۆک گ ــلە و چی ــەکانی نەزی ــاپیرە خۆش ــرە و ب ــانن داپی ــاد.. گی ــت و ئایپ ــەگیر ئینتەرنێ  و گۆش
 . کردوون خەوزڕانیشی و نووستن کەم تووشی تەنانەت داگیرکردووە، لێیان کاتێکی هەموو و، کردوون تەنیاویستی

 
 بەکارهێنـانی و هەڵگـرت و، هەیە گونجـاوی و بچـووک قەوارەیەکی زیرەکە، تازەی تەکنۆلۆژی دەزگایەکی( ئایپاد)

 ئەوا پێشــکەوتووەکان، واڵتە منــدااڵنی هەمــوو ەڵــێمن ئەگەر ئەمــڕۆدا لە.. بەکاردەهێنرێــت پەنــجە بە و، ئاســانە
 ژیانیـان لە بەشـێک بە و گرنگیـان پێویستییەکی بە بووە ئایپاد و ئایپادن خاوەنی منداڵەکانیان زۆری هەرە بەشی
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 زانیـــاری و زانســـت و یــاری گەلـــێ فێــری ئایبـــادەوە رێـــی لە منــدااڵن فيرکـــارییە، و یــاری دەزگـــایەکی ئایپــاد.. 
 وەرگــرتن، پەروەردەکــردن و فێرکــردن بــۆ هــۆیەک وەکــو ئایپــاد پێشــکەوتووەکاندا، واڵتە لە.. بــندە هەمەچەشــنە

 قوتـابییەک هەر.. بگـرێتەوە بنەڕەتـی قوتابخانەی پەرتووکەکانی جێی ئایپاد خەریکە.. لێبینیوە زۆریان سوودێکی
 لە سـوود زۆر رادەیەکـی تـا انەداقوتابخـ وانەکانی و، ئەرکەکانی جێبەجێکردنی لە و هەیەوە خۆی ئایپادی دەبینی
 .وەردەگرێت ئایپاد

 
 دەکەوێـتە.. هەیە مەترسیداریشی زیانی و، باش زۆر سوودی.. الیەنییە دوو دەزگایەکی ئینتەرنێت، هەروەکو ئایپاد
 هـاتوو گەر دەبێـت، گرنگـی و نایـاب سـوودێکی بهێنن، بەکاری باشی بە مندااڵن گەر بەکارهێنانی، چۆنییەتی سەر
ــنن، بەکــاری اپيشخــر بە ــانێکی بهێ ــڕۆ لەســەر مەترســیداری زی ــت داهاتووشــیان و ئەم ــدااڵنی لەوانەشــە.. دەبێ  من

 .نەکەن مەترسییەکانی و زیان بە هەست ساویلکە،
 

 دروسـتکردنی لە و داهێنـان لە بێگومـان.. سەمرەشـبن و سـەیر هەرچەنـدە ئایپادیشـەوە، بە تەکنۆلۆژیا، دەزگاکانی
 ئەگینـا داڕشـتوون، بـۆ بابەتەکانی و بەرنامە و کردوون دروستی مرۆڤیش هەر.. مرۆڤن تیدەس و هۆش و بیر زادەی
 و بیەوێت چۆن دایە، مرۆڤ دەستی لە کۆنترۆڵیان و جڵەو و کۆد.. نین خەیاڵی و ئەفسووناوی شتی دەزگایانە ئەم

 .دەهێنێت بەکاریان شێوەیە بەو بکات ئارەزوو
 

.. دەهێنێــت کــاری بە زیرەکــانە و، دەســتەوەیە بە ئایپــادێکی دەبینــین ێکمنــداڵ کە سروشــتییە، دیمەنێکــی ئەوەش
 و کارهێنـان بە خراپی لە ئێمە نگیەرانی و ترس بەاڵن.. دەکات لەسەر یاری جۆرەها و، دەکات ڤیدیۆکانی سەیری

 لە یـادەڕۆییز رۆژانە.. بـکەن خۆیـان کـۆنترۆڵی نـاتوانن منـدااڵن.. ئایپـاد بەکارهێنـانی لە مندااڵنە ئالوودەبوونی
 لە ئایپـاد.. نەمـاێنی دەوروبەرەکەیـان لە ئاگایان و دەبن مات و گۆشەگیر.. و دەکەن دا ئایپاد بەکارهێنانی ماوەی

 .تێکردوون کاری نەرێنی و ئەرێنی بە رووە زۆر
 

 چۆن دەزانن کە منداڵەکانتان ئالوودەی ئایپاد بوونە؟

 
 بـوو، ئـالوودە جگەرەکێشـی چـۆن وەکـو هەر.. ژیانیـدا لە سـەرەکی بەشێکی ببێت و، ببێ ئایپاد ئالوودەی منداڵ کە
 بە ئـــالوودەبوو منـــداڵی شـــێوەیەش بەم.. ببـــاتەوە خـــۆی بیـــری لە و بگرێـــت ئـــارام جـــگەرە بەبـــێ زەحـــمەتە زۆر
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 کــورتی بە خــوارەوە، ئەمــانەی. پێــدەکەوێت مــاخۆالنی قەدەغەبکــرێ، لــێ بەکارهێنــانی گەر ئایپــاد، بەکارهێنــانی
 :ئـایپاد بەکارهێنانی بە ئالوودەبوو مندااڵنی نیشانەکانی لە هەندێکن

 
 و نائـارامی و خەمباری و دڵەڕاوکی بە هەست ئایپاد، بەبێ ئایپاد دەزگای بەکارهێنانی بە ئالوودەبوو مندااڵنی -١

 .دەبنەوە ئارام و هێور یەکسەر بهێنێتەوە بەکاری گەر.. دەکەن دڵتەنگی
 .پێدەچێت زیاتر ماوەیەکی ئێستادا لە دەبوون خۆشنوود کەمدا ەیەکیماو لە کە جاران بە بەراورد -٢
 .وەردەگرتن لێیان خۆشییان و چەژ پێشتر کە نادەن، پێشوویان چاالکییەکانی بە و یاری بە بایەخ -٣
 هاوڕێکانیانـدا و بـرا و خوشک لەگەڵ گەر نموونە بۆ رابکەن، نەرێنییەکانیان هەستە و کێشەکانی لە ئەوەی بۆ -٤
 .دەبن ئایپادەکانیان بەکارهێنانی خەریکی و، دەکەن گیل خۆیان بووبێت، ەرایانه
 .بەکاربهێنن ئایپادەکانیان چاودێریکردنیان لە دوور.. و باوکییانەوە و دایک دزی بە هەوڵدەدەن -٥
 

 :سوودەکانی ئایپاد بۆ مندااڵن
 

 .زانیاری و زانست وەرگرتنی و پەروەردەکردن و فێربوون و فێرکردن بۆ ، باشە هۆییەکی ئایپاد -١
 .قوتابخانەیان ئەرکەکانی جێبەجێکردنی بۆ و، خوێندنەوە بۆ قوتابیانە باشی یارمەتیدەری ئایپاد -٢
 .ناکەن خەمباری بە هەست و، دەبن سەرقاڵ مندااڵن هەن، ئایپادا لە کە یارییانەی ئەو رێی لە -٣
 بــۆ ئامــاژەیە ئەمەش.. هەیە هەمەجــۆرە زانیــاری پراکتیکــی یراهێنــان( هەزار بیســت) لە زیــاتر دا، ئایپــاد لە -٤

 .مندااڵن بۆ ئایپاد زانیارییەکانی سوودە رادەی
 .نووسین بۆ دەدات یارمەتیشیان بەڵکو خوێندنەوە، بۆ نییە مندااڵن یارمەتیدەری تەنها ئایپاد -٥
 پێداویســــتییە خــــاوەن نیمنــــدااڵ بــــۆ گونجــــاوە زۆر بەکارهێنــــانی، و هەڵگــــرتن ئاســــانی و ئایپــــاد شــــێوەی -٦

 .هەیە جوواڵنەوەیان کێشەی کە مندااڵنەی ئەو بۆ تایبەتیش بە تایبەتییەکان،
 .زماندا لە زیاتر شارەزاییەکی بۆ و زمان فێربوونی بۆ مندااڵنە، باشی یارمەتیدەرێکی ئایپاد -١
 .فێردەبن ەئایپادەو لە خۆش گۆرانی چەندین.. دەبەخشێت مندااڵن بە هونەری چەژی ئایپاد -٨
 جیهانـدا لە دەززانـن و نـابن نـابەڵەدیش و دەکـاتەوە منـدااڵن چـاوی چونکە گرنگە، زۆر ئەلیکترۆنی رۆشنبیری -٩

 .دوانەکەون سەردەمەکەیان لە و، پێشکەوتن رەوتی لە کە خۆشیانە مافی.. هەیە چی
  لە پێویستە مندااڵنیش، تییەکیپێویس بە بووە ئایپاد بۆیە باڵوبۆتەوە، کۆمەڵدا لە ئایپاد بەکارهێنانی -١١
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 .بهێنن بەکاری دروستی بە تا بکات فێریان شارەزاش کادری و، دابنرێت خوێندندا پرۆگرامەکانی
 

 :زیانەکانی ئایپاد بۆ مندااڵن

 
 بەکارهێنــانی زۆری بە و، نــوێ ژیــانی شــێوازەکانی: دەڵــێ( تــایلۆر لۆرنــا) خــاتوو سروشــتی، چارەســەری پســپۆری

 لە گەر.. هەیە منـدااڵن ئێسکەکانی و ماسوولکەکان و تەندروستی لەسەر زایانبەخشیان ریگەرییەکیکا تەکنۆلۆژیا،
 و منـدااڵن لەسـەر درێژخایەنیـان کـارگەرییەکی ئایندەدا لە چارەسەرنەکرێن، ماڵەوەدا لە و قوتابخانە لە ئێستادا

 .پێببەخشین تەندروستیان خووی کە پێویستە زۆر بۆیە.. دەبێت کۆمەڵگاش
 

 بە ئایپاد دانی: دەڵێ( وینشیستەر) زانکۆی لە وانەبێژان گەورەی( هاوس ریتشارد) دکتۆر بەریتانیش، دەروونناسی
 زیـانێکی.. زیرەکەکـان دەزگـا: دەڵـێ و پێدەدا درێژەی" گەڵیاندا لە رەفتارکردن خراپی بە ئاستی دەگاتە مندااڵن،

 منـــدااڵکانییان گەشـــەکردنی کە لەوەی، وریـــابن اوکـــانب و دایکـــان لەســـەر پێویســـتە دەگەیەنـــن، منـــدااڵن بە زۆر
 .ببێتەوە کارەسات رووبەڕووی

 
 :ئایپاد زیانەکانی لە هەندێکن ئەمانە بەکارهێنانیدا، لە ئالوودەبوونە لە مندااڵن بۆ ئایپاد زیانەکانی

 
ـــادەڕۆیی -١ ـــالوودەبوون و زی ـــانی لە ئ ـــاد، بەکارهێن ـــجەوە هـــۆی بە کە ئایپ ـــت پەن ـــتە. .بەکاردەهێنرێ  هـــۆی دەبێ

 و پێنــووس گرتنــی بــو هەیە پێیــان پێویســتییان کە منــدااڵن پەنجەکــانی و دەســت وردەکــانی ماســوولکە الوازبــوونی
 .الوازبن و بێهێز پەنجەکانیان داهاتووتدا لە لەوانەشە.. کاغەز لەسەر نووسین

 منـدااڵن چـاوی بەر ئایپـادەوە پەردەی لە کە تیشـکانەی ئەو کـارتێکردنی و، خاڵێک لە وردڕوانین ئەنجامی لە -٢
 و، دەبــن چــاو پرتەپرتــی و، چاوئێشــە دووچــاری و دەکــات وشــک ئەســرینیان و، ســوورەوەبن چاوەکانیــان.. دەکەون

 .بەکاربهێنن پزیشکی چاوێلکەی کە ناچاردەبن
ــانەوە و دانیشــتن زۆر ئەنجــامی لە -٣ ــردنەوە مــل و خۆچەم ــار بە الرک ــادەوە دی ــۆ ئایپ ــاوەیەکی ب  وانەیەلە.. زۆر م

 .الربێت ملیان.. و کووڕبن و ببێت ئازاری پشتیان.. و رەقبن مندااڵن ملی دەمارەکانی
 مێشـکی هێنـدەی دوو منـدااڵن، مێشـکی چـونکە هەیە، منـدااڵن مێشـکی پارستنی پەردەی لەسەر کاریگەری ئایپاد -٤

 .ەباڵودەبنەو ئایپادەکانیانەوە لە کە دەمژێت،( میکرۆوای ) تیشکەکانی گەورەکان
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 دانیشـتنەوە بە هەر.. نامێنێ وەرزشکردنیان و چاالکی و هەڵسان ئارەزووی ، دەکات تەمەڵ خاو مندااڵن ئایپاد -٥
 کـــێش هـــۆی بە و، دەکـــات زیـــاد کێشـــیان و قەڵەودەبـــن و دەخـــۆن زۆر شـــتی ئایپـــادا، بەکارهێنـــانی لەگەڵ و

 .دەبن نەخۆشییەک چەند تووشی زیادبوونەوەش،
 پێویست وەکو و، الوازدەبێ خوێندنەوەیان توانای. بەسەردەبن ئایپاد بەکارهێنانی بە زۆر کیماوەیە کە مندااڵن -٦

 .قوتابخانەیان ئەرکەکانی جێبەجێکردنی بە نادەن گوێش و، ناکەن ئامادە وانەکانیان
 تـا و کـات زۆرتـرین دەیانەوێـت چونکە نانوون، پێویست وەکو.. دەبن نووستن کەم و ئاڵۆزی و خەوزڕان تووشی -١

 هـۆش و تەندروسـتی لەسەر خراپی کاریگەرییەکی ئەمەش.. بکەن یاری ئایپادەکانیان بە.. بێزاردەبن و کوت و شل
 .هەیە وەبیرهێنانەوەیان و بیرکردنەوە و
 .دەدەنەوە وەاڵم وشکی و رەقی بە و دەبن هەڵچوون و دڵەڕاوکێ و تووڕەیی و گرژی دووچاری -٨
 و، دەکەن ســـەیریان ئایپـــادا لە کە نەرێنییـــانەی و تونـــدوتیژ یـــارییە ئەو نیســـەیرکرد ئەنجـــامی لە منـــدااڵن -٩

 و شـەڕانگێزی: وەکـو ،سـەرهەڵدەدەن لێیـان نەرێنـی رەفتـاری هەنـدێ دەبن، کاراکتەرەکانیان پاڵەوانێتی سەرسامی
 لە ەبوونیانبەرجەسـت و، رەفتـارانە بەم پاراوبوونیـان. هتـد …و ملهوڕی و کەلەڕەقی و زۆرانبازی و دەستوەشاندن

 و براکانیــان و خوشــک گــژی بە دەبینــین دەبێــت، رەفتارەکانیــان لەســەر خراپیــان کــاریگەرییەکی هۆشــیاندا، و بیــر
.. هەڵــدەگەڕێنەوە مامۆســتاکانیان و بــاوک و دایــک رووی لە.. و دەبــن بەلەســە و یــاخی.. و دەچــن هاوڕێکانیانــدا

 .دەکەن قوتابخانە یاساکانی پێشێلی
 و خەمبـاری و گۆشـەگیری تووشـی.. ئایپـاد بەکارهێنـانی بە ئالوودەبوونیـان ئەنجامی لە مندااڵن زۆری بەشێکی -١١

 .نانخواردن پێکەوە خوانی سەر نایەنە خێزانەکانیاندا، لەگەڵ.. بوونە کەمدوویی
.. ەکـاتد الواز خەڵـی نێـوان پەیوەنـدییەکانی.. کۆمەاڵیەتییەکـان پەیوەنـدییە الوازکردنـی بۆ هۆکارێکە ئایپاد -١١

 .ناکەن کۆمەڵ بە وەرزشی و یاری و، نییە چاالکییان جاران وەکو مندااڵنیش
 نەخۆشــی چەنــدین بە تووشــبوون بــۆ هۆکاربێــت.. ئینتەرنێــت و ئایپــاد بەکارهێنــانی بە ئــالوودەبوون لەوانەیە -١٢

 پێســت، ەکانینەخۆشــیی دەمارەکــان، دووبــوونی مــا ژانەســەر، مێشــک، هەوکردنــی شــێرپەنجە،: وەکــو مەترســیدار،
 .هتد …و دەروونی نەخۆشی چەندین الری، مل پشتکووڕی، چاوکزی،

 
 :هەنگاوەکانی کەمکردنەوەی ئالوودەبوونی منداڵ بە ئایپاد

 

  لە نابێت کەمتر ساڵ دوو لە تەمەن مندااڵنی کە رادەسپاردووە، ئەوەیان مندااڵن، پزیشکی بۆ ئەمریکی ئاکادیمیای
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  15 لە نابێـت بکـات، پێویستیش ئەگەر خۆ بەسەربەرن، کات دا، ئایپاد و ئینتەرنێت و تەلەفزیۆن پەردەی بەردەم
 زیـاتر کـاتژمێر 9 لە رۆژانە پێویسـتە سـااڵن، دوو سەرووی تەمەن مندااڵنی بەاڵم. بمێننەوە زیاتر خولەک 90 بۆ

ـــت ـــانی نابێ ـــا دەزگاک ـــت) تەکنۆلۆژی ـــاد ، ئینتەرنێ ـــاربهێنن( ئایپ ـــان.. بەک ـــانی و دایک ـــان و ســـۆزدڵ باوک : میهرەب
 خوارەوە ئامۆژگارییانەی لەم سوود دەتوانن ئایپاد، بەکارهێنانی بە نەبوونە ئالوودە یا ئالوودەبوونە منداڵەکانتان

 :وەربگرن
 
 باشـەکان شـتە بـۆ ئەوەی بـۆ.. دا ئایپـاد لە بـابەتێکن چ بینینـی هـۆگری بزانن.. بدوێن منداڵەکانتاندا لەگەڵ -١

: وەکـو، پێـدەگەیەنن زیـانی ژیانیانـدا لە کە شـتانەی لەو دوورکەوتـنەوە، بـۆ بـدەن یشـیانیارمەت و، بدەن هانیان
  .تر زیانبەخشی بابەتێکی هەر یا هەوەسبازی، یا شەڕانگێزی و توندوتیژی

 کــاتی تەوابــوونی پــێش رێــبکەون، منداڵەکانتانــدا لەگەڵ ئایپــاد بەکارهێنــانی بــۆ گونجــاو کــاتێکی لەســەر -٢
 .بگرن کات لە رێز کە فێربن و، پێهێنابن کۆتایی کاتی ئامادەی تا بکەنەوە، داریانئاگا یاریکردنیان

 کە بـزانن ئەوە تـا هاوڕێکانیـان، لەگەڵ یـاریکردن وەک بـکەن دابـین منـداڵەکانتان بـۆ تـر جۆراوجۆری چاالکی -٣
 .یخۆش بە کاتەکانیان بەسەربردنی بۆ تر چاالکی چەندین لە یەکێکە دا ئایپاد لە یاریکردن

 و ئینتەرنێــت بەکارهێنــانی لە منــداڵەکانیان، بــۆ نمــوونەبن و پێشــەن  کەســوکار و باوکــان و دایکــان پێویســتە -٤
 لە بەکــاربهێنێ، ئایپـاد نابێــت بڵێـت پێــی و بکـات منـداڵەکەی لە داوا دەتوانێــت چـۆن دایــک.. زیرەکـدا تەلەفـۆنی

 .دێنێ بەکاری و دەستەوەیە بە تەلەفۆنەکەی کات درێژایی بە خۆی کە کاتێکدا
 .بکەن چاودێرییان باوکان و دایکان ئێوەی پێویستە.. بەکاردەهێنن ئایپاد منداڵەکانتان کە کاتێ -٥
 ژوورەکــانی لە ناشــبێت.. بهێــنن ئایپــاد بەکارهێنــانی بە کۆتــایی.. نووســتن لە بەر مــاوەیەک منــدااڵن پێویســتە -٦

 .هەبن ئەلیکترۆنی یاریکردنی گایدەز و ئایپاد و داتە و تەلەفزیۆن مندااڵندا نووستنی
 هەڵبژێـرن بابەتـانە و یـاری ئەو ئایپـادا و ئینتەرنێـت لە پێویستە کە بکەن، منداڵەکانتان رێنمایی و وریابن -١
 .بکەی یارییانە ئەم نییە بۆت بڵێ پێی نەبوو، وا گەر.. دەگونجێن تەمەنیاندا لەگەڵ کە
 .بهێنن بەکاریان ئاسانی بە نەتوانن تا دابنێن، دەزگاکانیان بۆ( نهێنی وشەی) کۆد دەتوانن -٨
 .بکرێن چاودێری تا ماڵدا، لە بێت گشتی شوێنێکی ئایپاد، و داتە بەکارهێنانی شوێنی پێویستە -٩
 بەکارهێنــانی ئــاڵوودەی منــداڵەکانیان زانییــان گەر نەکەن، شــەرم و نەبــن دوودڵ باوکــان و دایکــان پێویســتە -١١

 یارمەتیـان تـا بـکەن، بـوارە ئەم پسـپۆری کەسـانی لە یـارمەتی داوای.. نییە گونجاویان یچارەسەر.. بوونە ئایپاد
 .بکەن دەستنیشان بۆ گونجاویان چارەسەری هەنگاوەکانی و، بدەن
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ــێمە کۆتاییــدا، لە ــین، ئەوەدا لەگەڵ ئ ــدااڵن لە ئایپــاد و ئینتەرنێــت کە ن ــت.. قەدەغەبکــرێن من ــدااڵن نابێ  لە من
 .نابەڵەدبن تەکنۆلۆژیادا تازەکانی دەزگا بەکارهێنانی لە.. و دابڕێن وتنپێشکە لە و شارستانی

 .بکەین دروستیان و راست رێنمایی.. و ئێمەدابن کۆنترۆڵی و چاودێری لەژێر پێویستە بەاڵم
 

 ٢١١٦ی جووالی ١١
  

 

 
 

 .گرنگی الی الیە بۆ مندااڵن
 
 
 
 
 
 
 .دایکــــانە الیـەی الی جیهانـدا سەرانسەری لە هۆنـراوە جوانـترین: دەڵێ المـارتین 
 

ــی لە بەشــێکە الیە الی ــدااڵن ئەدەب ــی لە و من ــوردیش الیەی الی.. فۆلکــۆری ئەدەب  لە گــرنگە و رەســەن بەشــێکی ک
 . کوردیمان ئەدەبی کەلەپووری لە بەشێکە.. کوردمان مندااڵنی گۆرانیی لە و ئەدەب

 
 بــۆ کە وەرگیــراوە، ەوە( اللـــە) یــا( الل) وشــەی لە دا، ردیکــو زمــانی لە( الیـــە الی) زاراوەی ئــێمە بۆچــوونی بە

( الیە الی) زاراوەی چـاوگی و واتـا بـا ،(بنـوە) واتا( کە اللە) یا( الل: )دەڵێین منداڵ بە ئاسانی و خۆشەویستی
 . بهێڵینەوە کوردیمان زمانی شارەزایانی و فەرهەنگسازان بۆ
 

 .نادیارن ئاوازدانەرەکانیان یەکەمین و هۆنراوەکان دانەری فۆلکلۆری، گۆرانی لە بەشێکە الیە الی
 



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

541 
 

 شــیرینی و جــوانی و ناســک و بێتــاونی و دڵپــاکی وەکــو هەر وشــەکانیان ســاکارن، و ســووک الیە، الی هۆنراوەکــانی
.. سـۆزدارن و خۆش ئاوازەکانیان.. ئاسانن و ناسک هۆنراوەکان سەروای. رەوانن و شیرین و ئاسان و سادە مندااڵن،
 کە بـۆیە.. هەڵقـواڵون میهرەبانەوە و بەسۆز و دڵسۆز دایکانی خۆشەویستیی و سۆز لە پڕ دەروونی ناخی لە چونکە
 و دڵ بە تەزوو و، دەبـزوێ ناخمـان یەکسەر.. دەبێت دایکان کوڵی بە لۆرینی و الواندنەوەی و الیە الی لە گوێمان

 .دێت لەشماندا
 

 لە جـاریش زۆر بەڵکـو.. نـاالوێننەوە و نـاڵێن الیە الی رپەکانیـانکۆ خەوبردنەوەی و ژیرکردنەوە بۆ تەنها دایکان
 راز و هیـوا و، دەکەن دەروونیشیان پەنگخواردووکانی ناسۆرییە لە و، خەم لە و سۆز لە گوزارشت.. الیەدا الی گەڵ

 . هەڵدەڕێژن خۆزگەکانیان و گلەیی و خەم و
 

 یـا النـک نەرمییش بە.. گۆرانیدا و الیە الی وتنی لەگەڵ دایکان واتا.. یە( جووڵە) و( دەن ) مندااڵن الیەی الی
 منـــداڵەکانیان کەمێـــک دوای.. پاڵـــدەنێن و رادەژێـــنن کۆرپەکانیشـــیان هەلـــۆرکی یـــا جۆالنییەکـــانی یـــا بێشـــکەی

.. دەبــن خــۆش خەوێکــی نـوقمی و، لێــدەکەوێت خەویــان دڵنیـاییەوە و خۆشــی بە و، دەدەن باوێشــک و، خـاودەبنەوە
 بە: )دەکـا دایـک شـەونخونی لە بـاس شێوەیە بەم دا( دایک) شیعری لە( بێکەس فای ) ەلەکەمانگ نەمری شاعیری

 (بەیانی تا رایژەندووم... گۆرانی و الیە الی
 
 منداڵەکەیــدا لەگەڵ کە نووســتن، پــێش خــولەکەی چەنــد ئەو بزانێــت، ئەوە دەبــێ دایــک: دەڵــێ( ئیــزاکس ســۆزان)

 قـووتی و بیترسێنێت ناتوانێت تاریکیش و، هـۆشیدایە لە دایکی کە کات،دە هەست وا منداڵەکەی.. دەبات بەسەری
 . بدات

 
 :لە الی الیەدا، چوار خەسڵەت بەدی دەکرێن

 
 بە بتەوی پەیوەندییەکی واتا..  دایکانەوە بە تایبەتە زۆری بە الیە الی کە نییە لەوەدا گومان: تایبەتمەندی -1

 بێسـۆزن و نیـیە رۆڵێـان باوکـان کە نـاگەیەنێ، ئەوە ئەمەش.. الیەن الی داهێنەری دایکان هەیە، دایکانەوە سۆزی
 و ناسکی و دەنگخۆشی و، بەزەیی و سۆز ئەو.. هەڵنگرە حاشا راستییەکی ئەمە بەاڵم.. دا( کەوانە دەرەوەی) لە و،

 بـــاوکێ کە دەبیســـتین، و دەبینـــین دەگـــمەن بە.. نـــین باوکانـــدا لە رادەیە بەو.. هەن دایکانـــدا لە کە نەرمیـــیەی
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 لە تەنهـا تـایبەتییەش، خۆشەویسـتییە و سـۆز ئەم.. بکـات بـۆ الیەی الی و رابژەنێ کۆرپەکەی النکی و دابنیشێت
 .هەن تریشدا گیانەوەرانی دایکانی لە بێگومان دایکایەتی، جیاوازییەی سۆزه ئەم بەڵکو نین، مرۆڤدا دایکانی

 
 .ەوەدایکیی بە بەندە.. منداڵ داهاتووی: دەڵێ ناپلیـۆن

 
ـــورتی بە ـــدنەوە و الیە الی ک ـــۆ الوان ـــدااڵن، ب ـــی بە من ـــکی دەنگ ـــان ناس ـــیرینتر دایک ـــتر و ش ـــوانترە و خۆش  و، ج

ــاریگەرییەکی ــی ک ــی لەســەر زیاتریش ــونکە. هەیە منــدااڵن دەروون ــدااڵن چ ــێک هەمــوو لە بەر من  هەمــوو لە و کەس
 و سـەدا دایکیانیـان، دەنگی دەبن، ئاشنا ندایکانیا خۆشەویستیی و سۆز بە و گ رە بە و دەن  بە زیاتر کەسێکیش

 .پێدەبەخشن تایبەتیان گەشییەکی و خۆشی و شادی.. الیانەوەە بە هەیە تایبەتیی چێژێکی و خرۆش و سۆز
 
 یەکســەر و دانــامێنن.. منــداڵەکانیان بــۆ الیە الی یەکەمــی کــۆپلەی بە دایکــان دەســتپێکردنی لەگەڵ: یەکســەری -9

 و کێشـدار ئاسـایی بەیتـی سروشـتی بە.. بـزانن هـۆنراوە سـەروای لە و کـێش لە کە وەیئە بـێ و، بۆدێـت ئیلهامیان
 خۆشـــە دێـــرە ئەم پرســـیوە، دایکـــانم لە جـــار زۆر.. دەکەن خۆیـــان نـــاخی لە گوزارشـــت و، دێـــت بـــۆ ســـەرواداریان

.. وەرنەگرتوون نکەسما لە: دەیانووت وەاڵمدا لە ؟ گرتوون وەرتان کوێوە لە یا بیستوون، کێ لە فۆلکولۆرییانەتان
 .وتوون کۆرپەکانمان بۆ و هاتوون خەیاڵماندا بە لۆریندا، و الوانە و الیە الی کاتی لە یەکسەر

 
 و، نـزیکن یەکەوە لە زۆر منـدااڵن، بـۆ الیە الی گۆرانییەکـانی ئاوازەکـانی: الیە الی ئاوازەکـانی تایبەتمەندی -3

 و خۆیـان دایکان ئەگەرچی.. دانابن بۆ ئاوازی ئاوازدانەر هەمان کە ئەوەی وەکو هەر.. دیارە پێوە تایبەتمەندییان
ـــی بە ـــی پێ ـــان میزاج ـــنەوە و دەکەن الیە الی خۆی ـــت.. دەالوێن ـــین پەیوەس ـــیچ بە ن ـــاو ه ـــی بنەم ـــاوازی مەرجێک  ئ

 نـزیکن نزیکەکـان، لەیەک و تـێکەڵ نەتەوە زۆربەی الی لە الیەکانیان الی ئاوازەکانی شێوازی بەاڵم.. هونەرییەوە
 الی لە نـزیکن رادەیەک تـا بـووە،  ــ ئـازەری تایبەتیش بە ـ تورکیش و فارسی الیەی الی لە گوێم من.. یەکەوەلە

 بڵـێن ئەوەش پێویسـتە.. دەسـتپێدەکەن ی(الیە الی) زاراوەی بە سەرەتادا لە زۆری، بە ئەوانیش کوردییەوە، الیەی
 بە جۆشـە و سـۆز ئەو دەربڕینـی جـوانی لە چێـژ و شـیرینی بەڵکـو.. نییە سەرەکی مەرجی دەنگخۆشی الیەدا الی لە

 پێ تر دایکانی دەنگی لە خۆی دایکی دەنگی منداڵێک هەر بۆیە دایکاندان، دەروونی و دڵ ناخی لە کە دایە، کۆڵە
 .شیرینترە و خۆشتر و ئاشناتر
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ــتێتی -4 ــتمان لێــرەدا: گش ــت.. ئەوەیە گشــتێتی لە مەبەس ــان گەالنــی گش ــ الی الی خــاوەنی جیه  مــۆرکی.. اننخۆی
 لە و دەقەکـــان لە نـــزیکییەکیش بەاڵم.. دیـــارە پێـــوە خۆیـــانی کەلپـــووری و کولتـــوور و ژیـــنگە و ژیـــان تـــایبەتی

ــانیش ــوان لە ئاوازەک ــدا الیەی الی نێ ــو.. هەیە گەالن ــوان لە بەڵک ــۆز نێ ــڵ و ه ــاوچە و خێ ــانی ن ــان جیاوازەک  هەم
 فـرە.. دەناسـرێنەوە نەتەوایەتییـان شـەقڵی بە بەاڵم. .هەن جیـاوازیش الوانـدنەوەی و الیە الی شـێوازی گەلیشدا،
 . الیەیە الی دەوڵەمەندیی هۆکارێکی ، شێوازیش

 
 یەکەمین الیە الی گۆرانییەکانی.. زەویدا لەسەر مرۆڤ میژووی بوونی بۆ دەگەڕێتەوە و، کۆنە زۆر الیە الی مێژووی
 مامۆسـتای یەکەمـین.. هەڵـداون سەریان زانەکانەوەخێ قوتابخانەی لە الیە الی گۆرانییەکانی.. داهێنراون هونەری

 الوانـدوونەتەوە جگەرگۆشـەکانیان خۆشەویستییەوە بە و سۆز بە کە.. بوونە دایکان لەیەش الی چڕینی و هۆنینەوە
 پەروەرییان نیشتمان و ژیانیان جوانەکانه بەها و پرانسیپەکان فێری کردوون، پەروەردەیان و گۆش دروستی بە و،

 . کردوون
 

 پەروەردەکردنــی لە دەکەنەوە الیە الی گرنگــی لەســەر جەخــت منــدااڵن، دەروونناســی و پەروەردە بــواری پســپۆرانی
 هەیە، ساوادا مندااڵنی لەسەر گرنگی دەروونی کاریگەریگەرییەکی الیە الی کە بۆتەوە سا  بۆ ئەوەشيان مندااڵندا،

 . خشێتدەبە مندااڵن بە شادی و دڵنیایی و ئاسوودەیی الیە الی
 
 لە.. تـریش گیـانەوەرانی و مـرۆڤ سـەرەکییەکانی پێویسـتییە لە یەکـێکە نووسـتن دەکەیـن؟ مندااڵن بۆ الیە الی بۆ

 نووسـتن، سـەر دێـتە ریزبەنـدی خـاوێن، ئاوی خواردنەوەی و، سوودبەخش خواردنی و، پاک هەوای هەڵمژینی دوای
 کاتەکـانی خشـتەی پابەنـدی گەورەکـان وەکو ناتوانن دا،ساوایی قۆناغی لە مندااڵن.. بژین نووستن بەبێ ناتوانین
ــبن نووســتن ــدااڵن دەروونناســانی.. ب ــان من ــا کە وایە، پێی ــان دەزگ ــاغەدا لەم دەمارییەک ــاوایان ســنووردارن، قۆن  س
 وەنەوز رووبەڕووی بـۆیە.. دەوروبەرەکەیـان لە دابڕانە مندااڵنەوە الی بە نووستن.. شوێنەوە بە و کات بە نابەستن

ـــ ـــزە ئەو دایکـــان الیەی الی.. نەوەدەب ـــەر کە هەیە، ئەفســـووناوییەی هێ ـــان جێـــی لە یەکس .. کـــڕووزانەوە و گری
 نــوقمی و، دەنــووقێنن چاوەکانیــان و خــاودەبنەوە بەربەرە و، کۆرپەکانیــان لێــوی ســەر دەخــاتە شــادی زەردوخەنەی

 .  دەبن خۆش خەوێکی
 

  باوەشکردن لە منداڵەکانیاندا، لەگەڵ دایکان مانەوەی زۆر کە دەکەنەوە ئەوە لەسەر جەخت گۆشکردن، شارەزایانی
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 الی و، پێیـان خۆشەویستی و سۆز بەخشینی سەریاندا، بە دەستهێنان رووخۆشییەوە و زەردەخەن بە ماچکردنیان، و
 هاوسـەن  و سروشـتی و ئاسـایی زیـاتر منـدااڵنە ئەو داهـاتووی و ژیان کە ، ئەوەن دەستەبەری.. بۆیان لەیەکردن

 . دەبن تر کۆمەاڵیەتی و داهێنەرتر و ئارامتر. ەبند
 

 .لێبکەوێت خەویان خۆشییەوە بە کە نییە ئەوە هەر مندااڵن، بۆ دایکان الیەی الی گرنگی و سوود
 
 نەخـۆش منـدااڵنی لەسـەر دایکـان، الیەی الی گۆرانییەکـانی کارتێکردنی دەربارەی پراکتیکیدا، لێکۆڵینەوەیەکی لە
.. تــر نمایشــی و ســوعبەت ئــاژەاڵن، دەنگــی و، وێــنەدار چیرۆکــی خوێنــدنەوەی بە بەراود.. انەخۆشــخانەکاند لە

 خۆشـی زیـاتر و، زیـاترە کاریگەرییان و سوود تری ئەوانەی هەموو لە دایکان، الیە الی کە بۆوە، سا  بۆ ئەوەیان
ـــداڵە بە ـــڕای و، دەبەخشـــن نەخۆشـــەکان من ـــرای تێک ـــوونەوەی و خێ ـــدانی بەرزب ـــان لێ ـــتەوە اییئاســـ دڵی  و، دەبێ

 الی گۆرانی کۆمەڵێک:  بوو جۆرە بەم لێکۆڵینەوکەش.. دەکەن بوون باشتر بە هەست و، دەبێت کەمتر ئازارەکانیان
 نەخۆشـــی منـــداڵی 37 بـــۆ.. تۆمـــارکرد ســـیدیدا و کاســـێت لەســـەر دایکێـــک چەنـــد دەنگـــی بە خۆشـــیان الیەی

 و، دڵ لێــدانی تێکـرای چــاودێری وردی بە کاتـدا ەمـانه لە.. لێــدان بـۆ الیەکانیــان الی منـدااڵن نەخۆشـخانەیەکی
 لێــدانی بەرزی کە.. ئەوەبــوو لێکــۆڵینەوەکە ئەنجامەکــانی.. دەکــردن بێزاریشــیان و، گریــان و، ئــازار نیشــانەکانی

 .لێوەکانیان سەر کەوتە شادی زەردەخەنەی و بوون خامۆش ئازارەکانیان و بوونەوە ئاسایی و نزم دڵیان
 

 الی) گــۆرانبیژ رەنگــی و دەنــ  راســتەوخۆوە، مــۆزیکی نمایشــی بە الیە الی کە دەرکەوت بــۆ شــیانئەوە تــوێژێنەران
 گـۆرانییە لە هەیە، نەخـۆش منـدااڵنی لەسەر زیاتریان کاریگەرییەکی مندااڵن، بۆ رووبەڕوو ئامێرەکان و( الیەکەر

 گۆرانبیژەکە دەنگی بە تێکەڵ رووبەڕوو مندااڵن چونکە ،(میـمۆری سـیدی، کاسـێت،) سەر تۆمار کراوەکانی الیە الی
 .دەبن موزیکییەکان ئامێرە دەنگی بە و،
 

 . هەبێت دەموچاویاندا لە گوزارشت کۆرپەکانیان، بۆ الیەکردن الی لەگەڵ دایکان کە گرنگە، ئەوەش
 
ــــدا، لە ــــانی لە ئەمڕۆش ــــانی زۆبەی دایانخانەک ــــادا، واڵت ــــایبەتیش بە ئەوروپ ــــانی لە ت ــــارەکان دایانخانەک  یش

 لەســەر دایـانخەنەدا، چەنـدین لە کـردووە، سـاوا منـدااڵنی بـۆ دایکـان الیەی الی گرنگـی بە هەسـتیان ئەڵمانیـادا،
 لە.. تۆمــارکردوون الیــانن لە کە ســاوایانەی ئەو دایکــانی لە هەریەکە دەنگــی بە الیەیــان الی میمۆریــدا، و ســیدی
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 جەخــت ئەڵمانیــا، شــارەکانی دایەنخانەکــانی.. دەدەنلێــ بۆیانیــان ژوورەکانیانــدا، لە خەوهاتنــدا، و گریــان کــاتی
 . وەرگرتوون دایکان الیەی الی لە باشیان سوودێکی.. و دەکەن تاقیکردنەوەیەیان ئەم سەرکەوتنی و سوود لەسەر

 
 وەرگرتـوون، الیە الی لە ئیلهامیـان و سـوود رادەیەک تا جیهانیش، ناوبانگەکانی بە نووسەرە لە بەشێک تەنانەت
 بەدرخـان، عـالی ئەمـین بـێکەس، فـای : )کوردیشمان شاعیرانی لە( رۆبێرت بایرۆن، گیتس، شکسپیر،: )لەوانەش

 . تریش شاعیرانی و( موکری کامەران قانی ، موکریانی، هەژار
 

 سـازەوە، و موزیـک ئـاوازەوە، و سۆز بە و ناسک و خۆش دەنگێکی بە کوردمان، هونەرمەندانی لە زۆریش کۆمەڵێکی
 ناسـراوی شـاعیرانی هۆنراوەی لە یا فۆلکلۆرین، هۆنراوەی بەیەتەکانیان کە تۆمارکردوون، مندااڵن بۆ الیەیان الی

ــانن، ــدە لە کوردم ــراوەکانی هونەرمەن ــان، ناس ــێمە کە کوردم ــان ئ ــان الی لە گوێم ــووە الیەی ــحەمەدی: )ب ـــلێ، م  مام
 تــارا زیـرەک، حەسـەن کوردسـتانی، جەمـال پەروەر، شـڤان لـوڕنـەژاد، اللـە حشـمت حەمەجـەزا، خـالقی، مەزهەری
 لەیــال نەورۆڵــی، پشــتیوان بــاریکەیی، نــوری لــوتفی، سـەحەر ئیلیــا، ئــیالنە زاهـــیر، لــۆکە کامکــار، بێـــژەن جــا ،

 الیەکەری الی کـوردی دایکـانی سـەدان بە.. و کەشـمان گـۆرانبێژی هونەرمەنـدی چەنـدین(  شازادە پەروین فەریقی،
 . دەنگخۆشمان

 
 :ی کوردیالی الیە

 
ــوردی الیەی الی ــێکی ک ــرنگە بەش ــووری لە و ئەدەب لە گ ــۆری کەلەپ ــان، فۆلکل ــێ نەتەوەییم ــادەڕۆیش بەب ــی زی  گەل

 بـــۆ دا الیە الی گۆرانییەکــانی لە دەوڵەمەنـــدی لە دایە، جیهــان گەالنـــی پێشــەوەی هەرە ریزبەنـــدی لە کوردمــان
 و سیاسـی و کـۆمەڵەیەتی و پەروەردەیـی مەبەسـتێکی کە.. هەیە الیەمـان الی دەوڵەمەنـدی گەنجینەیەکی مندااڵن،
 .دەپێکن سیاسین پەالری و توانج بەشێکیان و، نیشتمانی

 
 و دێـڕ سەدان بە رەنگیندا، و بەرین کوردستانی ناوچەکانی هەموو لە کوردییەکاندا، دیالیکتە و شێوەزار هەموو لە

 کوردییــان رەســەنی مــۆرکی و شــەقڵ و، ناوچــانە ئەو بە تایبەتمەنــدی کە هەیە، الیەمــان الی هــۆنراوەی و کــۆپلە
 الیە الی کە دایکـانەش ئەو میزاجـی و سیاسـی بـاردۆخی پێـی بە و، رۆژگـار و سەردەم بەپێی الیەش الی.. پێوەیە
 . دەگۆڕێت دەکەن
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 وتنــی دوای لە.. و پێــدەکات دەســت هــۆنراوەیە کــۆپلەیە ئەم بە کوردیمانــدا، الیەی الی گۆرانییەکــانی زۆربەی لە
 شـێوەی و ئـاواز هونەری بە پەیوەندی رەنگە.. نییە سەرەکی مەرجی ئەمەش..  دەکرێتەوە دووبارە کەش کۆپلەکانی

 :  پێدەکەن دەست بەیتانە بەم زۆری بە.. هەبێت گۆرانییەوە وتنی
 

  نایـە خەوت بۆ درنگە شەوگـار      الیـە الی کۆرپـەکەم الیـە الی
 

 :یان
 

  ژیــنم دواڕۆژی هیــوای     مشیریـن رۆڵـەی الیــە الی
 

 لە جیوازی کەمێک بە خۆیان حەزی و ویست بەپێی یا سەروا، و ئاواز هاوسەنگی بۆ دایکان، لە زۆر بەشێکی بەاڵم
 چوار یا دێڕ، شێوەی لە فۆلکلۆرییەکان، الیە الی کۆپلەکانی.. دەکەن الیە الی بە دەست.. پێشەکییە ئەو دەستپێکی
 .   هەن کێشەکانیاندا لە السەنگی بەشێکیاندا لە.. یدانخشتەک سێ یا خشتەکی،

 
 بێشـــکەی و النـــک راژەنینـــی لەگەڵ النکـــدا، دەســـرازەی بەســـتنی لەگەڵ کوردمـــان، میهرەبـــانی و دڵســـۆز دایکـــانی

 و تەتــکە و زەرتــکە و پــۆیلە زڕەزڕی لەگەڵ کــوژەکەدا، و مەرجــان و موتوومــوورو خــڕی خــڕە لەگەڵ ســاواکانیاندا،
 بێشـکەکانی و النـک کەمەری قەد هەڵواسـراوی خولخـولەکەی هـۆڕی و تەق لەگەڵ کۆرپەکانیـان دا، یقەد پەتکەی

 زرینگی زرینگە لەگەڵ ناسکەکانیانیاندا، و نەرمۆڵە قۆڵە رەنگاوڕەنگەکانی بازنگە خوڕهۆڕی لەگەڵ ساواکانیاندا،
ـــوڵە ـــپلەی و زەنگ ـــاڵی پل ـــیە خڕخ ـــان دا پێ ـــێکەڵ کە.. قنجەکانی ـــۆن بە ت ـــی مەیبەرا و ب ـــانەی حەوت خۆش  دەرم

 سـەدایەکی بە.. خۆشەویسـتی و سـۆز لە پـڕ گـۆرانی و الوانـدنەوە و الیە الی بەدەم.. دەبـن ملیان حەتحەتۆکەکانی
 دڵسـۆزی لە گوزارشت الیە الی بە دڵیانەوە ناخی لە.. دەڵێن بۆ شەوێیان گۆرگانە و کوردی فۆلکلۆری بەیتی ناسک

 . خەو دەیانکەنە خۆشییەوە بە و دەکەن گەرگۆشەکانیانج بۆ خۆیان خۆشەویستی لە و سۆز و
 

 گەلەکەمـان رەسـەنەی ئەدەبیـیە کەلەپوورە ئەم کە داوە، ئەوەمان هەوڵی ئێستا تا پێویست وەکو کورد ئێمەی ئایە
 لێکۆڵینەوەی چەند ئیستا تا ؟..بپارێزین تیاچوون لە یا بیرکردنەوە لە ئەگەری لە و کاڵبوونەوە لە ،(الیە الی)

 چەند ئێستا تا.. داون؟ ئەنجام کوردیمان الیەی الی لە لیکۆڵینەوە و کۆکردنەوە بۆ زانستییانەمان داڕێژراوی پالن
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 تـا ؟ وەرگرتـوون بـوارەدا لەم ماسـتەرنامەیان منـدااڵن ئەدەبـی لەبوارەکـانی بوارێـک لە بااڵ، خوێندنی خوێندکاری
 نووسەرانی یەکێتی ئیستا تا ؟ داناوە کتێبیان یا نووسیووە انوتاری بوارەدا لەم توانامان بە نووسەری چەند ئیستا
 ئیســتا تــا ئایـا ؟ ســازکردوون کــوردی( الیەی الی) لە لێکـۆڵینەوە و باســکردن بــۆ سـیمیناریان و کــۆڕ چەنــد کـورد،

 ئەو و، دایکـــــانە ئەو خۆشـــــی دەنگـــــی کە هەیە تۆمارکراویـــــان ئەرشـــــیفێکی کوردســـــتان رۆشـــــنبیری وەزارەتـــــی
ــۆ الیەیــان الی کە ەشهونەرمەنــدان  ئەرکە ئەم بە کوردســتان ســەتەالیتەکانی یــان.. کــردوون تۆماریــان منــدااڵن ب

 مندااڵن بابەتی و مندااڵن ئەدەبی لە ئاوڕیان کوردییەکان ئەلیکترۆنییە سایتە رادەیەک چ تا یا هەستاون؟ پیرۆزە
 چ و کـێن.. داپۆشـێت کـورد منـدااڵنی یەیال الی پشتگویخسـتن و بیرچوونەوە لە تۆزی و گەرد کەی تا ؟ داونەتەوە
 تەنهــا و کەس دوو و کەســێک ئەرکــی ئەمەش بێگومــان  بــێن؟ پرســیانەوە ئەم وەاڵمــی دەنگــی بە پێویســتە الیەنــک
 هیوادارم.. گەلەکەمانە دڵسۆزانی هەموو و پەیوەندارەکان الیەنە هەموو هاوبەشی پیرۆزی ئەرکێکی.. نییە الیەنێک

 ئەوپەڕی بـۆ ئەمـپەڕەوە لە کوردستان ناوچەکانی هەموو.. کوردین الیەی الی پارستنی ۆریخەمخ کە الیەنانەی ئەو
 دەکەن الیە الی کە بکەن دەنگخۆشانە دایکە ئەو دەنگەکانی تۆماری ئاوازەوە، و رەن  و دەن  بە.. بکەنەوە بەسەر

 تیــاچوون و بیرکــردنەوە لە پێچــیرا گرنگەمــان ســامانە ئەم داهێنــان، و تەکنۆلۆژیــا رۆژگــاری بــا.. دەالوێنــنەوە و،
 رای بە.. بـبن نەتەوەییمـان کەلەپـووری و فۆلکلۆر ئاشنای و، نەبن نابەڵەد بوارەدا لەم نوێمان نەوەی با.. نەکەن
 نووسـەرانی یەکێتـی لەگەڵ هاوکـاری و هاوبەشـی بە کوردسـتان رۆشنبیری وەزارەتی پێویستە مەبەستە ئەم بۆ ئێمە
 و خوشـکان لە راگەیانـدن، و هـونەری و رۆشنبیری شارەزای دەستەیەکی.. کوردمان دانی هونەرمە سەندیکای و کورد
 کـوردی الیە الی کـۆکردنەوەی و تۆمـارکردن بە دەسـت.. بهێنن پێک مەبەستە ئەم بۆ توانا بە و شارەزا برایانی لە

 . بکەن
 
 بە ئاماژەش دەمانەوێ کوردیمان، یفۆلکلۆر( الیەی الی) خەرواری چەندین لە نموونەیەکن چەند خوارەوە ئەمانەی 

 هۆنراوەی لە الیەی الی و فۆلکلۆری الیەی الی الیکەر، الی دایکانی لە و گۆرانبیژان لە هەندێ کە بدەین، ئەوەش
 دەســتکاریان یــا.. کــردوون تێکهەڵکـێش الیەدا الی گۆرانییەکــانی لە خۆشــیان هەڵبەسـتی دێــڕە بەڵکــو و، شـاعیران
 لە کە ئاگــاداکەینەوە، دڵســۆزیش خــوێنەرانی.. ســەریان خســتۆنەتە تازەشــیان شــتی و، نالبــردوو لێیــان.. کــردوون
 هــۆنراوەی لە کە الیــانەی الی ئەو ســەر دێنــنە( منــدااڵن بــۆ الیە الی گرنگــی) نووســینەمدا ئەم دووەمــی بەشــی

 . کوردمانن شاعیرانی
 

 الیە الی رۆڵە الیە الی
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 نایە خەوت بۆ درەنگە شەوگار
----- 

 الیە الی رۆڵە الیە الی
 تۆدایە دەست لە دواڕۆژم هیوای
----- 

 کەوێ وێنەی بە ئەکەم بۆ الیەت الی
   کەوێ دایکت لە نازیت بێ قەزای
----- 

 بخەفێ کۆرپەکەم الیە الی
 بکەفێ دیدەی وەبان خێر خەو

-----                
 ئێوارەوە لە ئەکەم بۆ الیەت الی

 سێدارەوە بە بێ کارت سەبەب
----- 

 گیان بە و دڵ بە ئەکەم بۆ الیەت یال
  بەیان بەری تا بکەوێت لێ خەوت
----- 
 الیە الی خونچەکەم الیە الی هەی

 بووینایە رزگار جەهلە لەم خۆزگە
 الیە الی کچم الیە الی هەی
 بوونایە یەک وەک کوڕ و کچ دەبا

----- 
 سوورەوە رووی بە دەکەم بۆ الیەت الی
 تەنوورەوە بە نەدات جەرگم خوا

----- 
 درەنگە بنووە بێ خێرت خەوی
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 دەنگە بێ بەیان کەڵەبابی تا
----- 

 الیە الی جوانم کۆرپەی الیە الی
 دەرنایە دەنگم کوردان کزەی لە

----- 
 شەوێ گورگانە شەوێ، گۆرگانە

 کەوێ کورپەکەم چاوی، لە خەو
 دەوێ الیەی الی ناوێ، تۆی لوورەی
 کەوێ دوور ئێمە ماڵی لە دەڵێ
----- 
 بێ نازت خەوی بێ، خەوت رۆڵە

 بێ نازت پایە سەرزەوی و سەحرا
----- 
 جگەرگۆشەکەم ئازیزم، رۆڵەی
 خرۆشەکەم پڕ دڵی ئارامی
----- 
 رەوانم رووحی چاوم، بینای

 گیانم ئارامی دڵم، دڵخۆشی
----- 
 کۆ لە ئەوەاڵن خاتری بۆ رۆڵە
 تۆ دیدەی مەرگ نەوینێ دایە

     *     *     * 
 بێ خەوت کۆرپەکەم الی، الی رۆڵە
 بێ سەرت لەژێر فریشتەکان، دەس

----- 
 درەنگە بنووە شیرینم، کۆرپەی
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 دەنگە بێ دنیا و درێژ شەوگار
----- 
 رابردووم ژینی بەرهەمی بنووە
 بابردووم عومری ئاواتی تەنیا
----- 
 بێ بێدار بەختت ئازیزم، بنووە
 بێ ساڵ هەزار ژینت، رۆژی هەر

----- 
 حاڵم نیژیا شادە، تۆوە بە
 ئەناڵم کوڵ بە گوڵم تۆیە بۆ

----- 
 الیە الی کۆرپەکەم الیە، الی رۆڵە
 الیە الی بەرخەکەم الیە، الی رۆڵە
 الیە الی جەرگەکەم الیە، الی رۆڵە
----- 

 ژیانم نەمامی الی الی
 باخەوانم وێنەی من
 دەکەم چاودێریت دڵ بە

 گیانم لە دەردت بخەوە
----- 
 اومچ بینایی خۆشەویست رۆڵەی
 ژیانم هیوای ئەژنۆم، هێزی
 چاوەڕێتم هەر دێیتەوە هەتا
 رادەژێنم مناڵێت النکی هەر

----- 
 الیە شیرینم رۆڵەی الیە الی هەی
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 بوایە لێرە تۆ دایکی خۆزگایە بەو خۆزگە سەد
----- 
 الیە الی رۆڵە الیە، الی هەی

 بوایە وا کەس گشت الیەی الی خۆزگە
----- 
 ەکەمجگەرگۆش خۆشەویست، رۆڵەی

 پەرۆشەکەم بە دڵەی مەرهەمی
----- 

 گوڵەکەم سوورە بۆنخۆش، رێحانەی
 دڵەکەم برینی ئازارشکێنی،

----- 
 الیە الی رۆڵە الیە، الی هەی
 ئازایە پیاوی زیندانی دنیا

----- 
 پەرۆشەکەم دڵ و خرپن رۆڵەی
 جگەرگۆشەکەم ئەژنۆم دوو هێزی
----- 
 ؟ کراوی ئەسیر بۆ بڵێ پێم
 دراوي شەتەک النکدا نێو لە

----- 
 وزنجیر کۆت بە بگری، پێ خووی تا
 زویر نەبی هیچ بەستراوی پەل بە

----- 
 نەتەزێ کوتەکدا ژێر لە پێت و دەست

 نەلەرزێ دڵت نەڕوات، رەمەقت
----- 
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 برسی شێری وەک کۆتە و بەند ئەو
 نەترسی هیچ لە بکات ئاڵۆزت
----- 

 بجۆشی دڵ بە نیشتمانت بۆ
 تێکۆشی رزیات ما  سەندنی بۆ

----- 
 الیە الی رۆڵە الیە، الی هەی

 الیە گشت رسوای ترسنۆک پیاوی
----- 
 الیە الی رۆڵەم الیە الی هەی
 هەڵنایە تۆ بە چاوەی ئەو بێ کوێر

----- 
 کێم؟ من بزانە هەڵبێنە سەرت
 تۆم دایکی من خۆ هەڵبێنە سەرت
----- 
 چاوم گلێنەی رووناکی رۆڵە

 اومهەن هێزی ، دڵ و جەرگ بەندی
----- 
 چاوەڕێتە کوردستان شیرینم رۆڵەی

  پێتە دواڕۆژی هیوای و، نیشتمانە
  

 ٢١١٦ی جوونی ١٩
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 .شادییە لە گەورەییدا.. شادی لە منداڵیدا

 
 بـۆ دەدەن هەوڵێـک هەمـوو. بـژین شـادیدا و خۆشـی ئەوپەڕی لە منداڵەکانیان، حەزدەکەن باوکێک، و دایک هەموو

 ســاکاری و بێتــاوانی و دڵپــاکی لە منــدااڵن، شــادی. منــداڵەکانیان شــادی پێویســتییەکانی و، هۆیەکــان دابینکردنــی
 و دەکەن یـاری پێشـوەخت، بڕیـارێکی هـیچ بـێ و، مەرج و سـنوور بـێ بە دەبینـین. هەڵـدەقوڵێت بیرکردنەوەیانەوە

 لە بیـر ئەوان. شادن یداتێ کە گرنگە، بەالوە ساتانەیان ئەو مندااڵن.. دەزروقێنەوە و پێدەکەنن و هەڵدەبەزنەوە
 . جیهاندا لە ژیان جوانی نهێنی و شادی سەرچاوەی مندااڵن.. ناکەنەوە داهاتوو

 
 لە ئاســتی لە باوکێــک، و دایــک هەمــوو پێویســتە.. گەورەیە ئەرکێکــی منــدااڵن بــۆ خۆشــی و شــادی دابینکردنــی
 منـدااڵنن کە.. منـداڵەکانیان بـۆ شبـا نمـوونەی بە پێشـەن  بە بـبن خۆیـان.. بەرپرسـێتییەدابن ئەم ئەستۆگرتنی

 ئەو منـدااڵنی دڵنیـاییەوە بە.. ئاوانـابن دا باوکانیـان و دایکـان لێوەکـانی لەسـەر پێکەنین، و زەردەخەنە کە ببین
 شـادی هـاودەمی تەمەنیشـیان درێژایی بە و، ناکرێن بەدی دەموچاویاندا لە مۆنی و گرژ رووخۆشانە، باوکە و دایک

 . دەڕوانن گەشتر داهاتوویەکی لە و ژیان لە گەشبینیشەوە و هیوا لە پڕ اوێکیچ بە و، دەبن خۆشی و
 

 پێویستیشـە بەڵکو.. بکەن گەشبینی بە هەست مندااڵن کە نییە، بەس ئەوەش تەنها دەڵێن، دەروونناسی پسپۆرانی
 کە بـکەن بەوە هەسـت.. بکەن ژیان خۆشی بە و شادی بە هەست ئەوەی بۆ بکەن، پەروەردەییش شێوازێکی پەیڕەوی
 . هەیە رۆڵیان و لەژیاندان

 
 لە ــ ئۆ  کۆلیدج) زانکۆی لە( ئیف دی ئیمانۆیـل جان) دکتۆر الیەن لە کە دووقۆڵییەی، توێژینەوە ئەو ئەنجامی
 شــادی ئاســتی تــا: ئەوەیە.. گەیشــتوون پێــی( واویــک) زانکــۆی لە( ئوزولــد وانــدرۆ) دکتــۆر و،( بەریتانیــا لەنــدن،
 بەرزتـر پلەیـان و پـایە و گەورەتر داهاتوویان ئەوەندە.. رازیبن خۆیان ژیانی لە زیاتر تا و، تبێ زۆرتر مندااڵن
   .دەبێت

 
ــتە ــڕۆدا لە راس ــێکی ئەم ــدااڵن، زۆری بەش ــادی بە من ــامەرانی و ش ــن ک ــان بەاڵم.. دەژی ــڕە ژیانی ــان لە پ  لە و فەرم

 بە واش ژیـانی.. بـڤەن و سوورن سنووری ئەمانە وریابن و، وامەکەن و وابکەن لە و، داڕژێراو پالنی جێبەجێکردنی
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 منـداڵییان خۆشـییەکانی بە و، شـادی چەژی بە تەنـ  چـونکە.. نیـیە خـۆش و پەسـتییە و بێزاری مندااڵنەوە، الی
 لە زۆر بەشـێکی حەزەکـانی و خەون و ویسـت هەموو.. نابنەوە دووبارە منداڵێش قۆناغەکانی بێگومان.. هەڵدەچنن

 پێــی بە و، ســەربکەون باشــەوە نــومرەی بە قوتابخــانەدا، لە منــداڵەکانیان کە ئەوەیە، ەنهــات باوکــان، و دایکــان
 بە بـایەخ ئەوەی بـێ.. بـکەن پەیوەنـدیان رێسـاوە و یاسـا کۆمەڵێـک بە و، بـکەن ئاراستەیان خۆیان ئارەزووەکانی

. بــدەن منــداڵەکانیان دیشــا بە بایەخێــک هــیچ ئەوەی بــێ.. بــدەن منــداڵەکانیان تواناکــانی بە و، ئــارەزوو و حەز
 مندااڵن هیوای و خواست شادی.. بێت هاوشانی کە نییە تر هەستێکی هیچ ناخییە، شیرینی و خۆش هەستێکی شادی

 هەمـوو گەنجیـنەی کە دەکـات هەست وا شاد مرۆڤی.. گەشە داهاتوویەکی و، خۆش ژیانێکی نهێنی ، گەورەکانیشە و
 جـوان دیـارییەکی وەکـو کە نیـیە بەرچـاو قەوارەیی ماددەیەکی شادی ەک بزانین ئەوەش پێویستە.. ئەون هی جیهان

 .بکرێت مندااڵن بە پێشکەش و پێچرابێتنەوە جوان شریتی بە و رەنگاوڕەن  کاغەزی بە
 
 "دایە ئازایی لە ئازادیش نهێنی.. دایە ئازادی لە شادی نهێنی ": دەڵێ( جۆنز کاری)
 
 . پێیەکانمانن شوێن ناخۆشیش. .باڵەکانمانن شادی: دەڵێ یش( باول جیان)
 
 و سـامان و دەوڵەمەنـدی لە منـداڵەکانیان شـادی کە وایە، بڕوایـان باوکـان، و دایکان لە زۆر بەشێکی ئەمڕۆش تا

 دابـین منـداڵەکانیان بـۆ یـاری ئەنتـیکەی و سـەمەرە و سـەیر بابەتی و، جوان جلوبەرگی کە دایە لەوە.. دایە پارە
ـــکەن ـــا بەاڵم.. ب ـــوونەدا ئەم لەگەڵ نلێکۆڵینەوەک ـــین، بۆچ ـــادی کە ن ـــدااڵن ش ـــدیی من ـــدی بە پەیوەن  و دەوڵەمەن

 المێـژن خـواردەی و نـازن دەسـتەمۆی هەمیشە مندااڵنەی ئەو کە دەسەلمێنن ئەوە راستییەکانیش.. هەبێ هەژارییەوە
 هەمـوو ڵنیایشـەوەد بە.. شادنین مندااڵنە ئەو.. قوڕگیانەوە بە دەکرێ هەوڵ بەبێ و ئاسانی بە و، بێبەرهەمن و،

.. نیـیە پەروەردەیـی بـابەتێکی ئەمە بەاڵم.. بـکەن جێبەجێ بۆ داواکانیان و خواست هەموو کە حەزدەکەن، مندااڵن
ــابەتێکی لەوانەیە ــاری ب ــا ی ــدانی ی ــڵ پێ ــدااڵن بە نوق ــا من ــاتەدا لەو تەنه ــادییان س ــێ ش  ئەو بەاڵم.. ببەخشــن پ
 ژیـان لە بەشێک ببێت و، رابێن لەسەری و، بکەن منداڵەکانیان یفێر کە دەیانەوێ، باوکان و دایکان کە شادییەی

 قبووڵ تر کەسانی.. و بن رازی تێیدان کە ژیانەی لەو و، خۆیان لە منداڵەکانیان، کە ئەوەیە.. گوزارشتیان لە و
 وئە بەخــتەوەر، و شــاد منــدااڵنی.. نەبــن باشــتر و بــاش هیواخــوازی منــدااڵن کە نــاگەیەنێ، ئەوە ئەمەش.. بــکەن

 و هاوڕێکانیــان لەگەڵ پەیوەنــدییەکانیان بە درێــژە کە هەیە، ئەوەیــان توانــای و، دەناســن خۆیــان کە منــدااڵنەن
 ئەوەش پێویســتە.. بــکەن قبووڵیــان و رابــێن ئەمــڕۆدا ژیــانی پێویســتییەکانی لەگەڵ بــدەن، تــردا کەســانی لەگەڵ
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 پێویســتە.. هەیە شکســتی و ســەرکەوتن.. هەیە شــیرینی و تــاڵی.. هەیە ناخۆشــی و خۆشــی ژیانــدا لە کە بــزانن،
 منـداڵە فێـری راسـتی، شـادییەکی پێویستە، لێرەوە ئا.. بڕوانن ژیان لە روونی بە هەردەم و، هیواداربن و گەشبین

.. هەبێــت خۆیــان بە تەوایــان بڕوایەکــی کە بکەیــن، پەروەردەیــان و بگەیەنــین پێیــان وا.. بکەیــن چاوگەشــەکانمان
 شــێوەیە بەم.. هەبێــت ژیانــدا لە بەشــداریکردنیان توانــای کــاراش، شــێوەیەکی بە و، نبــکە بەرپرســێتی بە هەســت
 و شادیدۆســت و شــاد پیــاوانی و ژنــان بە کەیــن، دەیــان.. و دەکەیــن دروســت خۆشەویســتەکانمان منــداڵە بــۆ شــادی

 لەم خۆمـان کە پێویسـتە بەاڵم.. کوردیمـان کـۆمەڵی داهـاتووی گەشـبینی هەمیشـە تاکی بە کەین دەیان.. هیواخواز
 .بکەن ئێمە لە چاو منداڵەکانیشمان تا.. بین دروست و باش نموونەیەکی کردەوەیی بە رووەوە

 
 .    لێبگرن رەخنەیان کە لەوەی هەیە، هێنانەوە نموونە بە پێویستییان زیاتر مندااڵن: دەڵێ( یۆبێرت یوسف)
 

 :دگرنگترین پرەنسیپە بنەڕەتییەکانی پەروەردەکردنی مندااڵنی شا

 
.. پێـبگەیەنن شـاد منـدااڵنی نـاتوانن ناشاد، دایکانی چونکە: شادبن دیاکانیان پێویستە مندااڵن، شادی لە بەر -١

 کەشـوهەوا. خێزانەکانیـان لە بەشێکن مندااڵنیش چونکە مندااڵنن، شادی گرنگی هۆیەکی خێزانەکان، شادی کەواتە
 بە خێزانــی، باشــی پەیوەنــدییەکی و، رێزگــرتن و، ســازان پــێکەوە و ئــازادی و خۆشەویســتی لە پــڕ دۆخێکــی و

 . خێزانان ئەندامانی سەرجەم بۆ و مندااڵن بۆ شادین مایەی دا، باوکان و دایکان نێوان لە تایبەتیش
 
 منــدااڵنن شــادی هۆکــاری بەهێزتــرین و گرنگتــرین: منــداڵەکانیان بە باوکــان و دایکــان خۆشەویســتی بەخشــینی -9

 باوکانە، و دایکان خۆشەویستیی رەنگدانەوەی ئەوە.. مندااڵنن بۆ شادین نهێنی و کلیل خۆشەویستی.. خۆشەویستییە
 لە گوزارشـت دەتـوانن باوکـان و دایکـان شـیوازیش گەلـێ بە.. دەکەن خۆشەویستی بە و شادی بە هەست مندااڵن کە

 بە هێنانیـان دەسـت یـان،ماچکردن باوەشـکردنیان، لە: وەکو بکەن منداڵەکانیان بۆ خۆیان خۆشەویستیی لە و شادی
 رسـتەی بە و وشە بە دا، روویان لە پێکەنین و زەردەخەنە بە روومەتەکانیان، گرتنی نیانی و نەرم بە سەریاندا،

 بۆیـان چەپڵەلێدان هاندانیان، و، ئافەرینکردن و ستاییش خۆشدەوێت، زۆر ئێوەمان دڵ بە ئێمە: وەک شیرین زاری
 بە نازپێــدان زۆر لە خۆشەویســتیتان، و ســۆز لە گوزارشــتکردن لە نەکەن یشزیــادەڕۆ پێویســتە بەاڵم. هتــد... و

 نووسینێکی لە ئێمە.. ببن نێرگزییەت و، خۆبایبوون لە دووچاری منداڵەکانتان کە لەوانەیە چونکە.. منداڵەکانتان
 وایە، باشــتر ..کــردووە منــدااڵن خۆشەویســتیی لە و نازپێــدان لە زیــادەڕۆیی زیانەکــانی لە باســمان پێشــترماندا،



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

556 
 

 بە شتێک هەموو: دەڵێ کە هەیە کوردیمان پەندێکی.. منداڵەکانتان بۆ خۆشەویستیتان لە بن مامناوەندی پێویستە
 ئەنـــدازەیە و ســـنوور لەو ئەگەر.. هەیە خـــۆی تـــایبەتی ئەنـــدازەی شـــتێك هەمـــوو واتـــا" مانـــا بە خـــوێش خـــوێ،

.. منـداڵەکانتان بە خۆشەویسـتی پێشکەشـکردنی بۆ یندامەن مەرجیکیش هیچ. دەبێت زیانبەخش و خرا  تێبپەڕێت،
 زۆر کــارتێکردنێکی خۆشەویســتیتان، لە گوزارشــتکردنتان دروسـتی شــێوازی و، شــیرینەکانتان وشــە کە بـزانن ئەوەش
 .دەبێت رەنگدانەوەیان داهاتووشدا لە.. هەیە منداڵەکانتان دەروونی لەسەر ئەرێنییان و گرن 

 
 تەندروســتی" کە بــووە، بەرجەســتە ال ئەوەی دا، شــادی چەمکــی لە تــوژێنەرە کە نی،بەریتــا ی(لیــارد ریتشــارد) )

 منداڵیــدا لە شــادیش "گەورەکــان الی لە خۆشــنوودی و شــادی هۆکارەکــانی لە گــرنگە هۆکــارێکی منــدااڵن، دەروونــی
 . گەورەییدا لە شادی مایەی دەبێتە

 
ــــوونی -3 ــــدااڵن بڕوابەخۆب ــــتکردنیان و من ــــز بە هەس ــــا و هێ ــــان بە و توان ــــی: بەهرەکانی ــــان رۆڵێک  لە بەهێزی

 رێــی متمــانەوە بە و بــڕوا بە.. هەیە شــادی هێنــانەدی لە و، ژیــان ئاســتەنگییەکانی و لەمــپەڕ رووبەڕووبــوونەوەی
 خۆیــان تواناکــانی بە بڕویــان و، دامــاون و دوودڵ و راڕا کە منــدااڵنەی ئەو پــێچەوانەوە بە.. دەگــرنەبەر ژیانیــان

 .ناکەن یشاد بە هەست نییە،
 
 بیـر سروشـتی بە منـدااڵن: شادترە و باشتر داهاتوو هەمیشە کە بکەن، بەوە هەست بکەن، منداڵەکانتان لە وا -4
 بە مامۆسـتا، بە ئەنـدازیار، بە پزیشـک، بە دەبـم گەورەبـم کە: دەڵـێن نمـوونە بـۆ.. دەکەنەوە بـاش داهاتووی لە

 زینـدەخەونانەش، ئەم. هتـد... و دەکڕم جوان ئۆتۆمبیلێکی دەکەم، دروست قەشەن  و گەورە خانوویەکی ملیاردێر،
 زۆربەی. دەڕوانــن داهاتوویــان لە گەشبینیشــەوە بە.. و دەبەخشــن منــدااڵن بە شــادی و دڵخۆشــی و گوشــادی خەیــاڵ
 . هاتوونەتەدی منداڵییەوە خەیاڵەکانی و خەون رێی لە ئاواتەکانیش، و هیـوا

 
 و دایکـان پێویسـتە: ژیـان خۆشەویسـتی و پەرۆشـبوون بە بـۆ پـاڵنەرە و ەرهاند شادی، بە مندااڵن هەستکردنی -5

 و لێیـانە حەزیـان شـتانەی ئەو بەرەو بکەن پەڕۆش بە منداڵەکانیان و، ببینن باش رۆڵێکی رووەوە لەم باوکانیش
 وەرزش، وێنەکێشــان،: وەکــو هەبێــت، لێیــان زیاتریــان شــارەزایی ئەوەی بــۆ بــدەن هانیــان دایە، بەرژەوەنــدییان لە

 پەرۆشـی شـادی چاالکییانە و چۆست و بەهرە ئەم. هتد... و شانۆ ، هەڵپەڕکێ وتن، گۆرانی نووسین، خوێندنەوە،
  کاراکانی تاکە دەبنە تواناکانیان، و بەهرە گەشەکردنی بۆ دەبەخشن مندااڵن بە زیاتر گوڕییەکی و گەرم و
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 .دەبن کۆڵنەدەر و خۆڕاگر و کراوە کوردیمان، کۆمەڵێ
 
   فێربوون؟ بۆ دەنێ مندااڵنەوە بە پاڵ کە.. نییە زانستی شادی ئەوە ئەی: دەڵێ( کیلەر یلینه)
 
ــان -6 ــدااڵنەی ئەو دەکەن، بەوە ئامــاژە لێکۆڵینەوەک ــدااڵنی لە زیــاتر کە من ــادترن تــر من  کە منــدااڵنەن ئەو: ش

 درێژەدانیـان و سـازان توانای.. یەهە تردا کەسانی لەگەڵ و هاوڕێکانیان لەگەڵ جێگیریان و بەهێز پەیوەندییەکی
 تــایبەتیش بە خێزانەکانیــان هانــدانی و پاڵپشــتی بێگومــان.. هەیە هاوکــاری بە و خۆشەویســتی بە و هــاوڕێتی بە
 بەهێزکـدنی بـۆ منـداڵەکانیان، بـۆ خۆشی و شادی هێنانەدی بۆ ئەرێنین و پێویست خاڵێکی ،(باوکانیان و دایکان)

 دڵڕاوکـێ.. تەبـان و شاد و بەهێز کۆمەڵگایەکی دروستبوونی بناغەی شادین، مایەی کۆمەاڵیەتییەکان، پەیوەندییە
 بـۆ پێزانینیـان و، لێدەگرن رێزیان و، خۆشەویستن کە دەکەن بەوە هەست مندااڵن.. دەکەنەوە کەمتر ئارامیش نا و

 . هەیە باشەکانیان و جوان کارە
 
 ئەوەیە ژیانیش، شادی کلیلی گرنگترین: بێت رزگار نائارامی لە و داماوی لە کە دەدات، مندااڵن یارمەتی شادی -7
ــداڵەکانتان کە ــبگەیەنن من ــیە مەرج.. تێ ــوو نی ــتێک هەم ــوای کە ش ــۆ هی ــوازین ب ــنەدی دەخ ــبێ.. بێ ــت ناش  بە هەس

ــــدی ــــی بە و، نائومێ ــــبینی بە و، دبەخت ــــزاریش و غەم و رەش ــــکەن بێ ــــاتو ئەگەر.. ب ــــدێ ه ــــوا لە هەن  لە و هی
 ئەگەر نمـوونە بـۆ.. بـزانن دەرگاکان هەموو گرتنی بە و، ژیان کۆتایی بە ئەمە نابێت.. ەدینەهاتن خواستەکانیان

 ســەرمایەکی و، بــارین بــاران هــۆی بە بەاڵم.. بچــن ســەیرانێک یــا گەشــتێک بــۆ هەینــی، رۆژی کە وابــوو نیازتــان
 پـۆ  پـێکەوە ئەمـڕۆ دەی.. بڵێن منداڵەکانتان بە دەتوانن.. بکەن گەشتەکەتان توانی نەتان نەکراوەوە، چاوەڕوان

 نەکـــردووە ســـەیرمان و، هەمـــانە کە منـــدااڵن فیلمێکـــی ســـەیرکردنی لەگەڵ و، دەبـــرژێنین( شـــامی گەنـــمە) کـــۆرن
 تەنهـا دونیـا(.. هەڵناکـات کەشـتییەوە ئارەزووی بە با جار هەندێ) کە تێدەگەن لەمەوە منداڵەکانتان.. دەیخۆین
 و خـۆڕاگری هەسـتە ئەم.. دەکـات خۆشـی تر، هەفتەکەی سبەینێ،.. اردەس و باران ئەمڕۆ.. نییە رۆژ دوو و رۆژێک

 .نائومێدییەوە و هیوای بێ دەستی بە نادەن خۆشیان و، دەڕوێنێت منداڵەکانتان دڵی لە گەشبینی
 

 داخــراوەکەدا دەرگــا بەردەم لە ئــادەمیزاد جــار هەنــدێ بەاڵم.. زۆرن شــادی دەرگاکــانی: دەڵــێ( کــیلەر هیلــین) هەر
 . ناڕوانن تر کراوەکانی دەرگا لە ..و دەوەستن
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 هەندێ.. جیاوازدا مندااڵنی  لەگەڵ تێکەاڵوبوون هۆی بە: منداڵەکانتان هەڵەکانی و تێگەیشتن راستکردنەوەی -8
 دروسـت منـدااڵن لە هەنـدێ الی لە خۆیـان، دەربـارەی نێگەتیـف و هەڵە زانیـاری و بـڕوای و بۆچـوونی و بیرۆکەی

 و دایکـان پێویسـتە.. هتـد... و مـن مـن، گەمـژەم، مـن بێبەخـتم، مـن نـیم، ئـازا مـن نـیم، نجـوا مـن: وەکو.. دەبن
 ئێـوە بڵـێن پێیـان وەک،.. بـڕەوێننەوە مێشـکیاندا لە نەرێنیـانە تێگەیشتنە و بۆچوون ئەم ، مندااڵنە ئەم باوکانی

.. پێکەنـین هێنـنە دەمـان شـیرینن و خـۆش و قوت هێندە قسەکانتان دەبن، جوانتریش پێبکەنن ئەگەر جوانن، زۆر
 توانــایەکی خوێنــدنەوەدا لە ئێــوە.. خۆشــە دەنگتــان بە ئێــوە.. هەیە باشــتان بەهرەیەکــی وێنەکێشــاندا لە بە ئێــوە

 .   هەڵەکانیان بیرۆکە بیربردنەوەی لە بۆ.. رستانە بابەتە لەم.. زیرەکن قوتابخانەدا لە ئێوە.. هەیە جیاوازتان
 
ــداڵەکانتان لە -2 ــارەزووی بە ابــ بگەڕێــن من ــیچ بەبــێ.. و خۆیــان ئ ــاری ســەپێنراو مەرجێکــی ه  یــاری: بــکەن ی

 خاوین ئاوی خوادنەوەی و بەسوود خواردنی و پاک هەوای هەڵمژینی دوای لە.. مندااڵن بۆ سەرەکییە پێویستییەکی
 و خۆشــی و شــادی یــاری.. ژیانیــان لە بەشــێکە یــاری منــدااڵن، بــۆ یــاری گرنگــی ســەر دێــتە ریزبەنــدی.. نووســتن و

 یــارییەوە هــۆی بە منــدااڵن دەروونیــی گرێــی و گرفــت زۆر.. پێدەبەخشــێت دەروونییــان و جەســتەیی زۆری ســوودێکی
 . شادن چەند منداڵەکانتان دا، یاری کاتی لە بڕوانن..  دەکرێن چارەسەر

 
 خۆشـی و شـادین هەمیشـەیی هـاودەمی: هەمیشەیی ئاهەنگی بە بکەن خێزانیان ژیانی دەتوانن باوکان و دایکان -10
 دەتوانێـت کەس نە.. دەبێـت دروسـت مرۆڤـدا دەروونـی نـاخی لە هەسـتێکە شادی.. بکەن دروست شادی دەتوانن.. بن

 بە و خودییە هەستێکی.. بەخشینە نە.. و دیارییە نە.. كڕینە بۆ نە.. و فرۆشتنە بۆ نە.. بیگرێت نە.. و بیبينێت
 و نیـانی و نەرم بە و گەشـی بە و، پێکەنین و زەردەخەنە بە و خۆشی بە.. تێردەرکرێت دەرەوە ئەرێنییەکانی کارە

 . لێدەکرێت گوزارشتی شیرینی
 
 پێویستیان هەلی.. مەگرن منداڵەکانتان ئازادی لە رێ باوکان و دایکان: مەگرن منداڵەکانتان لە ئازادی بەری -11
 تــاقیکردنەوە و مەبەســتەکانیان بــ  هەڵە لەســەر.. بڕەخســێنن بــۆ پێشــکەوتن و داهێنــان بــۆ و ســەرکەوتن بــۆ

.. بنیاتنراوە هەڵە و تاقیکردنەوە لەسەر منداڵێتی کاری سەرجەم چونکە.. و مەکەن لۆمەیان سەرنەکەوتووەکانیان
 بەوە هەسـت ئەوەی بـۆ.. راسـتکردنەوەی لە و هەڵە لە.. شکسـتی و سـەرکەوتن لە بـریتییە ژیـان کە بـدەن هانیان
 تـــاقی لە ئەوەی بـــۆ.. دەگـــرن پشـــتیان و دان گەڵیـــان لە بارودۆخێـــدا ەمـــووه لە و، دەوێـــن خۆشـــتان کە بـــکەن

  بە هەست دواییدا لە بدەن، سەرکەوتنیان هیوای و خۆڕاگری بە درێژە و، نەبن نائومێد و بێزار کردنەوەکانیان
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 .دەکەن گەورە شادییەکی
 
ــداڵ -19 ــواردنی و من ــیرینییەکان خ ــۆڵینەوەیەکی لە: ش ــکی لیک ــازەدا، پزیش ــانئە ت ــۆ وەی ــواردنی کە دەرکەوت ب  خ

 بە زیـاتر خۆشـییەکی و شـادی...( کرێم ئایس چوکلێت، سجووق، باسووق، نوقڵ، گەزۆ،: ) وەک شیرینی جۆرەکانی
 منــدااڵن لەســەر تەندروســتی کــاریگەریی شــیرینی خــواردنی زۆر کە دەزانــین، ئەوە هەموومــان.. دەبەخشــن منــدااڵن
ــارەی لە هەیە، ــوون و تێکچــوون ب ــان ڕەشــبوونەوەی و کلۆرب ــادبوونی و، ددانەکانی ــادبوونی و، لەشــیان کێشــی زی  زی

 خــواردنی کە دەرکەوتــووە بـۆ ئەوەیــان.. پراکتیکــی تـۆژینەوەی بە دەروونییەکــان، پزیشــکە بەاڵم.. چاالکییەکانیـان
 .هەیە نیانکرد شادی لە و، مندااڵن دەروونی لەسەر باشیان کاریگەرییەکی مامناوەندی رادەیەکی بە شیرینییەکان

 چەنـد جیهانـدا، واڵتـانی زۆربەی لە و ئەوروپـا لە خواردەمەنی، بە تایبەت دووکانەکانی و مارکێتەکان هەموو لە
 و فێرکـردوون مندااڵنیان وا خێزانەکانیش.. هەیە مندااڵن شیرینییەکانی و نەستەلە و نوقڵ جۆرەکانی بۆ رەفتێک،

 مەرجەوە ئەم بە دەقیـان منـدااڵنیش.. بخـۆن شـیرینییەکان و نوقڵ ەهەی بۆیان شەممە رۆژانی تەنها کە راهیناون،
 بە.. بکەیـن شـیرینی داوای نییە بۆمان شەممە دەڵێن، خۆشیان ناکەن، شیرینی داوای تردا، رۆژەکانی لە و گرتووە
 .بخۆن شیرینییەکان شەمەکاندا لە کە دەزانن خۆشیان مافی

 
 دێــی لە ماڵمـان بـووم، منــداڵ.. دەبەخشـێت منـدااڵن بە زیـاتر ەکیشــادیی شـیرینی کە راسـتییەدام، ئەم لەگەڵ مـن
 شـەکرە و نوقـڵ بـۆ یەکسـەر دەگەڕایەوە، کە کەرکـوک،  شاری بۆ دەچوو باوک کە.. بوو( کەرکوک ـ شوان ـ گۆگجە)

ــوورە ــرییەوە بە دەچــووین س ــانی یەکســەر باوکیشــمان.. پی ــەرماندا بە یەکســانی بە نوقڵەک ــرد دابەش س  لەو.. دەک
 . دەکرد زۆر خۆشییەکی و شادی بە هەستمان.. و دەبووەوە گەش زۆر روومان انەداسات
 
 جەختی تازە لێکۆڵینەوەیەکی: دێنێت گەوربووندا تەمەنی لە دەوڵەمەندی خۆیدا دوای بە.. منداڵیدا لە شادی -13

 سـی تەمەنـی لە ونیدەڵەمەنـدبو هەلـی.. بێـت شـاد زیـاتر منداڵیـدا قۆناغی لە مرۆڤ تا کە کردووە، ئەوە لەسەر
 .کۆبکەنەوە پارە بوون، گەورە کە هەیە، باشتریان هەلێکی شاد مندااڵنی.. دەبێت زیاتر ساڵیدا

 
 ،دەکات بەوە ئاماژە کارەکەمان: دەڵێ( فارڤیک) زانکۆی لە( ئوسفالد ئاندرۆ) لێکۆڵینەوەکەش سەرەکی ئامادەکەری

 دەوڵەمەنــد زیــاتر دواییــدا لە کە دەگەیەنــێ ئەوە.. ڵیــدامندا تەمەنــی لە منــدااڵن، بــۆ شــادی دەســتەبەرکردنی کە
  زیاتر ئەمریکایەکی بە شاد، ئەمریکایەی بوونی واتە.. بگرێتەوە ئابووری تەواوی کارەش ئەم دەکرێ.. دەبن
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 .لێکدەدرێتەوە دەوڵەمەند
 
 منـدااڵن، شـێالنی نەرمـی بە کە ئەوەدان لەگەڵ هەیە، لێکـۆڵینەوە گەلـێ: دەبەخشـێ منـدااڵن بە شادی شێالن -14

ــاردن نەهــاتنە ئەرێنــی ئاســەواری ــۆ چ.. دێنێــتەدی ژم ــدااڵن ب ــۆ چ و من ــوو لە بەر.. دایکــان ب  شــێالن شــتێک، هەم
 ئـارامی و خۆشـی و شـادی بە هەست کە دەکات مندااڵن لە واش.. دەکات خۆشتر مندااڵن و دایکان نیۆان پەیوەندیی

 . بکەن
 
 و رێزگـرتن کە بـزانن ئەوە دڵسـۆز، باوکـانی و دایکـان: دەبەخشـن دااڵنمنـ رێزگـرتن شادی پێزانین و ستایش -15

 منـدااڵن کە کاتێ.. دەبەخشن مندااڵن بە خۆشی و شادی و بڕوابەخۆبوون زیاتر شتێک هەموو لە ستایش و پێزانین
 ئەم.. بـکەن ستایشـیان و دەستخۆشـی و پیرۆزبـایی باوکانیـان یـا دایکانیـان پێویستە.. دەدەن ئەنجام باش کارێکی

 کـاری منـدااڵن ئەوەی بـۆ زیـاتر، هاندەرێکی دەبێتە و مندااڵنەوە دڵێ دەخاتە خۆشی و شادی زارەکییانە رێزلێنانە
 هەڵبنێن منداڵەکانتان کاری هەمیشە پێویستە بۆیە.. بکەن پێشکەش پوختر بەرهەمی و باشتر داهێنانی و جوانتر
 .مەکەن پێاهەڵدانیان و هەڵنان و ستایش لە زیادەڕۆیی بەاڵم.. بن ساکاریش و بچووک ئەگەر

 
 .منداڵ سەر ناکاتە کار پیاهەڵدان، و ستایش هێندەی شتێک هیچ: دەڵێ( شکسپیر) 
 
 کە بـزانن ئەوە.. کرد هەڵەیان منداڵەکانتان ئەگەر خۆشەویست، باوکانی و دایکان: مەڕووخێنن منداڵەکانتان -16

 ناشـیرینانەتان، قسـە بەم سەریاندا، بە قیژان و هاوار و دوتیژیتون و نەشیاو و ناشیرین قسەی و توانج و لۆمە
 کەسـێتی دەبـنە داهاتووشـدا لە.. دەکەن ترسنۆکیان و سەرکوێر و بریندار هەست دڵشکاو و، دەڕۆخێنن تواناکانیان

 ببنە لەوانەشە.. چییە نازانن خۆشەویستی و سۆز و خۆشی و شادی چەژی ژیانیان، درێژی بە.. رووخا و لەبار هیچ
 کردوون، لێیانتان منداڵیدا لە ئێوە کە توندوتیژییانەی و سزا ئەو تۆڵەی.. دڵڕەق و شەڕانی و توندڕە کەسانێکی

 منداڵێیـدا، قۆناغەکـانی لە کە کرد، باسمان یانزەمدا خاڵی لە وەکو.. بسێننەوە بێتاوان کاسنێکی لە تۆڵە ئەوان
 نهێنییەکـانی و بـزانن دەیانەویـت منـدااڵن.. پێکهـاتووە بەسـتمە بـێ هەڵەی و تـاقیکردنەوە لەسـەر مندااڵن ژیانی

 ژیانیان درێژایی بە بکرێن، سەرکوێر و لۆمە منداڵیدا لە ئەگەر جا.. بپشکنن و بدۆزنەوە بەریان و دەور گەردوونی
 گەردوونە لەم رقیــان و دەکەن بێدەســەاڵتی و بێــزاری و شکســتی بە هەســت و بــڤە بە دەبــن لــێ شــتەکانیان هەمــوو

 تونـدوتیژی و هەڕەشـە بە و هەڵە بە منـداڵەکانیان هەڵەکانی هەرگیز دانا، و وریا باوکانی و دایکان.  دەبێتەوە
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 بـاش نمـوونەی هێنانەوەی بە ، و زانستی و هێمنی بە و خۆشەویستی بە و سۆز بە بەڵکو.. ناکەنەوە ڕاست لۆمە و
.. قنجەکانییـانەوە دڵە دەخەنە بەردەوامـی هیوای و شادی و، دەکەنەوە راست جگەرگۆشەکانیان هەڵەکانی دروست و

 وەرگرتن و فێربوون و تاقیکردنەوە و هەوڵ لەسەر سووربن زیاتر و کۆڵنەدەن و خۆڕاگربن ئەوەی بۆ دەدەن هانیان
 .ژیانیان دروشمی بە بکەن سەرکەوتن تا نەسرەوتن.. بەخشین و
 

 جیهـانی داهێـنەری کەڵە تاقیکردنەوەکـانی لە و وڕشـتەسەرگ لە باسـمان نمـوونە بـۆ ترمانـدا، نووسینێکی لە ئێمە
 ناویـان لەبـار هـیچ و بۆگەن مێشک و گەمژە منداڵێکی بە مامۆستاکانی هەڵە بە چۆن کە کرد،( ئەدیسۆن تۆمـاس)

 هەوڵ بە درێژە و کۆڵنەدات ئەوەی بۆ دا، هانی و گرت پشتی و پێبەخشی هیوای وریای و دڵسۆز دایکی بەاڵم. برد
 گڵــۆپی درووســتکردنی بــۆ شکســتهێنان و ســەرنەکەوتوو تــاقیکردنەوەی( ٩٩٩) دوای.. بــدات یکردنەوەکــانیتاق بە و

 ســەرکەوتن تــوانی تاقیکردنەوەیــدا هەزارەمــین لەســەر تــا.. نەبــوو بیــزاریيش و نەدا کــۆڵی ئەدیســۆن.. کارەبــایی
 جیهاندا، هەموو لە ئادەمیزاد کڕایتێ هەتایە تا.. کرد دروست کارەبایی گڵۆپی و بگات هیوای بە و بهێنی بەدەست
 و دانـــا و دڵســـۆز دایکـــی قەرزاربـــاری بە خـــۆی هەردەم یـــش( ئەدیســـۆن.. )مەزنەن داهێـــنەرە کەڵە ئەو قەرزاری

 . دەزانی میهرەبانی
 
 اڵم بە.. بــن ســاکاریش دیارییەکــان گەر: پێدەبەخشـێ زۆریــان شــادییەکی منـدااڵن بە دیــاری کردنــی پێشـکەش -17

 ئەنجـامی کـارەی ئەو ئاستی بەپێی بەلکۆ.. بدەن مندااڵن بە باش دیارییەکی کارێک، هەموو امدانیئەنج بۆ نابێت
 دەستخۆشـیان و پیرۆزبـایی هانـدان رستەی بە و وشە بە دەشکرێ.. کرد لەوە باسمان پانزەمیندا خاڵی لە.. دەدەن

 . لێبکەن
 
 راســتییە ئەم مامۆســتایان کە دڵنیاشــم: نەوەمنــدااڵ دڵــی بــخەنە زۆر هیــوایەکی و شــادی دەتــوانن مامۆســتایان -18

.. دەداتەوە پرسـیارەکان جـوانی و راسـت وەاڵمێکـی پۆلـدا لە قوتـابییەک کە.. ناکەن و نەکردووە درێییان و دەزانن
ــافەرین مامۆســتاکەی ــدەکات دەستخۆشــی و ئ ــی و لێ ــت پێ ــژی هەر دەڵێ ــا.. ب ــانی کە ی ــاڵەوەی ئەرکەک  جــوانی بە م

 کە یــا(.. جــوانە زۆر.. جــوانە) یــا( نایــابە.. باشــە زۆر.. باشــە) دەنووســێ لەســەری ســتامامۆ.. کــردوون جێبەجــێ
 هاندەرێک دەبێتە و، دەبێت دڵخۆش و شاد زۆر دواتریش و، ساتەدا لەو قوتابییە ئەو.. دادەنێ بۆ باشی نمرەیەکی

 . بدات ئەنجام زیاتر و باشتر و جوانتر ئەوەی بۆ
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ـــدااڵن بەشـــدارپێکردنی -12 ـــ لە من ـــانی یشئ ـــاڵەوەدا وکارەک ـــان پێویســـتە: م ـــان، و دایک ـــی بە باوک ـــی پێ  تەمەن
 منداڵەکانیشــیان کارەکانیــادا و ئــیش لە مــاڵەوەدا لە بەســوودە زۆر بێــت، ســاکاریش کــارێکی ئەگەر منــداڵەکانیان،

ــبکەن، بەشــداری ــۆ پێ ــانی: نمــوونە ب ــان دان ــان خــوانی لەســەر قاپەک ــان گســکدانی..  خــواردن ن  گســکی بە ژوورەک
 لە باوکـان و دایکـان یارمەتیـدانێکی و بەردەسـتی هەر یـا کەرەسـتەکان، سڕینەوەی جلەکان، قەدکردنی.. ارەباییک

.. و فێـردەبن ژیانەوە بارەی لە شارەزایی گەلێ کارانەدا، لەم بەشداریکردنیان میانەی لە منداڵەکانتان.. ماڵەوەدا
 بە و شـادی بە هەسـت کـردنیش، بەشـداری بە و، ەکـاتد گەشە کۆمەاڵیەتیشیان و خێزانی هاوبەستەبوونی بەهرەی

 . دەکەن زۆریش خۆشییەکی
 
 و گەشــت بــۆ بەرن منــداڵەکانتان: قوتابخــانەدا پشــووەکانی لە یــا هەفــتە، کۆتــایی پشــووی لە پێویســتە زۆر -90

 دێیەکدا، ەل خزمێک میوانداریی و سەردان بۆ سەیرانێک، بۆ یاری، شاری بۆ نزیک، پارکێکی بۆ نموونە بۆ گەڕان،
 و زانیــاری و ســوود و خۆشــی و شــادی گەشــتانەتان، ئەم بێگومــان.. هتــد.. و کوردســتان هــاوینەهەوارێکی بــۆ چــون

 .بەهێزدەکەن و خۆشتر کۆمەاڵیەتیشتان و خێزانی پەیوەندی و، دەبخشن منداڵەکانتان بە شارەزایی
 
 گــرنگن، تـۆ بـۆ چـۆن کاتـانە ئەو دوامەخە، دا منــداڵەکانت لەگەڵ یـاری و گەڕان کـاتی: دەڵـێ( بــراون جاکسـۆن)

   گرنگن، ئەوانیش بۆ ئاوها
 

 ٢١١٦ی ئەپریلی ٩
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 (..پەرلەمانی مندااڵنی کوردستان)پرۆژەی دامەزراندنی 

 
 
 
 
 
 
 

 چــاوگەشانەی کـوردیلە ئەم هەر( کوردســـتانن داهاتـــووی نــەوەی.. ئەمڕۆمــان کوردیلەکـــانی) کە، پێودانـگەوە لەم
 بەڕێوەبــەر، و پارێزگــار بە و وەزیــر بە دەبـن کاربەدەست، بە و، دەسەاڵتــدار بە دەبن سبەینـێدا لە ئەمڕۆمـانن،

ـــردە بە دەبــن  پـــەروەرانی کوردســـتان بە مەردایەتــی، و کــوردایەتی مەیــدانی شاســوارانی بە بەڕابەر، بە و، سەرکـ
 دکتۆر، بە هونەرمەند، بە نووسەر، بە پارێـزەر، بە مامۆستا، بە پەڕلەمانتار، بە سیاسەتمەدار، بە دەبن دڵسۆز،

 و، دەسـت دەگـرنە کوردســتان کاروبارەکـانی هەمـوو. هــتد... و فەرمـانڕەوا و فەرمانبەر بە باوکان، بە دایکان، بە
 رێــژەداند و گەشـەکردن و ژیان و هیـوا تـۆوی دەبنە ئەمڕۆمانن، خۆشەویستەکانی کـوردیلە هـەر.. دەبەن بەڕێوەیان

 پەیـــامی و، کوردســتان باڵیـــۆزی و نوێنـــەر دەبــنە ئەمڕۆمــانن، خوێنگەرمــانەی کوریلـــە ئەم هەر.. مـــان و ژیـــان بە
 . دەگەیەنن جیهان گەالنی بە کورد، ئاشتیخوازی و ئازادیخوازی

 
 ئەمـڕۆی لە کوردمـان، گەلـی بۆ لەبـارتر و خۆشـتر ژیانێکی کوردسـتان، بۆ شیاوتـر و گەشـتر داهاتـوویەکی کەواتە

 و، بەرنـــامەداڕێژرا راهێنـــانێکی و دروســـت و راســـت پەروەردەیــــەکی ســـایەی لە.. دەکەیـــن بەدی کوردیلەکانمـــان دا
 بایەخیــان زیاتــر تـا.. بکەیـن ئەمڕۆمـان کوردیلەکـانی پەروەردەی جوانـتر تا دێنەدی ئامانجداردا ئاراستەکردنێکی

 بۆ داهێنانیـان و پێشـکەوتن و گەشـەکردن پێداویستییەکـانی و پێویسـتی زیاتـر تا.. بەتەنگیانەوەبێین و پێبـدەین
 دڵنیـا و گەشـبین زیـاتر.. بڕەخسـێنین بـۆ دیموکــراتییان و ئــازادی مەودای زیاتــریش و زیاتــر تـا.. بکەیـن دابین

 ئەمــڕۆی بە بەنــدە.. انکوردســت و کــورد داهاتــووی کـورتی بە.. هێنـانەدیین خوازیـاری کە داهاتووەی لەو دەبین،
 . کوردیلەکـانمانەوە
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 ئـازادییەوە ئەوپەڕی بە منــدااڵن.. هەیە منـدااڵن بە تـایبەت پەرلەمانی جیهاندا، واڵتانی زۆربەی لە ئەمڕۆدا لە
 و مافەکـان بە پەیوەنـدییان کە دەکەن بڕیـاڕانە لەو بەشـداری و، دەکەن خۆیان بۆچوونەکانی لە و را لە گوزارشت
 داوای مندااڵنــدا، پەرلەمــانی لە هەڵبژێراوەکانیــان نــوێنەرە رێــی لە منــدااڵن. هەیە داهاتوویــانەوە و سچــارەنوو

 . دەکەن دانپێنراوەکانیان مافـە سەرجەم جێبەجێکردنی
 
 جەخـــتی راگەیانـــدراوە، یەکگرتووەکــانەوە نەتەوە الیەن لە کە منــدااڵن، مافەکــانی جاڕنــامەی ی(١٢) مــاددەی لە

 هەمـوو لە.. بـکەن خۆیـان رای لە گوزارشـت ئــازادی بە کە هەیــە ئەوەیـان مـافی مـندااڵن: کە کـردووە ئەوە لەسەر
 . هەیە منـدااڵنەوە بە پەیوەندیان کە بابەتانەی، ئەو
 

 بنەماکــانی و دەسـتوور و یاسـا پێـی بە.. حیـزبییە نـا و حکوومی نا مەدەنییە، دامەزراوەیەکی مندااڵن، پەرلەمانی
ـــــازادی ــــانی مەرجـــــەعییەتی.. بنیــــاتنراوە دیموکـــــراتی و ئ ــــدااڵن، پەڕلەم ــــامەی بە پشــــت من  نەتەوە رێکەوتنن

 . دەبەستێ مندااڵن مافەکانه بۆ یەکگرتووەکان
 

 وەک بنەمـا و خەسـڵەت و مەرج کـۆمەڵێ پێـی بە.. پەروەردەیی چوارچێوەیەکی لە لە بریتییە مندااڵن، پەرلەمانی
 واڵتەکەیــانەوە شوێنێـکی هەمـوو لە کە دەڕەخسێنێت، مندااڵن لە کۆمەڵێک بۆ هەل ناسراوی، و بلیمەتی و زیرەکی

 پـالن پـێکەوە و، بـکەن گەاڵڵە و تـاوتوێ بۆچوونەکانیـان و بیـرۆکە و را و بـکەن راوێـــژ پێــکەوە و، یەکبگەن بە
 .خۆیان داهاتـووی بۆ و ئەمـڕۆ بۆ دابڕێـژن بەرنامە و، دانانێن

 
 و دڵســۆز هــاواڵتی پێـگەیانـــدنی بــۆ و، دروســت پەروەردەکـــردنێکی بــۆ قوتابخـــانەیەکە، منـــدااڵن، پەرلەمــانی
 . مرۆڤایەتیخواز و پەروەر نیشتمان و دیموکراتیخـواز و ئازادیخـواز

 
 منـدااڵنی لە داهێنـانەوە، بەهــرەی و توانــا و دانـایی و بلیمەتـی و زیــرەکی رووی لە کوردمـان، منـدااڵنی بێگومان
 بـۆ پیداویسـتییەکانیان و پێویسـتی.. بڕەخسـێت بـۆ پێشکەوتنیان و گەشەکردن هەلـی گەر.. نین کەمتر تر گەالنی
.. بنووســن و بخـوێننەوە و بخـوێنن کوردیمـان زمـانی بە و، هەبـێ ئـــازادییان گــەالن منـدااڵنی وەکـو.. بکـرێن دابـین

 سـایەی لە بەاڵم.. بسەلمێنن خۆیـان و، بـیننب خۆیـان رۆڵی دەتـوانن دڵنیاییەوە بە.. بـکرێن جێبەجێ مافەکانیـان
 کولتــوورێکی و زمــان ســەپاندنی زۆرداری و زۆر بە ســایەی لە.. کوردســتاندا رەگەزپەرســتەکانی و دڕنــدە داگیــرکەرە
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 لە.. یەکســانی و دادپەروەری و دیمــوکراتی و ئــازادی و مــا  نەبــوونی هــۆی بە.. کوردمــان منــدااڵنی بەســەر نــامۆ
 الیەن لە بەڵکـو.. نییە ئـازادییان و مافـێک هێـچ هەر نەک کوردمان، مندااڵنی شیرینمان ستانیکورد زۆری بەشێکی

 ئاشــکراش بە. ..سەرکوتـــکراون کوردمـــان منـــدااڵنی. ..نامـــەردانە و دڕنـــدانە زۆر شــێوەیەکی بە داگیــرکەرانەوە،
 . کـردوون مافەکـانیان هەموو پێشـێلی

 
 و گرنگــی پێویســت، رادەی بە. ..نەدراوەتـــەوە منـــدااڵن لە جیــدی ئاوڕێـــکی ەمــڕۆئ تــا کوردستانیشــدا باشـــووری لە

ــتیاری ــڕۆ هەس ــاتووی و ئەم ــان داه ــاو لە کوردیلەکانمانی ــوون بەرچ ــارییەکی. نەگرت ــت گۆڕانک ــتەم لە پێویس  و سیس
 لە پێویسـتە ...باشـتربی و گەشـتر داهاتوویــەکی هیـوای بە ئەگەر. ..نەکراون خوێندن قۆناخەکانی پرۆگرامەکانی

 مەودایەکـی پێویسـتە.  دابڕێــژین نــوێ پـەروەردەیی تۆکمەی پالنێـکی. ..پێبکەین دەست کوردیلەکانمانەوە ئەمـڕۆی
 بوارێـــکی. ..و بکەیــن جێبەجــێ مافەکانیــان. ..و بڕەخســێنین کوردیلەکـــانمان بــۆ دیمــوکراتی و ئـــازادی زیــاتری

 . بگونجـێنین بۆ گەشـەکردن بۆ باشتریـان
 
 هەمــوو الیەکمــان، هەمــوو پێویســە. ..دەکـــەم( کوردســـتان منـــدااڵن پەرلەمـــانی) دامەزرانـــدنی پـــرۆژەی شـــنیاریپێ

 - خێـزان و منـداڵ کاروبـاری لیژنەی کوردستان، هەرێمی حکوومەتی کوردیلەکانمان، داهاتووی و ئەمڕۆ خەمخۆرێکی
ـــتان منـــدااڵنی رێخراوەکــانی ـیدراسیۆنیفــ) ،(کوردســتان منداڵپارێـــزی) کوردســـتان، پەرلەمـــانی بە ســەر  ،(کوردسـ

 وەزارەتــی - منــدااڵن رۆشــبیری بەڕیوەبــەرێتی) کوردسـتان، مندااڵنی مافەکانی لە داکۆکیکەر رێکخراوەکانی هەموو
ـــنبیری ـــتان رۆش ـــی) ،(کوردس ـــەروەردەی وەزارەت ـــتان پ ـــەر ،(کوردسـ ــی ه ــداری الیەنێک ــر پەیوەندی ـــانی بە ت  مافەک

 .کوردسـتان اڵنیمنـدا
 

 (کوردسـتان مـندااڵنی پەرلەمـانی) دامەزرانـدنی لە هاوکـاربین، پێکەوە هەموومان با
 

ـــۆ ـــانی ب ـــەکانمان، راهێن ـــداڵییەوە لە هەر جگەرگۆش ـــوکراتی و، ئـــازادی بە من ـــی و، دیم ـــۆ. ..فرەی  بنیاتنـــانی ب
 و دادپەروەری و دیمـوکراتی و ئـازادی غەیبنــا بــەردی بە بکەیـن پەرلەمــانە ئەم. ..مەدەنی کوردیی کۆمەڵگایەکی

 پەرلەمـانی بە بگات کوردسـتان، مندااڵنی رەنگی و دەن  ئەوەی بۆ. ..رەنگاوڕەن  چەپکەگوڵێکی بە.. .پێشکەوتن
 پەنــدە ئەم بە بڕوامــان. ..بــڕوێنین کوردیلەکانمانــدا لەخــاکی دیمــوکراتی و ئــازادی تــۆوی بــا. ..جیهــان منــدااڵنی
 بێتەدی هیوایەمان ئەم هیوادارین،” وایــە بــەرد سەر نەخـشی وەک. ..بچــووکیدا لە فێربــوون ": دەڵـێ کە هەبێت،
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 پێویستییەکـانی مەرجـە باسی سەر دێینە دوایی. ..دابمـەزرێت( کوردستان مندااڵنی پەرلەمانی) کات زوترین بە و،
 . کوردستان مندااڵنی پەرلەمانی لە ئەنـدامێتی

 
زۆرن ئەو ئامانجانەی کە لە سایەی پەرلەمانی مندااڵندا : کانی پەرلەمانی مندااڵنگرنگترین ئامانجە

 :دێنەدی، گرنگترینیان ئەمانەن

 
 لە و را لە گوزارشـــت راشــــکاوی بە و ئــــازادی بە منــــدااڵن، کە ئەوەی بـــۆ سەکـۆیــــەکە منــــدااڵن، پەرلەمـــانی -١

 چـــارەنووسی بە و داهاتـــوو بە و مافەکــان بە یوەنــدیانپە کە بابەتــانەی ئەو لەمەڕ بــکەن، خۆیــان بۆچوونەکـــانی
 . هەیـە خۆیانـەوە

ــــانی -٢ ـــــدااڵن پەرلەم ـــــانەیەکی من ـــــەروەردەییە قوتابخ ــــۆ پـ ـــــردن ب ــــۆ و پـەروەردەک ــــانی ب ــــدااڵن راهێن  بە من
 . لێبووردەیی و ئازادی و دیموکراتی و نیشتمانپەروەری

 . مندااڵنـدا نێـوان لە شـارەزایی و بیـر و را گۆڕینەوەی بۆ بەیەکگەیشتنێکە -٣
 لە و، الیەکـەوە لە خۆیان مندااڵن نێوان لە گڤتـوگۆ رۆشنبیریی بنیاتنانی بۆ باشە بوارێکی مندااڵن پەرلەمانی -٤

 . تـرەوە الیـەکی لە بەرپرسـان و منـدااڵن نێوان
 . نمنـدااڵ الی لە شارستانی و مـەدەنی هەستی ریشەکـردنی و رەگ بۆ هۆیەکە -٥
 بڕگەکـــــانی و، مــــاددە جێبەجێکردنــــی بــــۆ دواداچــــوون بە و منــــدااڵن مافەکــــانی رۆشــــنبیریی کــــاراکردنی بە -٦

 . منـدااڵن مافەکـانی بۆ یەکگرتووەکـان نەتـەوە رێکەوتننامـەی
 یبەڕێوەبــردن توانـای و، رادیـن بەرپرسـێتی لەسەر منداڵیشەوە لە هەر. ..مندااڵن بڕوابەخۆبوونی بەهێزبوونی -١

 . دەکەن گشـتیدا ژیـانی لە بەشداریش. ..و دەبێت کارەکانیان
 . سەرکـردەیی بەهـرەی و پێشـەنگی لەسەر منـدااڵن، راهێنانی -٨
 . قبووڵـکردن یەکـتری و، تر کەسـانی جیاوازەکـانی را لە رێزگـرتن و کرانـەوە -٩
 بە پەیوەندیدارەکان الیەنە بۆ مافەکانیان ردنیجێبەجێک دەربارەی راسپاردە و پرۆژە و پێشنیار بەرزکردنەوەی -١١

 . سااڵنەیان راپۆرتی نووسینی میانەی لە مندااڵن، مافەکانی
. ..ئەرکەکــان بە و مافەکـان بە پەیوەستبوون و کۆمەاڵیـەتی پێگەیاندنی بواری لە.. .پـراکتیکییە ئەزموونێکی -11
 . داخسـتن و پەراوێـزکردن و تونـدوتیـژی شێوازێکی ەمووهـ لەباربردنی بۆ لێبـووردن، رۆشـنبیری هانـدانی بۆ
 . پیـرۆزەکان و باش و بـەرز بەهـا و بنەمـا لەسەر منـدااڵن پێگەیاندنی -19
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 تواناکانیــان، و بەهــرە گەشــەکردنی بوارەکانــدا، هەمــوو لە منــدااڵن زانیــاری و زانســتی توانــای زیــاتربوونی -13
 . بکەن دیاری شارەزاییان ناسنامە و، دەربخەن خۆیان دەتوانن

 . پەروەر نیشتمـان و دڵسـۆز و هۆشیـار و بلیمەت و زرینـ  نەوەی بنیاتنانی -14
 . ئەرکەکانیان راپەڕاندنی و مافەکانیان داواکردنی لە مندااڵن هەستی گەشەکردنی -15
 

 :چەند پێشنیارێک بۆ دامەزراندنی پەرلەمانی مندااڵنی کوردستان

 
 کـورد ملیـۆن نیـو هەر بـۆ بهێنرێـت پێـک کوردسـتانی منداڵی( ١١١) لە کوردستان مندااڵنی لەمانیپەر ئەندامانی -١

ــک ــت پەرلەمانتارێ ــارەی ، هەبێ ــورد ژم ــۆنە( ٥١) ک ـــدامی( ٥١) لە پێویســتە. ..ملی ـــچ ئەن ـــدامی( ٥١) و ک ـــوڕ ئەن  ک
. ..هەبێـت( کــوڕ) سـەرۆکێ و (کــچ) سـەرۆکێ هەبێـت، هاوسەرۆکی دوو پەرلەمانەکە وایە، جوانتریش. پێکبهێنرێت

 .رەگـەزەکەدا هەردوو نێوان لە هاومـافی لە و یەکسـانی لە گوزارشتێک وەکو
 .بن سااڵن( ١١ ـ ١١) لە کوردسـتان منـدااڵنی پەرلەمـانی ئەنـدام تەمەنی -9
 ئـازادی بە ا،شـارەکاند لە ئینجا پێبکات، دەست کوردستان بنەڕەتییەکانی قوتابخانە لە هەڵبژاردن، پێویستە -3
 . هەڵببژێرن( کوردسـتان منـدااڵنی پەرلەمـانی) بۆ نوێنەرەکانیان کوردستان، مندااڵنی دیموکراتی شێوەیەکی بە و
 باشــوور، رۆژهــەاڵت، باکــوور،) کوردسـتانی الیەکـی هەمـوو نـوێنەری کوردسـتان منـدااڵنی پەرلەمـانی پێویستە -4

ـــاوا، ــوێنەری رۆژئ ــدااڵنمان ن ــدەر لە من ــوێنەری ، انهەن ــدااڵنی ن ــورد کە نەتەوانەی ئەو من ــین ک ــتانین و ن ( کوردس
    .لەخۆبگرێت

 باشــووری پەرلەمــانی دیــوانی لە کە جوانـــترە وا( کوردســـتان منـــدااڵنی پەرلەمـــانی) دامەزرانــدنی کــۆنگرەی -5
 . کوردستان نیپەرلەما ئەندام دەبنە مندااڵنە، لەو بەشێک داهـاتوودا لە چونکە..  سازبکرێت کوردستان

 واڵتێکــی چەنــد منــدااڵنی پەرلەمــانی نوێنـــەری ، و( منـــدااڵن بــۆ ـــ یونیســـیف رێکخـــراوی) نوێنـــەری پێویســتە -6
( کوردسـتان منـدااڵنی پەرلەمـانی) دامەزرانـدنی بانگهێشـتی ئوسـترالیا و ئەفریقیـا و ئەمەریکـا و ئاسـیا و ئەوروپا
 . بکرێن

 کــوڕ، و کــچ( ١١) لە( کوردسـتان منـدااڵنی پەرلەمــانی) دامەزرانــدنی بـۆ( ریئامادەکــا لیژنەیــەکی) پێویستە -7
ـــدامی شــەش ـــژنەکە ئەن ـــدااڵن لە لی ــن من ــۆ..  ب ــاریکردنی ب ــوێنی و رۆژ دی ـــدنی ش ــانی دامەزران ـــدااڵنی پەرلەم  من

 راگەیــاندنی گرەیکۆنــ سـەرکەوتنی بـۆ هونـەری، و ماددی پێویستییەکی هەمـوو کـردنی دابین گەڵ لە..  کوردسـتان
 (. کوردسـتان منـدااڵنی پەرلەمـانی) دامەزرانـدنی
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 و، پشتگـــیری بــۆ.. .کوردســـتان باشـــووری پەرلەمــانی دانشــتنێکی بەرنــامەی بخــرێتە پێشــنیارە، ئەم پێویســتە -8
 . کراو پێشـنیار ی( کوردستان مندااڵنی پەرلەمانی) دامـەزراندنی لە کـردن هاوکـاری

 پەرلەمــانی) دامەزرانــدنی لە سـەرکییان رۆڵێکـی و ئەرک.. دەکەیـن( کوردستان هەرێمی کوومەتیح) لە داواش -2
 . هەبێت دا( کوردسـتان منـدااڵنی

 و ئـازا پێویسـتە ، هەڵدەبژێــرێن(  کوردسـتان منـدااڵنی پەرلەمـانی)  ئەنـدام بـۆ کە کوردیـالنەی ئەو مەرجە -10
 الی لە بــن خۆشــەویست و رێـزدار و ناسـراو ، بـن قوتابخانەکـان انیزیرەکەکـ قوتـابییە لە و، هۆشـیاربن و زرن 

 .هاوڕێکانیان
 

 des Bayerischen Landtages Kinderparlament لە وێنەکە
 

 ٢١١٦ی مارچی ٢٦   
 

 

 
 

 .سوودەکانی لە باوەشکردنی مندااڵن
 
 
 
 
 
 
 .بێتنەرمتر دایک باوەشی لە کە نییە، سەرینێک جیهاندا لە: دەڵێ( شەکسپیر) 
 

 و، كـرد باوەش لە منداڵەکەی دایک: دەوتـرێ دەگرێتەوە، باڵمان هەردوو نیوان و سن  کوردیدا، زمانی لە باوەش
 .خۆیەوە سنگی بە نووساندی توندی بە بۆی، خۆی خۆشەویستی و سـۆز لە گۆزارشتکردن وەکو
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 منداڵەکـــانیان باوەشــکردنی لە نیســوودەکا و گرنگــی باوکـــان، و دایکـــان لە زۆر بەشــێکی ئەمــڕۆش تــا بەداخەوە،
 و تەندروستی و ئەندێشە و هۆش و بیر و کەسێتی بنیاتنانی لەسەر کاریگەرییان رادەیەک چ تا کە چییە، نـازانن
 وشـک رادەیەک تـا باوکـان، و دایکان لە هەندێ.. دەبێت و هەیە منداڵەکانیان داهاتووی و ئەمڕۆ ژیانی و دەروون

 نابەڵەدییـان ئەمەش، هـۆی دەشـێ.. نیـیە جگەرگۆشـەکانیان بە بەرانـبەر ئەوتۆیـان تیپێویسـ سـۆزێکی و بێباکن و
 و نەریتـی هـۆی هەنـدێ بـۆ دەگەڕێـتەوە یـان منـداكەکانیان، باوەشـکردنی لە سـوودەکانی و گرنگـی بـارەی لە ،بێت

 و هەڵە کـــیپەروەردەیە بــۆ یــان مــرۆییەدا، هەســتە و ســۆز ئەم لەگەڵ رانەهـــاتنیان و، خێزانــی و کــۆمەاڵیەتی
 .نادروست

 
 هەسـتی گرنگییەکی و دەروونی چێژێکی و سوود مندااڵن بۆ تەنها نەک پیاکردن باوەش کە دەبینن، وا دەروونناسان

 بـو هاوڕێکانیـدا، گەڵ لە هـاوڕێ بـۆ.. هەیە گەورەکـانیش بـۆ سـوودی ژیانیشدا، الیەنەکانی زۆر لە بەڵکو.. هەیە
 .یەکتریدا لەگەڵ هاوسەران

 
 . بـووم دایکـمدا بـاوەشی لە کە کـاتەدا لەو تەنها.. نەبـوومە دڵنـیا کاتێک هیـچ من: دەڵـێ: (سوقـرات)
 

ــداڵ ــین لە هەر من ــک لە ســاتی چــرکە یەکەم ــوونییەوە، دای ــداڵ.. هەیە باوەشــکردن لە بە پێویســتی ب  لەو هەر من
 پزیشـکە.. دەناسـێتەوە خـۆی یکـیدا دەنگـی و دڵ لێـدانی و خـورپە و و هەناسە و بۆن ،دەبێت دایک لە کە کاتەوە

 زەحمەتـی لە جورێـک تووشـی بوونیدا، کاتی لە منداڵ کە.. دەکەنەوە ئەوە لەسەر جەخت مندااڵنیش، پسپۆرەکانی
 و نەرم بە و ناسکی بە.. و بنووسێنێت بەخۆیەوە و بکات باوەشی لە دایکی بوونیدا لەگەڵ ئەگەر دەبێت، هەناسەدا

.. دەکـات دڵنیـایی بە هەسـت و، دەبێـتەوە ئاسـایی هەناسەدانەکەی یەکسەر.. هێنێتب لەشیدا سەرو بە دەست نیانی
.. دایە دایـک ئەسـتۆی لە منـداڵ پەروەردەکردنـی و گەورەکـردن و گۆشکردن سەرەکی رۆڵێ یەکەم، پلەی بە بێگومان

 ناکرێـت بەدی کـداباو لە رادەیە بەو و بێـوێنەیە هەیە، دایکیشـدا دەروونی و دڵ لە کە خۆشەویستییەی و سۆز ئەو
 .بکەینەوە کەمتر منداڵەکەی بۆ باوک دڵسۆزی لە و خۆشەویستی لە و سۆز لە کە نییە ئەوە مەبەستیشمان.. 
 

 ناتوانێـت هێشـتا چـونکە داواكـانی، لە و پێویسـتی لە و هەسـت لە گوزارشـکردنە هـۆی تەنها گریان دەگری، منداڵ
 تێرکردن و خواردن و شیر داوای برسییەتی: یا منداڵێش ریانیگ هۆکارەکانی.. بکات گۆزارشت زمان بە و قسەبکات

 گـۆڕینی و، کردووە خۆێدا بە میزی یا پیسکردووە خۆێ  یا.. دەکات پاراوکردن و ئاو داوای تینوویەتی یا.. دەکات
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 باوەشـکردنی و، دەکـات تەنهـایی بە هەسـت یـا.. دەوێـت چارەسـەرکردنی و هەیە ئـازارێ ئـێش یـا.. دەوێت پاکی و
 . دەوێت ئاسوودەیی و ئارامی و دڵنیای و باوکی و ایکد
 
 و ختووکەدانی و سەرشان خستنە دەست و هاوردن سەروقژ بە دەست و ماچکردن و بەخۆوەنووساندن و باوەشکردن لە
 بە چــونکە.. گــرنگە پێویســتییەکی بــاوکییەوە و دایــک الیەن لە.. منداڵــدا پشــتی بە پێاکێشــان نیــانی و نەرم بە

 لە.. منــداڵ بە بەخشــینە شــادی و خۆشــی مــایەی و، پەیوەنــدیە راســتەوخۆی هــۆیەکی جەســتەیی، نیخۆوەســاند
.. خێــزانەکەی الی لە لەبـــەرداڵنە و رێـــزدار و پەســەند و خۆشەویســت ئەو کە دەکــاتەوە، دڵنیــا منــداڵ باوشــکردن

 و نەرم و گەرم باوەشی.. ەوێتد خۆشەویستی و سۆز مەستبوونی.. رۆشنیشدا دنیای لە و، دایکیدا هەنـاوی لە منداڵ
 و شـیر پێویسـتی لە و گرنگـی لە.. منـداڵ کردنـی بـاوەش لە گرنگـی.. دەوێـت بـاوکی و دایـک خۆشەویسـتیی و سۆز

 . نییە کەمتر یاری لە و جوان جلوبەرگی و نووستن و شۆرین لە و ئۆکسجین و ئاو و خواردن
 

.. دەکەنەوە ئەوە لەسـەر جەخـت.. دراون ئەنجـام ئێسـتا اتـ جیهانـدا، شوێنی زۆر لە کە توێژینەوانەی، ئەو هەموو
 باوەشن لە زیاتر و، دەکرێن چاودێری پێویست رادەی بە و، دەکرێن باران خۆشەویستی و سۆز بە کە مندااڵنەی ئەو
 ئــارام و ئاسـوودە زیـاتریش.. و دەگــرین کەمتر.. تەمەنیاندا یەکەمەکانی مانگە لە تایبەتیش بە.. دەکرێن ماچ و
 لە بێبەشن و بێنازن کە مندااڵنەی ئەو بەاڵم.. دەکەن دەروونی و جەستەیی گەشەی باشتریش شێوەیەکی بە.. ەبـند

 . دوادەکەون گەشەکردندا لە.. چاودێری و خۆشەویستی لە و سۆز
 

 خۆشـییەوە بە و ناسـک زەردەخەنەیەکـی بە و گەرمـی بە دایـک پێویسـتە.. هەڵدەستێت خەو لە منداڵ کە بەیانیان
 گەورەی چنگێکـی کە وایە ئەوە وەکـو.. گوزارشـتەی بەم دایک.. لێبکات باشی بەیانیت و بکات ماچی و لێدا باوەشی

ــوڕ ــین و گ ــاالکی و ت ــی و چ ــتی و خۆش ـــوا و خۆشەویس ــداڵەکەی بە هی ــێت من ــداڵەکەی.. ببەخش ــی بە من  و رووخۆش
 بە دایکی پێویستە قوتابخانەش بۆ ڕواتدە کە.. دەکات خۆش رۆژێکی لە پێشوازی گەشبینییەوە و گەشی و دڵخۆشی

 مێشـک و ئاسـوودە قوتابخانەشـدا لە منـداڵە ئەو.. بخـات رێـی بە.. و بکـات تری ماچێکی ناسکەوە زەدەخەنەیەکی
 لە و، مامۆســـتاکانی لە و هاوڕێکـــانی لە پێشـــوازی هێمنیـــیەوە، بە شـــادییەوە، و خۆشـــی بە.. و دەبێـــت ئـــارام

 . دەبن زانیارین و زانست فێربوونی و وەرگرتن ئامادەی باشتر بیریشی و ینزە و هۆش.. و دەکات وانەکەکانی
 
  بە کەسە خۆشەویسترن و نزیکترین دایکی کە دەکات، دروست منداڵ الی دەروونییە هەستە ئەو باوەشکردن، لە
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 فراوانیشـەوەدڵ و ئاسـانی بە.. دەبێـت دروسـت نێوانیـادا لە بەهێـز زۆر رووحی و جەستەیی پەیوەندییەکی.. الیەوە
 و باوەشـکردن لە.. دەبێت ئامۆژگارییەکانی و رێنمایی گوێدێری زیاتر خۆشەویستیدا، کەشوهەوایەکی لە منداڵەکەی

 کە.. دەکات دروست منداڵەکەیدا و دایک نێوان لە ئەوتۆ قـووڵی رەگ پەیوەندییەکی جەستەیی، بەخۆوەنووساندنی
 . تهەڵبکێشرێ ریشەوە و رەگ لە ناتوانرێت هەرگیز

 
 بــۆ جۆالنێــدا، پاڵنــانی و بێشــکە و النــک راژەنینــی لەگەڵ دایکــان کە گۆرانییــانەش و الوانــدنەوە و الیە الی ئەو

 و هێمنـــی و شـــادێ.. دەیـــانڵێن ناســـکەوە و خۆشەویســـتی لە و ســـۆز لە پـــڕ دەنگێکـــی بە شـــیرینەکانیان، کـــۆرپە
 دەم بە.. دەنــــوون خۆشــییەوە بە.. و ەخشـــندەب منــداڵەکانیان بە دڵنیـــایی و جەســتەیی و دەرونـــی خــاوبوونەوەی

 .دەگرن ئێشکیان و الیانن لە دایکانیان کە دەکەن هەست وا هەر خەویشەوە
 
 .دایاکانە الیەی الی.. جیهاندا سەراسەری لە هۆنراوە جوانترین: دەڵێ( المارتین) 
 

 بە بەڵکـو دەکـات نـووز و ازنـ فێـری منـداڵ زۆر خۆشەویسـتییەکی کە وایە پێـان هەنـدێ کە وانییە بۆچوونەش ئەو
 نە و خـۆی بە نە بـڕوای منداڵ، کە ئەوەی بۆ هۆیەکە سـۆزداری، و خۆشەویستی بوونی برسی و بێنازی پێچەوانەوە

  .خێـزان هەڵوەشاندنەوەی.. و تاوان ئەنجامدانی و دڵڕەقی هۆی دەبێتە جاريش زۆر. هەبێت دەوروبەری کەسانی بە
 
 پزیشـکانی کە تـوێژینەوانەش ئەو پێی بە.. و گەیاندووە رای( فەرەنسی) انکۆیەکیز کە زانیارییانەی ئەو پێی بە

 جـار( ٢٤) بە پێوسـتی رۆژانە منـداڵ.. کردوونەتەوە لەسەر جەختیان پەروەردەیی و دەرووناسی زانایانی و مندااڵن
 : هـەیە باوەشکردن لە
 
 .بێت ئاسوودە نیدەروو ئەوەی بۆ هەیە، باوەشکرن لە بە پێویستی جار( ٤) رۆژی -١
 .بێت خۆی بە بـڕوای ئەوەی بۆ هەیە، باوەشکردن لە بە پێویستی جار( ٨) رۆژی -٢
 . داهێـنەر بە ببێت ئەوەی بۆ هەیە، باوەشکردن لە بە پێویستی جار( ١٢) رۆژی -٣
 

 :گرنکترین سوودەکانی لە باوەشکردن

 
  خۆشەویستی و رێز و دڵنیایی بە هەست زیاتر دایکییەوە، الیەن لە بەردەوامی بە منداڵ باوەشکردنی لە -١
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 و دایـک گەر.. دەرەخسـێنێت منداڵـدا و دایـک نێـوان لە بەهێـز پەیوەنـدییەکی بـۆ روونـیش و باش بوارێکی ،دەکات
 منداڵەی ئەو چونکە.. لێدەکەوێتەوە زۆری مەترسییەکی ، نەکەن باوەشی لە و، بخەن پشتگوێ منداڵەکەیان باوک

 و گۆمـان بە و، نامێنێت دەوروبەرەکەی و خۆی بە بڕوای و، دەبێت گۆشەگیر.. بێت بێبەش یکیدا گەرمی باوەشی لە
 و مــات و دەروونـی خەمـۆکی تووشـی فێردەبێـت، و تێـدەگات خـاوی بە و بیرکـۆڵ منـداڵێکی دەبێـتە.. دەژی ترسـەوە
 بەخۆیـانەوە و بـکەنەوە بـۆ گەرمـی باوەشـی کە.. باوکـایەتی و دایکـایەتی سـۆزی نەبـوونی هـۆی بە دەبێت مەلوولی

 . بینووسێنن
 
 بە هەسـتکردن چارەسـەری ئەمەش دەکـاتەوە، بەرزتـر منداڵدا لەشی لە ئۆکسجین ئاستی رێژەی باوەشکردن، لە -٢

 . دەکات لۆمەکردن بە کردن هەست یا تەنیایی بە و تووڕەیی
 
 ئەم بــوونی.. دەکــات زیــاتر شــدالە لە( سیرتـــۆنین) مــاددەی رێــژەی ئاســتی.. زۆر مــاوەیەکی بــۆ باوەشــکردن لە -٣

 . منداڵ گشتی مەزاجی رێکخستنی بۆ و، شادی و خۆشی بە هەستکردن بۆ هۆیەکە ماددەیەش،
 
 پاڵپەسـتۆیەکی میانەی لە دەکات بەهێز زیاتر لەشدا لە بەرگری کۆئەندامی و سوودە بە دڵ بۆ ،باوەشکردن لە -٤

 . اڵدامند لەشی لە گرن  وزەی بنکەیەکی چەند لەسەر هیواش
 
 و باوەشــــکردن لە کــــارتێکردنی بــــارەی لە مەیــــدانی، پراکتیکــــی و زانســــتی لێکــــۆڵێنەوەی هەنــــدێ پێـــی بە -٥

 .  دەدات( دەمـاری کۆئەنـدامی) بە هاوسەنگییەک بەخۆوەنووساندن،
 
.. خۆشەویسـتی و باوەشـکردن لە و رێــز بە بەرانـبەر.. دەکـات بەخشین و وەرگرتن فێری منداڵ باوەشکردن، لە -٦

 . دەبەخشێت کەسە بەو خۆی خۆشەویستی منداڵيش
 
 هەندێ کە بهێنین، لۆژێکی بیرکردنەوەی رێبازی و ئەقڵی هاندەری هەندێ لە دەست کە لێدەکات وامان باوەش -١

 شـیرینتر منـداڵەکەت هەسـتی ئەمە.. بکەیـنەوە ئێسـتا سـاتەی لەم بیـر تەنها با.. نەرێنی بەربەستێکی دەبنە جار
 . بکاتەوە هەستی و دڵی لەسەر جەخت دەکاتلێ وای دەکات
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 هەسـت منـداڵ.. یەکتـری بـۆ دەگـوێزرێنەوە منداڵەکەیـدا دایک نێوان لە لەباوەشکردندا کاتی لە وزە گۆڕینەوەی -٨
 منـداڵ و دایـک نێـوان پەیوەنـدی و، دەکـات زیاتر لێگەیشتن و، دەکات شتەکان گەلێ لە بەشداری بە و یەکێتی بە

 پردێکـی و، جەسـتەییە خۆوەنووسـاندنی بە لووتکەی باوەشکردن، لە چونکە.. دەکات بەهێزتر و بەردوام و قووڵتر
 .  منداڵدا و دایک نێوان لە سۆزەکان، و هەست گواستنەوەی بۆ گەورەشە

 
ـــکردن، لە -٩ ـــی فشـــاری و گــــرژی و تـــوورەیی باوەش  خـــاوبوونەوەی یـــارمەتی.. و ناهێڵێـــت لەشـــدا لە و دەروون

 سـاتەدا، لەم باوشـکردن لە.. بـووە ئاڵۆزی و پەستی و دڵتەنگی دووچاری منداڵەکەت ئەگەر.. اتدەد ماسوولکەکان
 . دەکات چارەسەر شت زۆر
 
 منداڵەکەیـدا لەگەڵ هۆشـی پەیوەنـدییەکی بنـاغەی خێزان.. منداڵەوە دایکبوونی لە یەکەمی رۆژەکانی لە هەر -١١

 و سۆز لە گوزارشت بە و رێز بەڵگەی دەبێتە باوەش.. یانەوەمنداڵەکە باوەشکردنی لە میانەی لە.. پێدەکات دەست
 بـاوەش لە منـداڵەکەت هەرچەنـد.. پێـدەکات دەسـت باوەشـکردن لە هۆشـییەکانی پەیوەنـدییە لێـرەوە. خۆشەویستی

 بە هەسـتکردنەش ئەم.. رێزگیـراوە و خۆشەویسـت کە دەکـات بەوە هەسـت و، پێدەبەخشێت دڵنیایی زیاتر ..بکەیت
 و هاوسـەن  بەمنـداڵێکی ببێـت گەورەبـوو، کە دەدات ئەوەی یـارمەتی.. دەزانرێـت منـداڵ سەرەکییەکانی پێویستییە

 . ئاسایی دەروون و دروست
 
 لەو بەهێزتـرە، نەخۆشـییەکان بـۆ بەرگـری و باشترە تەندروستیی.. دەکرێت باوەش لە زیاتر کە منداڵەی ئەو -١١

 لە لەسـەر کە دەترسـێ لەوە.. هەیە بـۆی کەمـی سـۆزێکی و ەکـاتد باوەشـی لە کەمـی بە رۆژانە دایکی کە منداڵەی
 دەدەن جەسـتەیی تەندروستی بە بایەخ تەنها کە کردووە، ئامۆژگاریی مندااڵن پزیشکی وەکو هەر رابێت باوەشکردن

 . نادەنەوە مندااڵن دەروونییەکانی پێویستییە لە ئاوڕ و،
 
 بەخێـوی پەروەردەکار یا دایەن دەدرێتە یا، دایانگاوە دەخرێتە تەمەنیدا، یەکەمەکانی مانگە لە منداڵەی ئەو -١٢

 باوەشـی لە دایکـی وەک چـونکە.. دەبێت شەڕخواز و دەمارگیر منداڵە ئەو. کاردەکات دایکی کە ئەوەی لەبەر بکات،
 نەخـوازراویش دەروونـی گرێـی و کێشـە گەلێ تووشی.. نەبێت دایکی باوەشی لە ناکات دڵنیایی بە هەست و، ناکەن
 . دەبێت
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 و، قژیـدا و سـەر بە هێنـان دەسـت و، منداڵ باوەشکردنی لە دەربارەی دواییە، ئەم دەروونییەکانی لێکۆڵینەوە -١٣
 کە دەســەلمێنن ئەوە.. بــاوکییەوە و دایــک الیەن لە لەگەڵیــدا یــاریکردن و مــاچکردنی و، سەرشــانی خســتنە دەســت
 . دەکاتەوە بەرزتر منداڵیش سروشتی گەشەکردنی تێکڕای.. و دەکاتەوە بەرز منداڵ زیرەکی و ژیری رێژەی ئاستی

 
 بە دەسـتهێنان نیـانی بە و، شێالنی نەرمی بە و، منداڵ ملکردنی لە دەست و خۆوەنووساندن بە و باوشکردن لە -١٤

 مــاددەیەش ئەم.. لەشــیدا لە( ئەنـدرۆفـــین) مــاددەی دەردانــی بــۆ یارمەتیــدەرەن.. روومەتەکانیــدا و قــژ و ســەر
ـــارییە ەنەرێکـــیگەی ـــورکردنەوەی یارمـــاتیی و دەم ـــرژی و تـــووڕەیی هێ ـــی و، هەڵچـــوون و گ ـــی دڵەڕاوکێ  و، دەروون

 . دەدات ئازار کپکردنەوەی
 
 زۆر رادەیەی بە چــونکە.. هەیە کەســێتییەوە مــۆرکئ بە ئەرێنــی گرنگــی پەیوەنــدییەکی منــدااڵن باوەشــکردن لە -١٥

 . دەبێت ..و هەیە کەسێتیدا بنیاتنی لەسەر کاریگەریی
 
 . دەبەخشێت مندااڵن بە بێوێنە بڕوابەخۆبوونێکی و، هێز هەستی باوەشکردن، لە -١٦
 
 بێســنووری دەریــایەکی بە بــووە و، بەزانــدووە هەســتەکانی جیــاوزاە، زمــانێکی بەاڵم زمــانێکە، باوەشــکردن لە -١١

 راسـت پەیامێکی و واتا بەاڵم ە،سادەی زمانێکی گەرچی.. هۆشی و ویژدانی و جەستەیی و دەروونی و رووحی سوودی
 . دەگەیەنێت پیرۆز و بەرز و
 
 . فێردەبێت لێوە شتی زۆر کە.. منداڵە قوتابخانەی گەورەترین دایک باوەشی -١٨
 
 .بوو دایـکم سـنگی لەسەر.. قوتابخـانەم یەکەمـین: دەڵێت( کۆرنـای )
 
ــۆ شــوێنن دڵنیــاترین و خۆشــترین.. دایکــان نەرمــی و گەرم باوەشــی دەڵێــین کۆتاییــدا لە ــژ ئەو.. منــدااڵن ب  و چێ

 باوەشـی.. ناکرێـت چێـژە بەو هەسـت تـردا شوێنێکی هیچ لە پێدەکرێت، هەستی دایکیدا سـنگی لەسەر کە خۆشییەی
 . ناخۆشییەکان و نەخۆشی زۆربەی چارەسەرکردنی بۆ.. خۆڕاییشە بە و ئاسان چارەسەرێکی.. بەهەشتێکە دایک
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ــدااڵن جەســتەیی ووســاندنیبەخۆوەن و، باوەشــکردن لە ــوو خۆشەویســتی و من ــۆ.. رۆژێ هەم ــاوەی ب .. رۆژ هەزاران م
 . دەخەنەوە دوور ناخـۆشی لە و نەخـۆشیی لە منـدااڵن

 
 پیرۆزتـرین ئێـوەی بێسـنووری خۆشەویسـتی لە و سـۆزداری لە گومـانی کەس.. بەسـۆز و دڵسـۆز و میهرەبـان دایکانی

ــــانەوەر ــــیە گی ــــا.. نی ــــوانن ت ــــە دەت ــــی لە کانتانجگەرگۆش ــــان و گەرم باوەش ــــکەن نەرمت ــــدانەوەی.. ب  ئەم رەنگ
ــڕۆ لە خۆشەویســتییەتان ــدا لە داهــاتوودا لە و ئەم ــانی.. دەکەن بەدی منداڵەککانتان ــیچ دڵســۆز، دایک  و خەاڵت ه

 شـەرمەزاری هەموومان ئێمە.. بێت دایکان ئێوەی میهرەبانی و سۆزداری و خۆشەویستی هاوتای کە نییە پاداشتێکیش
ــدووبوونما ــوەین شــەونوخوونی و ن ــان.. ئێ ــۆ چیت ــن ب ــد.. بکەی ــدا چەن ــاگەنە.. هەڵــدەین پێتان ــۆکێکی ن ــای تن  دەری

 . دایکان ئێوەی خۆشەویستیی و سۆز بێسنووری
 

 ٢١١٦ی فێبریوێری ١٩
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 ٠٢٠٢: بابەتەکانی ساڵی

 
 

 
 

 .رۆڵێ خێزان لە کوردستان پەروەریی کوردیلەکانمان
 
 
 
 
 
 

 و هۆش لە و دڵمان ناخی لە هەمیشە کە شیرینەیە، و پیرۆز ناوە ئەو جوانمان، خۆشەویست نیشتمانی یکوردستان
 و پێناسـە.. ژیانمـانە و هەناسـە کوردسـتان.. زارمـان سـەر هەمیشـەی شـیرینی وێـردی بـۆتە دایە، خەیاڵمان و بیر

 هەست ئەو.. قەشەنگمان و رەنگین نیکوردستا بۆ هاوبەستەبوونمان و دڵسۆزی و خۆشەویستی و سۆز.. ناسنامەمانە
ـــاخییە ســـۆزە و ـــانە ن ـــزە هاوبەســـتبوونە ئەو.. بێوێنەیەم ـــز کە.. ئەســـتوورەمانە رەگ و بەهێ ـــی هەرگی  داگیرکەران

 رۆژ بەڵکـو.. بـکەنەوە کـاڵی یا هەڵیبکەنن پەروەردا کوردستان ئێمەی دڵی لە ناتوانن و نەیانتوانیووە کوردستان،
 .دەبێت بەهێزتر و گەورەتر کوردستان بۆ هاوبەستەبوونەمان و خۆشەویستی و ۆزس و هەست ئەم رۆژ دوای لە
 

.. مـابێتەوە بۆمـان باوکانمـانەوە لە و لەدایکـان کە نیـیە بۆمـاوە کوردسـتانمان، بۆ خۆشەویستیمان و سۆز ئەگەرچی
 پیـرۆزی خـاکی و کورد ئێمەی نێوان لە رووحی پەیوەندییەکی و خۆشەویستی و سۆز.. لەدایکبوونماندا لەگەڵ بەاڵم

 نـاخی لە کوردسـتانمان، بـۆ رادەبەدەر لە خۆشەویسـتییەکی.. دایکبوونمانـدا لە لەگەڵ.. بـووە لەدایک کوردستانمان
.. خوێنمـان گرووپی بە بووە پەروەری کوردستان کە رادەیەی ئەو تا.. خوێنمانەوە چۆتە و، بەرجەستەبووە دڵماندا
 هەردەم ئێمە.. بووە شیرینتر و گەورەتر کوردستان بۆ هاوبەستەبوونمان و یخۆشەویست و سۆز گەورەبوونمان لەگەڵ
ــان ــین کوردســتانمان قەرزاری بە خۆم ــامێزی لە.. دەزان ــی ئ ــراین پەروەردە و گــۆش کوردســتاندا گەرم  هەوای لە.. ک
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 و ســـۆز بـــۆیە.. دەخـــۆین وبێـــری خێـــر لە.. دەنۆشـــین وزواڵڵـــی شـــیرین ئـــاوی.. هەڵـــدەمژین و هەڵمـــژی پاکیمـــان
ــۆ خۆشەویســتیمان ــی.. کوردســتان ب ــرۆز ئەرکێک ــوو پێویســتی و پی ــتان هەم ــات.. دڵســۆزە پەروەرێکــی کوردس  و خەب

 ئەو هەمــوو و، کوردێـک هەمــوو ئەرکـی پێویســترین و پیرۆزتـرین کوردســتاندا پێنـاوی لە خــۆبەختکردن و تێکوشـان
ــ نیشــتمانی بە کوردســتان و دەژیــن کوردســتاندا خــاکی لە کە نەتەوانەشــن  بە هــاواڵتییەکی وەکــو.. دەزانــن انخۆی

ــۆ هاوبەســتەبوونیان و خۆشەویســتی پێویســتە کوردســتان، ئەمەکــی ــت کوردســتان ب ــادەبن و، هەبێ ــی کە ئام  بەرگری
 .لێبکەن

 
 و زیـرەک خێـزانە لەلەیەن کە.. خـۆڕاگرەیە و بەهێـز سـەخت قەاڵ ئەو کوردسـتان، بۆ هاوبەستەبوونمان و دڵسۆزی

 لەرووی دەبێــت بەهێزتــر و بەرزتــر دێــت تــا الیەک هەمــوو هاوکــاری بە.. دادەنــراوە غەیبنــا بەردی وریاکانمــانەوە
 .کوردستاندا داگیرکەرانی

 
 جـوانترین و گرنگتـرین و پیرۆزتـرین کوردسـتان.. نیـیە واتـایەکی هـیچ بوونمان و ژیان شیرینمان کوردستانی بەبێ

 شـکۆداری و خۆشەویستی و سۆز و دڵسۆزی لووتکەی ا،کوردستاند پێناوی لە شەهیدبوونمان.. المانەوە بە نیشتمانە
. کوردسـتان بـۆ خۆشەویسـتیمان و سـۆز بگـاتە کە نییە خۆشەویستییەک هیچ.. نەمریمانە و سەروەری و سەربەرزی و

 :دەڵێ نەمر ی(پــــیرەمێر) کوردمان بیرمەندی و شاعیر
  

 شـــــیرینە هێـــــندە وەتـــــەن کاولەکـــــەی
 هەنگـــــوینە عەربـــــەت ـکیدووپشـ ژاری

  
 لە کە نیــیە ئەوەیـان مــافی.. ناپـاکن و نــامەرد و سـفڵە ئەوانە دەکەن، کوردســتان بە دەرهەق ناپـاکی کە ئەوانەی

 لێیـان نابێـت و تاوانە گەورەترین کوردستان بە دەرهەق نامەردی و ناپاکی چونکە.. بنێژرێن.. و بژین کوردستاندا
 .ببوورین

 
 پەروەری کوردســتان بە منــداڵەکانمان پێویســتە) نــاوی لەژێــر بابەتێکمــان دا، 9015 - 7 - 95 واریبەر لە ئــێمە

ـــبکەین ـــد لە کە( گۆش ـــایتێکی چەن ـــدا س ـــردەوە کوردی ـــمان ئەم.. باڵوک ـــژەدانە نووسینەش ـــینی بە درێ  بەرواری نووس
 و گۆشــکردن لە ەیــنەوە،دەک کوردمــان خێزانــان کــارتێکرنی و گرنگــی لەســەر جەخــت لێــرەدا بەاڵم.. ناوبراومــان
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 و سـۆز و هەسـت بە.. کوردسـتانن داهـاتووی نەوەی و هیـوا کە.. ئەمڕۆمـان چاوگەشـەکانی کوردیلە کردنی پەروەردە
 و هەسـت ئەم منـداڵییەوە لە هەر گـرنگە زۆر.. نیشتمانمان کوردستانی بۆ هاوبەستەبوون و دڵسۆزی و خۆشەویستی

 .وێنینبڕ کوردیلەکانمان دڵی لە هاوبەستەبوونە
 

 و کەسـێتی بنـاغەی خشـتی یەکەمـین.. منداڵە بچووکی نیشتمانی و، ژینگە یەکەمین و، قوتابخانە یەکەمین خێزان
 لە و، بـکەن راسـتییە بەم هەسـت کوردمـان خێزانـانی پێویسـتە بۆیە.. دادەنرێت خێزانەوە الیەن لە باش هاواڵتیی
 و کــار چــونکە.. گرتــوون ئەســتۆ لە هەســتیاریان و پیــرۆز ئەرکێکــی چ کە بــزانن ئەوە بەرپرســێتیدابن، ئاســتی

 کوردیلەکانمـان داهـاتووی و ئەمـڕۆ ژیـانی لەسـەر رەنگـدانەوەیان و کـاریگەری قسەکانیان، و رەفتار و هەڵسوکەوت
 دەتـوانین ئەمڕۆمـانەوە، کوردیلەکـانی دروسـتی و راسـت پەروەردەکردنـی و گۆشـکردن چۆنییەتی روانگەی لە.. دەبێت

 و ئامانج ئەم.. بکەین کوردستان و کورد بۆ شیاوتر و گەشتر داهاتوویەکی لە چاوەڕوانی و پێشبینی و بین گەشبین
 بـۆ هاوبەسـتەبوون و خۆشەویسـتی و سۆز و هەست روواندنی بەڵکو نییە، خێزانەکاندا ئەستۆی لە تەنیا ئەرکەش،
 و قوتابخـانە ئەسـتۆی لە هەمـووانە، یبەرپرسێت و ئەرک هاوکاریییە، کارێکی کوردیلەکانماندا، دڵی لە کۆردستان
ــــدیا  و نووســــەران و کۆمەڵگــــا و هونەرییەکــــان و رۆشــــنبیری دامەزراوە و پەرتووکخانەکــــان و راگەیانــــدن و می

.. کوردسـتان و کـورد بۆ باشترن داهاتوویەکی هێنانەدیی خەمی لە کە پەروەرێکە، کوردستان هەموو و هونەرمەندان
 لەسـەر چەخـت خوێندنـدا، قۆناخەکـانی هەمـوو لە خوێنـدنەوەش پەرتووکەکانی و خوێندن پرۆگرامەکانی پێویستە

 کوردسـتان بـۆ هاوبەسـتەبوون و خۆشەویسـتی هەستی و سۆز کە رازێننەوە، بیان بابەتانە بەو و بکەن ئامانجە ئەم
 .گەشتردەبێت کوردستان ئایندەی کە پێدەبەخشن دڵنیاییمان دەکەن، بەهێزتر ئەمڕۆماندا کوردیلەکانمانی دڵی لە
 

 و دەروونـی و جەسـتەیی رووی لە منـدااڵن، تایبەتیش بە تاکە، ئامادەکردنی خێزان بەرپرسێتی و ئەرک گرنگترین
 لە سەرکەوتنیان سەرەکییەکانی بنەما بە گۆشکردنیان رێگای لە نیشتمانییەوە، و کۆمەاڵیەتی و رەوشتی و سۆزداری

 بـــۆ بـــن هانــدەریان هەمیشـــە.. کۆمەڵــدا نێـــو لە رەفتارەکانیــان و هەڵســـوکەوت و کــار شـــێوازی لە و، ژیانیانــدا
 .بکەن دابین بۆ پێشکەوتنیان و گەشەکردن پێداویستییەکانی.. تواناکانیان و بەهرە گەشەکردنی

 
 بەاڵم.. بـن گـوزەران و ژیان پێداویستییەکانی و بژێوی دابینکردنی و کار و ئیش سەرقاڵی خێزانەکانمان هەرچەند

 لە کەمتەرخەمیکردنیـــان یــا پشتگوێخســـتن، بــۆ پاســـاوهێنانەوە، و پاکــانەکردن و بیـــانوو بە ەنبــک ئەمە نابێــت
 .کوردیلەکانمان دروستی و پێویست راهێنانی لە و رێنمایی و پەروەردەکردن
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 نیشتمانی کوردستانی بۆ هاوبەستەبوون و دڵسۆزی و خۆشەویستی و سۆز بە ئەمڕۆمان، کوردیلەکانی پێگەیاندنی بۆ
 :بگرنەبەر پەروەردەییانە شێوازاە و رێباز ئەم کوردمان خیزانی پێویستە.. انجوانم

 
 لە و، هەبێت کوردستان بۆ هاوبەستەبوونیان و خۆشەویستی باوکان، و دایکان پێویستە.. کوردیلەکانمان لە بەر -١

 باوکـان و دایکـان سـائەو.. بەرجەسـتەبووبن کـرداری بە و ئەرینـی بە قسـەکانیاندا و رەفتـار و هەڵسـوکەوت و کار
 بە کوردسـتان بـۆ هاوبەسـتەبوون و خۆشەویسـی چـونکە.. جگەرگۆشـەکانیان بـۆ پێشـەن  و نمـوونە بە بـبن دەتوانن
 ئەوسـا و، پێشـەن  بە دەبـن پراکتیکـی قسـەی و رەفتا و کار بە بەڵکو.. ناڕوێن بریقەدار دروشمی و رووت قسەی

 .بڕوێینن کوردیلەکانمان دڵی لە ستەبوونهاوبە و خۆشەویسی دروستی، و راستی بە دەتوانن
 
 و سـۆز پێویسـتە بـۆچی کە بـکەنەوە، روون کوردیلەکانمـان بـۆ ئەوە بەخێـوکەران، و باوکان و دایکان پێویستە -٢١

 ؟..هەبێت کوردستان بۆ هاوبەستەبوونمان و خۆشەویستی
 
.. ئەســتۆدایە لە ئەرکیـان وردســتانیشک بە بەرانـبەر هەروەهــا.. هەیە مافیـان و کە بــکەن کوردیلەکانمـان فێـری -٣

 .مافەکانەوەن پێش لە ئەرکەکان جێبەجێکردنی
 
 سـەروەری و سـەربەرزی  و نەتەوەیی بەرزی هێمایەکی کە کوردستان، ئااڵی کوردمان، خێزانانی لەسەر پیویستە -٤
 روون بـۆ رەنگەکانیـان و، بـکەن شـیرینی و خۆشەویسـت کوردیلەکانمان دڵی لە منداڵییەوە لە هەر.. شکۆداریمانە و

 دابنـێن دڵیان لەسەر راستیان دەستی.. نوازشەوە و رێز ئەوپەڕئ بە.. داگرتنیدا و هەڵکردن کاتی لە.. و بکەنەوە
 .لێبکەن ساڵوی و، رابوەستن رێزەوە ئەوپەڕی بە و
 
 هەروەها.. کەینب یان( رەقیب ئەی) سرووودی نەتەوەییمان مارشی چڕینی فێری.. منداڵییەوە لە هەر پێوویستە -٥

 دڵـــی لە کوردســـتان و کـــورد بـــۆ زیـــاتر خۆشەویســـتیەکی و ســـۆز کە بکەیـــن هۆنراوانەشـــیان و ســـروود ئەو فێـــری
 .دەڕوێنن کوردیلەکانمان

 
 ئاسـانیش و سـاکار شـێوەیەکی بە.. و هەبێـت کوردسـتاندا جوگرافیـای و مێـژوو لە شـارەزاییان کە بکەن فێریان -٦

 .بکەن بۆ یانکوردمان گەلی شۆڕشەکانی باسی
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 وا بـۆ ژنـان، چ پیـاوان چ پێـوەبکەن شـانازیان و بگـرن کوردمان ناودارانی و سەرکردە لە رێز کە بکەن فیریان -١
 کردووە؟ کوردستان و کورد بۆ چییان و ناوداربوون و ناسران

 
 رێـز.. لێـنەکەن سەرپێچییان و، بگرن قوتابخانە و کوردستان دەستووری لە و یاساکان لە رێز کە بکەن فێریان -٨
 .بگرن کوردستان پیرۆزەکانی بەها لە و کەلەپوور لە
 
 لەبەر کوردییـان جلـوبەرگی.. و بەشـداربن کوردیلەکانیشـمان کوردستانییەکانمان، و نەتەوەیی بۆنە لە پێویستە -٩

 کۆمـاری نیدامەزرانـد رۆژی پێشـمەرگە، و کوردسـتان ئـااڵی رۆژی نەورۆز، جەژنی) وەکو.. هەبێت رۆڵیشیان.. بکەن
 یـادی و، هەڵەبـجە مەرگەسـاتی و کیمیاباران رۆژی کوردی، جلوبەرگی رۆژی کوردستان، شەهیدانی رۆژی کوردستان،

 (هاد …کوردستان، باشووری راپەڕینی یادی ئەنفال،
 
ـــتە -١١ ـــزانە پێویس ـــان خێ ـــانی کوردەکانم ـــان ه ـــدەن، کوردیلەکانم ـــدیی کە ب ـــاوڕێتی پەیوەن ـــرن ه  هەمـــوو و، بگ

 هەســـتی.. بـــزانن خۆیانیـــان کەســـوکاری هـــاوڕێی و بـــرا و خوشـــک بە و خۆشـــبوێت دڵســـۆزیان انییەکیهاوکوردســـت
 .بڕوێنن الیان هاوخوێنیان و هاوکوردستانی

 
 و هەســت کە شــوێنانەی ئەو بــۆ بەرن کوردیلەکانمــان کوردســتان قوتابخانەکــانی یــا باوکــان و دایکــان پێویســە -١١

: وەکـو.. دەکەن خۆشەویسـتر و شیرینتر کوردیلەکانمان دڵی لە کوردستان بۆ هاوبەستەبوون و جوانی و خۆشەویستی
 (هاد… هەوارەکانمان، هاوینە هونەرییەکانمان، پێشانگا مۆزەخانەکانەکانمان، مێژوویەکانمان، شوێنەوارە)
 
 و پەرکـێهەڵ و شـایی و گـۆرانی ئـاهەنگی و سـینەمایی فیلمە و شانۆگەری ئەو بینینی بۆ کوردیلەکانمان بردنی -١٢

 .دەخرۆشێنن زیاتر کوردیلەکانمان دڵی لە پەروەریی کوردستان و خۆشەویستی و سۆز کە وەرزشی، یاریی
 
ــۆنە) میــدیاکان پێویســتە -١٣ ــ کوردییەکــان تەلەفزی ــدنەکان و( منــدااڵن مــاوەی ـ  رۆشــنبیرییەکان دەزگــا و راگەیان
 کە ئاراســـتەیەدابن، بەو پرۆگرامەکانیـــان و بـــابەت.. و بـــن خێـــزان رۆڵـــی تەواوکەری( منـــدااڵن گۆڤارەکـــانی)

 .بکەن بەهێزتر و شیرینتر کوردیلەکانمان دڵی لە کوردستان بۆ هاوبەسەبوون و زیاتر خۆشەویستییەکی
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( رۆمــاننووس پەخشــاننووس، شــانۆنووس، هۆنراوەنــووس، چیرۆکنــووس،) منــدااڵن ئەدەبــی دڵســۆزی نووســەرانی -١٤
ــۆ قوتابخــانەدا، و خێــزان هاوکــاریکردنی لە هەیە رۆڵیــان  و خۆشەویســتی زیــاتر و، ئەرێنــی هەســتی رووانــدنی ب

 .کوردیلەکانمان دڵی لە.. کوردستان بۆ هاوبەستەبوون
 
 بە یــا قســە بە کوردســتان، بــۆ هاوبەســتەبوونیان و خۆشەویســتی و ســۆز لە گوزارشــکردن بــۆ منــدااڵن هانــدنی -١٥

 .تر چاالکییەکی هەر بە یا.. وێنەکێشان بە یا نووسین
 
 تێکۆشــانی و خەبــات دەربــارەی کە کوردیلەکانمــان، بــۆ مەبەســتدارانە چیــرۆکە ئەو خوێنــدنەوەی یــا گێــڕانەوە -١٦

 .نووسراون کوردستان پێشمەرگەی داستانەکاننی و قارەمانێتی دەربارەی یا.. نەمرەکانمان سەرکردە
 
 کاسـێت و گۆڤـار و کتێبە ئەو بە ەکان،گشتیی پەرتووکخانە و قوتابخانە و ماڵەوە پەرتووکخانەکانی پێویست -١١
ــۆرییە و ســیدی و ــانە میم ــد کوردیی ــرێن، دەوڵەمەن ــۆ خۆشەویســتیان و ســۆز کە بک ــوون لە کوردســتان ب  بە.. خۆگرت

 .کوردستاندا شارەکانی گشتییەکانی کتێبخانە لە مندااڵن بەشی تایبەتیش
 
ـــه لە پێویســـتە -١٨ ـــان ژوورەکان ـــانی لە و کوردیلەک ـــمەنە و کوردســـتان نەخشـــەی.. کانیشـــداقوتابخانە پۆلەک  دی

 کوردســــتان قارەمانەکــــانی پێشــــمەرگە و ســــەرکردە وێــــنەی و کوردســــتان جوانەکــــانی و قەشــــەن  رەنگــــاوڕەنگە
 .کوردستان و کورد بۆ بەهێزتر هاوبەستەبوونێکی بۆ و زیاتر خۆشەویستییەکی بۆ هاندەرن.. هەڵبوسراێن

 
 و دڵســۆزی و خۆشەویســتی و ســۆز دەربــارەی جگەرگۆشــەکانیان، لەگەڵ راســتەوخۆ باوکــان، و دایکــان پێویســتە -١٩

 .بکەن باس ئاسانی بە کوردستان بۆ هاوبەستەبوون
 
 ئەوپەڕی لە کوردسـتان کە بـکەن بـاس بـۆ ئەوەیان.. کوردیلەکانمان دڵی لە کوردستان یەکێتی رووحی چاندنی -٢١

 گەلی و، کوردێکە هەموو پیرۆزی خاکی و کوردستانە یەک رۆژئاوایی تا رۆژهەاڵتییەوە لە باشووری تا باکوورییەوە
 .گەلە یەک کوردیشمان

 
 .. دووربخرێنەوە ناوچەگەری و عەشیرەتگەری لە و حیزبی ملمالنێی لە کوردیلەکانمان پێویستە -٢١



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

582 
 

 هەمـــوو ســـەرووی لە کوردســـتان و کـــورد بـــااڵی بەرژەوەنـــدیی هەردەم.. هەبێـــت کوردســـتان بـــۆ هاوبەســـتەبوونیان
 .بێت ژەوەندییەکیانەوەبەر
 
 گەلەکەمـان بە و کوردسـتان بە سـوود کە خۆبەخشـانەی پـرۆژە لەو بەشـداریکردن بـۆ کوردیلەکانمـان، هاندانی -٢٢

ــو.. دەبەخشــن ــۆ كۆمەڵکــاری وەک ــومەک ســەیرانگان، پــاکردنەوەی ب ــۆ کــردن ک ــدانی ب ــدااڵنی یارمەتی  تووشــبووی من
 .هاد…لێقەوماوەکانمان، کوردە برا و خوشک مندااڵنی بۆ جلوبەرگ کۆکردنەوەی.. شێرپەنجە

 
 شـەو مـاوەی لە کوردستان، بۆ هاوبەستەبوون و خۆشەویستی و سۆز و هەست چاندنی کە دەڵێین، ئەوە کۆتاییدا لە
 هەمـوو هاوکـاری و کۆششـی و هەوڵ بە.. هەیە وریـای و پشـوودرێژی بە پێویستی بەڵکو نانرێت، بنیات رۆژێکدا و

 .نرێتدە بنیات الیەنەکان
 

 ٢١١١ی فێبریوێری ١٩  
 
  
 
 

 .فۆرم و ناوەڕۆک دوانەن لە ئەدەبی مندااڵندا
 
 
 
  
 
 

 ئەدەبــی گرنگــی بــارەی لە.. منــدااڵن رۆشــنبیریی لقەکــانی لە لــقە گرنگتــرین هــونەرە، و ئەدب منــدااڵن، ئەدەبــی
 کە وایە، پـاک هەوای و ایـکد شـیری وەکـو منـدااڵن، بـۆ ئەدەب:" دەڵێ( بۆسلین ران)بولگاری شاعیری مندااڵنەوە،

 ".هەبن پێویستە
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 کە دەنسـورێت، پرەنسـیپ و بنەما و مەرج و پێویستی کۆمەڵێک پێی بە( شانۆ چیرۆک، هۆنراوە،) مندااڵن ئەدەبی
 .بکات خواستەکانیان خەون و هیوا لە گوزارشت و، بگونجێت منداڵیدا قۆناغەکانی لەگەڵ

  
 فـۆرمیش بەڵکـو نیـیە، شـیرین خەیـاڵی لە و مەبەسـت و بەهـا و اوەڕۆکنـ بەشـی لە تەنها مندااڵن، باشی ئەدەبی
 جــوانی هــونەری و، رەنــ  و وێــنەی رســتە و وشــە و، زمـــان و، نووســین شــێوازی فــۆرمیش ترێتــی، گــرنگەی بەشــە

 بــابەتی نــاوەڕۆکی لەگەڵ گونجــاوبن منــدااڵن ئەدەبــی بابەتەکــانی ســەرناوی پێویستیشــە.. دەگــرێتەوە رازانــدنەوە
 .دا ەکاننووسین

  
 بە پێشــدا، لە کارێــک هەمــوو.. تــردا کــارێکی هەر لە و ئەدەبــی کــاری و داهێنــان لە گــرنگە زۆر خەیــاڵ بێگومــان
 . دەبێ بەرجەستە مرۆڤدا هۆشی لە خەیاڵ

  
ــۆرم کەواتە ــاوەڕۆک، و ف ــی تەواوکەری نووســاوی پــێکەوە رەگەزی دوو ن ــدااڵنن، ئەدەب ــا من ــین ی  دوو و دووانەن بڵێ
( نەجیــب ئەحــمەد) میســری نووســەری بــارەیەوە لەم.. زەحــمەتە جیاکردنەوەیــان یەک لە جەســتەدا، ەکی لە گیــانن
 جیـا یەک لە شـێوەیەک هـیچ بە کە دا، ناوەڕۆک و فۆرم نێوان لە تەواکەری، گرنگی لە دڵنیابین پێویستە:" دەڵێ

 پێـوەرە پێـی بە پێوییسـتە ەڵکـوب.. نـاتەوادەبن یەکتـری بەبـێ تریانە، ئەوی تەواوکەری هەریەکەیان ناکرێنەوە،
 " .ببەستینەوە پێکەوەیان مندااڵن ئەدەبی دروستەکانی

  
 دیـزاین و، چاپکردن شێوەی و پیتەکان قەوارەی و رەنگەکان و وێنە لە یەکە هەر مندااڵندا، چاپکراوی ئەدەبی لە
 و راســتی ئەم چــاپکردن، دەزگاکــانی و نووســەران پێویســتە هەیە، بایەخیــان و گرنگــی هــونەریش، رازانــدنەوەی و

 . نەکەن فەرامۆش الیەنەش
  

ــنەوە ــەر دێی ــاوەڕۆک، س ــورتی بە زۆر ن ــا و مەبەســت چــڕی بە و ک ــانی بەه ــی ئەدەبییەک ــدااڵن ئەدەب  حەوت لەم من
 :دەکەین ریزبەند کۆمەڵەیەدا

  
ــۆمەڵەی -١ ــای ک ــان: خــودی بەه ــودی بە پەیوەنــدی ئەمەی ــتەیی رووی لە هەیە، خــۆیەوە کەس خ  و شهــۆ و جەس

  گەشبینی، باشی، بە گونجان راستگۆیی، چاالکی، رووخسار، تەندروستی،: نموونە بۆ هەڵسوکەوتەوە، و دەروونی
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  ئارەزوو،
 

 .هەن تریش کەسی خەسڵەتی چەندین و ئەمانە بڕوابەخۆبن، خۆڕاگری،
  
ــــۆمەاڵیەتی بەهــــای کــــۆمەڵەی -٢ ــــدی: ک  لە هەن، کۆمەڵــــدا کەســــانی لە کە هەیە، خەســــڵەتانەوە بەو پەیوەن

 و خۆشەویستی: لەوانەش دا، یەکتری لەگەڵ هەڵسوکەوتکردنیان و رەفتار شێوازی لە و، نێوانیان پەیوەندییەکانی
 بەخشــین، هاوکــاری، پێویســت، کەســانی بە یــارمەتی کردنــی پێشــکەش تــردا، کەســانی و کەســوکار نێــوان لە رێــز

 .هتد... لێبووردن
  
 هاوبەسـتەبوون: وەکـو هەیە، مـرۆڤەوە هەموو بە پەیوەندی ئەمەیان: ەتینەتەوای و نیشتمانی بەهای کۆمەڵەی -٣
 نیشـتمانی، کەلەپـووری لە و نەریـت و داب لە رێزگرتن گەل، بە کردن شانازی نیشتمان، بۆ خۆشەویستی و سۆز و

 .هتد... دا نیشتمان و گەل پێناوی لە خۆبەەختکردن و، کردن خەبات بۆ ئامادەبوون
 و کــات بە نیــیە پەیوەســتیش هەیە، مــرۆڤەوە بە پەیوەنـدی مــرۆڤ وەکــو ئەمەش: ۆڤــایەتیمر بەهــای کـۆمەڵەی -٤

 رەتکـــردنەوەی دادپەروەری، یەکســـانی، دیمــوکراتی، ئـــازادی،: لەوانەش هەیە، هەمـــوان بــۆ سوودیشـــی شــوێنەوە،
 و ژیـنگە دان،یارمەتیـ رووحـی ژیـان، و سازان پێکەوە و ئاشتی بۆ بانگەشە ئاشتیخوازی، جیاوزی، و رەگەزپەرستی

 .هتد... بەخشندەیی پیاوەتی، و چاکەخوازی پارێزی، سروشت
  
 دادپەروەری،: وەکـو بااڵکـانی بەهـا بـۆ منـدااڵن، کردنـی رێنمـایی و ئاراستەکردن: پەروەردەیی بەهای کۆمەڵەی -٥

 تی،خۆشەویســ یارمەتیــدان، رووحــی چانــدنی جیــاواز، رای لە و تــر کەســانی لە رێزگــرتن قبــوڵکردن، یەکتــری
 .هتد... دەستوور و یاسا لە رێزگرتن هاوخەمی، هاوخۆشی، هاوکاری، گشتی، بەرژەوەندی ویستنی خۆنەپەرستی،

  
ــۆمەڵەی -٦ ــای ک ــنوودی بەه ــوان و خۆش ــرۆڤ: ویســتی ج ــتی بە م ــی بە حەزی سروش ــادی و خۆش ــوانی بە و، ش  و ج

 و زەردەخەنە بە شــادییە، و یــاری بە حەزی.. هەیە هەمەچەشــنەیی بە رەنگینیــیە، و رەنگــی فــرە بە قەشــەنگییە،
 جوان و خۆڕازانەوە و جوانی بە سوعبەتە، و رەزم و بەزم بە هەڵپەڕینە، و سەما و شایی و گۆرانی بە پێکەنینە،
 . هتد... سەیرانە و جوان سروشتی و دیمەن بە و، باخچە و گوڵ بە.. دەرکەوتنە
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 لە زانیــاری رۆڵــی بە و داهێنــان بە.. هەیە زانیــارییەوە ەب بڕوابـوون بە پەیوەنــدی: تیــۆری زانســتی کـۆمەڵەی -١
  دەربڕین، توانا و خۆدەرخستن خۆشەویستی زانیاری، و زانستی خۆشەویستیی: وەکو.. خۆشی و پێشکەوتن

 . هتد... نوێخوازی و داهێنان و گوڕان ئارەزوکردنی خوێندنەوە، ئارەزووکردنی
  

 بــازنەی لە یــا.. ســەردەکەوێ گشــتی بــۆ تایبەتمەنــدییەوە لە ایــانە،بەه ئەم کردنــی پــۆلین دەکەیــن تێبینــی وەکــو
.. و هەیە یەکەوە بە پەیوەنــدییان و تــێکەاڵوی بەهاکــانیش.. مرۆڤــایەتی گشــتیی بــازنەی بــۆ کەســییەوە، خــوودی
 لەگەڵ گونجـــاوبن منـــدااڵن، ئەدەبـــی نـــاوەڕۆکی و فـــۆرم روویەکەوە، هەمـــوو لە پێویســـتە تێکهەڵکێشـــن، ئەڵـــقە

ـــا ـــداڵی نیقۆناغەک ـــدییەکانی.. و من ـــک هەر تایبەتمەن ـــین.. قۆناغێ ـــۆ نووس ـــدااڵن ب ـــتی من ـــارەزایی بە پێویس  ش
 زۆر کـــارێکی منـــدااڵن بـــۆ نووســـین.. هەیە منـــدااڵن زمـــانی فەرهەنگـــی بە و منـــداڵ دەروونناســـی و پەروەردەیـــی

 و ئەمـڕۆ ئامانجەکـانی و پرەەنسـیپەکان و بنەمـا و مەرج هەمـوو مندااڵن، ئەدەبی نووسەرانی پێویستە.. هەستیارە
 روانـگەیەوە، لەم. داهاتووشـن هەمـوو.. و ئەمـڕۆ لە بەشـێکن منـدااڵن چـونکە.. بگرن بەرچاو لە مندااڵن داهاتووی
 بـۆیە.. چارەنووسـازەوە و پیـرۆز ئەرکێکـی چ بـاری بـن چـوونەتە کە بـزانن ئەوە دەبـێ منـدااڵن ئەدەبی نووسەرانی
 و، رێزن جێی واڵتێکدا هەموو لە.. و بەهان گران گەوهەری مندااڵن ئەدەبی پسپۆری و شارەزا و دڵسۆز نووسەرانی

 دروسـتکردنی لە و داهێنـان لە و گـۆڕان لە هەیە گرنگیـان رۆڵێکـی ئەمان چونکە.. دەنرخێنن بەرز رۆڵیان و ئەرک
 لە قورسـترە زۆر ئاینـدەش، دروسـتی مرۆڤـی دروسـتکردنی.. شـیاوتردا و گەشـتر داهاتوویەکی و زۆرزانتر نەوەیەکی

 . نهۆمی چەند تەالری و کۆش و تاوەر و بورج بااڵترین دروستکردنی
  

 نووســەرانی:"دەڵــێ( فیــدال فەرەنســیس) فەرەنســی نووســەری منــدااڵن، ئەدەبــی نووســەرانی رۆڵــی گرنگــی بــارەی لە
 فەرەنسـیس یبۆچـوونە و قسـە ئەم" بگـۆڕن ــ جیهـان خـودی بەڵکـو ـ جیهان خۆشیی و چێژ دەتوانن مندااڵن ئەدەبی
 و کۆشـش و نووسـین بـواری توانـای و شـارەزایی و رۆشـنبیری بەگراودێکـی بەڵکو دی، نایەتە حەز و قسە بە تەنها
 . مندااڵندا ئەدەبی بواری لە دەوێت شەونخونی و جدی کاری

  
 ٢١١١ مارچیی ٢٥
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 .گرنگیی رەخنە لە ئەدەبی مندااڵن
 
 
 
 
 
 
  

 تـا کە.. دا کوردسـتان لە کوردمان مندااڵنی ئەدەبی لە ئەدەبییە رەخنەی نەبوونی نووسینەمان، لەم ئێمە مەبەستی
 .نەبوونە نرخی بە ئەمڕۆش

  
 زۆر لە بەڵکـو نیـیە، هەڕەمەکـی و ئاسـان کـارێکی( شـانۆ رۆمـان، چیـرۆک، هـۆنراوە،) مندااڵن بۆ نووسین هۆنەری
 شـوێن و سـەرکەوتووبن بتـوانن منـدااڵن، ئەدەبـی نووسـەرانی ئەوەی بـۆ هەیە زۆر شارەزاییەکی بە پێویستی رووەوە

 پێویسـتە.. منـدااڵنن بـۆ لێبنـرێن ناویـان کە ئەوەبـن، شایسـتەی نووسینەکانیان و، دیاربێت بوارەدا لەم پەنجەیان
 بتـوانن تـا.. بـکەن کوردمـان منـدااڵنی خـوێنەری بە پێشکەش نوێ بابەتی و داهێنەربن مندااڵن ئەدەبی نووسەرانی

 پێشــکەوتن کــاروانی لە و، دەربەرن خێــراڕەوەدا ســەردەمە ئەم تازەکــانی داهێنــانە و خێراکــان کــارییەگۆڕان لەگەڵ
 . دوانەکەون

  
 .ەوە پێیگرت(٠٩٧٢)بزووتنەوەی ئەدەبی مندااڵنی کوردمان، لە دوای ساڵی 

  
.. نـا پێشـەوە بـۆ هەنگـاوی بـزووتنەوەیە ئەم دا،(١٩٩١) سـاڵی لە کوردستان باشووری راپەڕینەکەی دوای لە بەاڵم

 ئەدەبییـان هەمەجـۆرەی بـابەتی چەندین کردەوە، بەسەر بوارەیان ئەم کوردمان تازەی نووسەری و شاعیر ژمارەیەک
 ماوە زۆرمان و، سەرەتاداین قۆناغی لە هێشتا بوارەدا لەم بەاڵم.. کردوون چاپیان و نووسین کوردمان مندااڵنی بۆ
 .جیهان پێشکەوتووی گەالنی بگەینە کە
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 ئەدەەبـی پێشکەوتنی لە و داهێنان لە ئەدەبییە رەخنەی گرنگی و بایەخ دەربارەی کە باسەکەمان کرۆکی سەر دێنە
 .دا مندااڵن

  
 دەدات ئەدەبییەکـان کـارە و تێکسـت بە زۆر گرنگییەکـی و بـایەخ کە هونەرەیە ئەو ئەدەبییە، گرنگی لقێکی رەخنە

ــک پێــی بە ــا کۆمەڵێ ــوەری و بنەم ــی پێ ــری کەســانێکی الیەن لە کە رەخنەی ــادیمی و شــارەزا رەخنەگ ــواری لە ئەک  ب
 و شــیکردنەوە و خۆێنــدنەوە بــۆ بەکاردەهێنێــت زیــاتر میتۆدێــک لە رەخنەگــرێکیش هەر.. دانــراون ئەدەبــی رەخــنەی

 .سستەماتیکی بەرنامە و بابەتی و زانستی شێوەیەکی بە ئەدەبییەکان تێکستە و کار تاوتوێکردنی و هەڵسەنگاندن
  

 پلە بە و، نزمتر و سووکتر چاوێکی بە گەورەکان، ئەدەبی بواری رەخنەگرانی زۆری بەشێکی ئەمڕۆش تا داخەوە بە
 .دەڕوانن مندااڵن ئەدەبی لە دوو
  

 و دەکـاتەوە بەرز منـدااڵن ئەدەبـی داهێنـانی ئاسـتی رەخنەییەکـان، پێوەرە و بنەما پێی بە ئەدەبی رەخنەی بوونی
 بــوونی بــۆیە.. دەکــات وکــرچ کــاڵ و الوز نووســینیی چــاپکردنی لە و بــۆربی و زۆربــی لە رێگــریش.. دەخــات پێشــی
 .مندااڵنە ئەدەبی دواکەوتنی هۆکارێکی الوازیشی یا نەبوونی گرنگە، پێویستییەکی دا، مندااڵن ئەدەبی لە رەخنە

  
 ناسـراوی و شـارەزا ێکـیرەخنەگر ئەمـڕۆ تـا راسـتیدا لە ؟..هەیە کوردمـان منـدااڵنی ئەدەبـی بـواری رەخنەگری ئایە

 و پراکتیکـی شـێوەیەکی بە کە.. ناسـاندووبێت خـۆی بـوارە ئەم ناسـراوی رەخنەگرێکی وەکو کە نابەم، شک کوردمان
 روویەکەوە، هەمـوو لە و، گرتـووبێ منـدااڵن کتێبێکـی لە رەخـنەی.. رەخـنە بنەماکـانی پێـی بە زانستی، و بابەتی

 چەنـــدین.. ئەمریکـــادا لە و رۆژئـــاوا واڵتـــانی لە کەچـــی. کردووبـــێ بـــۆ هەڵســـەنگاندنی و شـــرۆڤە و لێکـــۆڵینەوە
ــامەی کە هەن، شــارەزا و پســپۆر رەخنەگــری ــان و ماســتەر بڕوان ــواری لە دکتۆرای ــی ب  رەخــنەی لە و منــدااڵن ئەدەب

 و نووسـیون مندااڵن ئەدەبی لەسەر ئەدەبیان رەخنەی چەندین پراکتیکی شێوەیەکی بە.. وەرگرتوون مندااڵن ئەدەبی
 . کردوون چاپیان

  
 و لێکۆڵینەوە بە پێویستیمان بکەوێت، پێش و گەشەبکات دا کوردستان لە کوردمان، مندااڵنی ئەدەبی ئەوەی بۆ جا

 منــدااڵنی ئاراســتەی ئەدەبییــانەی بەرهەمە و کتێــب و کــار ئەو دەربــارەی هەیە( پراکتـــیکی و تیـــۆری)شــیکردنەوەی
 کــارە و خۆیــان کە بنــێن بــوارەوە ئەم نووســەرانی بە پــاڵ تــوێژینەوانە، و لێکــۆڵینەوە ئەم تــا.. دەکــرێن کوردمــان
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 خوێنـدکارێکی چ.. بـدرێت بـوارە بەم بـایەخ خوێنـدن بـااڵی ئاسـتی لەسـەر پێویستیشە.. پێشبخەن ئەدەبییەکانیان
 نیمنــدااڵ ئەدەبــی بــواری لە دکتــۆرا یــا ماســتەر بڕوانــامەی کە دەبەخشــرێت، پــێ ئەوەی شــانازیی کوردمــان بــااڵی

 منـدااڵن ئەدەبـی نووسـەرانی بـۆ تـایبەت کـۆڕی( کـورد نووسـەرانی یەکێتـی) کە هیواداریشم.. وەردەەگرێت کورردمان
 . سازبکات

  
 :وەکو هەن هۆکارێکیتریش چەند بەڵکو نییە، مندااڵن ئەدەبی دواکەوتنی هۆکاری تەنها رەخنە، نەبوونی

  
 دەوڵەتێکـی چەنـد الیەن لە کوردسـتانە داگیرکردنـی وردمـان،ک منـدااڵنی ئەدەبـی دواکەوتنـی هۆکـاری گرنگترین -١

ـــدانە زۆر شـــێوەیەکی بە کە فاشســـتییەوە، و رەگەزپەرســـت ـــامەردانە و دڕن ـــدااڵنی ن ـــان من  دەچەوســـێننەوە، کوردم
 کوردستان رۆژئاوای لە و رۆژهەاڵت لە و باکوور لە ئەمڕۆش تا.. لەناوبەرن کوردیمان کولتووری و زمان دەیانەوێت

 فارسـی و تـورکی زمـانی تۆبزی بە و زۆرداری بە.. بخوێنن کوردیمان زمانی بە کوردمان مندااڵنی کە قەدەغەیە دا،
 کورد بۆ هاوبەستەبوونیان و خۆشەویستی و سۆز کاڵکردنەوەی مەبەستی بە.. سەریاندا بە سەپاندوون عەرەبییان و
 .کوردستان و
 نووسـەر پەنجـا لە ژمارەیـان دا، کوردسـتان هەمـوو لە کە.. مـانکورد منـدااڵنی ئەدەبی نووسەرانی ژمارەی کەمی -٢
 مندااڵنمان ئەدەبی نووسەرێکی کورد، ملێونێک هەر بۆ واتە.. تێناپەڕێت( شانۆنووس چیرۆکنووس، هۆنراوەنووس،)

 .مندااڵنمانەوە ژمارەی چاو لە کەمە رێژەیەکی ئەمەش.. هەیە
ــی هاوکــاری -٣ ــاددی نەکردن ــی نووســەرانی م ــدااڵن،م ئەدەب ــۆ ن ــان نووســینە چــاپکردنی ب  هەروەهــا.. ئەدەبییەکانی

 .مندااڵن گۆڤارەکانی و کتێب باڵوکردنەوەی و چاپکردن بە تایبەت کارای دەزگایەکی نەبوونی
 شـێوەی لە کە منـدااڵن، ئەدەبـی کالسـیکی رێبـازی لە کوردمان، مندااڵنی ئەدەبی نووسەرانی لە هەندێ النەدانی ـ٤

 خواسـت و سـەردەمە ئەم منـدااڵنی بزانن، ئەوە کە ئەوەی بێ دایە، ئاسایی تەڵقین و وشک رییئامۆژگا و پەندێری
 .نین رابردوو سەدەی مندااڵنی وەکو پێداویستییەکانیان، و
  

 لە کورمـان منـدااڵنی ئەدەبـی پێشـکەوتنی و گەشـەکردن رێـی لە تەنـگەژە بوونەتە کەش هۆکارێکی چەند و ئەوانە
 .یرینمانش نیشتمانی کوردستانی

 ٢١١١ مارچیی ٩
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 .قۆستنەوەی مندااڵن بۆ دەرۆزەکردن تاوانە

 
 
 
 
 
 

ــاردەیەکی دەرۆزەکــردن ــوو لە دەرۆزەکەران. بەردەوامە ئەمــڕۆش تــا کە نامرۆڤــایەتییە و ناشارســتانی کــۆنی دی  هەم
 و نەرێنــی مێکیئەنجــا و ترســناکە دیــاردەیەکی دەرۆزەکــردن.. زۆرە دەرۆزەکــردنیش شــێوازی و شــێوە هەن، واڵتێکــدا

 و هەژاری و نەبــوونی دەرۆزەکــردنیش ســەرەکی هۆکــاری.. هەیە کۆمەڵگــادا داهــاتووی و ئەمــڕ لەســەر مەترســیداری
ـــاری ـــیەدا لەم داخەوە بە بەاڵم.. برســـێتییە و بێک ـــنووری دەرۆزەکەران زۆری بەشـــێکی دوای ـــوورەییان و شـــەرم س  ش

 هەڵبکەوێـت بـۆ ئیشیشـیان گەر.. رۆژانەیان پیشەی بە بووە دەرۆزەکردن و، بوونە سۆاڵکردن ئالوودەی و بەزاندووە
 . خۆشترە پێ سۆڵکردنیان و ناکەن ئیش

 
 کە پێیـانەوە سـاوڵکردن و پێـوەکردن دەرۆزە بـۆ مندااڵنە بەکارهێنانی مەبەستمانە، نووسینەماندا لەم ئێمە ئەوەی

 دەیــان پەیــداکردن پــارە بــۆ و توونەتەوەقۆســ منــدااڵنیان نەزانــی و ســاوێلکەیی و دڵپــاکی پیشــەییەکان دەرۆزەکەرە
 هەڵە و راسـت خـرا ، و بـاش هێشـتا بێتاوانن، و دڵپاک مندااڵنانە ئەم.. دەکەن پێوە بازرگانییان و چەوسێننەوە

 . ناکەنەوە لێک
 
 شـێوەیەکی بە سروشـتیدان، گـازی و نەوت دەریایەکی لەسەر کە کوردستانەی و عێراق ئەو شارەکانی لە ئەمڕۆدا لە
 لەیەک و بێکــاری و هەژاری و نەداری هــۆی بە.. دان زیــادبوون لە و کــردووە زیادیــان دەرۆزەکەران ژمــارەی چــاوبەر

 وتمـان وەکو.. کردووە زیادیان زۆر مندااڵن و ژنان دەرۆزەکەرانی رێژەی تایبەتیش بە.. پیاوەوە و ژن جیابوونەوەی
 و ســـۆز راکێشــانی بـــۆ دەرۆزەکەرانە ژنە ئەم.. انخووگرتووەکــ دەرۆزەکەرە ئاســانی پیشـــەیەکی بــۆتە دەرۆزەکــردن

.. بەکـاردەهێنن تایبەتییەکـان پێداویسـتییە خـاوەن مندااڵنی و ساوا و کۆرپە مندااڵنی خێرخواز، خەڵکانی بەزەیی
 سـاوا و کۆرپە ئەو چڵکنەوە، و دڕاو و تەنک وبەرگێکی جل بە یا رووتی بە زستاندا چلەی لە و هاوین قرچەی لە
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 تـا دەکەن، برسـییان ئەنقەسـتیش بە. دەکەن درێژیـان شـارەکان شـەقامەکانی شۆسـەی لەسـەر اوانـانە،بێت و ناسک
 بە بەرانــبەر نـین، خۆیــان منـداڵی زۆربەیــان.. پێیـانبێتەوە بەزەیــی خەڵکـی و بنــووزێنەوە و بکـڕوزێنەوە و بگـرین

 نەخۆشـــی تووشـــی منـــدااڵنە ەمئ.. گرتـــوون کرێیـــان بە نەبوونەکـــان و هەژار خێـــزانە لە کەم رۆژانەی پـــارەیەکی
 . دەبن و بوونە دەروونی و جەستەیی

 
 دەکەن، منـدااڵنەوە بە بازرگـانی کە هەن، بێڕەوشـت و بێوژدان مافیای گروپی و تۆڕ چەندین ئەمڕۆدا، لە بێگۆمان

 نەیەلەوا.. دەهێــنن کاریــان بە نەشــیاو و نــاڕەوا کــاری و دزی بــۆ یــا پێــدەکەن، دەرۆزەیــان کەم پــارەیەکی بــڕە بە
 و چــرۆ تەمەنــی لە کە بێنــازانە، و بەدبەخــت و هەناسەســارد و ناســک منــداڵە ئەو ســەریان، بــکەنە دەســتدرێژیش
ـــافی لە.. خـــونچەدان ـــدن م ـــوون، و خوێن ـــی لە فێرب ـــادی، و خۆش ـــاری لە ش ـــدە و ی ـــین، و خەن ـــۆز لە پێکەن  و س

 و گـۆش دروسـتی بە و، نـاژین ییئاسـا منـداڵێکی وەکـو.. بێبەشـن منـداڵییەتی تـافی خۆشـیەکانی لە خۆشەویستی،
 لێیــان ســووکەوە چــاوێکی بە خەڵکــیش.. دەکەن ناپەســەندیان کــاری و درۆ و فڕوفێــڵ فێــری.. نــاکڕێن پەروەردە
 لە رقییان و، ئاسایی کەسایەتیەکی نابنە و دەبن دەروونی گرێی تووشی دەرۆزەکەرانە منداڵە و ساوا ئەم. دەڕوانن

 تاوانباریــان کەســانێکی و، دەربچــن رێ لە کە ئەوەی بــۆ لەبــاریش زەمینەیەکــی دەبــنە.. دەبێــتەوە کۆمەڵگاکەیــان
 بە.. بـکەن پێـوە بازرگانییـان و بـبن هۆشـبەرەکان مـادە تووشـی یـا.. بـدەن ئەنجـام تـاوان جۆرەها و لێهەڵبکەوێت

 . کایەوە لێدێتە سەقەتیان نەوەیەکی کورتی
 
 ئەو یاسـایی سـزایی و بپارێزێـت مافیانە تۆڕە و گرو  لەو نمندااڵ کە نییە، یاسایەک ئێستا تا ئێمەدا، واڵتی لە

.. دەهێـنن بەکاریان نەشیاو کاری و دەرۆزەکردن بۆ و دەقۆزنەوە مندااڵن ساوێلکەیی و دڵپاکی کە بدەن، توانبارانە
ــۆ شــەرمەزارییە و شــوورەیی ئەمەش ــاجێکی داهــاتوودا لە.. دەســەاڵتدار حکــوومەتی ب ــنەدان گــوێ ئەم زۆری ب  و پێ

 لە خێــزان و منــداڵ مافەکــانی لیــژنەی کــوا ؟..کوردســتان منــداڵپارێزی رێکخــراوی کــوا ؟..دەدەیــنەوە پەراوێزکــردنە
 ناســکە منـداڵە بەو بەزەییتـان و مـردووە ویژدانتـان بـۆ! ؟..نیــیە هەڵوێسـتێکیان هـیچ بـۆ ؟..کوردسـتان پەرلەمـانی

 زیـاتر کەرکوکـدا شاری لە منداڵ،( ٤٥١) نزیکەی ایداسلێم شاری لە تەنها ئەمڕۆدا لە! ؟..نایەتەەوە بەدبەختانەدا
 سـااڵنن، شـانزە بـۆ هەشـت نێـوان لە تەمەنیـان کە منـداڵ،( ٤١١) نـزیکەی هەولێریشدا شاری لە منداڵ،( ٣٥١) لە

 عەالگە بـۆیەدەکەن، پـێاڵو یـا.. دەفرۆشـن شـت عەرەبـانە لەسـەر یـان دەکەن دەسـتگێڕی کـاری شەقامەکاندا لەسەر
 پێداویســتییەکان، نەکردنــی دابــین و، نەبــوونی و هەژاری لەبەر یــا قوتابخــانە نەچــوونەتە بەیــانزۆر.. دەفرۆشــن

 . بهێنن خوێندن لە واز کە بوونە ناچار
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 دەرۆزەکـردن یـا پێکـردن دەرۆزە بـۆ منـدااڵن قوستنەوەی نێودەوڵەتیدا، و، دەوڵەتان ناوخۆییەکانی یاسا هەموو لە
 . دەدەن تاوانە ئەم تاوانبارانی سزای دادەنرێت، تاوان بە پێیانەوە

 
 لە زیــاتر.. کەرکــوکە شــاری شــەقامی قەڵەبــاڵیترین کە پزیشــکان شــەقامی لە بــووم، کەرکــوک لە رابــردوو مــانگی
 پێـنج و چـل تەمەنـی کە عەرەب دەرۆزەکەری ژنێکـی کە.. بینـی خـۆم چـاوی بە دڵتەزێـنەم دیمەنە ئەم جار دوانزە
 چـوار خۆیـدا بەردەمـی لە دانیشـتبوو، پزیشـکان شەقامی ناوەڕاسی لە رکوکەوەکە پۆلیسی بەرچاوی بە دەبوو، ساڵ

 تریـان دوانەی ئەو دەبوون، مان  نۆ بۆ مان  حەوت نێوان لە دوانیان تەمەنی درێژکردبوون، پشت لەسەر منداڵی
 ئــازاری یــا بــووبێ، برســییان رەنــگە.. بــوون ســەغڵەت و بێــزار زۆر دەنــوزانەوە، منــداڵەکان بــوون، زیــاتر ســاڵ لە

 مەبەسـتی بـۆ گرتووبن بەکڕێی هەژارەکان خێزانە لە رەنگە بن، خۆی کەمنداڵی هەیە گومانم.. هەبێت جەستەییان
 . دەرۆزەکردن

 
 دانـابوو، خۆێـدا بەردەم لە سـااڵنی سـێ کـوڕی منـداڵێکی عەرەب تـری ژنێکی دووەم پردی لەسەر کەرکوک، لە هەر
 منــداڵەکەوە ســکی بە زیــاتر تەقەڵ پــانزە.. کرابــوو بــۆ نەشــتەرگەری منــداڵەکە کردبــوو، رووت منــداڵەکەی ســکی

 دەرۆزەکەرەکە ژنە لەوانەشە.. ببوو قاوەیی سکی پێستی رەنگی.. دابوو منداڵەی ئەو سکی لە خۆر هێندە.. دیاربوو
 .سووتاندبووی خۆر کە کرد هەستم وا من.. کردووبێت قاوەیی سکی رەنگی مکیاج بە
 

 کە بینـی، هەولێريش و سلێمانی شاری لە دەرۆزەکەرم دوو ئەو هاوشێوەی تری دیمەنی و کچیرۆ چەندین و ئەمانە
.. بـوون عێـراق خـوارووی و سـوریا ئاوارەکـانی لە ئافرەتـانە لەو بەشێک.. دەرۆزەکردن کەرەستەی بوونەتە مندااڵن

 پێکردن گێچەڵ.. بوو پێ انساوای منداڵی هەمووشیان و دەبوون سااڵن سی بۆ بیست نێوان لە تەمەنیان هەندێکیان
 .ترەوە الیەکی لە ئافرەتانە بەم هەرزەکارانیش توانجی و قسە و
 
 سەر ئۆتۆمبیلەکانی نێو بە دەبوون، سااڵن سیانزە و دوانگزە بۆ هەشت لە تەمەنیان کە ناسکیش مندااڵنی دەیان بە

 کلینکسـیان پاکەتێـک تا دەپاڕانەوە انشۆفێرەک لە و دەکردەوە پێچیان کەرکوکدا و هەولێر و سلێمانی شەقامەکانی
 . دیاربوو پێوە رەشوڕووتییان و نەبوونی.. بوون کورد منداڵی مندااڵنە ئەو نیوەی لەسەر.. لێبکڕن

 
  ئەستۆی لە ئۆباڵیان یەکەمیش پلەی بە.. مندااڵنن مافەکانی زەقی پێشێلکردنێکی و تاوانن ئەمانە هەموو
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 پەرلەمان سۆزەوە و دڵسۆزی و جددی بە هیوادارم.. کوردستانیشە و عێراق حکوومەتی مەبەستیشم.. دایە حکوومەت
 لە داکۆکی کە رێکخراوانەی ئەو هەموو هەر و کوردستان منداڵپارێزی رێکخراوی و کۆمەاڵیەتی کاروباری وەزارەتی و

 وازیهیواخــــ و دەزانــــن منــــدااڵن خەمخــــۆری بە خۆیــــان کە کەســــانەش ئەو هەمــــوو.. دەکەن منــــدااڵن مافەکــــانی
 بێـدەن  و هەبێـت جـددییان هەڵوێسـتی و، سـەرخەت بێنە.. کوردستان و کورد بۆ شیاوترن و گەشتر داهاتووەیەکی

 . دەکرێن مندااڵن لە تاوانانەی بەم بەرانبەر نەبن
 

 ٢١١١ مایی ٢٣
 
  
 
 

 .گرنگیی پەرتووکخانەی ماڵەوە لە رۆشنبیریی مندااڵن
 
 
 
  
 
 
 

ـــدنەوە ـــ  زۆر خوێن ـــووە ســـەردەمەدا لەم پێویســـتە، و گرن ـــک بە ب ـــرۆڤ پێویســـتییەکانی لە یەکێ  دوای لە کە.. م
 وەکـو.. خوێنـدنەوە سـەر دێـتە ریزبەنـدی کـردن، یـاری و نووسـتن و خـواردنەوە و خواردن و پاک هەوای هەڵمژینی

 خـــۆراکی خوێنــدنەوەش گەشـــەبکات، و بڕســکێ ئەوەی بـــۆ هەیە هەمەجــۆرە خـــۆاراکی بە پێویســتی لەشـــمان چــۆن
 و گـۆش و هـۆش گەشـەکردنی بـۆ دەسـتدەهێنین بە هەمەرەنـگە زانیـاری و زانست خوێندنەوەوە رێگای لە. نەمێشکما

ــزر ــر و ه ــان و بی ـــتیل.. )زەینم ــێ( س ــدنەوە:" دەڵ ــە وەرزشــی خوێین ــدنەوە" هۆش ــۆیەکی خوێن ــی ه ــوون گرنگ  و فێرب
ـــنبیرکردنە ـــایەکە.. خۆڕۆش ـــا لە بنەم ـــەرەکییەکانی هەرە بنەم ـــتبوونی س ـــایە دروس ـــت تییەکیکەس  و تەواو و دروس

 . ژیاندا لە سەرکەوتوو
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 چانـدنی گرنگی لەسەر هاوڕان پەروەردە شارەزایانی.. مندااڵن رۆشنبیری گرنگەکانی کۆڵەکە لە یەکێکە خوێندنەوە
 منـداڵییەوە، لە هەر وایە باشـتر مندااڵندا، دەروونی لە منداڵیدا زووی قۆناخی لە خۆێندنەوە خۆشەویستی و حەز

.. پەرتـــووک هەمیشـــەی هـــاوڕێی ببـــنە و، بکەیـــن منـــدااڵنیان گۆڤارەکـــانی و پەرتـــووک ئاشـــنای و هـــۆگر منـــداڵ
 .ژیانیان لە بەشێک بە ببێت و، پێوەبگرن دەقی و بەسوودیان خوویەکی بە ببێت خوێندنەوەش

  
 جوانانەی رستە لەو" دەکەی جیهان گوزەری پەرتووک، خوێندنەوەی بە و، دایت خۆت ماڵی لە تۆ:" دەڵێ( داردین)

 دایکــت چـۆن کە لێـدەەکەم وات رۆڵەکەم:" هەڵکـۆڵراون میســرییەکان فەرعەونیـیە بەجێماوەکـانی دیـوارە لەسـەر کە
 ".زیاتر یا.. خۆشبوێت پەرتووکت ئاوهاش.. خۆشدەوێ

 
 دایکی) یناو بە هۆنراوەیەکدا لە ئینگلیزی شاعیرێکی.. مندااڵن بۆ خوێندنەوەدا لە دایکیش ئەرێنی رۆڵی دەربارەی
 :دەڵێ.. وە ە(خوێنەر

 
 هــــەبێ راســــــتیـت شـــاراوەی ســــامانێکی دەشـــــێ

 هــــەبێ زێــڕت سەنــووقێ و دوڕ لە پـــڕ قوتـــوویەک
 نیــــــت دەوڵەمـــەنـــــــتر مــــن لە هـەرگــــــــیز بـەاڵم
  دەخوێنێتەوە بۆم و دەکا فێرم هەیە دایکێکم من چونکە

  
ـــوو  ـــاڵێک، هەم ـــقان س ـــرایەر - ی١٤) رۆژی لە عاش ـــۆنەی بە دا( فب ـــی) ب ـــتی جەژن ـــی بە یەوە،( خۆشەویس  گەرم

 رۆژ، هەمـان کە نـازانن ئەوە خەڵکی زۆربەی بەاڵم.. دەکەن یەکتری بە پێشکەش سوور گوڵی و، دەکەن پیرۆزبایی
 بەرجەســـتەکردنی لە گوزارشــتە شئەمە( بخــوێنەوە منــداڵەکەت بـــۆ) نــاوی بە رۆژێکیشــە( فبــرایەر - ی١٤) رۆژی

ــتیی ــدنەوە خۆشەویس ــۆ خوێن ــدااڵن ب ــوێنی زۆر لە.. من ــدا، ش ــان رۆژەدا، لەم جیهان ــێوازێک بە هەریەکە خێزانەک  ش
 لە خوێنـدنەوەی و مندااڵن پەرتووکێکی هەڵبژاردنی: وەک دەدەن، ئەنجام چاالکی و دەگێڕن بۆنەیەوە بەم ئاهەن 

. قوتابخـانەدا لە یـا دەخـوێننەوە منـدااڵن بـۆ پەرتووکێک رۆشنبیریدا یانەیـەکی ەل کۆمەڵی بە یان.. خێـزاندا نێو
 بـوون، منـداڵ کە کاتێ دایکانیان، یا باوکانیان کە مندااڵنەوە، خودی الیەن لە پەرتووکێک چەند خوێندنەوەی یا

 گۆڤـارێکی یـا پەرتـووک کڕینـی بـۆ پەرتووکخانەکاندا بە گەڕان یا. بووە پەرتووکانە ئەو خوێندنەوەی بە حەزیان
 لەگەڵ رۆژەدا لەم کوردیشـمان منـدااڵنی.. بـاو بە دەبـوو ئێمەشـدا کوردسـتانی لە جـوانە نەریـتە ئەم خۆزگە.. تازە
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 پێشـکەش پەرتووکیـان و دەدا ئەنجـام رۆشـنبیرییان جۆراوجـۆری چاالکی و دەخوێندەوە پەرتووکیان خێزانەکانیاندا
 خەمی بە و خواست بە ببێت چاوگەشەکانمان منداڵە رۆشنبیریکردنی کە ازمدەخو ئەوەش هیوای.. دەکرد یەکتری بە

 . هەموومان سەرەکیمان
  

 و وریــا و ژیــر منــداڵی.. منداڵــدا رۆشــنبیریکردنی لە مــاڵەوەیە پەرتووخــانەی گرنگــی کە باســەکەمان ســەر دێیــنە
 و توانـا و بەهـرە لە سـوود ەوەیئ بـۆ دەسـتەوەیە بە زۆری کـاتێکی هاوینـدا پشـووی لە پەروەر، زانیـاری و زانست

.. منــدااڵنە گۆڤارەکــانی و پەرتــووک خوێنــدنەوەی بەســوودانەش، ئــارەزووە لەو یەکێــک.. وەربگرێــت ئارەزووەکــانی
 زانیــاری بە و زانســت بە کە دەبێــت ئەوە فێــری منــدااڵنەوە، گۆڤارەکــانی و پەرتــووک خوێنــدنەوەی رێــی لە منــداڵ

 و فراوانتـر رۆشنبیری ئاسۆی.. بکاتەوە داهێنان لە بیر و بدات، بەهـرەکانی و هـۆش و بیر زاخـاوی هەمەچـەشنە،
ــر ــتەوە بەرزت ــت جیاوازیشــی.. دەبێ ــدااڵنەی ئەو لەگەڵ دەبێ ــاخوێننەوە کە من ــایەخی.. ن ــدنەوە ب  دەرەوەی لە خوێن

 مـاڵەوەی نەیپەرتووکخـا بـۆیە نیـیە، کەمتـر قوتابخـانەدا نـاو لە خوێنـدن بەرنامەکـانی بـایەخی لە قوتابخـانەدا
 و بەرنـامە تەواوکەری و درێـژەدەر چـونکە.. دەزانـین رۆشـنبیری و پەروەردەیـی پێویستیەکی بە مندااڵن بە تایبەت

 .قوتابخانەدا لە خوێندنە پرۆگرامەکانی
  

ــان زانیارییەکــان تــوێژینەوە ــدییەکی کە ســەلماندووە، ئەوەی ــوان لە هەیە بەهـــێز پەیوەن ــدنەوە توانــای نێ  و خوێن
 و منـداڵ هـزری زاخـاودانی بـۆ پەروەردەیـیە، هۆکارێکی منداڵ، ماڵەوەی پەرتووکخانەی.. خوێندنـدا لە وتنپێشکە

 .پێشکەوتنی و گەشەکردن
  

 ."وایـە بـەرد سەر نەقـشی وەکو.. مـنداڵـیدا لە فـێربـوون:" دەڵێن وەکو
  

 دایک کە خێزانێکدا، لە منداڵ گەیشتنیپێ کە دەکەنەوە، ئەوە لەسەر جەخـت دەروونناسی، و پەروەردە شارەزایانی
 ماڵەکەیــــان، لە گــــرنگە بەشــــێکی پەرتووکخــــانەش گرتــــووە، پەرتــــووکەوە خوێنــــدنەوەی بە خوویــــان بـــاوکی و

 پێشـەن  خـوێنەری بـاوکی و دایـک چـونکە دەبن، پەرتووک خوێندنەوەی هۆگری و لێدەکەن چاویان منداڵکانیشیان
 لە ســـوود منـــداڵ دەشـــێ.. لێـــبکەن چاویـــان منداڵەکانیشـــیان ئەوەی ۆبـــ هەیە، تەواویـــان ئەرێنـــی کـــارتێکردنێکی
 و زانسـت خۆشەویسـتی مـاڵەوەدا، لە پەرتووکخـانە بـوونی تەنهـا بەاڵم وەرنەگـرێت، دایکی و باوک پەرتووکخانەی

 پەرتووکخـانەی ئەمیش پێویستە کە ئەوەی، لەسەر دەبێت سووریش.. دەکات شیرین و بەهێز منداڵ الی لە داهێنان
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 ئەو بــاوک و دایــک پێویســتە نەبێــت، منــداڵیش تــایبەتی پەرتووکخــانەی مــاڵەوە لە گەر.. هەبێــت خــۆی تــایبەتی
ــان پەرتووکــانەی ــرن هەڵی ــانکڕن و دەبژێ ــن، هەمەچەشــنە دەی ــۆ تــا ب ــوو ب ــان کەســانی هەم ــاربن خێزانەکەی .. لەب

 گەشـەکردن لە و زۆرزانین لە هەیە ئەرێنی رۆڵێکی و دەزانرێت پەروەردەیی گرنگی زۆر کەرەستەیەکی بە پەرتووک
 و، مــــاڵەوە و قوتابخــــانە پەرتووکخــــانەی و گشــــتی پەرتووکخــــانەی زۆری ئەمــــڕۆدا لە. مندااڵنــــدا دروســــتی و

ـــۆاری و پەرتـــووک بە دەوڵەمەنـــدییان ـــابەت، هەمە گ ـــاردەیەکی بە و رۆشـــنبیری پێـــوەرێکی بە ب  و شارســـتانی دی
 . دەزانرێت پەروەردەیی و پێشکەوتن

  
 گشــتی پەرتووکخــانەیەکی دا،( نەرویــج) واڵتــی گونــدێکی و گەڕەک و نــاحیە و قەزا و شــارێک هەر لە ونەنمــو بــۆ

 لە مامۆسـتایان، بـۆ و قوتابیان بۆ پەرتووکخانە بە کراوە گەورە، هۆڵێکی قوتابخانەیەکدا هەر لە.. هەیە گەورە
 ئاستی بە تایبەت پەرتووکی لە پڕ بێکیدۆاڵ پۆلێکیشدا هەر ناو لە هەیە، پەرتووکخانەیەک پۆلێکدا هەر بەردەم

 منداڵێکیشــــــدا هەر ژووری لە هەیە، پەرتووکخــــــانەیەک ماڵێکیشــــــدا هەر لە هەیە، پــــــۆلەوە ئەو خوێنــــــدنی
 و گۆڤـــار و پەرتـــووک فرۆشـــتنی پەرتووکخـــانەی ســـەنتەرێکدا و شـــەقام هەر لە.. هەیە قـــنج پەرتووکخـــانەیەکی

 بەشێکیاندا لە دەفرۆشن، میوەهاتیش و خواردنەەوە و خواردەمەنی کە یمارکێتانە لەو تەنانەت.. هەیە رۆژنامەکان
 هەن، ئەوروپـی تری دەوڵەتی زۆر راستیشدا لە.. مندااڵن پەرتووکی تایبەتیش بە داناون فرۆشتن بۆ پەرتووکیان

 . نەرویجەوە پێش لە بورەدا لەم کە
 
 تێـدا پەرتووکخـانەنەی مـاڵەی ئەو.. گرنگتـرە مـاڵەوە چێشـتخانەی لە ماڵەوە، پەرتووکخانەی ئێمەشەوە، الی بە

 پێویسـتە" رووحــە بـێ گیـانێکی.. پەرتـووک بەبێ ماڵێک:" دەڵێ( شیشرۆن..)دەزانـم ناتەواوی ماڵێکی بە.. نەبێت
 و، دابنــرێ مــاڵ رازانەوەی بــۆ و جــوانی بــۆ دیکۆرێــک وەکــو تەنیــا مــاڵەوە پەرتووکخــانەی نابێــت بڵێــین، ئەوەش

ـــانی ـــ پەرتووکەک ـــن، انخوێنەری ـــتە نەب ـــدااڵن لە وا پێویس ـــن من ـــبن کە بکەی ـــاوڕێی ب ـــەی ه ـــووک هەمیش  و پەرت
 بـــۆ لەبـــار و بەســـوود پەڕتـــووکی ڵبژاردنـــی هـــه لە پێویســـتە.. ژیانیـــان لە بەشـــێک بە ببێـــت خوێنـــدنەوەش

 . بکەین هاوکارییان پەرتووکخانەکانیان
  

ــنەوە الی بە ــی لە: م ــداڵە ئەو دیمەن ــرە من ــیە، جــوانتر ژی ــک و شــتووەدانی کە نی ــا پەرتووکێ ــارێکی ی ــراوەی گۆڤ  ک
 . دەڕوانێت لێی وردی بە و دەستەوەیە بە مندااڵنی
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 :ماڵەوەدا لە مندااڵن پەرتووکخانەی ئامانجەکانی
  

 خـوارەوەدا خـااڵنەی لەم ، چاوگەشـەکانمان منـداڵە بـۆ مـاڵەوە پەرتووکخـانەی گرنگـی ئامانجێکی چەند کورتی بە
 :چڕدەکەینەوە

 
 و بیـر زاخـاوی بەسـوود هەمەچەشـنەی زانیـاری و زانست بە کە دەدات مندااڵن یارمەتی ماڵەوە، انەیپەرتووکخ -١

 .دانەمێنێت رۆشنبیر خۆیان و بدەن هۆشیان
.. و هـاوڕێی بە دەبێـت پەرتـووک و، دەگرێـت پێـوە خووی و رادێت خوێندنەوە لەسەر منداڵییەوە لە هەر منداڵ -٢

 .ژیانی لە گرن  بەشێک بە دەبێت خوێندنەوەش
 بەرز پەنــدی و جــوان بەهــای دەڕوات، دروســتدا و راســت ئاراســتەیەکی بە و، فێردەبێــت جــوان خــووی و رەوشــت -٣

 .وەرردەگرێت
 و خۆشی و چێژ خوێندنەوە ـ٥. دەکـرێنەوە بەردەمیدا لە رۆشنبیری دەرگاکـانی دەکات، فـراونتر شارەزایی بازنەی -٤

 .پێدەبەخشێت دڵخۆشی
 بە ئاسـانی بە رامـان، و دامـان بـێ دەتوانێـت.. دەبـن زیـاتر رستەکانی و وشە سامانی و، دەبێت وترپارا زمانی -٥

 .بکات خۆی ناخی لە و هـزر لە گوزارشت نووسین، بە و قسە
 .بیردەکاتەوە دروستیش و راست شێوەیەکی بە دەبێتەوە، بەرزتر تێگەیشتنی ئاستی و دەبێیت زۆرزانتر -٦
 و، ببێتەوە کێشەکانی رووبەڕووی و ببەستێت خۆی بە پشت دەتوانێت.. دەبێت دڵنیا و ەخۆبڕواب کەسایەتییەکی -١

 .دابنێت بۆ چارەسەریان
 .دەدات داهێنان هەوڵی و، دەبێت زیاتری زنیاری ئارەزووی.. دەدات تواناکانی و بەهرە بە گەشە -٨
 .ێوەردەگرێتل سوودیان پێویستدا کاتی لە دابێت لەبەردەست پەرتووکی گەر منداڵ -٩
 نێـوان لە و راگـۆڕینەوە و دەمەتەقـێ و رۆشنبیری پەیوەندی بەهێزکرددنی بۆ هاندەرە ماڵەوە، پەرتووکخانەی -١١

 .خێزاندا ئەندامانی
 پرسیارانەی لەو بەشێک وەاڵمی.. دان منداڵ بەردەستی لە کە گۆڤارانەی و پەرتووک ئەو خوێندنەوەی هۆی بە -١١
 .کەوندەستیدە دان، هزری لە کە
 گۆڤار و پەرتووک دوای بە و، دەکات گشتی پەرتووکخانەی سەردانی ئارەزووی ماڵەوە، پەرتووکخانەی رێی لە -١٢
 .گشتی پەرتووکخانەی دانەبڕاوی و هەمیشە خوێنەرێکی بە دەبێت ئایندەشدا لە.. دەگەڕێ زیاتردا سەرچاوەی و
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ــەر زۆربەی -١٣ ــاعیران و کەڵەنووس ــنبیرانی و ش ــراوی رۆش ــانی ناس ــداڵییەوە لە کە لەوانەن جیه ــاڵەوەدا، لە من  م
ـــان ـــدنەوەی بە خووی ـــووکەوە خوێن ـــوون پەرت ـــان.. گرت ـــی لە کە ئەوان ی ـــوێنەر خێزانێک ـــنبیردا و خ ـــان رۆش  چاوی

 .دیارن پێووە باوکیان و دایک کارتێکردنی و هاندان رۆڵی.. هەڵهێناون
  

 :دەڵێ کە.. ێنمدەه نووسینەم بەم کۆتایی( الیـلی دیگــۆن) وتەیەی بەم
 
 ".پارە لە پڕبێت جزدانەکەت کە لەوەی باشترە پەرتووک، لە پڕبێت پەرتووکخانەکەت"

 
 ٢١١١ جوونیی ٣

  
 

 
 

 .ئەندێشەی زانستیی لە ئەدەبی مندااڵندا
 
 
 
 
 
 
 

 ایپێکهێنـ لە زەینییە توانای ئەندێشە.. بووە مرۆڤ هاودەمی( خەیاڵ) ئەندێشە زەویدا لەسەر مرۆڤ بوونی لەگەڵ
 داهـاتووەوە بە یـا ئەمـڕۆ یـا رابـردوو بە پەیوەنـدی کە دیـاریکراو، بـابەتێکی دەربـارەی جیاواز، داهێنراوی وێنەی
 تێگەیشـتنی و پێشـبینی و هــزر لە و شـارەزایی لە کەسـە ئەو تێنەپەڕیـوە، بابەتەدا بەو مـرۆڤ پێشتر کە هەیە،
 گرنگتـرین پێشـبینیکردن، و ئەندێشـەفراوانی و ێشـەکردنئەند توانای.. بووە گەاڵڵ الی و هەڵیهێنجاندووە خۆیەوە
 .ئاساییدا ئەندێشە کەسانی لەگەڵ پێدەبەخشێت جیاوازیشی و مرۆڤە کەسایەتی سیمای
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 و بـێ گەشـبین کە دەکـات مرۆڤ لە وا ئەندێشەە ئەوە.. داهێناندا پێکهێنانی لە بنەڕەتییە پێکهاتەیەکی ئەندێشە
 لە بیــر و بــدا پێشــکەوتن هەوڵــی و بکــات ئەندێشــە هەمیشــە و کــۆڵنەدات ،و نەبــێ قایــل چەقبەســتوو ژیــانی بە

 لە ســەمەرەتر، و ســەیر تــازەی داهێنــانی و گۆڕانکــاری پیرەوەچــوونی بە بــۆ ئامــادەبێ و بکــاتەوە تــازە داهێنــانی
 .دووردا یا نزیک داهاتووییەکی

  
 و فەڵسـەفە و زانیـاری و مرۆییەکـان نسـتەزا و هونەر لەبواری بەڵکو، نییە، بوونی ئەدەبدا لە تەنها ئەندێشەیش

 .هەیە بوونی سیاسەتیشدا بواری لە تەنانەت و ئابووری
  

 ئەم بۆ گشتی پێناسەیەکی لەسەر ئێستا تا بەاڵم کراون،( زاستی ئەندێشەی) چەمکی بۆ جیاوازیش پێناسەی گەلێ
 .رێنەکەوتوون ئەدەبە جۆرە

  
 .داهێنا زانستیی ئەندێشەی زاراوەی( زاكهۆکۆجی) دا(١٩٢٦) ساڵی لە جاریش یەکەمین بۆ
  

 زادەی بوارەکانـدا، هەمـوو لە سـەمەرەکان و سـەیر داهێنـانە هەموو هونەرییەکان، و ئەدەبی شاکارە هەموو بێگومان
 هەوڵـی و هیـوا و بـڕوا سایەی لە دواتر چنیون، پەرگەمای و پۆ ئەندێشە پێشا لە مرۆڤن، ئەندێشەی و ئەندێشە
 . راستی بوونەتە و هاتوونەتەدی و بوونە بەرجەستە پراکتیکی، تاقیکردنەوەی بە مرۆڤـدا، بێوچانی

 
ــــدە، ــــەی کە هەرچەن ــــتیی ئەندێش ــــارەی زانس ــــدراوێک دەرب ــــتا کە دەدوێ ئەنجام ــــەە هەر هێش ــــرۆڤ و ئەندێش  م

 ونــاکر زانایــان بیــری باشــتر ئاینــدەیەکی بەرەو کە هەیە، ئەوەی توانــای بەاڵم.. نەهــاتۆتەدی و پێینەگەیشــتووە
 . پێببەخشێت سەرکەوتنیان هیوای و وزە و، بکاتەوە

 
( داهێنانەکــانە دایکــی پێویســتی) دەڵــێن وەکــو یەکتــرین، تەواوکەری زانیــاری، و ئەدەب ئەندێشــە، و پێویســتی
 ئەندێشە پاڵنەری و هاندەر و گرن  هۆکارێکی خۆشتر، و ئاسانتر ژیانێکی بۆ و تازە داهێنانی بۆ مرۆڤ پێویستی

 . تازە داهێنانی بۆ و دۆزینەوە بۆ بووە
  
  گڵۆپی و کارەبا وزەی داهێنەری( ١٩٣١ - ١٨٤١: ئەدیسۆن ۆماس) جیهانی و ئەمریکی کەڵەزانای: نموونە بۆ
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ــایی ــاتر و، کارەب ــانی هەزار لە زی ــوو پێویســتی.. تــر داهێن ــامی بە ب ــردنەوەی و ئەندێشــە ئیله ــان، لە بیرک  داهێن
 دایکــی دەکەوێــت، نەخــۆش ســەختی بە پڕێکــدا لە ئەدیسـۆن دایکــی درەنــ  یەکیئێــوارە: جــۆرەیە بەم چیرۆکەکەشـی

 بەاڵم هەیە، خێــرا نەشــتەرگەری بە پێویســتی دایکــت: پێــووت یزیشــکەکە پشــکنین، دوای پزیشــکێ، الی بــۆ دەبــات
 رەوەلێـ.. دەکەیـن بـۆی بەیـانی بکەیـن، بـۆ نەشـتەرگەرییەکەی چـرادا رووناکی بەردەم لە ناتوانین شەوە، وا ئێستا
 بکاتەوە، رووناک شەو تاریکی کە بکاتەوە، ئەوتۆ ئامێرێکی داهێنانی لە بیر کە ئەدیسۆن ئەندێشەی کەوتە ئەوە
 و ئەندێشـە پراکتیکـی بە ئەدیسـۆن ئەوەبـوو بـدەن، ئەنجام نەشتەرگەری کاری شەوانیش بە بتوانن پزیشکەکان تا

 لەســەر نەزۆک، و شکســت تــاقیکردنەوەی( نــۆ و ەتنەو و ســەد نــۆ) دوای.. جێبەجێکــردن بــواری خســتە بیــرۆکەکەی
 هەتـایە تـا کە.. داهێنـا کارەبـایی گڵـۆپی و کارەبـایی وزەی.. بەدەسـتهێنا سەرکـەوتنی تاقیکردنەوەیدا هەزارەمین
 نــاوی( داهێنانەکــان دایکــی) بە دەتــوانین کە ئەدیســۆنن، داهێنــانەی ئەم و بیــری ئەندێشــە قەرزاری ئــادەمیزاد

 . داهێنا ئەدیسۆن بە داهێنانەی ئەم بوو شپێویستی.. بەرین
  

 ئەندێشـە بە ناودەبرێـت( داهێـنەر مامۆسـتای) بە کە( ١٢٩٤ - ١٢١٤: بیکـۆن رۆجەر)  ئینگلیـزی فەیلەسووفی و زانا
 بفڕێـت، پێـی بە ئاسـماندا بە کە بکـات، دروست ئەوتۆ ئامێرێکی دەتوانێت مرۆڤ ئایندەدا لە: وتی کرد، پێشبینی

.. دەریاکـانەوە بـن قـوواڵیی بچێـتە بتوانێـت ئـامێرێکیش بکـات، پەی دەریاکانـدا بە لێـدان سـەوڵ ێبەب ئامێرێکیش
 و فــرۆکە کردنــی دروســت بیــرۆکەی ســەردەمەدا لەو کە.. کــرد تریشــی پێشــبینییەکی چەنــد لەمــانە بــێجگە رۆجـــەر

ــتیی ــای کەش ــانوقم و دەری ــوون ئەردا لە( غەواســە)زەری ــۆی.. نەب ــبینی و خەون ئەم بەه  بەوە رۆجەریــان یانە،پێش
 .برد ناویان شێت بە.. داوە الی ئاین لە و داوە دەست لە هۆشی کە تاوانبارکرد،

 
.. راسـتی بە بـوون و هاتنەدی دا زانیاری و کۆشش سایەی لە رۆجەر پێشبینییەکانی و ئەندێشە ساڵێک چەند دوای

ــانوقمی و زەبەال  پــاپۆڕی و ئاســمانی کەشــتی و فــرۆکە و بــاڵۆن  تــر ئــامێری.. ســەدان.. ســەدان بە و زنمە زەری
 . کران دروست

  
 جـۆرە گرنگتـرین بە ئەدەب، لقەکـانی لە گـرنگە لقێکـی و ئەدەبـی هـونەری لە جـۆرێکە زانستیی ئەندێشەی ئەدەبی
 کۆمەڵە لە بریتییە زانستیی، ئەندێشەی ئەدەبی. هەیە شیاوی و بەرز پێگەیەکی و، دەزانرێ سەردەمە ئەم ئەدەبی

 ژیانی بە پەیوەندی زیاتر زانستیی، ئەندێشەی ئەدەبێ.. داهاتوو دەربارەی زانستیی گریمانەیەکی و وونبۆچ و بیر
.. داهێنەران و زانایان تواناکانی دەرخستنی بۆ و، داهێنان بۆ گرن  و پێویست دەروازەیەکی بۆتە.. هەیە مرۆڤەوە
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 دەشـی ترسانەش ئەو و هیوا قبوڵکردنی بۆ رۆڤەم بیری و هزر و هۆش ئامادەکردنی ئامانجی و داهاتووە ئەدەبێکی
 .بێنەڕێی داهاتوودا لە
  

 و کـات کۆسـپەکانی بەسـەر و دەبیـنن سنوورەکان پشتەوەی بوارە، ئەم نووسەرانی زانستییدا، ئەندێشەی ئەدەبی لە
 فراوانەوە، و تەسەل ئەندێشەێکی بە دەدەن، داهاتوو دەرگای لە دیاریکراو کاتێکی بێ بازدەدەن، مەحاڵدا و شوێن

 نـاکرێ و مەحـاڵە هیوایانـدا و بـڕوا فەرهەنگـی لە دەڕوانـن، تازەتر جیهانێکی لە گەشبینییەوە لە پڕ چاوێکی بە
 . نییە جێیان

  
 و نــامۆ جیهــانێکی بەرەو و پێــدەگرێ باڵــت کە ئەفســووناوییەیە، ئەدەبە جــۆرە ئەو زانســتیی، ئەندێشــەی ئەدەبــی

 سـەر بۆ دەتبات و، دەکات هیوات و بڕوا کەشتی سواری یا.. دەبات عاجباتیت لە پڕ سەمەرەی و سەیر ئەفسانەیی
 .راستییەکان پشتەوەی جیهانێکی دەتباتە.. دەکات ئاشنا نەزانراو گەردوونێکی بە و، دوورەکان ئەستێرە و مان 

 کە ـ یەکدەگرن یئاسمان تیژڕەوی بەرماڵێکی لەسەر یا.. دەبن باڵـدار ئەسپێکی پشتی سواری خـوێنەر و نووسەر یا
 قـوژبنی و کـون بە و ئاسـمان بە رێگـری و سانسـۆر بەبـێ ـ چنیوێتی و کردووە تەونی زانستیی ئەندێشەی نووسەری
 . رادەگەیەنن تازە جیهانێکی خۆشتر ژیانێکی مژدەیەکی هـیوا، بڵندگۆی بە.. دەسووڕێنەوە جیهاندا

  
 فەنتـازی و ئەدەبـی تەکنیکـی بە و زانسـتیی ئەندێشـە بە پشـت تێیـدا نووسـەر دا، زانسـتیی ئەندێشەی ئەدەبی لە

 لە فەلسەفەشــی تەنــانەت و تەکنۆلــۆژی و بیۆلــۆژی و فیزیکییەکــان زانســتییە تیــۆرە و گریمانەکــان کە دەبەســتێت،
 . خۆگرتوون

  
ـــی ـــدا ئەندێشـــە کە ئەدەبەیە، جـــۆرە ئەم زانســـتیی، ئەندێشـــەی ئەدەب ـــادە تێی ـــتەی و، گوش ـــان بەرجەس  و هیواک
 و دەڤەر یـان.. هەبێـت جیـاواز ژیـانی تریشـدا ئەسـتێرەکانی لە وایە پێیـان کە دەکـات، مرۆڤ ئەمڕۆی نیخەونەکا
ــانێکی و بەهەشــت ــر ئەندێشــەی جیه ــرۆڤ هێشــتا کە دەکەن، دروســت ت ــی م ــانە ئەو دەشــێ.. نەگەیشــتوون پێ  جیه

ـــت ئەندێشـــەییە، ـــام بە ببێ ـــۆ ئیله ـــانی ب ـــک زانای ـــا و فیزی ـــان و تەکنۆلۆژی ـــکەو و، داهێن ـــاقیکردنەوە نەب ـــۆ ت  ب
 . جێبەجێکردنی

 
  سەرەتادا لە گەرچی.. هەیە جیهاندا لە خوێنەری و هەوادار ملیۆنان بە زانستیی ئەندێشەی ئەدەبی ئەمڕۆدا، لە
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ــتی رووبەڕووی ــی و بەرهەڵس ــۆوە زۆر رەخنەیەک ــتا لە بەاڵم.. ب ــەر ئێس ــی لەس ــایانەی تەخت ــانی ش ــدا جۆرەک  ئەدەب
 . دانیشتووە

  
 رەگـی راسـتیدا لە بەاڵم دەکرێ، ناوزەند ئەدەب مۆدێرزمی و تازە لقێکی بە زانستیی، ئەندێشەی بیئەدە ئەگەرچی

 داستان دەیان بە کوردیشمان، فۆلکلۆری ئەدەبی لە.. هەیە گەالندا فۆلکلۆرییەکانی چیرۆکە و ئەفسانە و داستان لە
 چیرۆکی: نموونە بۆ.. زانستییەوە ەندێشەیئ ئەدەبی چوارچێوەی دەچنە کە هەن، نەزیلەمان و چیرۆک و ئەفسانە و

 دەکات، دروست فەلەکێک و چەرخ پەتک و دار لە جادوباز، پیرەژنێکی کە( فەلەک و چەرخ و پیرەژن) ئەندێشەی
 فەلەکەکەی و چەرخ سـواری و دەدات فریـو پاشـایەک کـچە دووردا، شـارێکی لە دەچێت و، دەفڕێ پێی ئاسماندا بە

 . بووە ئاشقی و بینیوە پاشایەی کچە ئەو خەوندا لە کە پاشایەک کوڕە بۆ دەیبات و ڕندەف ئاسماندا بە و دەکات
  

 بە ســـیمرخ، پشـــتی لەســـەر یـــا باڵـــدار، ئەســـپێکی ســـواری بە خێـــرا، فریارەســـێکی وەکـــو چیـــرۆک پـــاڵەوانی یـــا
( خـان مەدیئەحـ) ی(زیـن و مەم) چیرۆکـی لە تەنـانەت.. هەیە ترمان نموونەی گەلێ.. فریادەکەون چاوتروکانێک

 . تێدایە گەورەی پشکی زانستیی ئەندێشەی یشدا
  

( هێکس) بە کە جادوباز پیرەژنی.. هەن زانستیی ئەندێشەی ئەفسانەی چەندین نەرویجیشدا، فۆلکلۆری ئەدەبی لە
 چەنـدین و بفڕێ ئاسماندا بە ئاسایی رۆکێت گسکە بەو توانیوێتی درێژ دارای کلک گسکێکی سواری بە. دەبەن ناوی

 . بدات ئەنجام شەڕ یا خێر اریک
  

ــزانین ئەوەش پێویســتە ــوان لە کە ب ــی نێ ــرۆکە و زانســتیی ئەندێشــەی ئەدەب ــاوازی زانســتییەکاندا، چی .. هەیە جی
 دەربــــارەی کە هــــۆنراوانەن، و چیــــرۆک ئەو دووەمیــــان بەاڵم دەســــووڕێتەوە، داهــــاتوودا خــــۆلکەی لە یەکەمیــــان

 . هاتوونەتەدی ئەمڕۆدا لە یا رابردوو لە کە دۆزینەوە، و داهێنانەکانین، و زانایان سەرگوزشتەی
  

 داهێنـان، و زانسـتیی بیـری پێکهێنـانی لە خـوێنەرانە هانـدەری و هاوکـار زانسـتیی، ئەندێشـەی ئەدەبـی کورتی بە
 و بێوچان تێکۆشانی یا زانیاری، و زانست رۆڵی گرنگی لە خەڵکییە تێگەیشتنی قووڵکردنی و فراوانکردن هاندەری

 . ژیاندا لە هیواخوازی و ەشبینیگ
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 ی(کیـــلەر..)حەڤــدەمین ســەدەی بــۆ دەگەڕەێــتەوە زانســتیی، ئەندێشــەی ئەدەبــی نووســینی بــۆ دەســتپێک و هەوڵــدان
 نــاوی بە رۆمـانێکی حەڤدەمینــدا، سـەدەی لە. بــوو( ماتماتیـک) بیرکــاری بـواری گەورەی زانــایەیەکی کە ئەڵمـانی،

 هـاتنە ئینگلیـزیش و ئەمريکـی تـری نووسـەرێکی چەنـد.. کـردەوە باڵوی و ووسین( سەرمان  بۆ گەشتێک دەربارەی)
 . نووسیون زانستییان ئەندێشەی رۆمانێکی چەند ئەوانیش و، بوارەکەوە

  
 سـەدەی لە و، هەڵـدا سـەری نۆزدەمینـدا سـەدەی لە تـازەیەی، نـاوەرۆکە و فـۆرم بەم زانسـتیی، ئەندێشـەی ئەدەبی

 رەگـی کـۆن سـۆڤیەتی یەکێتـی و ئەوروپـا و ئەمریکـا وەکو، پێشکەوتووەکانی ەسازییەپیش واڵتە لە بیستەمینیشدا،
 .کرد گەشەی و سەلماند خۆی و کرد
 

 زانستیی، ئەندێشەی ئەدەبی بنیاتنانی لە دەستپێشخەربوو( ١٩١٥ - ١٨٢٨: فێرن جۆن) فەرەنسی بلیمەتی نووسەری
 ئەندێشەی ئەدەبی باوکی بە و بنیاتنەر بە فێرن جۆن ۆیەب.. بەرداکرد بە فەنتازی و تازە و پێشکەوتوو شێوازێکی
 بـۆ گەشـتێک) و( ١٨٦٣: باڵۆنێکـدا لە هەفـتە پێـنج) نـاوی بە نووسـەرە ئەم رۆمانی یەکەمین.. دەناسرێ زانستیی
ــرا، ئەندێشــە و خەون بە رۆمــانەی ئەم ئەگەرچــی( ١٨٦٥ :مانــ  بــۆ زەویــیەوە لە) و( ١٨٦٤ :زەوی بۆشــایی  دەزان

 سـەر گەیشـتە دا،( ١٩٦٩ی گەالوێـژ ی٢١) لە( ١١ ــ ئەپۆلۆ ئاسمانی کەشتیی) ئەوەبوو.. هاتەدی ەکەیخەون بەاڵم
 ئەندێشـە و خەون بەمەش.. مانـ  سـەر خسـتە پێـی کە مـرۆڤە یەکەمـین( ئارمســترۆن  نیــل) کەشـتییەوان مان ،

ــری جــۆن وپێشــبینیەکەی ــاتەدی فێ ــوو و ه ــتی بە ب ــری جــۆن باسیشــە شــایەنی.. راس ــزیک فێ ــتا ەین ــان هەش  و رۆم
 .کەمترنین هێنان ناومان رۆمانانەی لەو بایەخیان کە نووسیون، تری شانۆنامەی

 
 :گرنگی ئەندێشەی زانستیی لە ئەدەبی مندااڵن دا

  
 کە.. ژیانیـان ناوەندی و یەکەم قۆناغی لە تایبەتیش بە فراوانن، و تیژ ئەندێشەێکی خاوەن سروشتی بە مندااڵن

 بە راسـتیبن وەکـو هەر هەیە، ئەندێشـەییەکان شـتە بە بڕوایـان منـدااڵن دەزانرێن، سەرکەش ئەندێشە قۆناغی بە
 و شـاخ دەدوێ، و دەزانـێ کوردی زمانی چۆلەکە دەفڕێت، و هەیە باڵدار ئەسپی کە، بڕوادەکەن مندااڵن.. الیانەوە
 رۆژ بە ئەسـتێرەکان دەکەنێ،پێـ مانـ  دەتـۆرێ، و زویردەبێ پێنووس دەگری، ئاسمان نییە، تەوا نیوانیان رەشەبا
 .هەتا...یخدەدات فیلێک مێروولەیەک دەنوون،
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 زانایــانی.. هەژمـــاردەکرێ مــرۆڤ ژیــانی قۆنــاغی هەســتیارترین بە و ناســکترین بە و گرنگتــرین بە قۆنـاغەش ئەم
 دروسـت قۆنـاغەدا لەم مـرۆڤ کەسـایەتی هەشـتای سـەدا لە کە دەکەنەوە، ئەوە لەسەر جەخـت هـەردەم دەروونناسی

 . داهاتوون مندااڵنیش دەکەینەوە، داتوو لە بیر هەرەم ئێمە.. دەبێت
  

ـــەی  کە بابەتـــانەی ئەو هەمـــوو لە هەیە، ئەرێنـــی گرنگـــی رۆڵێکـــی دا، منـــدااڵن ئەدەبـــی لە زانســـتیی ئەندێش
 بیـر وویر لە منداڵ، کەسایەتی پێشخستنی لە هەیە گرنگیشی رۆڵێکی.. هەیە مندااڵنەوە ئەدەبی بە پەیوەندییان

 . دا زمان و داهێنان و گوزارشتکردن و
  

 هەیە کاریگەریی و گرنگی دەبینێتەوە، خۆی هۆنراوەدا و چیرۆک لە زیاتر کە مندااڵن، زانستیی ئەندێشەی ئەدەبی
 جورە ئەو تەنانەت مندااڵن، ئەدەبییەکانی شاکارە گرنگترین. مندااڵن بیری گەشەکردنی لە و بەهـرە زاخاودانی لە

 ئەندێشـە بە پشت ئەوانەش نزیکن، راستتیەوە لە و دەبرێن ناو( راستی رووداوی) واتە ریالیزم بە کە بانەشئەدە
 . سەرەکییانە رەگەزی ئەندێشە.. و دەبەستن

  
 زانست زیاتری شارەزاییەکی بە پێویستی ، مندااڵن بۆ زانستیی ئەندێشەی هۆنراوەی و چیرۆک نووسینی بۆ بێگومان

 لەسـەر جەخـت پێویسـتە دەنووسـن، منـدااڵن بـۆ زانستیی ئەندێشەی بابەتی کە نووسەرانەی ئەو. .هەیە زانیاری و
 لە کە زانسـتیی ئەندێشەی چیرۆکی تایبەتیش بە بکەن، مندااڵن وبیری هزر و ئەندێشە گەشەکردنی و فراوانکردن
.. دەکــات هۆشــییەکانیان توانــا بە گەشــە و دەورووژێنــی منــدااڵن ئەندێشــەی زیــاتر بابەتــانەیە، ئەو پێشــەنگی

ـــە ـــوەیەکی لە پێویستیش ـــۆژیکی چوارچێ ـــاریکراودا ل ـــاربکەن، دی ـــاوی ک ـــا ئەو رەچ ـــتییانە و بنەم ـــکەن پێویس  کە ب
 زانسـتیی راسـتییە لە دوور زیندەخەونی و پاڵو ئەندێشە و وڕینە نابێت.. هەیە مندااڵنەوە ئەدەبی بە پەیوەندییان

 ئەمانەشــدا، لەگەڵ.. نیــیە زانیــارییەوە بە پەەیووەنــدییان هــیچ کە بــکەن، منــدااڵن بە پێشــکەش زانیارییەکــان و
 . بکەن مندااڵن نێوان توانای جیوازی رەچاوی پێویستە

  
 ئاسـنین، پیـاوی باتمـان، دایـزەر، گـرین سـۆپرمان،)  فیلمـی یـا درامـا زنجیـرە کە دەزانـێ، وا هەنـدێ: نموونە بۆ

.. زانســتییەوە ئەندێشــەی چیرۆکەکــانی ریزبەنــدی خــراونەتە کە( كەســایەتییانە لەم تــری فیلمــی شەمشــەمەکوێرە،
 لە پاڵەوانەکانیـان چـونکە.. بنەمان بێ و پڕوپووچ ئەفسانەیی ئەندێشەی فیلمانە زنجیرە ئەم راستیدا، لە بەاڵم

 چیرۆکانە ئەم بیرۆکەی.. براوەن و سەرکەوتوو هەردەمیش و نامرن و نایا دەرەقەتیان کەس هەرگیز و توانابەدەرن
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 توانـابەدەرانە پـاڵەوانە ئەم.. نـراون بنیـات رق و دوژمنـایەتی و وێرانکـاری و کوشتن و شەڕ و توندوتیژی لەسەر
 و رق فێــری لێیــانەوە دەگەیەنــن، منــدااڵن گەورە زیــانێکی فیلمــانە ئەم.. نیــیە پیاوەتییــان و چــاکە کــارێکی هــیچ

ــوویی ــان سەرەکێشــی و چەقاوەس ــن بەخــش زی ــۆیە.. دەب ــانە ئەم ب ــانەن فیلم ــاچنە و ئەفس ــر ن ــری ژێ ــی چەت  ئەدەب
 و شـەڕ دژی.. و هەیە پیـرۆزی مەبەسـتێکی و ئامـانج زانسـتیی، ئەندێشـەی ئەدەبی چونکە.. زانستییەوە ئەندێشەی

 . ئاوەدانییە و پێشکەوتن هاندەری.. و وێرانکارییە
  

 لە پڕ جیهانێکی لە و، بکا ردەپەروە و گۆش فراوان زانستییەکی بە مندااڵن کە ئەوەیە زانستیی، ئەندێشەی کاری
ــی ــەوز خەون ــوادا، و س ــۆ هی ــانێکی ب ــدەی جیه ــان ئاین ــان و، بەرێ ئامانجەکانی ــنە کە دەدات یارمەتیی ــدااڵنی بب  من
 . وهیواخواز داهێنەر و گەشبین هەمیشە

  
 .مندااڵن زەینی بنیاتنانی پێکهاتەکانی بەرزترین لە یەکێکە زانستیی، ئەندێشەی ئەدەبی

 
 :دێشەی زانستیی مندااڵن، لەسەر سێ کۆڵەکەی سەرەکی وەستاوەئەدەبی ئەن

  
 ئەوان بە پێشـکەش نووسینەکەی و دەنووسێ مندااڵن بۆ کە بزانێت ئەەوە پێویستە بوارە، ئەم نووسەری: ئـەدەب -١

 غەکانقۆنا تایبەتمەندییەکانی و، مندااڵن فەرهەنکی و زمان و هونەرییەکان پێویستییە رەچاوی پێویستە.. دەکات
 شـێوە ئاسـانترین بە و، بکـات نووسـینەکانی پاڵەوانەکـانی شـیاوی رۆڵـی هەڵبژاردنـی و داڕشـتن شێوازی و منداڵی

 . بگەیەنێت مندااڵن بە و دابڕێژێ نووسینەکانی بیرۆکەی
  
 بمـانەوێ بنیـاتنرابێ، وادا بیرۆکەیەکـی لەسـەر کە نیـیە، سنووری بەرهەمدار ئەندێشەی و ئەندێشە: ئەندێشە -٢

 . پێبدەین پەرەی
  
 بە و کــردن پێشــبینی بە ئەندێشــە پێشــا لە کە هەن، هــونەری و ئەدەبــی داهێنــانی نمــوونەی گەلــێ: زانیـــاری -٣

 . لێوەرگرتوون سوودی ئادەمیزاد و هاتوونەتەدی دواتر چنیونی، یارییەکان زا راستییە بە پشتبەستن
  

  پێستی لە چیرۆکەکانیان پاڵەوان ناشبێت بەتەکانیاندا،با لە نەکەن زیدەڕۆیی بوارە ئەم نووسەرانی پێویستە



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

605 
 

 و ئەفســـانە نێـــوان لە نەتـــوانن و دووربـــخەنەوە راســـتییەکان لە منـــدااڵن کە رادەیەی ئەو تـــا دەربـــکەن، خۆیـــان
 .بکەن جیاوازی راستییەکاندا،

  
 میـانەی لە دەتـوانین ،دا منـدااڵن دروسـتی پەرەوەردەکردنـی لە هەیە گرنگـی رۆڵێکـی زانستیی، ئەندێشەی ئەدەبی

 مندااڵنـــدا دەروونـــی لە نیشـــتمانییەکان و مرۆییەکـــان بەهـــا ئاســـان شـــێوەیەکی بە ئەندێشـــەییەکانەوە، چیـــرۆکە
 تایبەتیش بە زانستیی، ئەندێشەی ئەدەبی کە باشە پێیان پەروەردە و دەروونناسی بواری زانایانی بۆیە.. بڕوێنین
 . بنەڕەتییەکاندا قوتابخانە لە ێندنخو پرۆگرامەکانی و پەیڕەو بخرێتە چیرۆک

  
 و، دەبینـێ زینـدەخەو و دەکـات ئەندێشـە خـۆی، ئــارەزووی بە منـداڵ زانسـتییدا، ئەندێشـەی ئەدەبی لە کورتی بە

 خـۆی سـنووردارەکانی تایبەتییە توانا سنوووری و ببەەستێ خۆی لە شاباڵ دوو ئەندێشەكردنەوە، رێی لە دەتوانێت
 زەحـمەتە کە بکات درێژ شتانەی ئەو بۆ دەست.. بفڕێ شوێندا و کات و کۆسپ بەسەر دڵی یکام بە بە و، ببەزێنێ

 زەبەنـدەی و زۆر هەبـووە لەو چێـژ خۆشـی هەوەسـی بە. بکـات جەڵەویان و لیاو بتوانێت و، گاتی بیان راستیدا لە
 تـازەی داهێنـانێکی مـووهە وەرگرتنـی بۆ کراوەبێت هۆشی ببێتەوە، رووناک هیواش تیشکی بە.. وەربگرێ بەردەستی

 . بکەوێت سوودبەخش و تازە شتی دوای هەمیشەش.. گەڵیاندا لە راهاتن و ژیان
 
ــۆ زانســتیی چیرۆکــی تــایبەتی بە تــازەیە، زانســتیی ئەندێشــەی ئەدەبــی دا، کــوردی ئەدەبــی لە  چــرۆی منــدااڵن ب

 سـەرەتا قۆنـاغی لە هێشـتا بەاڵم. .هەیە مندااڵن بۆ ئەدەبە جۆرە لەم سەرکەوتوومان نموونەیەکی چەند.. کردووە
 زانسـتیی ئەندێشـەی ئەدەبـی شـارەزای و توانـا بە رەخنەگرانـی و نووسـەران بە پێویسـتیمان.. داین تاقیکردمەوە و

 کە گەشـبینم.. دەربـخەن بەرهەمەکانیـان و خۆیـان و بـدەن تواناکانیان و ئەندێشە ئەسپی لە ئاوزەنگی کە.. هەیە
 . دەشەکێتەوە گەالندا ئەدەبی نێو لە کوردیشمان ئەدەبی اڵیئا و دێتەدی هیوایەمان ئەم
 

--------------------------- 
 
 :وەرگرتووە سەرچاوانە لەم سوودم نووسینەم، ئەم بۆ
 
 .قرش  ماجدە و هـزاع محمد ــ کتابة االطفال، ادب ف  العلم  الخیال -١
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 .قور  ابو خلیل. دکتۆر ــ والموهبة االبداع لتنمیة ـ العلم  بالخیال فلنبدا -٢
 .خالد حازم ـ الراکوبة صحیفة ــ جدید بعالم یبشر ـ العلم  الخیال ادب -٣
 .نجیب احمد ــ االطفال کتب ف  الخیال ومشکلة المضمون -٤
 .رزان محمود ــ االطفال ادب ف  والخیال الواق  ثنائیة -٥
 . النجار حسن نعیمە. الدکتورە ــ االطفال ادب ف  العلم  الخیال -٦
 .٢١١١: کەرکوک ـ هەڵمەت لەتیف ــ! ؟...بنووسین منداڵ بۆ چی و چۆن -١

 
 ٢١١١ جوونیی ٢١

 
 

 
 

 .گرنگییەکانی چاالکییەکانی قوتابخانە بۆ مندااڵن
 
 
 
  
 
 
 
 و زانســتی وەرگرتنــی بــۆ و فێربــوون بــۆ و فێرکــردن بــۆ تەنهــا نیــیە شــوێنێک بنەڕەتــی، قوتابخـــانەی ئەمـــڕۆدا لە

 فێرکـردن و پەروەردەکـردن قوتابخـانە کاری.. نەوەیە دوای لە نـەوە پێگەیاندنی شوێنی بەڵکو زانیاری، یجۆرەکان
 بە و هەمەچەشـــنە گشـــتی زانیـــاری بە خوێندنـــدا، و تەمەن قۆناغەکـــانی هەمـــوو لە منـــدااڵنە ئامـــادەکردنی و

 شــێوەیەکی بە و دەربەرن اتووشــداداه لە و ئەمــڕۆ لە تــابتوانن دەکــا، ئاشــنایان دروســت ژیــانێکی پێویســتییەکانی
 تواناکــانی بە بڕواشــیان بگێـڕن، کۆمەڵــدا نێـو لە ئەرێنــیش و سـوودبەخش رۆڵیکــی پێـبگەن، و گەشــەبکەن دروسـت
ــان ــبینییەوە بە و، ببــێ خۆی ــڕوانن، داهــاتوو لە و ژیــان لە گەش ــوانن و خــۆڕاگربن ب  بێبــاکییەوە و ئــازایی بە بت

 . ژیانیان رێی دێنە کە ببنەوە بەرهەڵستییانە و تەگەرە و گرفت ئەو هەموو رووبەڕووی
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 شۆڕشـی سـایەی لە سـەردەمە، ئەم منـدااڵنی چاوکــراوەیی و زۆرزانـی و رۆشـنبیری ئاسـتی کە بـزانین ئەوە پێویستە
 بیستەمین سەدەی منـدااڵنی ئاستی لەگەڵ جیاوازن سەمەرە، و سەیر داهێنانی سەدان بە و گڵوبالـیزم و تەکنۆلۆژیا

 . نین خۆیان پێش نەوەی مندااڵنی خەونی و هیـوا هەمان پێویستییەکانیشیان و خـەون و ئاوات و ـواهی.. دا
  

 نـوێ، قوتابخـانەی بەاڵم قوتابیـان، هۆشـی بئاخنێتە زانیاری زۆرترین کە ئەوەبوو کالسیکی قوتابخانەی ئامانجی
 و ئەمـڕۆ ژیـانی بـۆ روویەکەوە، و بـوار وهەمـو لە قوتابیـانە، دروستی کەسایەتی بنیاتنانی و گەشەکردن ئامانجی
 واش بێـت، دا منـدااڵن ئەندێشـەی خزمەتی لە زانیاری پێویستە:" دەڵێ( گۆرگی مەکسیم. )دەکا ئامادەیان داهاتوو
 و دیـاریکراو خوێندن و فێرکردن پرۆگرامی کالسیکیدا، پەروەردەی لە" بکەنەوە داهاتوو لە بیر کە رابهێنێ مندااڵن

 بە گـوێ ئەوەی بـێ. بگونجانـدایە خۆیـان خوێندندا بەرنامەکانی و پرۆگرام لەگەڵ قوتابیان دەبوایە. سنوورداربوو
ـــژایی بە نــادا، منــدااڵن نێــوان جیــاوازی بە گوێشــیان بــدرێ، ئارەزووەکانیــان و بەهـــرە بە و خواســت و توانــا  درێ

 نەدەهێشـتنەوە، قوتابییەکانیـان بـۆ انبواریـ بـوون، وانەوتنەوە سەرەکی تەوەری وانەبێژ مامۆستایانی وانەکانیش،
 لە و ئەمـــڕۆ لە بەاڵم. پێشـــنیاربکەن و رەخنــــەبگرن یـــا دەربـــڕن، تێبینییەکانیـــان و ســـەرنج و بۆچـــوون و را تـــا

 و ئــارەزوو و خواســت و پێویســتی پێــی بە خوێنــدن پرۆگرامــی و، دەزانــن هەنـــد بە منــدااڵن نوێــدا، پەروەردەی
ـــانی ـــتی و گەشـــەکردن و تەمەن قۆناغەک ـــان تێگەیشـــتنی ئاس ـــژن قوتابی ـــانیش.. دادەڕێ ـــەرەکی تەوەری قوتابی  س

 و را لە رێـز دەکەن، خۆیـان نـاخی لە و هــزر لە و سـۆز و هەسـت لە گوزارشت راشکاوی بە و ئازادی بە وانەکانن،
 رەیەخـۆ ئەو منـداڵ:"دەڵـێ( دێـوی جـۆن.. )دەگـرن پێشنیارەکانیان لە و هیواخۆشی لە و رەخنە و سەرنج و بۆچوون

 ".دەسووڕێنەوە دەوریدا بە پەروەردەییەکان دەزگا هەموو کە
  

 لە و کــۆن پەروەردەی چوارچێــوەی لە وانەبێــژ مامۆســتایانی و پەروەردە کــادیرانی لە هەنــدێ ئەمــڕۆش تــا کەچــی
 یپرۆگرامــ بــازنەی لە دەبــێ وانەوتــنەوە، چەمکــی الیــانەوە بە و، دەرنەچــوونە وانەوتــنەوە کالســیکییەکانی رێبــازە

ـــردن ســواویش پێــوەرێکی بە.. دەرنەچــێ بڕیــاردراو  فەلســەفەیەش، و بــڕوا ئەم.. هەڵدەســەنگێنن فێربــوون و فێرک
 نـوێ پەروەردەی ئەرکـی کە لەوەی بێئاگان و نابەڵەدن وانەبێژانە ئەم.. دەکاتەوە بەرتەسک و بچووک وانەوتنەوە

 و دەروونـی و جەسـتەیی رووی لە قوتابیـانە، کەسـایەتی گەشـەکردنی و بنیاتنـان خوێنـدن، نوێی پرۆگرامەکانی و
.. سـوودبەخش و بـاش و دڵسـۆز هاواڵتیـانی بە بـبن تـا پەروەریـیەوە، نیشـتمان و سـۆزداری و کۆمەاڵیەتی و هـۆش

 لە گۆڕانکـاری هەیە، ریشـەیی گۆڕانکــاری بە پێویسـتیمان ئاوهـاش، گرنگـی و هەستیار گەلێکی ئامانج بۆ بێگومان
ـــانی ـــا رەفتارەک ـــادریرانی بە پێویســـتیمان ن،قوتابی ـــی ک ـــادەکردنی بە پێویستیشـــمان هەیە، بەڵەد پەروەردەی  ئام
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 و فێرکـــردن تازەکــانی شــێوازە شــارەزای و، نــوێ پەروەردەی شــارەزای و فــرەزان و نوێخـــواز وانەبێــژی مامۆســتایانی
 . بەرجەستەنابن نوێ پەروەردەی ئامانجەکانی و پەیام ئەگینا.. هەیە وانەوتنەوە

  
 اڵکییەکانی قوتابخانە چین؟چا

  
 :وەک نزیکن، لەیەکەوە کە کراون، قوتابخانە چاالکییەکانی بۆ پێناسەیەک چەند ئێستا تا 
  

 و توانا هەموو دەتوانن میانەیاندا لە قوتابیان کە فێربوون، پراکتیزەکردنی لە بریتین قوتابخانە، چاالکییەکانی
 بــۆ هەل بهێــنن، کاریــان بە تــاقیکردنەوە بە ئاراســتەیی، و وســتدر شــێوەیەکی بە خەفەکردووەکانیــان، بەهـــرە

ـــانە جـــۆرە ئەو کە دەرەخســـێنن، قوتابیـــان ـــرن، چاالکیی ـــا لەگەڵ کە هەڵبژێ ـــدا و خواســـت و توان  ئارەزووەکانیان
 . دەگونجێن

  
 رۆگرامـیپ و بەرنـامە لەگەڵ قوتابیـان کە تەسەلەیە بەرنامە ئەو قوتابخانەکان، چاالکییەکانی تر، پێناسەیەکی
 ئامـانجە رێیانەوە لە لێدەکەن، روویان خۆیان ئارەزووی بە قوتابیانیش دەکەن،، لەداڕشتنیدا بەشداری خوێندندا،

 . دێنەدی پەروەردە دیاریکراوەکانی
  
 کە بەرنامـانەن ئەو: "دەکـا قوتابخـانە چاالکییەکـانی پێناسـەی شـێوەیە بەم ش،( ئەمریکـی زانیـاری فەرمانگەی) 

 بە پەیوەنـدییان کە لەخۆگرتـوون بابەتانەیـان ئەو دەکـرێن، جێبەجـێ قوتابخـانە ئاراسـتەکردنی و بەسەرپەرشتی
 و کـۆمەاڵیەتی الیەنـی بە یـا هەیە، خوێنـدنەوە بابەتەکانی بە و قوتابخانە هەمەجۆرەکانی چـاالکییە بە و ژیـان

 قوتابخـانەوە چاپکراوەکـانی بـابەتە بە پەیوەندییان یا هەیە، شانۆوە و موزیک و وەرش یانەکانی بە و ژینگە بە
 ".هەیە

  
 دوو لە گیانێــک بە بــوونە خوێنــدن، پرۆگرامەکــانی لە بەشــێک بە بــوونە قوتابخــانە چاالکییەکــانی ئەمــڕۆدا، لە

 وایە، پێیـان پەروەردەش بـواری پسـپۆرانی.. دا قوتابیـان ژیـانی لە گرن  و پێویست بەشێکی بە بوونە جەستەدا،
ـــانە، ئەم کە ـــۆڵەکەیەکی چاالکیی ـــرنگن ک ـــانی لە گ ـــردن کۆڵەکەک ـــوون و فێرک ـــدا، و فێرب ـــانی لە خوێندن  بنیاتن

  تێکەڵ تا دەکەن، ئامادەیان دروستیش و ئەرێنی شێوەیەکی بە.. قوتابیان شارەزاییەکانی و بەهـرە و کەسایەتی
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 .ببن کۆمەڵگا بە
  

:) وەکـو بەکـاردەهێنرێن، مەبەسـت هەمـان بۆ کەش، زاراوەیەکی چەند( قوتابخانە چاالکییەکانی)زاراوەی لە بێجگە
 (.پـۆل دەرەوەی چاالکییەکانی) و( زیادەکان پرۆگرامییە چاالکییە

  
 :ئامانجەکانی چاالکییەکانی قوتابخانە

  

 کورتی بە دێنەدی، قوتابخـانەدا هەمەجۆرەکانی چاالکییە سایەی لە کە سوودانەی، و مەبەست و ئامـانج ئەو زۆرن
 :گرنگانە ئامانجە لەو بەشێکن خوارەوە ئەمانەی

  
 و توانـا دەرخسـتنی بـۆ دۆزیـنەوە، و گەڕان بۆ دەکەن قوتابیان ئاراستەی و یارمەتی قوتابخانە، چاالکییەکانی -١

 .باشتربوون و پێشکەوتن بۆ کارکردن و گەشەکردن بۆ بیرۆکەکانیان، و ئارەزوو و بەهرە
 .لەبەرگرتنەوە و داهێنان و تازەگەری توانای دەستهێنانی بە بۆ دەڕەخسێنن، پراکتیکی راهێنانی بۆ هەل -٢
 بــۆ و وەربگــرن پەرژانیــان و پشــوودان کاتەکــانی لە خۆشــی و چێــژ ئەوەی بــۆ دەڕەخســێنن، قوتابیــان بــۆ بــوار -٣

 .قۆزنەوە بیان باش کاری ئەنجامدانی
ـــانی -٤ ـــان راهێن ـــۆ قوتابی ـــی ب ـــێتی، هەڵگرتن ـــۆ بەرپرس ـــتەکردنی ب ـــی بەرجەس ـــا رووح ـــردن و ریهاوک  و راوێژک

 .هاوڕێکانیان جیاوازەکانی را لە رێزگرتن و یەکترقبووڵکرن
 .دا رۆشنبیری و زانستی نێوان لە دا، جوانی و رووحی پەروەردەی نێوان لە هاوسەنگی هێنانەدی -٥
 قوتابیــان لە هەنــدێ دووچــاری کە چارەسـەردەکەن نەرێنــی دەروونــی بـاری هەنــدێ قوتابخــانە، چاالکییەکـانی -٦

 کەمـدوویی، دڵتەنگـی، خۆپەرسـتی، بـڕواالوازی، تـرس، خەمنـاکی، گۆشـەگیری، دوودڵـی، شـەرمکردن، وەکو دەبن،
 . هتد...
ــۆمەاڵیەتیکردنی بە -١ ــان ک ــتنەوەیان و قوتابی ــان بە بەس ــی و داب و ژی ــۆمەڵەوە نەریت ــدی. ک ــی پەیوەن  و برایەت

 .بەهێزدەکەن و خۆشتر هاوڕێتیش و خوشکایەتی
 کارکردن و بەرنامەڕێژی و دانان پالن و نەخشەکێشان و داهێنان و بیرکردنەوە لەسەر قوتابیان یپەروەردەکردن -٨
 .بەرپرسێتی و رۆڵ و ئەرکەکان دیاریکردنی و رێکخستن و
 .نەخوازراو ئاراستەی و، رەفتار و هەڵسوکەوت و هەڵە کۆمەڵێک راستکردنەوەی -٩
 .دەروونی و جەستەیی باشی تەندروستییەکی بەدەستهێنای -١١
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 .ئارەزووەکانیان و حەز بە و، پێویستییەکانیان بە قوتابیان مەستبوونی -١١
 و سـەرکردایەتیکردن بـۆ رایانـدەهێنن قوتابیـانن، کەسـایەتی بنیاتنـانی بڕبڕەپشتی قوتابخانە چاالکییەکانی -١٢

 .پێکهاتووەکاندا لیژنە لە و گرو  میانەی لە هاوڕێکانیان رابەری
 گشـتییەکان بەرژەوەنـدە کە دەبـن ئەوەش فێـری لەدەسـتبێ، پیاوەتیـان و چـاکە کە ئەوەدەبـن، ریفێ قوتابیان -١٤

 کــاری ئەنجامــدانی بە و هەروەزی و هاوکــاری بە بڕواشــیان خۆیـان، تایبەتییەکــانی بەرژەوەنــدییە ســەرووی بـخەنە
 .دەبێت بەکۆمەڵ

ـــوڵینەوە ئەو -١٥ ـــانەی لێک ـــارەیەوە لەم کە پراکتیکیی ـــدراون ب ـــان ،ئەنجام ـــەلماندووە ئەوەی ـــانی کە س  چاالکییەک
 منـدااڵن رەفتارەکـانی و رەوشـت لەسـەر و، دروسـت پەروەردەکردنـی و فێرکـردن لەسـەر ئەرێنیان رۆڵێکی قوتابخانە

 .باشتربووە خوێندنیشیان ئاستی هەیە،
 .بدەن کێشەکانیان چارەسەرکردنی هەوڵی خۆیان کە رادێن ئەوە لەسەر قوتابیان -١٦
 .قوتابخانەدا چاالکییەکانی هەموو لە دەبن جوانیخواز و دەکەن جوانی ەب هەست -١١
 هـــاوڕیانی بە و کتێبخـانە ئاشـنایانی دەبــنە.. گشـتییان زانیـاری و زانســتی زیـادکردنی و وەرگـرتن پێنـاوی لە -١٨

 .دەبێ شیرین ال خوێندنەوەیان و، کتێب
 .دەبێت خۆیان تواناکانی بە زیاتریشیان متمانەیەکی و دەبن بڕوابەخۆ و گەشبین -١٩
 .دەبن وەرگرتن و بەخشین فێری چاالکییەکانەوە، میانەی لە قوتابیان -٢١
 .ژیانیاندا لە فرەڕایی و دیموکراتی بەرجەستەکردنی لەسەر قوتابیان راهێنانی -٢١
 .داهێنان رۆشنبیری بۆ دەگۆڕێن یادکردنەوەوە، رۆشنبیری لە مندااڵن -٢٢
 رووحــی و رەوشـت و دروسـت پێشــبڕکێ و ملمالنـێ گیـانی قوتابخــانەوە، هەمەچەشـنەکانی چـاالکییە میـانەی لە -٢٣

 .بەرجەستەدەبن الیان ئەنجامەکان قبوڵکرنی و وەرزشی
 .دەبنەوە کەمتر قوتابخانە لە و خوێندن لە وازهێنان و دابڕان و نەهاتن دیاردەی چاالکییەکانەوە، هۆی بە ـ٢٤
ــــاوان لە زۆر -٢٥ ــــافرەتە لە و پی ــــانی ئ ــــان هەڵکەوتووەک ــــەرەتای.. جیه ــــان، و هەوڵ س  بــــۆ تاقیکردنەوەکانی

 . دەگەڕێننەوە قوتابخانە چاالکییەکانی لە بەشداریکردنیان
 

 :جۆرەکانی چاالکییەکانی قوتابخانە
  

  و ناسراو چاالکییە لە جگە زۆرن، زۆر تاک بە چ و کۆمەڵ بە چ قوتابخانە چاالکییەکانی شێوەکانی و جۆر
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 هەمەچەشنەییەش و زۆری ئەم چاالکییەکانەوە، ریزبەندیی دێنە نوێ چاالکی و چۆست ساڵ دوای لە ساڵ باوەکان،
 تاک، جیاوازی و قوتابیان پێویستییەکانی و ئارەزوو و خواست مەستکردنی و دابینکردن بۆ دا، نوێ پەروەردەی لە

 شـارەزای و پسـپۆر مامۆسـتای رپەرشـتیسە بە قوتابیـان لە گروپێـک چـاالکییەکیش هەر.. هەیە زۆریان گرنگییەکی
 پێــدان، ئامــاژە و، هێنــانەوە نمــوونە بــۆ چــڕی بە و کــورتی بە زۆر.. ئەنجامــدەدەن چاالکییەکانیــان بــوارە ئەو

 : کراون پۆلین شێوەیە بەم ـ گرنگن هەموویان هەر ئەگەرچی ـ قوتابخانە چاالکییەکانی گرنگترین
  
 :رۆشنبیرییەکان چاالکییە -١
  

 توانـای دەبەخشـن، بـوارە ئەم ئارەزوومەنـدی قوتابیـانی بە رۆشـنبیری زانیـاری لەبـاری رادەیەکی کییانە،چاال ئەم
.. ببنەوە جەماوەر رووبەڕووی ئازاییە بە کە دەدات هانیشیان.. گەشەدەکات گوزارشتکردنیان و دەربڕین و زمانەوانی
 :قوتابخانەدا لە رۆشنبیریش بوارەکانی چاالکییەکانی و لیژنە و گرو  گرنگترین

  
 رۆشـنبیری پێشبڕکێی گروپی سمینار، و کوڕ گروپی فۆتۆگرافی، وێنەگرتنی گروپی قوتابخانە، کتێبخانەی گروبی)
 دیــوار، ســەر باڵوکــراوی و گۆڤــار و رۆژنــامە گروپــی پەخشــان، و چـــیرۆک و هۆنـــراوە خوێنــدنەوەی بــۆ و ئەدەبــی و

 سـەردانی ــ هەبێ رادیۆیان ئیستگەی گەر ـ قوتابخانە رادیۆی تگەیئیس بەڕێوەبردنی گروپی گوزار، و گەشت گروپی
 کۆمیـدی، و خۆشـی و زانیاری و پەروەردەیی شانۆگەری پێشکەشکردنی شار، مۆزەخانەی سەردانی گشتی، کتێبخانەی

 لە پەخشان و هۆنراوە پێشکەشکردنی خوێندن، دەستپێکردنی پێش ریزبوونی لەکاتی کوردی سروودی پێشکەشکردنی
 .(هتد...ریزبووندا، کاتی لە قوتابیانەوە یەنال
  
 :وەرزشییەکان چاالکییە ـ٢
  

.. پێگەیشـتوون قوتابخـانەوە رێـی لە وەرزشـی ناسـراوی پاڵەوانی و وەرزشوان چەندین وەرزشە، النکەی قوتابخانە
 تا قوتابیانە، اویتەو گەشەکردنی ئامانجی قوتابخانە، چاالکییەکانی لە گرنگە زۆر الیەنێکی وەرزشی پەروەردەی

 خۆڕاگربن و، هەبێت بەخۆیان بڕوایان و لێبووردە و سوودبەخش و، تەندروست لەش مرۆڤی بە ببن کە ئاستەی ئەو
 و دڵتەنگی لە و هەڵچوون لە و گرژی لە وەرزشوان قوتابیانی وەرزشییەکان چاالکییە.. بەدیبهێنن ئەرکەکانیان و،
ــواردوو وزەی لە ـــاردەکەن، پەنگخ ــتەیی رووی لە رزگ ــۆش و جەس ــێوەیەکی بە دەروونەوە، و ه ــەن  و تەواو ش  هاوس
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( دایە دروســت لەشــی لە.. دروســت هۆشــی) کە درووشــمەی و بــڕوا ئەو ســەر دەیــانخەنە پێــدەگەیەنن، قوتابیــان
 چـاالکییە گروپەکـانی گرنگتـرین. دەکـات وەرزشـییەکان چـاالکییە هەمـو سەرپەرشـتی وەرزشـی پەروەردەی مامۆستای
 :ئەمانەن ەکانوەرزشیی

  
 گروپـی مێـز، سـەر تـۆپی دەسـت، تـۆپی باسـکە، سـەبەتە، پێ، تۆپی ـ یارییەکانی بۆ وەرزشییەکان تیپە گروپی)

 پێشـبرکێی و یاری خێوەتگا، و دیدەوانی گروپی مەیدان، و گۆڕەپـان سااڵنەی نمایشی یارییەکانی لە بەشداریکردن
ـــوان ـــان نێ ـــان، و پۆلەک ـــی قوتابخانەک ـــی و ســـاڵو گروپ ـــااڵی هەڵکرن ـــتان، ئ ـــی، گروپـــی کوردس ـــی مەلەوان  گروپ

 (.هتد..جیمناستیک،
  
 :زانیارییەکان چاالکییە -٣
  

ــوارەیە ئەو زانیارییەکــان، چــاالکییە ــۆ هەل کە ب ــان ب ــردار بە تــا دەڕەخســێنێ، قوتابی ــارەزووە ک ــان و ئ  حەزەکانی
 رێــی لە کە دەرەخســێنن، بــۆ ئەوەشــیان بــواری.. قووڵتربێــت ال زانیارییــان بیرکــردنەوەی چەمکــی بەرچەســتەبکەن،

 :بوارەکانیشیان گرنگترین.. دەربخـەن بەهـرەکانیان و توانـا پراکتیکییەکانەوە و تیۆرییەکان بەرنامە
 
 بـابەتی یـا زانایان، ژیانامەی پێشاندانی ڤیدیۆ، بە زانیاری، گەشی زانیاری، تاقیکردنەوەی کۆمپوتەر، چاالکیی)

 ( هتد...زانیاری،
 
 :هونەرییەکان الکییەچا -٤
  

 بەهرەمەنــد قوتابیـانی دیـدی لە کە قوتابخـانەدا، نێـو لە هــونەری کـرداری کـاری و چـاالکی کۆمەڵێـک لە بـریتین
ــانەوە ــان ئەو خۆی ــکەرە و تــابلۆ لە و هەڵهێنجانــدوون جوانییانەی ــدا پەی .. کــردوون بەرجەســتەیان هونەرییەکانیان
ــرن خــاوانە کەرەســتە لەو ســوودیش ــدا کە وەردەگ ــان چــاالکییە هەن، لەژینگەکەیان  هۆشــیاری بە گەشــە هونەرییەک
. دەکەن دەوڵەمەنـدیان هـونەری نوێی شارەزایی بە و، بەرزدەکەنەوە داهێنانیان ئاستی و، دەکەن قوتابیان هونەری

 :شهونەرییەکانی چاالکییە گرنگترین. جیاوازن هونەریی بەهرەی خاوەنی کە دەردەکەون بەهرەمەندانەش کەسە ئەو
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 چنین، کاری شار، پەروەردەی بەڕێوەبەرێتی سااڵنەی پێشانگای لە بەشداریکردن قوتابخانە، پێشانگای کردنەوەی)
 کەل نمایشـی رۆژی دیزاینسـازی، وێنەکێشـانن، پێشـبڕکێی سـازدانی تـایبەتی، پێشـانگای کـردنەوەی دەسـتی، کاری

 ( قوتابخانە شانۆی گروپی دانانی کوردی، انیگۆر و سروود و موزیک تیپی دانانی.. کوردی فۆلکلۆری وپەلی
  
 :کۆمەاڵیەتییەکان چاالکییە -٥
  

 پەیوەنـدیی بـزانن، کۆمەڵـدا لە سەرشانیان کۆمەاڵیەتییەکانی ئەرکە کە دەکەن، قوتابیان لە وا چاالکییانەن ئەو
 و خۆشەویستی دەبن، ترشیرین نیشتمانەکەیان و گەل بۆ هاوبەستەبوونیان و خۆشەویستی دەکات، گەشە هاوڕێتییان

 و راســتگۆیی فێـری گەشـەدەکەن، دروسـتی بە کۆمەاڵیەتییەکـان رەفتــارە.. دەڕوێـن دڵیـان لە کرێکـاران و کـار رێـزی
ــان چــاالکییە. شــیرینتردەبن الیــان لە هــاوڕێتی و برایەتــی و خوشــکایەتی روحــی دەبــن، دڵســۆزی  لە کۆمەاڵیەتیی
 :کرنگترینیان زۆرن، کۆمەڵدا

 
 و مـــاڵ نێـــوان پەیوەنـــدی بەهێزکردنـــی قوتابخـــانە، هەڵپەڕکێـــی تیپـــی دانـــانی خۆشـــی، تیڤاڵیفێســـ ســـازدانی)

ــ  قوتابخــانە، ــڕان ئاهەن ــۆنەی بە گێ ــی رۆژی ب ــاهەنگێڕان نەورۆز، جەژن ــازدانی و ئ ــانی رۆژی لە چــاالکی س  جیه
 کوردســتان، ئــااڵی هەڵکردنــی رۆژی بەرزڕاگرتنــی کوردســتان، کۆمــاری دامەزرانــدنی رۆژی لە ئــاهەنگێڕان منــدااڵن،

 جلــی لەبەرکردنــی کوردســتان، شــەهیدانی رۆژی بەرزڕاگرتنــی کوردســتان، باشــووری لە راپەڕیــن رۆژی یــادکردنەوەی
 و، هەڵـبەجە مەرگەساتی یادکردنەوەی مندااڵن، کتێبی رۆژی بە گرنگیدان دا، کوردی بەرگی و جل رۆژی لە کوردی
 ( .هتد...قوتابخانە، کۆتایی سااڵنەی ئاهەنگی ێکخستنیر ئەنفال، ـ کورد ژینۆسایدی و کۆمەڵکوژی رۆژی

  
 نـوێ چـاالکی دەتـوانن قوتابیان و مامۆستایان هەروەها هەن، تر چاالکی چەندین و چاالکییانە ئەو کۆتاییدا، لە

 تەواکەری و هاوئامــانج هەیە، یەکترییەوە بە پەیوەندییان و تێکهەڵکێشن قوتابخانەش، چاالکییەکانی.. دابهێنن
 تـا دابنـرێن، چاالکییەکـان لیـژنە و گـرو  خوێنـدنەوە ساڵی سەرەتای لە پێویستە بڵێین، ئەوەش ماوە.. یەکترین

ـــامە پێشـــوەخت ـــۆ بەرن ـــار ب ـــۆ و ک ـــانی ب ـــان چاالکییەک ـــژن قوتابخانەکەی ـــدانی.. دابڕێ ـــانەی ئەو ئەنجام  چاالکیی
 . دێنەدی ابیانقوت و مامۆستایان نێوان تەواوی هاوکارییەکی و دڵسۆزی بە قوتابخانە،

 
 ٢١١١ جوونیی ٣١
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 .چۆیرۆکی مامۆستا و قوتابی

 
 
 
  
 
 بەردەم لە بنەڕەتیدا، پێنجەمی پۆلی لە( تۆمسـۆن)خاتوو خوێندندا، تازەی ساڵی دەستپێکردنی رۆژی یەکەمین لە

:" وتـن پێـی ئینجـا دا، قوتابییەکـانی گـوێی بە شـیرینی و ناسک رستەیەکی چەند خۆشی بۆ وەستا، قوتابییەکاندا
 بـوو،( سـتۆدارد تیـدی) ناوی کە لێدەرکردن، قوتابییەکی تەنها خۆیدا، دڵی لە بەاڵم" خۆشـدەوێت هەمووتـانم من
 .دانیشتبوو پێشەوەدا ریزی لە
 

 لەگەڵ کە کـرد، ئەوەی تێبینـی دەکـرد، قوتـابی ی(تیــدی) چـاودێری رابـردوودا ساڵی ماوەی لە تۆمسۆن، مامۆستا
 سەرەڕای هەبوو، خۆشۆرین بە پێویستی کاتێک هەموو بوون، چڵکن هەمیشە جلەکانی نەدەکرد، رییا تـردا مندااڵنی
 . نەبوو دڵخۆش و رووگەش منداڵێکی ئەمانەش

  
 لەســەر پــان هێــڵێکی بە ســوور، پێنووسـێکی بە کە دەبینــی لەوە خۆشـی تۆمســۆن، مامۆسـتا کە ئەوەی گەیشــتە کـار

 الپەڕەکانیشــیدا، ســەرووی لە دوایــش دادەنـــا، بــۆ ی(ئــێکس) هەڵە یشــانەین دا، تیـــدی نووســینەکانی الپەڕەکــانی
 . دەنووسی بۆ ی(دەرنەچــووی) وشەی

  
( کەسـێتی کارتی) خوێندنی تۆمارەکانی بە کە دەکرد پێویستی وا.. لێبوو تۆمسۆنی مامۆستا کە قوتابخانەیەی لەو

 تیــدی نمرەکـانی تـایبەتی تۆمــاری کـرد، ماشـایتە کە کـارت دوا.. بچێـتەوە قوتابییەکـدا هەر پێشتری ساڵەکانی
 مامۆسـتایانی کە دەخوێنـدەوە، تێبینییانەی و ڕاپۆرت کورتە ئەو و دەچۆوە پـرۆفـایلەکەیدا بە کە کاتێکدا لە بوو،

 !!دەرکەوت بۆ سەیری شتێکی لەپڕ نووسیبوویان، تیـدی دەربـارەی پێشتر پۆلەکـانی
 

 .. دڵخۆشە و رووخۆش زیرەکە، منداڵـێکی تیـدی:" نووسیبوو تیـدی بۆ مەیئە بنەڕەتی، یەکەمی پۆلی مامۆستای
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 ..".بەرزیشە رەفتـارێکی و رەوشت خـاوەنی دەدا، ئەنجام جوانی بە و رێکی بە و وردی بە زۆر کارەکانی
  

 شـییەوەپۆلەکە هاوڕێکـانی الی لە باشـە قوتـابیەکی تیــدی:" نووسیبوو دەربارەی ئەمەی، دووەمیش پۆلی مامۆستای
 و گــران ژیانێکی.. بووە کوشندە نەخۆشییەکی تووشی دایـکی کە ئەوەی هۆی بە رارایە، و بێزار بەاڵم خۆشەویستە،

 ..".کێشاوە ماڵەکەیەنادا بەسەر باڵی ماندووبوون و ناخۆشی و دڵتـەنگی و کێشە
  

 بە.. تێکـردووە کـاری قورسـی بە دایکـی، کۆچکــردنی:" نووسـیوێتی تیــدی دەرەبـاری سـێیەم، پـۆلی مامۆستای بەاڵم
 رێوشـوێن هەنـدێ خێرایـی بە گەر.. پێنـادات گـوێی بـاوکی بەاڵم.. دەکات کۆشش و هەوڵدات توانایەکییەوە هەموو

 ..".تێدەکات کاری خێرایی بە و زیـاتر ماڵەوەیان، نالەباری ژیانی.. نەگیرێنەبەر
  

 بە حەزی زۆر گۆشەگیرە، و داماو قوتابییەکی تیـدی" :نووسیبوو تیدی لەسەر ئەمانەی چوارەمیش، پۆلی مامۆستای
 و دەدا باوێشــــک وانەوتــــنەوەدا، کــــاتی لە جــــاریش هەنــــدێ.. دەکــــا هــــاوڕێتی کەســــیش کەم نیــــیە، خوێنــــدن

 ..".خەودەیباتەوە
   

 بەرانبەر.. کرد خۆی شوورەیی و شەرەمەزاری بە هەستی زۆریش.. کرد کێشەکەی بە هەستی تۆمسۆن مامۆستا لێرەوە
 . کردنی تیـدی بە دەرهـەق کە نـادروستییەی ەوب
 

 جەژنــــی بــــۆنەی بە قوتابییەکـــــانی کە کــــاتێ تێکچــــوو، خراپتــــر بەرەو هەڵوێســــتی زیــــاتر تۆمســــۆن مامۆســــتا
 دیارییەکانیان بریقەدار جـوانی کاغـەزی بە و رەنگاوڕەنک شریتی بە هێنابوو، بۆ جوانیان دیاری لەدایکبوونییەوە،

 بە نــاڕێکی و ســاکاری بە کــرد، پێشکەشــی رۆژەدا لەو کە دیــارییەی ئەو نەبێــت، تیـــدی نهــاتە.. پێچـــابوونەوە
.. تێـدەکردن شـتیان عەتــارەکان کە پێچـابوویەوە، بـۆرانە کیسـە بەو.. پێچابوویەوە تاریک رەن  بۆری کاغـەزێکی

 دیـارییەکەی کە بییەکان،لەقوتا هەندێ. دڵیەوە چووە سوێ کردەوە، تیـدی دیارییەکەی تۆمسۆن مامۆستا کە کاتێ
 بـوو، کەم بەردێکیشـی دروسـتکرابوو، ئاسـایی ناڕەسەنی ئەڵماسی بەردی لە بوو، ملوانکەیەک کە بینی، یان تیـدی
 خێرایـی بە قوتابیـانە ئەو بەاڵم.. پێــکەنین پێی قاقا.. تێدابوو گواڵوی چارەگێکی تا تەنها کە بۆنێکیش شووشە

 جــوانی بە خــۆی سەرســامی دڵخـــۆشییەوە و گـــەرمی بە زۆر تۆمســۆن مامۆســتا کە کــاتێ وەســتاند، پێکەنینەکەیـــان
 . مەچەکەکانی سەر کردنە بۆنەکەشی لە دڵۆپێک چەند ملـی، کردییە دواییش.. دەربڕی تیـدی ملـوانکەکەی
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 ەیەکیماو بەڵکو بگەڕێتەوە، ماڵەوە بۆ دەرنەچوو قوتابخانە لە یەکسەر خوێندن، تەوابوونی دوای رۆژە ئەو تیـدی
 ..!!دەچێـت دایـکم بـۆنی لە بـۆنت ئەمـڕۆ: بڵێت پێی و ببینێت تۆمسۆن مامۆستا کە ئەوەی بۆ کرد، چاوەڕێی کەم

  
 پـێ خـۆی و گــریا کـوڵ بە کاتـژمێرێــک، لە زیـاتر تۆمسـۆن مامۆسـتا.. بەجێهێشـت قوتابخانەیان قوتابییەکان کە

 لە دایــکی خۆشـەکەی بـۆنە دەدا، خۆی لە دایـکی کە هێنـابوو، ۆب گـواڵوەی شـوشە ئەو تیـدی چونکە.. ژیـرنەدەبۆوە
 . دەبینێـتەوە بە مامۆستاکەیدا

  
 پـۆلی بە وانەکــان هەمـوو بەڵکـو بیرکـاری، و خوێنـدنەوە تەنهـا نەک کە دا، بڕیاری تۆمسۆن مامۆستا رۆژەوە لەو

 تێبینـی دەدا، تیــدی بە تـایبەتی گییەکیگرن دواوە بە رۆژەش لەو ەکە،( پـۆل مامۆستای) ببێتە بڵێـتەوە، پێنجەم
 وەاڵمـدانەوەی دەدا، هــانی زیـاتر کە.. گەڕانــەوە چاالکییەکـانی سەرخــۆی، هـاتەوە هۆشـی تیــدی کە کرد ئەوەشی
 . دەبوو خـێراتر تیـدی

  
 سـۆنتۆم مامۆسـتا بـوو، زیرەکتـر هەمووشـیان لە و، پـۆلەکەی جیـاوازی قوتابییەکی بووە تیـدی ساڵدا، کۆتایی لە

 . دەیالواندەوە و پێدەدا نازی
  

:" نووسـیبوو بـۆی قوتابی تیـدی کە بینی، نووسراوێکی خۆیان ماڵی دەرگای لەسەر تۆمسۆن، مامۆستا ساڵێک، دوای
 هـــیچ تۆمســـۆن مامۆســـتا کە ئەوەی بـــێ.. تێـــپەڕی ســـاڵ شـــەش" بینیــــبێتم ژیـانمــــدا لە کە مامۆســــتایە باشــــترین

 کە نووسـیبوو، بـۆی نامەکەیدا لە نـارد، بۆ نامەیەکی تیـدی ئەوە دوای.. پێبگات وەیە تیـدی لە تری نووسراوێکی
ـــاغی ــادەیی قۆن ــردووە، ئام ــێیەمی بە تەواوک ــانەکەی س ــووە قوتابخ ــی دەرچ ــا:" نووسیبووش ــتا ت ـــترین ئەو ئێس  باش

 " بینیـبێتم ژیانم درێـژی کەبە مامۆسـتایە
 

 کە ئەوەی دوای کردبـۆوە، روون بـۆی ئەمجــارەیان هـات، بـۆ یەوە تیــدی لە تـری نـامەیەکی تـر، ساڵی چوار دوای
 دڵنیـای تـر جـارێکی بـۆ.. پێشـەوە بچێـتە خوێندنـدا لە زیــاتر کەمێ دا بڕیـاری وەرگرت، بەکالۆریۆسی بڕوانامەی

 وەکەینـا ئەمجارەیـان بەاڵم.. بینیــبێتی ژیانی بەدرێـژایی کە مامۆستایە خۆشەویسترین و باشـترین ئەو کە کـردەوە
 !! سـتۆدارد. ئێـف سیـۆدۆر دکتـۆر درێژبوو، هەنـدێ
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 تێیــدا هــات، بــۆ تــری نــامەیەکی یەوە تیـــدی لە ســاڵەدا، ئەو بەهـــاری لە نەهــات، کۆتــایی ئێــرە تــا چیــرۆکەکە
 بــاوکی سـاڵ دوو پێش کە کردبۆوە، ئاگاداری پێشتریش دەیخوازێت، کە کەوتووە، کچـێک بە چاوی کە نووسیبووی،

 .کرد دوایی کۆچـی
  

 دایکی شوێنی لە گۆاستنەوەکەیدا، ژن ئاهانـگی لە و بێت کە کـرد، تۆمسۆن مامۆستا لە داوای نامەکەیدا، لە تیـدی
 کە بـــوو، لەوەدا ســـەیریش.. بـــوو قایـــل تیــــدی داواکــــەی بە پێخۆشـــییەوە بە زۆر تۆمســـۆن مامۆســـتا.. دابنیشـــێت

 کـردبوو، پێشکەشی لەدایکبوونیدا جـەژنی لە لەمەوبەر، ساڵێک ەندچ تیـدی کە کردبوو، مل لە دایکی ملوانـکەکەی
 لەدایکبــوونی جەژنــی دوا لە کە دابـــوو خــۆی لە بـــۆنی هەمــان کە دڵنیــابوو لەوەش بــوو، نــاتەواو بەردێکــی کە

 .کرد یەکتریدا بە باوەشیان هەردووکیان.. کردبوو پێشکەشی
  
 زۆریــش بەمــنە، بــڕوات کە دەکەم سوپاســت:" وتــی چرپانــد، دا ی(تۆمســۆن مامۆســتا) گــوێی بە( ستـــۆدارد دکتـــۆر)

 .جیاوازدەبم و بەرز من و، گرنگم من کە لێکردم، وات کە دەکەم سوپاست
  

 تـۆ ئەوە هەڵەداچـووی، بە تۆ: وتی و دایەوە وەاڵمی شادی، ئەسرینی لە پڕببوون چاوەکانی کە تۆمسۆن، مامۆستا
 تـۆم کە ئەوکــاتەی تـا فــێربم، چــۆن کە نەمـدەزانی جیــاواز، و بــەرز یمامۆسـتایەک بە بـبم کە فـێرتکردم، بووی
 . بینی

 

---------------------------- 
 

 بە( میسۆددسـت) نەخۆشـخانەی لە هەیە تایبـەتی بەشـێکی ئەمریکییە، بەناوبانـگی پزیشـکێکی سـتۆدارد، تیـدی* 
 بـــۆ ناوەنـــد باشـــترین بە ئەمریکـــادا، هەمـــوو لە ەک شـــێرپەنجە، چارەســـەرکردنی بـــۆ( ســــتۆدارد)ناوەنــــدی نـــاوی

 . دادەنـرێ شێرپەنجە چارەسەرکردنی
  

 گەشـبینییەوە و هیــوا بە گەر کارەسـات، و بەسـەرهات لە و چیــرۆک لە پـڕە ژیــان دڵـسۆز، و هێـژا خوێنەرانی* 
 .ناخـەڵەتێ توێـکڵ بە نـاوک لەجـێی ژیـریش، مـرۆڤی.. لێـوەردەگـرین بەسوودیـان وانـەی و پەنـد بڕوانین، لێیان

 
 ٢١١١ جووالیی ٨
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 .پەروەردەکردنی مندااڵنی داهێنەر

 
 
 
  
 
 
 

 لە مــرۆڤ و هەن ئەمــڕۆدا لە کە سـەمەرانەش، و ســەیر شـتە ئەو هەمــوو مرۆڤـایەتی، شارســتانییەتەکانی بێگومـان
ـــدا ـــۆش و بیـــر زادەی بەری هەموویـــان حەســـاوەتەوە، بەریان  کـــاری و یکردنەوەتـــاق و کـــۆڵنەدان و کۆشـــش و ه

 و تـازەتر شـتی داهێنەرانـدا، کۆششی و بیرکردنەوە سایەی لە ساڵیش دوای لە ساڵ.. داهێنەرانن بەرجەستەکردنی
 و سـواوبوون و سـڕبوون بە حەز پێشکەوتووخوازە، و نوێخواز هەمیشە مرۆڤ چونکە ئاراوە، دێنە سەمەرەتر و سەیر

 .ناکات چەقبەستوو ژیانێکی بە
 

ــدنی و پەروەردەکــردن ــدااڵنی پێگەیان ــنەر، من ــوانین چــۆن کە لەوەدایە داهێ ــاری زەمینەیەکــی بت ــان لەب ــۆ ئەوتۆی  ب
 ژیـرییە، و زیرەکـی بەری داهێنـان کە راسـتە. بـکەن بیرۆکەکانیـان بە و خەیـاڵ و توانـا بە گەشە تا بڕەخسێنین،

 زیرەکیـان بااڵی و بەرز زۆر پلەیەکی داهێنەر، مندااڵنی کە نییە مەرج سەلماندووە، ئەوەیان لێکۆڵینەوەکان بەاڵم
ــت ــداڵی کە لەوانەیە. هەبێ ــنەر من ــلەی داهێ ــی پ ــدی زیرەک ــت ناوەن ــان ئەمەو. بێ ــا بە داهێن ــواری تەنه ــاری ب  زانی

 هەڵکەوتوو و سەرکەوتوو زانیاریدا، بۆاری لە دەبێت کە مەکەن، پەروەردە چەمکە بەم منداڵەکانیشتان ناگرێتەوە،
 بوارەکـانی هەمـوو داهێنـان چـونکە هەڵەیە، تێگەیشتنێکی و بۆچوون ئەمە. داهێنەر بە بننا ئەگینا بااڵدەستبن، و

 . تاد...تەکنۆلۆژی، وەرزشی، هونەری، رۆشنبیری، وێژەیی، زانیاری، بۆاری: دەگرێتەوە مرۆڤ ژیانی
  

 بــکەن، نمــانراما و دامــان تووشــی کە نیــیە، ئەســتەم و گــران هێنــدە کــارێکی داهێــنەریش، منــدااڵنی پێگەیانــدنی
 و پشـتگیریکردن و دەستخۆشـی و هانـدان بە پێویسـتی. هەیە بەردەوابـوون و زۆر هەوڵـی و تێگەیشـتن بە پێویستی

 .هەیە زەمینە دابینکردنی و یارمەتیدان
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 و حەز بە تەنیــا بەاڵم. داهێــنەربن و جیــاواز منــداڵەکانیان کە دەخــوازن، ئەوە هیــوای باوکــان، و دایکــان هەمــوو
 .نایاتەدی خواستەیان ەمئ هیواخوازی

 
 بە هەیە، خەیـاڵکردنی و بیرکـردنەوە توانـای و زیرەکـی بڕکـراوی ئاسـتێکی منداڵێک هەر کە بزانن، ئەوەش دەبێ
 .داهێنەر بە بیانکەن ناتوانن فشار بە و زۆر
  

ــدێ ــان هەن ــەدا لە) کە وایە پێی ــی ی(هەشــتا س ــاوەیە زیرەک ــەدا لە) بۆم ــی ی(بیســت س ــی لە زیرەک ــوون ڕێ  و فێرب
 دروست پەروەردەی کە وایە پێیان دەروونناسی، و پەروەردە زانایانی بەاڵم. پێشدەکەوێت و گەشەدەکات وەرگرتنەوە

 داهێنــانی تواناکــانی و بەهــرە گەشــەکردنی هۆکارەکــانی و پێداویســتییەکان دابینکردنــی و بەرنــامەیی راههێنــانی و
.. دەبێـت بەرجەستە داهێنان تاقیکردنەوەدا، و نوێ رۆکەیبی و زانستی خەیاڵی و بیرکردکردنەوە ڕێی لە مندااڵن،

 . نەبووە داهێنەر دایکییەوە سکی لە کەس کورتیش بە
  

 بەسـەر منـداڵەکانمان دەتوانین ئایا پێبدەین؟ گەشەیان هەیانە، مندااڵن کە خەونانەی و توانا ئەو دەتوانین ئایا
ـــژەی ـــارەزایی پەی ـــاغی بەرەو بەهرەکانیانـــدا، و ش ـــانداهێ قۆن ـــن؟ ســـەریان ن ـــدا، لە بخەی  ئەگەر دەڵێـــین وەاڵم

 لە ئەوەی بـــین، پشـــتیوانیان و یارمەتیـــدەر و هانـــدەر لێنەگـــرین، ئازادییـــان بەری گەڵیانـــدا، لە پشـــوودرێژبین
 . دێنەدی دەخوازین، منداڵەکانمان

  
 :چەند پێناسەیەک بۆ چەمکی داهێنان

  
 خــۆی بیرۆکەکــانییەوە، و خەیــاڵ لە گوزارشــتکردن رێــی لە دەدات، ئەوە هەوڵــی داهێــنەر کە کــردارێکە، داهێنــان

 . تازەیە کۆمەڵەوە الی بە و خۆی بەالی کە بهێنێت، بەرهەم شتێکی ئەوەی بۆ بسەلمێنێت،
  

 تیــۆرێکی یــا تــازە، هــونەریی تــابلۆیەکی تــازە، هــۆنراوەیەکی: وەکــو دژەبــاوە، داهێنــانەی دەرئەنجــامێکی داهێنــان
 . تاد...تازە، زانیاری

  
  تێگەیشتووی و زیرەکی ئاستێکی لە هەیە، بااڵی هۆشی توانایەکی و جیاوازە کە منداڵەیە ئەو داهێنەر، منداڵی
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ـــــتی لە کە ئەوتۆشـــــدایە، ـــــایکراوی ئاس ـــــایی دی ـــــااڵترە ئاس ـــــک لە. ب ـــــداڵە لەگەڵ بورەکانیشـــــدا، لە یەکێ  من
 هەر لە یـا وەرزشـی، هـونەری، نبیری،رۆشـ وێژەیـی، ، زانیـاری بـواری لە ئایا هەیە، جیاوازای هاوتەمەنەکانیدا،

 . بێت تردا بوارێکی
  

 دەکــات، خۆســەلماندن و خۆهەڵقورتانــدن و خۆدەرخســتن و پێشــەوە خــۆبردنە بە حەز منــداڵێکە داهێــنەر، منــداڵی
 منـداڵی کـورتی بە. دەوێـت پرسـیارەکانی دروستی وەاڵمی و دەپرسێت پرسیارکەرە، منداڵێکی بزانێت، شت دەیەوێت

 و بکــاتە تاقیــان پراکتیکــی بە دەیەوێــت خەون، لە پــڕە پرســیار، و بیــرۆکە و خەیــاڵ لە پــڕە هۆشــی داهێــنەر،
 . بکات بەرجەستەیان

 
 کە کاتێ. تر داهێنانی هـەزار لە زیاتر و گـڵۆ  و کارەبا وزەی داهێنەری داهێنەر، کەڵەزانـای( ئەدیسۆن تۆماس)

 لە خەڵکیـــیەکە لێهـــات وای.. لێـــدەکرد پرســـیارێکی یەبـــدیبا کەســـێکی هەچ دەکـــرد، پرســـیاری زۆر بـــوو، منـــداڵ
 ئەم نـازانن؟ بـۆ ئەی: دەپرسـی لێیـانی ئەدیسۆن دیسان.. دەدایەوە وەاڵمیان( نازانین) بە. بێزاربوون پرسیارەکانی

 . ئەوەن قەرزاری مرۆڤایەتی هەتایە تا کە مەزنە، داهێنەرە زانا بەو بوو پرسە، زۆر منداڵە
  

 :داهێنەرخەسڵەتەکانی منداڵی 

  
 هەمیشـە. دەکـاتەوە شـتێک هەموو لە بیر کراوەیە، و فراون خەیاڵ داهێنەر، منداڵی: خۆهەڵقورتێنە منداڵێکی -١

 ئەمەوە بە پەیوەندی بیزانێت، دەیەوێت نایزانێت ئەوەی. هەبێت بوونی و دەرکەوێت پێشەوە، بەرێتە خۆی دەیەوێت
 بابەتەکانی و شتەکان. دەستبکەوێت نوێی زانیاریی و ئاشنابێت یدەوروبەر شتەکانی بە دەیەوێت نەبێت، یا هەبێت

 لێـک پارچەکانیـان تـر، پـارچەداری بـابەتی فـرۆکە، ئۆتۆمبیـل، بووکـۆکە،: وەکـو دەکـاتەوە تـاقی یاریکردنەکانی
 .بنێت پێکەوەیان دووبارە کە دەدات، هەوڵیش هەڵدەوەشێنێتەوە،

  
 وەکــو لەوانەیە. دەبــن پەســت و نــیگەران منــداڵەکانیان ارانەیرەفتــ چەشــنە لەم باوکــان، و دایکــان لە هەنــدێ

ــــانی ســــزادانێک ــــان بابەتەک ــــت یارییەکانی ــــدەن لەبەردەس ــــان و الب ــــرن هەڵی ــــتی بەاڵم. بگ ــــدااڵن مەبەس  لە من
. لێـبکەنەوە خۆیـانی وەکـو دووبـارە چـۆن و نـراون پـێکەوە چـۆن بـزانن کە ئەوەیە بابەتانە، ئەو هەڵوەشاندنەوەی

 منـدااڵنی) واتە سـااڵن پـێج تەمەن تـا منـدااڵنی کە بکـڕن، بـۆ بابەتانەیان جۆرە لەو باوکان، و اندایک پێویستە
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 رەنگاوڕەنـ ، میکـانۆی: وەکـو بنێنەوە، پێکەوەیان دووبارە و بوەشێننەوە هەڵیان بتوانن( مندااڵن باخچەی قۆناغی
 . تاد...رستەکراو، گەورەی دەنک موورووی باغە، بووکەڵەی

  
 لە لەسـەرخۆیە و نەرم نییە، خێرابڕیار و خۆشباوەڕ و شپرزە و هەڵەشە داهێنەر، منداڵی: نەرمڕەوە کیمنداڵێ -٢

 شـێوازێکی و دیـاریکراو بیرۆکەیەکی نییە، بیرچەقەبەستوو نەرمڕەوی، لە مەبەستیشمان. کێشەکانی چارەسەرکردنی
 .دەگەڕێت تریشدا چارەسەری و هەڵبژاردە دوای بە رەهایە، و سەربەست ئەو نییە، دەقگرتووی رۆتینی

  
ـــنەر، منـــداڵی: پـــاراوە زمـــان -٣ ـــانی زوویـــی بە داهێ ـــری زوو گەشـــەدەکات، زم  و قســـەکردن و رســـتە و وشـــە فێ

 .زیاترە هاوتەمەنەکانی هاوڕێ زمانی سامانی لە زمانی، دەستکەوتی دەبێت، گوزارشتکردن
  
 تواناکـانی بە و هێـز بە متمـانەی و بـڕوا دەکـات، خـۆیەوە کەسـێتی بە شـانازی داهێـنەر، منـداڵێ: بڕوابەخۆیە -٤

 و پەرتــووک قسەخۆشــە، کــۆڵنەدەرە، خــۆڕاگرە، بەخەنــدەیە، لێــو رووخۆشــە، گەشــبینە،: هەردەمــیش. هەیە خــۆی
 .دەخوێنێتەوە گۆڤاریش

 
 هەستەوەرییەکانیشـی هەموو و دەپرسێت( زۆرپرسە) داهێنەر منداڵی گرنگەکانی سیما لە یەکێک: دەپرسێت زۆر -٥

 یـا بیزانێـت، دەیەوێـت نایزانێت ئەوەی ئەوەی، بۆ بۆچی؟ چۆن؟ بۆ؟: دەپرسێت جار دەیان بە رۆژی بەکاردەهێنێت،
 .بزانێت لەسەر زیاتری شتی

  
 وەاڵمێکـی و بـکەن ڕێیـان بە یـا نەدەنەوە، پرسـیارەکانیان دروسـتی وەاڵمـی مامۆسـتاکان، و باوکان و دایکان نابێت
 بە کە دەکەوێــت، کەســانەش ئەو لەســەر و منــدااڵن لەســەر زۆر ئەگینــا.. بــدەنەوە نادروســتیان و ســەقەت و هەڵە
 گۆنجـاوی و دروسـتی بە دەبێـت هەر بـکەن، نـابەجێش و سەیر پرسیاری مندااڵن رەنگە.. داونەتەوە وەاڵمیان هەڵە

 و دایکـان لە زۆر. ەژیـریی و زیرەکـی نیشانەی و ئەرێنییە الیەنێکی مندااڵن، پرسیارکردنی زۆر.. بدەنەوە وەاڵمیان
 باســێکدا و قســە هەمــوو لە خۆتــان و منــداڵن ئێــوە داخەن، دەمتــان: دەڵــێن منــداڵەکانیان بە نــابەڵەد، باوکــانی

 :بۆیە. هەڵمەقورتێنن
  
 ".یە ـ داخـە دەمت ـ ناوم کە وامدەزانی ساڵيم، سیانزە تەمەنی تا:"دەڵێ( یۆنامات) 



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

622 
 

. وەاڵمـدانەوە پرسـیارکردن شـێوازی واتا دەبەستی، رێبازە بەم پشتی رزۆ قوتابییەکانیدا، فێرکردنی لە( سوکرات)
 . دەبەن ناوی فێرکردندا لە( سوکراتی رێبازی) بە وانەبێژان و پەروەردەکاران لە هەندێ کە رادەیەی ئەو تا
  
 ەب سەردەســتە، بە پێشــڕەو، بە ســەرکردە، بە ببێــت، حەزدەکــات داهێــنەر، منــداڵی: هەیە ســەرکردەیی حەزی -٦

 کـۆمەڵی و گـروو  نێـو لە. بێـت یەکەم هەمیشـە دەکـات حەزیـش. بڕیـار بەخـاوەنی ببێـت. مندااڵن گرووپی رابەری
 . بزانن بەهەند بۆچوونەکانی و را هەبێت، رۆڵی دەربخات، خۆی تواناکانی. هەبێت ئامادەبوونی مندااڵندا،

  
 .تیژه بیرێکی و اوانفر خەیاڵێکی داهێنەر،خاوەنی منداڵی: بیرتیژە و خەیاڵفراوان -١
  
 تاقیکردنەوەکـانی و کـار بـڕواوە بە چاونەترسـە، و سەرکیش منداڵێکی داهێنەر، منداڵی: ئازایە و چاونەترس -٨

 خـــاوەن. هەڵـــدەگرێت کارەکـــانی دەرئەنجـــامی بەرپرســـێتی. کۆڵیپێنـــادەن شکســـتییەکانی و هەڵە. دەدات ئەنجـــام
 .نانێت ئەستەمدا بە دان و بەهێزە ئیرادەیەکی

  
 بــکەن، ســنوورداری و بخەنەســەری فشــار کە ناکــات بەوە حەز داهێــنەر، منــداڵی: دەکــات ســەربەخۆیی بە حەز -٩

 تــریش کەســانی بە پشــت نایەوێــت. وەربــدەن بڕیارەکــانی لە و کارەکــانی لە دەســت تــر، کەســانی ناکــات حەزیــش
 رەفتار و بدات بڕیار سەربەخۆییشەوە و ئازادی ئەوپەڕی بە. ببەستێت خۆی تواناکانی بە پشت دەیەوێت. ببەستێت

 .بکات
 
ــرا -١١ ــدەرەوەیە خێ ــداڵی: لێک ــنەر، من ــی بە داهێ ــی وردی بە و خێرای ــات شــتەکان تێبین ــان و دەک  و دەداتەوە لێکی

 بــۆ چارەســەرێک خێــراییش بە و لێکیــدەداتەوە خێرایــی بە بێــت، کێشــەیەکیش رووبەڕووی گەر. هەڵیاندەســەنگێنێت
 .دەدۆزێتەوە خۆی

  
 :د هەنگاوێک بۆ بە داهێنەرکردنی مندااڵنچەن

  
 .منداڵەکانتان کەسێتی جیاوازەکانی الیەنە و، توانا و بەهـرە دۆزینەوەی -١
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 بەکارهێنــانی بــۆچی و زانــین نــاو. منــداڵەکانتانن بەرچــاوی لە شــتانەی ئەو هەمــوو پــۆلێنکردنی، و نــاوبردن -٢
 .داهێناندا کرداری لە گرنگن ئەوشتانە،

  
 کە لەبــار، شــێوەیەکی بە خۆشیبەخشــەکان، و فێرکــردن و پەروەردەیــی تەلەفزیۆنییەکــانی کەنــاڵە رکردنیســەی -٣

 .نەکەن وەرستبوون بێزاری بە هەست
  
. دەکەن زیرەکییـان بە گەشـە کە بـکەن دابـین بـۆ بابەتانەشیان ئەو. بکەن دابین بۆ تازەیان یاریکردنی بابەتی -٤
 بـۆ. هەن کوردەواریمـان مەتەڵـی سـەدان بە. لێبپرسن مەتەڵیان بیرکردنەوە، سەرلە مندااڵن هۆشی راهێنانی بۆ یا

 بـۆ دەیهێـنن دێـوە لە هەنار، وەک مزرە چنار، وەک بەرزە خەیار، وک سەوزە: "پێدەڵێن چی و چییە ئەمە نموونە،
 ".شار؟

  
 .بهێنن رایان دانبەخۆگرتن و ئارامی و کۆششکردن هەمیشە لەسەر منداڵەکانتان -٥
  
ـــداڵەکانتان -٦ ـــنن من ـــێ کە رابهێ ـــرس، بەب ـــرن ت ـــوون و را و رەخنەبگ ـــان و بۆچ ـــڕن تێبینییەکانی ـــی. دەرب  هەوڵ

 .بدەن هەڵەکانیش راستکردنەوەی
  
: وەکو. بگرن منداڵەکانتان بۆچوونەکانی لە و را لە و تایبەتمەندییەکانیان لە و سەربەخۆیی و ئازادی لە رێز -١

 .جلوبەرگەکانیان نگەکانیرە هەڵبژاردنی نووستنیان، کاتی
  
 .بکەن تەرخان منداڵەکانتان چاالکییەکانی بۆ دیاریکراو، شوێنێکی بلوێت، گەر -٨
  
ــەپاندن، و سانســۆر و مەرج -٩ ــەر مەخەنە س ــانی س ــداڵەکانتان، یارییەک ــا من ــامی بە ب ــان، ک ــان دڵی  چ لە حەزی

 .نەبن زیانبەخش یاریی تەنها. بکەن یارییە ئەوە یارییەکە
 ئازادییـان ئێـوە، نیگەرانییەی ئەم چونکە ئازاربن، تووشی کە دەترس لێیان ئێوە کە دڵیانەوە مەخەنە ەوەشئ -١١

 شـاری لە دا،( ٢١١٣) ساڵی لە: دەهێنمەوە بۆ نموونەیەکتان. بکەن یاری خۆیان هەوەسی بە ناهێڵن دەکات، زنجیر
 بەرزدا دارێکــی بە خــرپن، منــداڵی کچێکــی. ددەکــر پراکسیســم دا، منــدااڵن بــاخچەیەکی لە( نەرویــج) لە( بێــرگن)
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 چـاوی بـاخچەکەش بەڕێـوەبەری. دابــەزە سـەرنەکەوی، لێکـرد، هـاوارم منیش دارەکە، سەر بچێتە ویستی و هەڵگژا
 بەردەم لە دەیەوێــت ئەو. ســەرکەوت نزمــدا دارێکــی بە پێشــتر ســەربکەوێت، بــا مەیترســێنە،:"وت منــی بە لێبــوو،

 ".ببینێت زیاتر رووبەرێکی و دیمەن دارەکەوە، لەسەر دەشێوێت. دەربخات خۆێ ئازایی و توانا و هێز هاوڕێکانیدا،
  
 چەنـد دروسـتکردنی( وشەسـازی) یـاری یـا بـن، تـاوڵە و شـەترەنج یـاریی فێـری بـا بگەڕێـن، منداڵەکانتان لە -١١

 و ئەمــانە. واکـراودا وشـەی دۆزیـنەوەی بـۆ پێـت، بە بەتاڵەکــان خـانە پڕکـردنەوەی یـا پیتێـک چەنـد لە وشـەیەک
 .دەەکەن چاالک مندااڵن مێشکی یارییانە جۆرە ئەم. هەن تر هاوشێوەی یاریی چەندین

  
 گوزارشـت وێنەکانیانەوە، رێی لە مندااڵن. بکێشن وێنەکانیان خۆیان هەوەسی بە با بگەڕێن، منداڵەکانتان لە -١٢
 .دەکەن خواستەکانیان و خەون لە و هیـوا و نیـاز و راز لە دەکەن، دەروونیان و دڵ ناخی لە
  

ــێمەی. بخــوێننەوە یــا بگێــڕنەوە بــۆ چیرۆکیــان هەنــدێ دەتــوانن -١٣  چیرۆکــی دەوڵەمەنــدی گەنجینەیەکــی کــورد ئ
 ئەندەرســن، کریســتیان هــانس الڤــۆنتین، ئیــزۆ ، چیرۆکەکــانی ئەمەو. هەیە بەرئاگردانمــان چیرۆکــی و فۆلکلــۆری
 چیرۆکەکـانی. تـاد...موقەفەع، بن عەبدوڵاڵ ی دیمنە و کلیلە یندگرین،ل ئەسترید تۆڵستۆی، لیۆن گریم، برایانی

 چیرۆکەکانیان کوردیشمان، هاوچەرخی چیرۆکنووسی کۆمەڵێک. سااڵن( ١٢ـ٣)لە مندااڵن، بۆ لەبارن نووسەرانە ئەم
 هەڵـمەت، لەتیـف ئەمین، عەلی فەرەیدوون: مندااڵن چیرۆکنووسانی لەوانەش جیهانیدان، ئاستێکی لە مندااڵن بۆ

 سـەالم ئەمـین، عەلـی جەزا عەبدولرەحیم، عومەر سەعید، ساڵ  تاهیر مەحموود، جەالل حەسەن، فەری  محەمەد
 .تاد... مەنمی فەوزیە نیساری، سەال  بەرزنجی، حەمەڕەشید عەلی مەنمی،

  
ــتی -١٤ ــنبیری گەش ــاری و رۆش ــۆ زانی ــداڵەکانتان ب ــبخەن من ــەردانی: وەک رێک ــ گەلەری مۆزەخــانە، س ــوێنە نە،وێ  ش

 کە شـــوێنانەش ئەو کارگەکـــان، چاپخانەکـــان، تەلەفزیۆنییەکـــان، کەنـــاڵە گشـــتی، کتێبخـــانەی رۆشـــنبیرییەکان،
 .دەکرێن ئامادە لێ مندااڵنیان گۆڤارەکانی

  
 منـدااڵنی پێگەیانـدنی و پەروەردەکـردن لە هەیە گرنگیـان رۆڵێکـی تـایبەتی، بە دایکـان و گشـتی بە خێزانان -١٥

 کە بــوو دایکــم ئەوە:"دەڵــێ( ئەدیســۆن تۆمــاس) دووبــارە نمــوونە، بــۆ هەر. پێشــکەوتووخواز و هێــنەردا و نوێخــواز
 .دەزانی دایکی قەرزاری بە خۆی هەمیشە بۆیە" کردم دروستی
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 داهێــــنەرانە، کــــارێکی ئەنجامــــدانی کــــاتی لە منــــدااڵن، لە دەستخۆشــــی و ئــــافەرین و ســــتایش و هانــــدان -١٦
 .هەیە داهێنانەکانیان بە درێژەدان و مندااڵن رلەسە ئەرینیان کارتێکردنێکی

  
 بەاڵم هەیە، مندااڵنـدا خەیـاڵی و هـۆش گەشـەکردنی لە گرنگیـان رۆڵێکی ئایپاد، و ئینتەرنێت ئەمڕۆدا، لە  -١١

 . ئاراستەبکرێن ئەرێنییەکان الیەنە بەرەو و کۆنترۆڵبکرێن پێویستە
  

 داخەوە، بە بەاڵم. زۆرن کوردمـان داهێـنەری و زیـرەک و ەهرەمەنـدب مندااڵنی کە بڵێم، ئەوە دەمەوێت کۆتاییدا لە
 نە پێویستیش وەکو دەکەن، دابین بۆ داهێنانیان و پێشکەوتن و گەشەکردن پێداویستییەکانی نە پێویست، وەکو کە

 .دەدەن هانیان نە و دەگرن پشتیتان
 

 ٢١١١ جووالیی ٢٢
  
  
  
 

 .سوودەکانی گۆرانی بۆ مندااڵن
 
 
 
  
 
 
 بـۆ هۆکارێـک بە بـووە کـورد، ژیـانی لە بەشـێک بە بـووە گــۆرانی هەبـووە، کـوریش گــۆرانی دا، کورد بوونی گەڵلە

ــاخی خۆشــییەکانی لە لە و خۆشەویســتی لە و ســۆز و هەســت لە گوزارشــتکردن ــی ن ــێمەی.. دەروون ــورد ئ  خــاوەنی ک
 بۆی و رەن  و تایبەتمەندی و مۆرك ەک رەسەن، هەمەبابەتی فۆلکلۆری گۆرانی لە دەوڵەمەندین زۆر گەنجینەیەکی
 و بـالۆرێ و بەیـت سـەدان بە.. تـر گەالنـی گۆرانییەکانی لەگەڵ هەیە جیاوازیاشیان و دیارن پێوەیە کوردەوارییان

 داگیرکەرانـــی.. کـــاڵنەبوونەتەوە خۆشـــییان و چــــێژ ئەمـــڕۆش تـــا کە هەن، کوردیمـــان میللـــی و فۆلکلـــۆری گـــۆرانی
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 و لێـــدزیوین بەشـــێکیان گەرچـــی بـــکەن، رەســـەنەکانمان کـــوردییە گـــۆرانییە وســـایدیژین نەیـــانتوانی کوردســـتانیش
 . شیواندوویانن

  
 بە یـا.. دەیـانڵێن مندااڵنی بۆ گەورەکان گۆرانبێژە کە گۆرانییانەی ئەو مندااڵنە، بۆ گۆرانییە دەربارەی باسەکەمان

 منـدااڵن تەمەنـی قۆناغەکـانی پێی بە انیشگۆرانییەک. دەوترێن کۆمەڵ بە یا تاک بە مندااڵن خودی ناسکی دەنگی
 توانـای قۆناغەکـانی لەگەڵ تـرپەوە، و ئاواز و کێش و واتا و ناوەڕۆک و فۆرم رووی لە پێویستە.. دەکرێن پۆلێن

 . بگونجێن مندااڵندا وتنەوەی و فێربوون و وەرگرتن
  

ـــن ـــدا لە م ـــژووی بە چاوپێخشـــانێک) کتێبەکەم ـــی مێ ـــدااڵن ئەدەب ـــاڵی لە کە( من ـــۆمەڵەی) الیەن لە( ٢١١٥) س  ک
( الیــە الی) سـوودەکانی لە باسـمان کتێبەمـدا، ئەم بەشـێکی لە. چـاپکراوە ەوە( کەرکوک کۆمەاڵیەتی و رۆناکبیری
 .دەکرێ جگەرگۆشەکانیان ساوا و کۆرپە بۆ دایکانەوە الیەن لە کە کردووە،

  
 ".دایکـانە الیـەی الی جیهانـدا سەرانسەری لە هۆنـراوە جوانتـرین:" دەڵێ( المارتین) 
  

 یـا بێشـکەوە یـا النـک نێـو دەیانخەنە دایکان کە کاتێک دەکرێن، ساوا و کۆرپە مندااڵنی بۆ الواندنەوە و الیە الی
 کۆرپەکانیان بۆ دڵیان ناخی ئاهی و خۆشەویستی و سۆز گونجاو، گۆرانی و الیە الی بە راژەنیندا، لەگەڵ جۆالنێ،
 . ەوەبیانبات خەو تا.. دەردەبڕن

  
 قوتابخـانەی قۆنـاغی و منـدااڵن بـاخچەی منـدااڵنی بـۆ گـۆرانی سـوودەکانی لە بـاس کورتی بە نووسینەماندا، لەم

 چەنـد لە ناودەبرێـت، منـداڵیش زووی قۆنـاغی بە کە منـدااڵن، باخچەی قوناغی تایبەتیش بە.. دەکەین بنەڕەتی
 یەکەمـین.. کـردووە مـرۆڤ ژیـانی لە قۆنـاغە ئەم ریهەسـتیا لە و گرنگی لە باسمان تریشدا، پەروەردەیی باسێکی
 لە کە لێـــدەکەین ئەوەی پێشـــبینی لێـــرەوە دادەنرێـــت، قۆنـــاغەدا لەم کەســـێک هەر کەســـایەتی بناغــــەی خشـــتی

 لە کە جێگیــردەبن، منــدااڵن الی بنەڕەتییەکــان چەمــکە قۆنــاغەدا لەم هەر.. کەســایەتییەک چ دەبێــتە داهــاتوودا
 زمـان چـونکە گەشـەدەکات، خێرایـی بە زۆر زمان قۆناغەدا لەم.. پێبدەن پەرەیان زیاتر و زیاتر دەتوانن ئایندەدا

 بەرژەوەنـدی لە هەلە ئەم پێویسـتە.. گوزارشـتکردنە و دەربـڕین و پەیوەنـدیکردن پێداویسـتییەکانی و پێویستی لە
 فێـربن، و وەربگرن چەمکەکان و رستە و دەستەواژە و وشە زۆری رادەیەکی بتوانن مندااڵن تا بقۆزرێتەوە، مندااڵندا
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 خێـراییەوە ئەوپەڕی بە قۆناغەدا،هۆش لەم هەر.. بکەن دەوڵەمەند گشتیشیان زانیاری و زانست و زمان گەنجینەی
 تـا منـدااڵن هۆشـی گەشـەکردنی زۆری رێـژەی کە دەرکەوتـووە، ئەوە پراکتیکیـدا، لێکۆڵینەوەیەکی لە.. گەشەدەکات

 رۆژانە مندااڵن چونکە ناسراوە،( یـاری تەمەنی) بە قوتابخانەش پێش سااڵنی.. دەبێت دروست ساڵی چوار تەمەنی
 تەمەنەدا، لەم منـدااڵن ناودەبرێت، ش(دۆزینەوە تەمەنی) بە.. بەسەردەبەن خۆشی و یاریکردن بە زۆریان کاتێکی

 خۆیـان پـێگەی و رۆڵ دەگەن، دەوروبەریـان و ژیـنگە سروشـتی لە بدۆزنەوە، و بزانن زیاتر و تازە شتی دەیانەوێت
 . بدۆزنەوە تازە شتی و، تاقیبکەنەوە شت بزانن، زیاتر دەیانەوێت بکرێت بۆیان تا دەزانن، خەڵکیدا نێو لە
  

 :چەمکی گۆرانی مندااڵن

  
 :وەکو کراون، منـدااڵن گـۆرانی چەمکی بۆ جیاواز، راڤەی و پێناسە گەلێ ئێستا تا

 کێشـێکی لەسـەر کە واتـادا، و ناوەڕۆک و فۆرم لە ئاسانانە، و سوک راوەهۆن پارچە لەو بریتییە مندااڵن، گۆرانی
 .چڕن بیان ئاوازەوە و گۆرانی بە کۆمەڵ بە یا تاک بە مندااڵن کە دەگونجێن دەهـۆنرێنەوە، تایبەتی سووکی

  
 جیهـانی بە خـۆی شانۆشـیعردا نمایش، ئۆپەرێت، سروود، گۆرانی، شێوەی، لە هۆنـراوە:"دەڵێ ش( نەجیب ئەحمەد)

 ".ئاشنادەکات مندااڵن
  

 ئاوازەکانیــان بــاڵو، و شــیرین ئەدەبــی جۆرەکــانی لە جۆرێــک لە بــریتییە منــدااڵن گــۆرانی: تــردا پێناســەیەکی لە
 . خرۆش جۆش دەیاهێننە و دەوروژێنن مندااڵن

  
 کردنــی رینشــی بــۆ ئاســانە هۆکــارێکی گــۆرانی سروشــتییە، حەزێکــی گــۆرانی، بــۆ منــدااڵن ئــارەزووی و خۆشەویســتی

 زمــان فێری دووبارەکردنەوەوە، رستە و وشە رێی لە بنەڕەتدا، لە ئەوان.. مندااڵندا باخچـەی قۆناغی لە فێربوون
 :کۆپلەیە ئەم نموونە، بۆ.. دەبن

 
 دەرنــایە هــەر.. دەرنــایە هــەر

 دەرنـایە بووک.. تەزی قاچمــان 
 دەرنـایە هـــەر.. دەرنــایە هــەر 
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 دەرنایە بووک.. ەزیت دەستمان 
  دەرنــایە هــەر.. دەرنــایە هــەر 
  
ــۆرانی  ــدااڵن کە چــاالکییەیە، ئەو گ ــوو بە من ــتێکیانەوە، هەم ــدا نەســتی شــێوەیەکی بە هەس ـــم تی ــن نوق  بە.. دەب

.. پێدەبەخشـێت دەروونییـان قـووڵی ئـارمییەکی نەسـتەش و هەست ئەم.. دەکەن هەستەکانیان لە گوزارشت ئازادیش
 . نییە خاو رتمی بە حەزیان و، دەکەن خێرا رتم گۆرانی لە حەز نمندااڵ

  
 :دەڵێ( منـدااڵن دیـوانی) کێبەکەیدا لە( ئەلعیسا سلێمان) سوری ناسراوی شاعیری

  
 جوانـانەن وشە ئەو بکەن، پێشکەشیان کە دیاری نرخترین بە بڵێن، گۆرانی بچڕن، سروود با بگەڕێن، مندااڵن لە"

 بـۆ.. خۆشـبوێ نیشـتمانەکەیان کە ئەوەی بۆ.. خۆشبوێ زمانەکەیان کە ئەوەی بۆ.. لێوەکـانیان سەر دەیانخـەنە کە
 هۆنـــراوەی.. بکەیــن خۆشــیان ســـروودی فێــری پێویســتە.. خۆشــبوێ ژیانیــان و بەهـــار و گـــوڵ و خەڵکــی کە ئەوەی

 ".بنووسین بۆ جوانیان
  

 هۆنراوە گۆرانی، و سروود: )یەکتری تەواوکەری بە و ستیپێوی دەبنە و دێن پێکەوە وشانە جووتە ئەم جاریش زۆر
 و گـۆرانی ئـاواز، و هۆنراوە چەپڵە، و گورانی هەڵپەڕکێ، و گۆرانی موزیک، و گۆرانی موزیک، و سروود گۆرانی، و

 (. ئاواز
  

 ەیـاران،م و هەیـاران) وەکـو هەن، کورمـان منـدااڵنی بـۆ رەسـەنمان فۆلکلـۆری گـۆرانی کۆمەڵێـک کە ئەوەی سەرەڕای
 نەورۆزە.. مەتەرێ و هەتەرێ رێـوی، رێـوی هـۆ حێالنـێ، بلـی، بـل و حلـی حـل بەلـوور، هەلـوور بارانە، بە بووکە
 فۆلکلــۆری گــۆرانی چەنــدین هــات، مــار لەقــلەق حــاجی ســۆ، عەمــارانم شــەکری.. ســۆ دەســتم ســۆ پــام دەرێ، وەرنە

 .ڵێنەوە دەیان دا، یاریکردن لەگەڵ کۆمەڵ بە مندااڵن کە تریش،
  

ــو ناســکیان و شــیرین هــۆنراوەی ناسراویشــمان، شــاعیری کۆمەڵێــک ــدااڵن ب ــان نووســیون، من  الیەن لە هۆنراوەکانی
 عەلـی گـۆران، بـێکەس، فای  زێوەر،) شاعیرانەش لەو مندااڵن، بۆ گۆرانی بە کراون ئاوازدانەرەوە، هۆنەرمەندانی

 سـۆالڤ، دایکـی هەڵـمەت، لەتیـف ئەمـین، عەلـی فەرەیـدوون موکریـانی، هەژار فەلال ، کاکەی شەونم، عەبدوڵاڵ
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 چــایچی، ســیمین بۆتــانی، ســەبری بــاجەالن، رۆســتەم نیســاری، ســەال  بەرزنجــی، حەمەڕەشــید عەلــی کــۆیی، كــازم
... فەهیمــی، عەبــدولڕەحمان هەورامــی، عوســمان گەردیگالنــی، ئەمــین پێنــدڕۆیی، جگەرســۆز محەمەدیــان، علیــڕەزا

 (.هتد
  

ــا راستیشــدا، لە ــۆرانبێژێ ئێســتا ت ــاو چ گ ــان چ پی ــیە، ئافرەتم ــایبەتی بە کە نی ــواری لە ت ــۆرانی ب ــدا گ  مندااڵن
.. ناسـراوە( عـەواڵ مام) بە مندااڵن الی لە کە نەبێت،( کۆیی محەمەد سەال ) مامۆستا گۆرانیبێژ تەنها.. کاربکەن

 ئەم) و( بووکــانە) و( ەرەدێــو)و( بەلــوور هەلــوور) لەوانەش هەیە منــدااڵن بــۆ تۆمــارکراوی کلیپــی دە نــزیکەی کە
 کوردمـاکس و پێلیستانک کەناڵەکانی لە زۆری بە کە( هاتوچۆ پۆلیسی) و( نەکەشکێ و دەخورێ دۆی نە.. مەشـکێ

 چەنـدین بەهرەمەنـد، چاوگەشـی منـدااڵنی کۆمەڵێـک کەنااڵنەشدا، لەم هەر.. دەکرێن نمایش دا زارۆک و پەپوولە
 و ئــافەرین شــایانی رایانهێنــاون کە دڵســۆزانەش هونەرمەنــدە ئەو و اڵنەمنــدا ئەم.. تۆمــارکردوون خۆشــیان گــۆرانی

 .دەستخۆشین
 

 گـۆرانی بە وەرچەرخـانێکی کە بکەیـن، یـاد لە( مەوالنەیی فوئـاد) کاک هونەرمەند بەرچاوی و گەورە رۆڵی ناشبی
ــوردی ــدااڵن ک ــرد، من ــدین ک ــاوازی چەن ــۆ ئ ــدااڵن هەڵبەســتی ب ــا من ــادەی و دان ــردن ئام ــدااڵ و ک ــدی نیمن  بەهرەمەن
.. دەکـران نمـایش و تۆمـارکران کوردسـات کەنـاڵی بـۆ سـلێمانی شـاری منـدااڵنی دەنگی بە گۆرانییانە ئەو.. راهێنان
 چاالکییــانەی ئەو ئەویــش بەاڵم.. بــوایە بەردووام پیرۆزەیــدا خــزمەتە لەم فوئــاد کــاک کە دەخواســت ئەوەم هیــوای
 . خۆیەتی الی وازهێنانیشی هۆکاری.. و نەمان

  
ــۆ منــدااڵن فێســتیڤاڵی ســااڵنە دهــۆک و هەولێــر لە و ســلێمانی لە  پێشــکەش شــانۆگەری و هەڵپەڕکــی و گــورانی ب

 بـاتی بە فێستیڤااڵنە ئەم جوانتر و ماندووبکەن خۆیان زیاتر فێستیڤااڵنە ئەم سەرپەرشتیارانی هیوادارم دەکرێن،
 چاالکییەکـانی تـا تێـدابکەن، بەشـدارییان کـۆرس یـا تـاک وەکـو چ منـدااڵن زۆرتـرین و بڕازێننەوە مندااڵن گۆرانی

 . سەردەمەدابن ئەم پێویستییەکانی و گرنگی ئاستی لە فێستیڤاڵەکانیان
  

 :سوودەکانی گۆرانی بۆ مندااڵن

  
  هەست گۆرانی مندااڵن، کردنی کۆمەاڵیەتی بە لە و کردن رۆشنبیری لە و فێرکردن لە هەیە گرنگی رۆڵێکی گۆرانی
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 و کـۆمەاڵیەتی و زمـان و پەروەردەیـی ئامـانجی و سـوود گەلـێ گۆرانیـدا سـایەی لە دەدوێنـێ، و بزوێنێدە ویژدان و
 :ئەمانەن مندااڵن بۆ گۆرانیش سوودەکانی گرنگترین.. دێنەدی مندااڵن جەستەیی و دەروونی

  
ــۆرانی -١ ــی ئاســوودەیی گ ــی و هــونەری چێــژی و دەروون ــدااڵن بە ئەدەب  دەخــاتە دیشــا و خۆشــی و، دەبەخشــێت من

 .دەهێنێت رایان گوێگرتنیش جوانی بە لەسەر.. دڵیانەوە
  
 هـــونەرییە بەهــــرە ، هـــونەرپەروەر و بەهرەمەنـــد منـــدااڵنی کە ئەوەی بـــۆ باشـــە و گرنـــ  بـــوارێکی گـــۆرانی -٢

 .دەربڕن دەنگیان ئاوازەوە بە و ئاشکرابکەن خەپەکراوەکانیان
  
 .بکەن گوزارشت باشتر دەشتوانن شێت،دەبەخ مندااڵن بە هۆشی و زمانی سامانێکی -٣
  
ـــۆرانی -٤ ـــارمەتی گ ــــدااڵن ی ـــۆز کە دەدات، من ـــتەبوونیان و خۆشەویســـتی و س ـــۆ هاوبەس  نیشـــتمانەکەیان و گەل ب

 .بکەن گەلەکەیانەوە ئەدەبی و فۆلکۆر بە شانازیش شیرینتربن،
  
 بێمەیلـی و وەرسـتبوون و بێزاربـوون لە و، دەکـات چاالکتر مندااڵن چاالکی تێدایە، ترپەی و جوولە کە گۆرانی -٥

 .دەخاتەوە دووریان
  
 دوورەپەرێـز و گۆشـەگیر و دەکەن شـەرم کە قوتابییانەی ئەو کێشەی چارەسەرکردنی بۆ باشە هۆکارێکی گۆرانی -٦
 .کەمتێکەڵن و کەمدوون و راڕا و نائارام و
  
 .بەرز ەهـایب و دروست و جـوان رەفتاری بەدەستهێنانی بۆ هۆکارێکە گۆرانی -١
  
 و زانسـت ئەو فێـری لێـوەی منـدااڵن کە دادەنرێـت سـەرچاوەیەک بە لەخۆگرتـوون، زانیـاری و زانسـت کە گۆرانی -٨

 .دووتوێیاندان لە کە دەبن زانیارییانە
  
 .دەربڕن رستەکان و وشە رەوانی بە و تەواوێ بە کە ئەوەدەبن، فێری مندااڵن -٩
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 رێنماییەکـانی بە پێبەنـدنبوون: وەکو لەخۆگرتوون، باشیان رێنمایی مندااڵن، بۆ گۆرانیدا هەندێ دووتوێی لە -١١
 برایەتـــی، و خوشـــکایەتی چـــاکەخوازی، کـــردن، هەروەزی کـــردن، هاوکـــاری رێزگــــرتن، ژینگەپـــاڕێزی، ترافیـــک،

... ی،ئاشـتیخواز یەکسـانی، دادپەروەری، دیموکراتیخـوازی، ئـازادیخوازی، ئـازایی، یاسـا، لە ريزگـرتن کۆششکردن،
 .هتد
   

----------------------- 
 
 :وەرگرتووە عەرەبیانەوە سەرچاوە لەم سوودم رادەیەک تا 
 
 (.خطو  مجلة. خوری رند . االطفال ذکاء تزید المدرسة قبل ما عمر ف  االطفال اغان ) -١
 (.محمود مختار عبدالرزاق. االطفال حیا  ف  واالناشید االغانی وظیفة) -٢
 (.محمد الحاج عل  احمد. الشعبیة طفالاال اغان ) -٣
 (.عبدالقادر فاروق آالء. اعداد. شخصیتە علی وتأثیرها الطفل اغنیة) -٤
 

 ٢١١١ جووالیی ٨
 

 

 
 

 .هاندانی مندااڵن بۆ هاوبەستەبوون بۆ کوردستان لە هۆنراوەی شاعیراندا
 

 و خۆشەویسـترین و پیرۆزتـرین وردسـتانک شیرپاک، و ئەمەک بە و دڵسۆز و پەروەر کوردستان کوردێکی هەموو الی
 و پەرۆش و ســۆز نــاگەنە خۆشەویســتییەک، و پەرۆش و ســۆز هیــیچ. شــوێنە دڵگیرتــرین و شــیرینترین و جــوانترین

 .کوردستان بۆ خۆشەویستیمان
  

 نە،ئابڕوومـا شانازیمانە، و شکۆداری مێژوومانە، ناسنامەمانە، دڵسوزمانە، دایکی شیرینمانە، نیشتمانی کوردستان
  کوردستانمان بێ بە گیانمانە، و روو  هەناسەمانە، خوێنمانە، گروپی کوردستان داهاتوومانە، و ئەمڕۆ و دۆێنێ
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 .نییە واتایەکی هیچ مانمان و ژایان
  

ـــا کوردســـتان ـــیە ناوێـــک تەنه  دەروونمـــان، نـــاخی لە قـــووڵە هەســـتێکی و ســـۆز کوردســـتان زمانمـــان، لەســـەر نی
 .چاومانە لەبەر هەمیشە دڵمان، توێ لە بێوێنەیە خۆشەویستییەکی

  
 گـوڵ دارمـانە، و دەوەن و بەرد دۆڵمانە، و گرد و چیا خۆڵمانە، و خاک ساڵمانە، هەزار هەزاران جێی کوردستان،

 کارمــانە، و کەس و خــزم شــارمانە، و گونــد و مــاڵ بەهەشــتمانە، و ســەیرانگا رووبارمــانە، و چەم گوڵزارمــانە، و
 . نەشتێکما هەموو کوردستان

  
 لەدایکبـــوونی لەگەڵ سروشـــتی بە و رەمەکـــی بە و زگمـــاکی بە هەر کوردســـتان، خۆشەویســـتی و هەســـت و ســـۆز

ــداڵەکانمان ــک لە من ــت دای ــوو دڵــی لە خۆشەویســتییە، ئەم. دەبێ ــدا هەم ــتانیش خۆشەویســتی. هەیە کوردێک  کوردس
 و داکـۆکی و بەرگـری و خەبـات و ششکۆ هاوبەستەبوونیش، کوردستان، بۆ هاوبەستەبوون و دڵسۆزی بە پەیوەستە،
 . شیرینمان و جوان نیشتمانی کوردستانی سەروەریی و پاراستن و رزگاری پێناوی لە قوربانیدانە

  
 کوردســـتان هاومانـــای و کوردســـتانە وشـــانە لەم مەبەســـت( زێـــد واڵت، وەتەن، نیشـــتمان،) کوردیـــدا ئەدەبـــی لە

 مەبەســـتی ناوبرابێـــت، کوردیمـــان پەخشـــانی لە و هـــۆنراوە لە زاراوەیە چـــوار لەو كـــام بە کوردســـتان. دەگەیەنـــن
 و( نیشـتمان) وشـەی دونیـاش گەالنـی شـاعیرانی هـۆنراوەی لە تەنـانەت کوردسـتانە، هەر نووسەرانمان و شاعیران

 :نیشتمانەوە بارەی لە. هێناون بەکاریان واڵتەکانیان ناوی جێی لە گشتین وشەی دوو کە( واڵت)
  
 ".ناوێت خۆش هیچی نەەوێت، خۆش نیشتمانەکەی ئەوەی: "دەڵێ( بایرۆن) 
  
 ".نەبێت تر هیچی زیاتر نیشتمان لە بێت، نیشتمان هەر هەموومان ئامانجی دەبا: "دەڵێ ش( بومارشە) 
  

 زاڵە گرتــۆتەوە، کوردیمـان هـۆنراوەی لە زۆری پانتـاییەکی ،(نیشـتمانی هـۆنراوەی) یـا کوردسـتان بەسـەر هـۆنراوە
 کوردسـتان، رەگەزپەرسـتی داگیرکەرانـی کە دەگەڕێتەوە، ئەوە بۆ ئەمەش کوردیدا، هۆنراوەی تری جۆرەکانی بەسەر

 ئازادییـــان بەری دەچەوســـێننەوە، کـــورد ئـــێمەی بێـــویژدانییەوە و نـــامەردی و دڵڕەقـــی و دڕنـــدەیی ئەوپەڕی بە
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 کە سـەپاندووین بەسـەردا انکلتوورێکیـ و زمان تۆبزی و زۆر بە و دەدەن ناسنامەمان سڕینەوەی هەوڵی لێگرتووین،
 زمـانی خـاوەنی. نەعەرەبـین و فـارس نە و تـورک نە جیـاوازین نەتەوەیەکـی ئـێمە کـوردەوە، ئێمەی الی بە نامۆیە

 .کوردیمانە شیرینی زمانی کە خۆمانین تایبەتی
  

 و یهۆشـــیار لە هەیە کاریگەریشـــی و گـــرن رۆڵێکـــی داگیـــرکەران، رووی لە گـــرنگە چەکێکـــی هـــۆنراوە، بێگومـــان
 . کوردستان لە بەرگریکردن و خۆڕاگری و هاندان و راپەڕاندن

 
 سـۆز بـۆ کوردمـان، مندااڵنی هاندانی لە کوردمانە شاعیرانی گرنگی رۆڵی مەبەستمانە، نووسینەدا لەم ئێمە ئەوەی

 ەرکـیئ تەنهـا بە پیـرۆزە، پێویسـتییە و ئەرک ئەم ئەگەرچـی. کوردسـتانمان بۆ هاوبەستەبوونیان و خۆشەویستی و
 میـدیاکاران و هونەرمەنـدان و مامۆسـتاکان و باوکان و دایکان شانی سەر ئەرکی بەڵکو نییە، نووسەران و شاعیران

 . دڵسۆزیشە پەروەرێکی کوردستان هەموو و پەروەردەییەکان دەزگا و راگەیاندکاران و
  

ــێمە ــابەتە، ئەم لەســەر لە ئ ــان نووســینی دوو پێشــتر ب ــردەوە ترم ــان. باڵوک ــر لە یەکەمی ــاوی ژێ ــتان)  ن  و کوردس
 دوەمیشـیان کـردەوە، بـاڵوم دا( ٢١١٤ یـانواری مـانگی لە کە: بۆمنـدااڵن هەڵـمەت لەتیـف هۆنراوەکـانی لە نیشتمان
 بــاڵوم دا( ٢١١٥ ئوکتــۆبەری لە: بکەیــن گــۆش پەروەریــی کوردســتان بە منــداڵەکانمان پێویســتە) ناونیشــانی لەژێــر
 . کردەوە

  
 .نووسینەمان دوو ئەو مەبەستی و بابەت هەمان بە دانە،درێژە نووسینەشمان ئەم
 

 شـاعیرانەمان لەو هەنـدێ هۆنراوەکـانی لە هەنـدێ زیـاتری یـا دێڕ سێ دوو بە ئاماژە کورتی بە نووسینەمدا، لەم
ــۆ یــان( نیشــتمانی) کوردســتانی هــۆنراوەی کە دەدەیــن ــان منــدااڵنی ب  و جــوانی لە بــاس تێیانــدا نووســیون، کوردم

 بوێ خۆش نیشتمانمانیان کوردستانی کە داون، کوردمانیان مندااڵنی هانیان. دەکەن کوردستان رەنگینی و قەشەنگی
 کـۆڵنەدەن، و بـکەن خەبـات و تێبکۆشن بێوچان بسەلمێنن، بۆی خۆیان هاوبەستەبوونی کردەوەیی، و دڵسۆزی بە و
 .رزگاردەکەین داگیرکەران لە کوردستان تەواوی بە تا
  

  لەم دڵسۆزانەمان شاعیرە ئەو هەموو هۆنراوەکانی بە ئاماژە توانی نەمان وادا، نووسینێکی تەکور لە بێگومان
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. نیـیە بەردەسـتدا لە پەرتووەکەکانیـانم و سـەرچاوەکان هەمـوو کوردسـتان، لە دوور منێکـی چـونکە بـدەین، بوارەدا
 . لێدەکەم لێبووردنیان داوای بۆیە

  
 نووسـیون، منـدااڵن بـۆ ناسـک و ئاسـان زمـانێکی بە کە ئۆپەرێتێکدا و راوەهۆن چەند کە( گۆران) مەزنمان شاعیری

 :دەڵێ دا،( کوردستان) هۆنراوەی یەکەمی کۆپلەی لە
 

 کوردستان کوردستان،
 جوان نیشتمانی

 شادی بە بژی هەر
 ئازادی و سەربەستی

 بژی هەر بژی، هەر بژی، هەر
 (گۆران دیوانی)
 

 نــاخی لە هۆنراوەیەیــدا، لەم گــۆران. دەشــێ منــدااڵنیش بــۆ و گەورە بــۆ ود،ســرو بە کــراوە گــۆران هــۆنراوەیەی ئەم
 و سەربەسـتی بە هەر کە دەخوازێـت بـۆ ئەوەشـی و، دەکات نیشتمانمان کورستانی جوانی لەسەر جەخت دەروونییەوە

 لە هەر منـداڵەکانمان پێویسـتە بـۆیە. کوردسـتان بـۆ و کـورد بـۆ شـتن گرنگتـرین سەربەستی و ئازادی. بژی ئازادی
 . بکەین پەروەردە و گۆش ئازادیخوازی و سەربەستی بە و پەروەری کۆردستان بە منداڵییەوە

  
 کوردییەکانمـان، بەرزە سـروودە لە یەکـێکە کە دا،( ئاواکەی وەتەن خوایە) سروودی لە نەمریش ی(بێکەس فای ) 

 و شـیرین زمـانێکی بە بێکەس نابێتەوە، کاڵ کوردمان مندااڵنی الی و گەورە الی سروودە ئەم خۆشی و چێژ هەرگیز
 شــێر و قارەمــان و مەرد کــوردی النەی و شــوێن بە کــردووە، وەتەنمــانی کوردســتانی جــوانی و سروشــت باســی ســادە،

 و تەنگـانە لە بکەیـن دەری و بکەیـن رزگاری کە لیمانە چاوی( کوردستان) وەتەن کە پێدەڵێت ئەوەشمان دەزانێت،
 وەتەن خـوایە) یەکەمـی کـۆپلەی لە وێـرانە، بێـتە کە نیـیە ئەوەش شـایەنی ەریبێنـین،د کەران داگیر دەستی لەژێر

 :دەڵێ دا،( ئاواکەی
 

 شیرینە و دڵگیر چەند ئاواکەی وەتەن خوایە
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 گەوهەرە خاکی کەوسەرە، ئاوی رەنگینە، و خۆش دەشتی
 نەسرینە و گوڵ لە پڕ
 :دەڵێ دا، ئاواکەی وەتەن خوایە کۆپلەی دوا لە

 تەنگانە لە کەین دەری لێمانە، چاوی وەتەن
 گەوهەرە خاکی کەوسەرە، ئاوی وێرانە، بێتە حەیفە

 نەسرینە و گوڵ لە پڕ
 

 (بێکەس دیوانی)                                                      
  
 بــۆ وەوخۆیــانە منــدااڵن خــودی دەمــی بە نیشــتمانی هــۆنراوەی چەنــد بــوو، قوتابخــانە مامۆســتای کە یــش( زیــوەر)

 لە. هەیە و بــووە دا کوردمـان منـدااڵنی ئەدەبــی لە خۆیـان بـایەخی ئەمـڕۆش بــۆ و سـەردەمە ئەو بـۆ کە نووسـیون،
 :دەڵێ دا،( قوتابیان بۆ گۆرانی) هۆنراوی

 
 نەوجەوانین و منداڵ ئێمە

 کوردستانین قوربانی بە هەموو
 

 دادەنرا، تاوان بە( کوردستان) ناوهێنانی ستانەوە،کورد داگیرکەرانی الی بە دەژیا، تێیدا زێوەر کە سەردەمەی لەو
 :دەڵێ تەحەددییەوە، و دڵێری ئەوپەڕی بە زێوەر بەاڵم

 
 ئەجدادمانە یادگاری کوردستانە من وەتەنی

 کوردستانە پاکی خاکی زەمینە سەر رووی بەهەشتی
 :دەڵێ یشدا،( قوتابییەک قسەی) هۆنراوەی لە

 ماڵمانە وەتەن منداڵین، ئێمە
 باوکمانە مەکتەب دایک، تامامۆس

 :دەڵێ هۆنراوەیەدا ئەم دێڕی دوا لە
 مەردانە ئەمڕۆ تێکۆشین ئەبێ
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 لێمانە چاوی وەتەنمان چونکە
 ( زێوەر دیوانی)                                      

  
 خـۆی و شـیرینە ال زۆر وەتەنی بەردی و دار ئەویش گرتەبەر، باوکی ریچکەی و زێوەرە کوڕی کە( زێوەر بەختیار) 

 شـیرینە چەنـد) سروودی لە کوردستان، لە بەشێکن دان کوردستان لە شتانەی ئەو هەموو چونکە دەکات، بەفیدایان
 :دەڵێ دا،( الم
 

 وەتەنم داروبەردی الم، شیرینە چەند
 بەدەنم و گیان و سەر ئەکەم، فیدای بە
 
 دا،( کـورد نیشـتمان کوردسـتان) سـروودی لە سـیوە،نوو مندااڵن بۆ ناسکی هۆنراوەیکی چەند یش( موکریانی هەژار)

 قوربــانی بە دەیانکــات هەیە چیــی و خــوی کە دەخــوات پــێ ســوێندی بــۆیە دەزانێــت، پیــرۆز و بەرز بە کوردســتان
 :دەڵێ کوردستان،

 
 کورد نیشتمانی کوردستان،

 ئەخۆم پێ سوێندت پیرۆزی و بەرز
 گیان بە و خوێن بە و سەربەخۆیی بە
 تۆم قوربانی بە منداڵ و ماڵ بە

  کوردستان کوردستان،
  
 زمــانی بە منــدااڵن، بــۆ( تــازە رۆڵەی) هــۆنراوەی لە ،(رەقیــب ئەی) نەتەوەییمــان مارشــی خــاوەنی ی(دڵــدار) 

 :دەکەن( کوردستان) واڵت فیدای گیانیان و روو  مندااڵنەوە،
 
 کوردستانم رۆڵەی من

 کوردانم رۆڵەی تازە
 سەرکەوێ واڵت تا
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  گیانم و رۆ  فیدایە
  
 بەسـتەی) هـۆنراوەی لە ،(نەورۆز) هـۆنراوەی خـاوەنی رۆژنامەنووس، و فەیلەسو  و شاعیر نەمر، ی( پیرەمێردی)

 :دڵسۆزە دایکی نیشتمان دا،( کوردی
 

 دڵسۆزە دایکی نیشتیمان
 پیرۆزە و مرواری بە رێکخست خۆی

 :دەڵێ دا،(نینچیمە گوڵی تازە) هۆنراوەی لە مندااڵنەوە، دەمی بە نەمر، پیرەمێردی
 چیمەنین گوڵی تازە

  وەتەنین کۆرپەی بەرخە
  
 هـۆنراوی خـاوەنی گەلەکەمـانە، گەورەی و ناسراو شاعیرێکی ە،(محەمەد حەسەن موس شێخ) ناوی کە( جگەرخوێن)
 جیهــان بــووکی بە کوردســتان نیشــتمانییەتی، هــۆنراوەی بەرزی نمــوونەیەکی کە( شــیرینترە واڵت شــەکرە، شــام)

 :یەکەمێتی دێڕی دوو ئەمە دێڕە، نۆ هۆنراوەیە ەمئ دەزانێت،
 

 جیهانی بووکا تووی من وەاڵتێ
 کانی و مێرگ و بەهەشت و با  هەمی

 گەوری و ناز و شۆخ و شەن  و شەپال
 جوانی پڕ و رند و شیرین گەلەک

  
 یـش( پەروەر نشڤا) هونەرمەند جگەرخوێنە، تری نیشتمانیی بەرزی هۆنراوەیەکی کە یش،( ئەز؟ کیمە) هۆنراوەی

 :بووە شیرین تر هێندەی دەیڵێت زۆاڵڵەکەی دەنگە بە
 

 ئەز؟ کیمە
 کوردستان کوردی
 ڤولکان و شۆڕش تەڤ
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.... 
  

 ناسـکەکەی، و شـیرین دەنـگە بە( گوڵسـتان) خـاتوو کوردمان هونەرمەندی ژنە کە یشدا،( کوردستان) هۆنراوەی لە
 :دەڵێ جگەرخوێن دەیڵێتەوە، سروود بە
 

 کوردستان کوردستانێ
 دال دەردی گوال، بەخچێ

 دەستان بن مایە ئیرۆ
 بلندی کوردستان

 گوندی و باژار هەمی
 بتەدنی خۆ جانی دڤێ بخوازێ کەس هەچی

 
 چانـدنی لە هەبوو، بااڵی رۆڵێکی( فاتیمە سیت) و( تەنیایی رازی) هۆنراوەی خاوەنی( هەردی ئەحمەد) مامۆستا 

 ئەی) ســروودی لە کوردمــان، منــدااڵنی دڵــی لە مەزنــدا کوردســتانی خۆشەویســتیی و پەروەری کوردســتان هەســتی
 :دەڵێ کردووە، پارچەی پارچە بێگانە کە دەکات، کوردستان پارچەیی یەک لەسەر جەخت ،(قوتابی

 
 کوردستانەکەم خاکی قوتابی ئەی
 بادینانەکەم و لوڕستان الوی

 هەورامانەکەم و دەرسیم رۆڵەی
 مبارزانەکە هەتا دیمکری لە هەر

 النەیە یەک تۆ کوردستانی خاکی
  بێگانەیە و ناحەز بەشکراوی

  
 ســـۆز بە قوتابییەکـــانی مامۆســـتایەکیش، وەکـــو کـــردووە، کـــوردی ئەدەبـــی زۆری خزمەتێکـــی کە( شـــارەزا کەریـــم)

 بە خوایـان کە منـدااڵنەوە دەمـی بە دا،( کـوردین ئـێمە) سـروودی لە کردوون، پەروەردە کوردستان بۆ وخۆشەویستی
 :دەڵێ دەزانن، تازە ینەوە
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 شێرین بێچوە کوردین ئێمە
 دلێرین کاوەی نەتەوەی

 کوردستانین تازەی نەوەی
  تێکۆشانین رێی پێشڕەوی

  
 (:کوردستان) هۆنراوەی لە زواڵڵ دەن  هونەرمەندی و شاعیر( دیالن ساڵ  محەمەد)
 

 زەمین بەهەشتی کوردستان
 راپەڕین و تێکۆشان ی جێ

 نقارەما کاوەی مەڵبەندی
  کوردستان کوردستان،

 
 بـۆ کتێبێکـی چەنـد منـدااڵن، بـۆ ئۆپەرێت و هۆنراوە بواری لە تایبەتیش بە ناسراوە، شاعیرێکی( فەلال  کاکەی)

 ئەوێ خۆشـــم) ســـروودی لە. هەیە نیشتمانیشـــی هـــۆنراوەی چەنـــدین و ســـروودێک چەنـــد باڵوکـــردۆتەوە، منـــدااڵن
 :دەڵێ پێپەرستی، بمێنی تا کە داوە ئەوەی بەڵێنی و ووەب کوردستان جوانییەکانی مەستی دا،( واڵتەکەم

 
 واڵتەکەم ئەوێ خۆشم

 ئاواتەکەم و هیوا کانگای
 گڵە و ئاو و هەوا ئەم ئا
 دڵە خوێنی من ژیانی بۆ
 چڵە سەر بولبوولی کە دڵ

  گۆڵە ئەو رووی بۆ شەیدایە
 خۆشەویستم کوردستانە

 ئەیپەرستم ماوم هەتا
 هەستم و هۆش ئەکا هاوار

 مەستم دیمەنی جوانی بە
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 ... 
  
 ئەدەبـی لە نوێیە، قوناغێکی مندااڵن، بۆ عەلی فەریدوون مامۆستا چیرۆکەکانی هۆنراوە( ئەمین عەلی فەریدوون)

 هەتـاییە تـا نەمرییەکـی و رێـز و شـانازی مـایەی بوارەدا، لەم فەریدوون مامۆستا خزمەتکردنی کوردمان، مندااڵنی
 منـداڵیی کە ئەوەی وەکـو هەر نووسـیون، چیرۆکەکـانی و هـۆنراوە منـدااڵنەوە کاریسـا و سـادە زمـانی بە ئەو بۆی،
 شــانازی کە کوردمــان، منــدااڵنی یــادی دێنێــتەوە ئەوە دا( کوردســتانم نەوەی) هــۆنراوەی لە. بــژی ناخیــدا لە خــۆی

ــکەن بەوەوە ــاوە نەوەی کە ب ــزە و ک ــوارەی دوان ــوانن، س ــی بە سەربەرزیشــبن مەری ــان،ن ی( نەورۆز) جەژن  ەتەوەییم
 :دەڵێ

 
 کوردستانم کاوەی نەوەی
 دوژمنانم چاوی چقڵی
 دڵپاکترم کوتر لە زۆر
 بێباکترم پاڵەوان لە

 مەریوانم سوارەی دوانزە
 ژیانم شانازیی بۆتە

 من ی(ئەزمڕ) و( ئاکۆ) و( شاهۆ)
 دوژمن چاوی لەسەر تانەن
 نەورۆزم بە بەرزە سەرم

  هۆزم رزگاربوونی جەژنی
  
 :دەڵێ دڵسۆز، و پەروەر کوردستان دڵتەر، و ناسک هەست شاعیر( یموکریان هێمن)
 

 لەوێ و لێرە دەڵێن پێ چیم
 دەوێ خۆش کوردستانم من

 دێوی و جن بڵێن پێشم
 کێوی و چڕ دەیپەرستم
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 :دەیڵێ گۆرانییەوە بە( عەبدولواحید نادیە) خاتوو کە یش،( نیشتمان) هۆنراوەی لە
 
 هەڵپەڕینا وەختی لە دا شایی لە
 پێکەنینا کاتی لە دا خۆشی لە
 وشینا گریان و ماتەم کۆڕی لە

 بیرە لە هەر تۆم نیشتمان ئەی ئەمن
 
 :بەناوبانگی سروودی خاوەنی شەونم، عەبدوڵاڵ عەلی مامۆستا( شەونم. ع.ع)
 
  نەورۆزە، جەژنی کورستانە جەژنی جەژنە)
 (.پیرۆزە جەژنە ئەنووسم ئاگر تیشکی بە
  

 و ئاسـان و ناسـک شـێوازێکی بە نووسـیون، منـدااڵن بـۆ شیعری دەیان بە مندااڵنە، وبانگیبەنا و ناسراو شاعیرێکی
 ئەدەبــی و هــۆنراوە لە ســەرکەوتووی ئەزمــوونێکی شــەونم،. ع.ع مامۆســتا دایڕشــتوون، منــدااڵن بــۆ ســادە، و ســووک

 .باڵوکراوەتەوە و اوەچاپکر دا( جریوەکان) ناوی لەژێر و کۆکراونەتەوە هۆنراوەکانی سەرجەم هەیە، مندااڵندا
  

ـــداڵی قۆناغەکـــانی هەمـــوو بـــۆ شـــەونم مامۆســـتا ـــابەتی هـــۆنراوەی من  هـــۆنراوە نمـــوونەی لە هۆنیـــوەتەوە هەمەب
 :دەڵێ دا،( واڵتەکەم) هۆنراوەی لە مندااڵن، بۆ نیشتمانییەکانی

 
 ژیانمە واڵتەکەم

 جوانمە بەهرەی چاوگی
 هەیە هەرچیم سەرم و خۆم

 خاکەیە ئەم بەروبوومی
... 

 من لەشی و واڵت خاکی
 یەکن وەکو و پارچەن یەک
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 ژیابم بەو لەوبم، من کە
 نابم یاساوڵی... چۆن چۆن
 منم واڵت و واڵتم من

  دوژمنم لە ئەیپارێزم
  
 بــۆ هۆنراوەکــانی هەیە، زۆری ئەزمــونێکی و خــزمەت مندااڵنــدا، هــۆنراوەی چیــرۆک بــواری لە( هەڵــمەت لەتیــف)

 هەمـوو نووسیون، مندااڵنەوە زمانی بە هۆنراوکانیشی زۆربەی بەچێژن، زۆریش ووکن،س ئاسان و ناسک زۆر مندااڵن
 لە زۆری رووبەرێکـــی( نیشـــتمانی) کوردســـتانی هـــۆنراوەی بەاڵم بەســـەرکردۆتەوە، منـــدااڵنی هـــۆنراوەی بوارەکـــانی

 بە چـاپکردوون کـدادیوانێ لە منـدااڵن، بـۆ چیرۆکەکـانی و هـۆنراوە سـەجەم. گرتوونەتەوە مندااڵن بۆ هۆنراوەکانی
ــوانی) نــاوی ــان( منــدااڵن دی ــۆ تازەشــی چیرۆکــی و هــۆنراوەی دیوانەشــەوە ئەو دوای لە بێگوم ــدااڵن ب  لە. هەیە من

 بـۆ هەڵـمەت لەتیـف هۆنراوەکـانی لە ونیشـتمان کوردسـتان) نـاوی بە نووسـینێکم دا( ٢١١٥) لە کـرد باسـم سەرەوە
 هـۆنراوەی بە ئامـاژە هەڵـمەت، لەتیـف نیشـتمانییەکانی هۆنراوە ەینموون وەکو تەنها لێرەدا. باڵوکردەوە( مندااڵن

 نووســیوە، کورتــدا زۆر چیرۆکەهــۆنراوەیەکئ شــێوەی لە هــۆنراوەیەی، ئەم هەڵــمەت لەتیــف دەدەیــن،( کوردســتان)
 پیرەمێردە ئەو چۆن کە دەگێڕێتەوە، مندااڵنی بۆ و کورد پیرەمێردێکی دڵی دەخاتە کوردستان خۆشەویستی هەڵمەت

 (:کوردستان) بنووسێت ئەوەبێت فێری کە بوو ئەوە وێڵێ و شەیدا پەروەرە، وردستانک
 

 پیرەمێردێ
 گوندێ قوتابخانەی چووە

 راوەستا حەوشەکەدا لە
 مامۆستا لێدا دەوریان

 خاڵەگیان ها
 خاڵەگیان ها... گەرەکە چیت

 بەستەزمان پیرەمێردی
 گۆچان وەک بووبوو الواز کە

 گیان مامۆستا توخوا وتی
  کوردستان: بنووسم چۆن ناکەی فێرم
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 بە و ناســراو شــاعیرێکی دەژی، ســوید لە ئێســتا ناســراوە،( ســۆالڤ دایکــی) نازنــاوی بە کە( قــادر نــوری ســەبریە)
 سۆالڤ دایکی. بەسەرکردۆتەوە بوارەیان ئەم کە ئافرەتانەی کەمە لەو یەکێکە مندااڵن، بۆ هۆنراوەیە بواری توانای

( ژیـان زەنگی) و( کەو قاسپەی( )وەنەوشە چەپکێ) لەوانەش کردووە، چا  مندااڵن بۆ کیپەرتوو هەشت ئێستا تا
 هـۆنراوە ەوە( ١٩٥١) سـاڵی لە سـۆالڤ دایکـی( چیرۆکەشـیعرە: رێـوی مـام و داپیـرە) و( خۆر سروودی)و( ئاسۆگە)و

 هـۆنراوە لە یەکـێکە کە (واڵتەکەم) نووسـیون، بـۆ هـۆنراوەی دا، منـدااڵن هۆنراوەی بوارەکانی هەموو لە. دەنووسێ
 :گیانی لە شیرینترە و دەزانێت باوکی و دایک بە کوردستان هۆنراوەییەیدا، لەم سۆالڤ دایکی نيشمانییەکانی

 
 باوکمە واڵتەکەم
 دایکمە نیشتمان
 شیرینە زۆر خاکەکەم

 رەنگینە بەهەشتێکی
... 
 الیە الی بە گوێمایە لە
 دایە خۆشی دەنگی بە
 نيشتمان وتم پێی کە
 گیان لە یرینترەش
 
 بـۆ دیـاری)  ناوی بە دیوانێکدا لە سەرجەم کە نووسیوە، مندااڵن بۆ جوانی هۆنراوەی کۆمەڵێک( بێخەو مەدەحەت)

 ئــاینێتی، و بیــر کوردســتان دا،( واڵتەکەم ئەی) ســروودی لە کــردۆتەوە، بــاڵوی و چــاپکردوە( کوردســتان منــدااڵنی
 : یەکەمێتی دێڕي دوو ئەمەش

 
 منی ئایینی و بیر
 زەمینی سەر هەشتی بە تۆ

  منی زێڕینی خاکی
  
  تا. لەدایکبووە کوردستان رۆژهەاڵتی لە مندااڵنە، ئەدەبی بواری ناسراوی شاعیرێکی( فەهیمی عەبولڕەحمان)
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 قسـەکانی دا،( ئـێمە واڵتـی) هـۆنراوەی لە چـاپکردووە، منـدااڵن بـۆ چیرۆکـی و هـۆنراوە پەرتووکێکی چەند ئێستا
 :دەڵێ دەکات، ااڵنمند ئاراستەی

 
 شیرینە واڵتە ئەم منداڵەکان

 رەنگینە و جوان بێستانە و باخ ئەم
 دەشتە پێ و دارستان و گوڵزار ئەم
 بەهەشتە دیمەنی کە دیمەنە ئەم
 گوڵزاری و خاک و ئاو و بەرد و دار

 رووباری و دەری و کانی و شاخ و دەشت
 نیشتمانە ئەم خاکی بستئ بە بست

  خۆمانە ژینی جێگەی و ماڵ هەمووی
  
 منـدااڵن بـۆ زۆری بەرهەمێکی ئێستا تا مندااڵنە، هۆنراوەی سەردەمەی ئەم دیاری و ناسرو شاعیرێکی( کۆیی کازم)

 لەسـەر هـۆنراوەی نووسـیون، ئاسـان و شـیرین زمانێکی بە منداڵی تەمەنێکی هەموو بۆ هۆنراوەکانیشی چاپکردووە،
 :نووسیوێتی دا،( کوردستان) هۆنراوەی لە کۆیی، کازم هۆنراوکانی ەل نموونە وەکو زۆرن، مندااڵن بۆ کوردستان

 
 شیرینە کوردستانم

 رەنگینە و دڵگیر زۆر
 جوانە و بڵند شاخی

 دارستانە و کانی پڕ
 الوە گشت لە بەهاران

 ئاوە و گوڵ و سەوزەگیا
 گەشتە و سەیران شوێنی

  بەهەشتە وەک راستی بە
  
  بۆ سەردەمەیە ئەم بەرهەمی زۆر ناسراوی چیرۆکنووسیکی و شاعیر عەلی مامۆستا( بەرزنجی حەمەڕەشید عەلی)
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 بوارەکــانی هەمــوو منــدااڵن بــۆ هۆنراوەکانیشــی چــاپکردوون، منــدااڵن بــۆ کتێبــی چەنــدین ئێســتا تــا منــدااڵن،
 شـیرینە، و ناسـک زۆر نووسینیشـی شـیوازی نووسـیوە، سروودێکیشـی چەنـد نیشتمانیشـەوە، بواری بە گرتوونەتەوە،

 زۆر هۆنراوکـانی. دەهـۆنێتەوە و دەدوێ ئەوانیشـەوە زمـانی بە وەردەگـرێ منـدااڵنەوە زمانی فەرهەنگی لە وشەکانی
 مامۆسـتا لە رەنگینتـر و زۆرتـر بـابەتی چـاوەروانی. داڕشـتوون گـرێ بـێ رەوان و سـووک و ئاسـان و سـادە و شیرین
 دا،( کوردســتان) ســروودی لە منــدااڵن، بــۆ لــیعە مامۆســتا نیشــتمانییەکانی هــۆنراوە لە نمــوونەش. دەکەیــن عەلــی

 دێــڕی پێــنج ئەمە دێــڕە، یــانزە ســروودە ئەم دێنــێ، دنیــا گشــت و وێــنەیە بــێ خوشەویســتیی و پیــرۆزە کوردســتان
 :یەکەمێتی

 
 کوردستان کوردستانە

 من پیرۆزەکەی خاکە
 وێنە بێ و خۆشەویست

  مەزن نیشتیمانێکە
 جوانە خاکە لەم بستێک

 دێنێ دنیا گشت من الی
 بدەین هەوڵ هەموو با
 بمێنێ جوانی بە تا

 کارەکەیدا لە هەرکەس
  بنوێنێ خۆی دڵسۆزی

  
 دوو ئەمە نووسـیوێتی، منـدااڵنەوە زمـانی بە ەوە،( کوردسـتان) ناوی بە هەر کە نیشتمانیدا، تری هۆنراوەیەکی لە

 :هۆنراوەیەیەتی ئەو یەکەمی دێڕی
 

 وردم هەرچەند
 شادمانە دڵم بەاڵم
 ژیانە بەم ۆشمدڵخ زۆر

 کوردم چونکە
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 کوردستانە نیشتمانم
  جوانە و شەن  بڵێی هەتا

  
 بواری ناسراوی وچیرۆکنووسێکی شاعیر دەژی، ئەمریکا لە کە بەرزی محەمەد کاک ئەندازیار( بەرزی قادر محەمەد)

 نــدااڵنم بــۆ چیرۆکــی و هــۆنراوە پەرتــووکێکی چەنــد ئێســتا تــا دەنووســێ، هەمەچەشــنەش نووســینی منــدااڵنە،
 و( مریەم) چاپکراوەکانی پەرتووکە لە دووان ناوی رازاندوونێتەوە، شیاو و جوان زۆر شێوەیەکی بە کە چاپکردوون

 و شـیرین زۆر زمـانێکی بە هۆنراوەکـانی مندااڵن، بۆ نووسین زمانی بەسەر زاڵە محەمەد کاک یە،(النە بەرخەکەی)
 مـحەمەد کـاک هۆنراوەکـانی هەمـوو باسیشـە، شـایەنی. تێـدەگەن لێیان ئاسانی بە مندااڵن کە داڕشتوون، بۆ سووک
 منـدااڵن دێـڕە، سـێ کە نەبێـت( لەدایکبـوون جەژنـی) هـۆنراوەی تەنهـا دێـڕن، شـەش دێر شەش مندااڵن، بۆ بەرزی
 منــدااڵنی هــۆنراوەی بوارەکــانی هەمــوو بەرزی کــاک. بــکەن بەریــان لە دەتــوانن ئاســانیش بە و نــابن بێــزار لێیــان

 نیشـتمانییەتی هـۆنراوەی نمـوونەیەکی( سـوێند. )تـاد...نیشتیمانی پەروەردەیی، کۆمەاڵیەتی، ونەتەوە،بەسەرکردو
 :دایە( مریەم) پەرتووکی لە کە
 
 دەخۆم سوێند گەورە خوای بە

 خۆم خاکی بۆ دڵسۆزبم
 شەو و رۆژ بە تێکۆشم

 ئەو ناوی بەرزێتی بۆ
 سنووری بیپارێزم

 دووری چ و نزیک چ
 مۆم وەکو بسوتێم بۆێ
 بڕۆم سەربەخۆیی تا
 ساتێ نەکەم بیری لە
 دەوڵەتێ بە دەبێ تا

 جوانیی لە پڕ ئاوەدان
  رۆڵەکانی بێ ئازاد
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 مامۆســتا. ناســراوە پێنــدڕۆیی جگەرســۆز نازنــاوی بە ە،(ئەســمەر ســاڵ  مــحەمەد) نــاوی( پێنــدڕۆیی جگەرســۆز)
 نەکــردوون، فەرامــۆش کوردیشــمانی نیمنــدااڵ چــاپکردووە، هەمەڕەنــگەی بــابەت کتێبــی( ٢٨) ئێســتا تــا جگەرســۆز،
 سـەرهاتیا) و(  هـۆنراوە.. خاڵخـاڵۆک) ناوەکـانی بە پەرتووکدا سێ لە چیرۆکەشیعری و جوان هۆنراوەی کۆمەڵێک

 هەمــوو جگەرســۆز.. منــدااڵن بــۆ هــۆنراوەیە( زارۆکــان هــۆزانین ســروود ١١١) و( چیرۆکەشــیعر.. جوتیــاری و هرچــێ
 نیشــتمانییەکانی هــۆنراوە لە نمــوونەیەکە( كوردســتان) هــۆنراوەی. ەســەرکردۆتەوەب منــدااڵنی هــۆنراوەی بوارەکــانی
 :مندااڵن بۆ پێندڕۆیی جگەرسۆز

 
 دەاللێ کوردستانێ

 زەاللێ کانیێن خودان
 هەڤالێ خۆش هۆگرێ،

 سالێ وەرزێن بهارا
 هەاللێ وەک خۆشێ بێن
 زەوالێ نەیارا بۆ
  

 :دەڵێ هەڵدەدا، کوردستاندا ەشەنگیق و جوانی بە شدا،( کوردستانامە) هۆنراوەی لە
 

 قەشەنگە چقاس
 شەنگە و شۆخ یا
 دەنگە و ناڤ بە

 کوردستانامە
... 
 جگەرە و دل
 گەوهەرە و زێڕ
 پەروەرە ژیان

  کوردستانەمە
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 :نووسیوێتی مندااڵنەوە زمانی بە کە( کوردین منداڵی) هۆنراوەی لە( جەمیل رەئو )
 

 کوردین منداڵی ئێمە
 گورجین و نەبەرد و ئازا

 تێکۆشانە هیوامان
 نیشتمانە سەربەرزیی

... 
 زۆردار دەستی ناهێڵین

 خەمبار و پەست کات بمان
 کوردستان خاکی چونکە

  هەمووان بۆ شانازییە
  
 :نووسیوێتی مندااڵنەوە بەزمانی کە( کوردین منداڵی) هۆنراوەی لە( ئەحمەد غەفور)

 کوردین منداڵی ئێمە
 وردین و بچکۆلە هەرچەند

 نیشتمان ئەوێ مانخۆش
 چاومان وەک ئەیپارێزین

 ئاوایە کوردستانمان
 دنیایە سەر بەهەشتی
 لەسەر کێشاوە نەخشەم
 دەفتەر و دیوار و تەختە

 ... 
  
 :دەڵێ دا،(لەخەو هەستە) چوارەمی و سێیەم کۆپلەی لە شاعیریش ی( سەالم شیخ)
 

 وەتەن خاکی وامەزانن
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 دەوەن و دار و گڵە و ئاو
 گڵە و اوئ و وەتەن ئەم

  دڵە و جەرگ و ئەژنۆ و پشت
 کورد شێرانی تۆ ئەجدادی

 مرد مەردی بە ئەوا لەڕێی
 خاکە ئەم بە بوو رزین مردن

  کاکە وەتەن باوک، وەتەن
 
 وتنـی ئـاواز و هـۆنراوە کە( نەبـی تـۆ گەر کوردسـتان) هۆنراوەی لە ناسراومان هونەرمەندی ی( یەحیا بەهەجەت)

 یــان یەحیــا بەهەجەت کــاک هــۆنراوەکەی دەقە دەســتکاری اڵم بە دەیڵێــنەوە، کەش کەســانێکی چەنــد خــۆیەتی،
 :دەڵێ بەهەجەت کردووە،

 
 ئاسمان بێ تەیرێکم نەبی تۆ گەر کوردستان

 جیهان ناو لە سەربڵندم پیرۆز تۆی ناوی بە
 :گۆڕیویانە شێوەیە بەم تر هونەرمەندان لە هەندێ

 چییە بۆ ژینم و گیان نەبی تۆ گەر کوردستان
  چییە بۆ شاهیم تاجی بێ تۆم روخساری یمەنید
  
 نــاوی بە پەرتووکێکــدا لە نووســیوە، منــدااڵن بــۆ هــۆنراوەی کۆمەڵێــک کــاکەییش، جــوانە خــاتوو( کــاکەیی جــوانە)
 :دەڵێ دا،( کوردستان) هۆنراوەی لە. کردووە چاپی( جووجەڵە)
 

 نیشتمانمە کوردستان
 چاوانمە دوو گلێنەی

 دڵ بە پڕ ئەیپارێزم
 گڵ لەگەڵ ئااڵ و ئاو
 خاکە ئەم رۆڵەی منم
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 تاکە زۆر جیهاندا لە
 ئەوێ خۆش زۆرم منیش

  ئەوێ منی وەک خاکیش
  
 کــۆمەڵە شــاعیرانەوە، ئەم ریزبەنـدی بــخەمە خــۆم کە خـۆمە مــافی منــیش ،(نووسـینە ئەم نووســەری( )سـاڵ  رەزا)

 و کـرد چـاپم( مـن سـروودی) نـاوی بە ێکداپەرتووک لە و نووسیون مندااڵن بۆ نیشتمانین زۆری بە کە هۆنراوەیەکم
 بە نەکـردووە، درێیـیم دا منـدااڵن ئەدەبـی بـواری لە کرابێـت پـێم ئەوەی توانـام بەپێـی ئێسـتاش تا. کردەوە باڵوم

 بە منــدااڵن، بـۆ نیشـتیمانییەکانم هــۆنراوە لە نمـوونەیەکە ئەمەش. دەزانـم و زانیـوە شــانم سـەر پیـرۆزی ئەرکێکـی
 عەلـی عەبـدولکەریم) نـاوی کە دەنگخۆشـم، قوتـابییەکی دەنگـی بە و سروود بە کرا کە( ١٩١١: من سروودی) ناوی
 منـــدااڵنی کۆرســـی لەگەڵ و( کەرکـــوک مـــۆزیکی تیپـــی)  لەگەڵ دانـــا، بـــۆ ئـــاوازی گەورەکەی بـــرا کە یە،( بـــاوە

 شەو سێ( کوکكەر شارەوانی هۆڵی شانۆی) لەسەر دا،( ١٩١١) ساڵی لە کچان، ی(هیوا) و( مەشخەڵ) قوتابخانەی
 فازیـل. د) پاڵەوانێتی و( پەژار مستەفا) نووسینی لە( شەهید دایکی شانۆی) نمایشکردنی پيش لە کرا، پێشکەش

 پـۆلی لە ئەوسـا باوە عەبدولکەریم ،(کاکەیی فای  سەلمان) دەرهێنان لە( عەبدولقادر پەروین)  خۆشکە و( جا 
 . دەژی دا( نەمسا) واڵتی لە ئێستا دەنگخۆشبوو، و زیرەک قوتابییەکی بوو، دا پێنجەم

 
 من سروودی

 
 قارەمانم گەلی کوردە

 نیشتمانم کوردستانە
 پاسەوانم پێشمەرگەیە

  ژیانم هیوای ئازادییە
 چاوم سۆمای کوردستانم

 هەناوم و هەناسە و دڵ
 تاوم و تین گۆڕی هێزی

  ماوم هەتا تۆم هۆگری
 یەزدانم بە کوردستانم



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

651 
 

 زمانم سەر وێردی هەردەم
 پەیمانم و بەڵێن و وشمدر

  نەمانم یا کوردستانم
 

----------------------------- 
 
 :وەرگرتووە سەرچاوانە لەم سوودم رادەیەک تا
 
 ٢١١١ بیتنا، االلکترون ، الموق  مواس ، فاروق. دکتور لالطفال، الشعر ف  للوطن االنتماء -١
 سرایا  ،االلکترون الموق  الطفولة، من یبدأ للوطن االنتماء -٢
  ٢١١٣ فەرهادی، ساڵ  حەمە یەکەم، بەرگی کورد، شاعیرانی الی مندااڵن شیعری پێگەی -٣
  ٢١١١ دووەم، بەرگی هەورامی، کەریم حەمە راپەڕین، دوای کورد مندااڵنی ئەدەبی -٤
 ٢١١٥ کەرکوک، ساڵ ، رەزا مندااڵن، ئەدەبی مێژووی بە چاوپێخشانێک -٥
 .هەیە نووسینەوە بەم پەیوەندییان کە شاعیران، لە ەندێه پەرتووکەکانی و دیوان -٦
  ٢١١٤ سلێمانی، بەرزی، محەمەد مندااڵن، بۆ چیرۆک و النە،هۆنراوە بەرخەکەی -١
 ٢١١٣ کەرکوک، هەڵمەت، لەتیف مندااڵن، بۆ چیرۆک و شیعر مندااڵن، دیوانی -٨
 . فای  فەرهاد کردنی،ئامادە نیشتمانی، و نەتەوەیی سروودی کۆمەڵێک کوردی، سروودی -٩
 

 ٢١١١ ئاگۆستیی ١١
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 .گرنگییەکانی چێژی ئەدەبی بۆ مندااڵن

 
 
 
  
 
 

. دەکـات بیرۆکەکـانی لە و هـزر لە و هیـوا لە گوزارشـت نووسـەر تێیـدا کە ژیـانە، جوانی و گەش وێنەیەکی ئەدەب
. دەکـات رۆشـنبیرییەکان و کـۆمەاڵیەتی بەها لە پشتیوانیش دەکات، تەواو کەسێتییەکی پێگەیاندنی بۆ کار ئەدەب
 رۆژانە ژیـانی بە پەیوەنـدییان شـتانەی ئەو هەموو لە پێکدەهێنێت، جوانی بەرەو ئاراستەی و دروست چێژی ئەدەب

 . هەیە شارستانییەوە بە و کۆمەاڵیەتی و
  

 وای کە ئەدەبی، ەقید جوانی و بەهێزی و الوازی الیەنی بە هەستکردنی لە تاکە، کەسی توانایەکی ئەدەبی چێژی
 . لووتەالبێت یالێی ببینێ، دەقە لەو خۆشی لێدەکات

  
ــدااڵن ــک کە من ــن، لەدای ــاکی بە هەر دەب ــتی، و زگم ــاکن، دەروون سروش ــکن، هەســت پ ــاڵ ناس ــراوانن، خەی ــۆز ف  س
 .خۆشەویستی لە پڕن جوانیخوازن، چێژن، خۆش شیرینن،

  
 دەبـن؛ فێـری منـداڵی بە کە ئەوەی چـونکە دەکـات، ورەبوونیـانگە کاتی بۆ کارئاسانی منداڵیدا، لە ئەدەبی چێژی

ــز ــان لە هەرگی ــاچێتەوە یادی ــۆیە. ن ــارمەتی پێویســتە ب ــان ی ــدەین ئەوەی ــداڵییەوە لە هەر کە ب ــژ من  ئەدەب لە چێ
 . وەربگرن

  
 پێـیبە ئەدەبییەکـان، کـارە سروشـتی پێـی بە ژیانیـان، قۆناغەکـانی تایبەتمەنـدییەکانی و مۆرک پێی بە مندااڵن

 لە چێژوەرگـرتن لەسـەر منـدااڵن دەتـوانین کەواتە. بەدەسـتبهێنن ئەدەبـی چێـژی دەتـوانن تواناکانیان؛ و ئامادەیی
 . پێیانبگەیەنین و رایانبهێنین ئەدەب،
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 هەسـتکردنی گەشـەکردنی لەسـەر هـونەرەوە، بە چێـژیش پەیوەنـدی جـوانییە، نیشـتمانی هـونەریش هونەرە، ئەدەب
 و بکـات مەسـت شـتانە ئەو هەموو بە مندااڵن هۆشی کە هەیە توانایەی ئەو ئەدەب. وەستاوە جوانییەوە بە مندااڵن

 . پێدەبەخشن خۆشیان و ورووژێنن دەیان کە زاخاوبدات،
  

 زور پێویسـتییەکی بە بـووە مندااڵن ئەدەبی سەردەمەدا لەم چونکە پێویستە، و گرن  زۆر مندااڵن بۆ ئەدەبی چێژی
 منـدااڵن رۆشـنبیریی گەشـەکردنی بـۆ بنەڕەتیش و گرن  مەرجێکی و فاکتەر بە بووە وەیی،نەتە و نیشتمانی گرنگی

 هەیە گەورەی ئەرێنـی کارتێکردنێکی ئەدەب چونکە کۆمەاڵیەتییەوە؛ و هەستیاری و پەروەردەیی و زانستی رووی لە
 ئارەزووەکانیـان، و بەهـرە لە و سـۆزداری لە و هوشـییەکانیان توانـا گەشەکردنی لە و مندااڵن هۆشی زاخاودانی لە
 . ئەدەبییان چێژی ختووکەدانی لە هەستیان، ورووژاندنی لە
  

 لە خۆشەویستی، لە فراوان، خەیاڵی لە جوانی، لە پڕە پاکە، جیهانێکی مندااڵن، جیهانی کە ئاشکراشە، و روون
 لە سەمەرە، و سەیر و ۆشخ قسەی لە پاک، نیازی و راز و سۆز لە پێکەنین، و خەندە لە شیرین، خەونی و هیوا

 .ساویلکەیی و سادەیی
  

 چاودێرییـان بـدەین، هانیـان بدەین، یارمەتیان بین، پاڵپشتیان هەمیشە کە ئەوەیە پێویستە، ئێمە لەسەر ئەوەی
 بەو. بۆیـان پێشـەن  بە و بـاش نمـوونەی بە ببـین کـرداری بە خۆشـمان پێویسـتە بکەین، باشیان رێنمایی بکەین،
 ئاراسـەی بە تواناکانیـان فراوانەیـان، خەیـاڵە ئەو سروشـتییانەیان، جـوانییە ئەو کە بکەین، ەیانئاراست بارەشدا

 .ئاراستەبکەین سوودبەخشیدا و خۆشەویستی و پەروەری نیشتمان و کارجوانی
  

 لە داهێنـان، و دۆزیـنەوە حەزی لە فـراون، خەیاڵی لە بەهرە، لە پڕن باردایە، لە زۆریان پێیە، زۆریان مندااڵن
 .زیاتر و زیاتر وەرگرتنی و فێربوون و زانین و تاقیکردنەوە

  
 هـۆنراوەی لە و خـۆش چیرۆکـی لە زۆر ئەدەبـی چێژێکـی دەکەن، جـوان شتێکی هەموو بە حەز سەروشتی بە مندااڵن
 . وەردەگرن سروود و گۆرانی لە و شانۆ لە و ناسک

  
  ئەدەب هۆگری مندااڵن ئەوەی بۆ رێگەش باشترین ن،مندااڵ بۆ ئەدەبی چێژی گرنگییەکانی گرنگترین سەر دێینە
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 : کورتی بە لێوەەربگرن، وخۆشی چێژ و ببن
  
 لە هەر. بکەیـن ئاشـنیان گەش رەنگاوڕەنـ  وێـنەداری پەرتـووکی بە و گۆڤـار بە منداڵییەوە، لە هەر پێویستە -١

ـــداڵییەوە ـــدنەوەیان من ـــن، شـــیرین ال و خۆشەویســـت ال خوێن ـــبن تـــا بکەی ـــالوودەی بە و هەمیشـــە یهـــۆگر بە ب  ئ
 لەگەڵ و زمــان و توانــا و تەمەن لەگەڵ بابەتــانەی و دەق ئەو هەڵبژاردنــی لە بــدەین یارمەتیشــیان خوێنــدنەوە،

. بکەیـن دابـین بـۆ ئاسـانیان وێـنەداری رەنگـاوڕەنگی پەرتـووکی دەستپێکدا، لە پێویستە. لەبارن دا ئارەزووەکانیان
 و تازەکــان وشــە خوێنــدنەوەی فێــری ئاســانی بە منــدااڵن ئەوەی بــۆ تیــدەرن،یارمە زۆر رەنگاوڕەنــ  جــوانی وێــنەی

. هەڵبهێنجێـنن دەقە بیـرۆکەی دەتوانن بابەتەکەش، تەواوی خوێندنەوەی بە. بگەن واتاکانیان لە و ببن رستەکان
 ۆنــاغەق منــدااڵنی بـۆ ئاســان، و گەش رەنگـاوڕەنگی پەرتــووکی و منـدااڵن گۆڤــاری. بـگەن نووســینەکە مەبەسـتی لە

 . مندااڵن الی ئەدەبی چێژی چەکەرەکردنی بۆ بەسوودن زۆر مندااڵن، سەرەتاییەکانی
 
 تـایبەتیش بە هەبێـت، منـداڵەکانیان مامۆسـتاکانی لەگەڵ هەمیشـەییان پەیوەندێکی باوکان و دایکان پێویستە -٢

 بڕیـاردراوی خوێنـدنەوەی بـیکتێ لە بـێجگە ب، منـداڵەکانیان هانـدەری پـێکەوە. کـوردی زمانی مامۆستایانی لەگەڵ
. بکەن شیرین و گرن  ال خوێندنەوەیان چێژی و ئارەزوو بکەن، ئاشنایان تریش هەمەجۆرەی کتێبی بە قوتابخانە،

 چێژیــان و دەکەن خوێنــدنەوەیان بە حەز خۆیــان کە بابەتــانەی لەو بــکەن سەرپشــک منداڵەکانیشــیان پێویســتە
 کە ئەوەی دوای بـکەن، پێشـکەش پاداشـتیان بـکەن، ئافەرینیـان و یشسـتا پێویسـتە هاندانیشـیان بـۆ. لێوەردەگرن

 . دەخوێننەوە کتێبێک چەند
  
 تایبەتیش بە گۆرانی، ئاهەنگی و شانۆیی نمایشی و ئەدەبی سمیناری و کوڕ بۆ بەرن منداڵەکانتان بکرێ، گەر -٣

ــدااڵنەوە بە پەیوەنــدییان چاالکییــانەی ئەو ــۆ هەیە، من  شــێویەکی بە دوایــش بــزانن، و تنببیســ و ببیــنن ئەوەی ب
 لە منـداڵەکانتان رادەیەک چ تـا بزانن. بکەن باس پێشکەشکراوەکان بابەتە دەربارەی خۆشتان و ئەوان رای ئاسان

 . لێوەرگرتوون چێژیان و تێگەیشتوون بابەتەکان
  
 لە لە گوزارشـت ادییەوەئـاز و راشـکاوییەوە و سەربەسـتی ئەوپەڕی بە با مەگرن، منداڵەکانتان لە ئازادی بەری -٤

 باشـیش رووبەرێکـی پێویسـتە بەڵکـو نیـیە، خوێندنەوەدا لە تەنها ئەدەبی چێژی چونکە بکەن، هەستەکانیان سۆزو
  گوزارشت دەیانەوێت خۆیان کە شێوازەش بەو ئارەزووزیخۆیان، و ئازادی بە ئەوەی بۆ ببەخشن، منداڵەکانتان بە



.داهاتوومانن هیـوای.. ئەمڕۆمان منداڵەکـانی  

 

 

655 
 

 . بکەن هەستەکانان و بۆچوون و راو لە
  
 بە خۆیـان، ئـارەزووی بە ئەوەی بـۆ مندااڵنـدا، ژیـانی لە هەیە گرنگـی رۆڵێکـی گشـتی پەرتووکخـانەی بێگومان -٥

 رۆشــنبیریی و زمــان ســامانی بــکەن، خوێنــدنەوە مەســتی خۆیــان لێــدەکەن حەزیــان کە بابەتــانەی ئەو خوێنــدنەوەی
 هەمیشـەی ئاشـنای و سـەردانکەر ببـنە ئەوەی بـۆ بـدەن منـداڵەکانتان هـانی پێویستە. بکەن دەوڵەمەنتر گشتیشیان

 باشـتریش. ژیانیـان هەمیشـەی گرنگـی پێویسـتییەکی بە بببێت خوێندنەوەش و پەرتووک دۆستی بە و پەرتووکخانە
 وێــنەداری کتێبــی کۆمەڵێــک و منــدااڵن گۆڤــاری بە هەبێــت، خۆیــان تــایبەتی پەرتووکخــانەی مــاڵەوە، لە کە وایە

 هـــۆگری و پەرتـــووک ئاشـــنای منـــداڵییەوە لە تـــا بـــڕازێننەوە، بۆیـــان ئەدەبـــی و زانیـــاری ئاســـانی رەنگـــاوڕەنگی
 . خوێندنەوەبن

  
. بـدەنەوە پرسـیارەکانیان هەمـوو دروسـتی و راسـت وەاڵمـی. بپرسن ئەوەی بۆ بدەن منداڵەکانتان هانی هەمیشە -٦

 . بپرسن لێیان خوێندیانەوە بابەتانەی ئەو دەربارەی ئێوەش
  
 وێژدانـی، و سـۆز و بیر و هەست چاالکردنی بۆ یارمەتیدەرە لەجوانییەکانی، و زمان لە مندااڵن وەرگرتنی چێژ -١
 . بەکاربهێنن زمانەکەیان جوانیش بە ئەوەی بۆ چێژوەرگرتن، توانای بەدەستهێنانی بۆ
 
 :وەکو بەدەستدەهێنن، شارەزایی گەلێ هەبێت، ئەدەبییان چێژی کە مندااڵنەی ئەو -٨
 

. بـکەن هەسـتەکانیان لە و بیرۆکەکانیـان لە گوزارشـت وێنەکێشان، بە یا نووسین و ئاخاوتن بە ن،زما بە دەتوانن
 وەاڵمی و دانەمان و راستەوخۆ دەربڕینی بۆ دەبێت، ئەدەبیشیان ئازایی و ئامادەیی. دەبێت گشتیشیان رۆشنبیرییەکی

 . یەکسەر
  
 هەڵسـوکەوت دروسـتی بە. دێنێـتەدی منـدااڵن بـۆ نتـرفراوا ئاسـۆیەکی و زیـاتر بـوارێکی زمـان، و ئەدەبی چێژی -٩

 چارەسـەری ئەدەبـی چێـژی ئەمەو. دەبێـت زیـاتر مرۆڤایەتییـان هەسـتی دەبـن، کـۆمەڵ تێکەڵی ئاسانی بە و دەکەن
 . هەڵوێستەکانیان لە شلەژان خەمناکی، گۆشەگیری،: وەکو دەکات، مندااڵن نەرێنی دەروونی الیەنی گەلێ
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ــ پێویستیشــە، -١١ ــان و اندایک ــتاکان، و باوک ــنە مامۆس ــوونەی بب ــاش نم ــۆ پێشــەن  بە و ب ــداڵەکانیان ب ــۆ و من  ب
 کە بـــکەن پەرتووکـــانە و بـــابەت ئەو خۆشـــی و ئەدەبـــی چێـــژ باســـی بخـــوێننەوە، ئەوان ئەگەر قوتابییەکانیـــان،
 و لێـبکەن چاویـان قوتابییەکانیان، و منداڵەکانیان ئەوەی بۆ رێیە ئاسانترین و باشترین ئەمە خوێندوویانەتەوە،

 . بکەن خوێندنەەوە بە حەز
  

 و پەرتووک باوکانیش و دایکان کەمی رێژەیەکی هەیە، پەرتووکخانە ماڵەکاندا لە کەم لە ئەمڕۆدا، لە داخەوە بە
 .ئەدەبی چیژی و مندااڵن ئەدەبی و رۆشنبیری گەشەنەکردنی بۆ نەرێنییە خاڵێکی ئەمەش. دەخوێننەوە گۆڤار

  
 ســەیرتر و تــازە شــتی تەکنۆلۆژیــا هەرچەنــد پێشــبکەوێت، هەرچەنــد مــرۆڤ بڵــێم، ئەوەش ەمەوێــتد کۆتاییــدا لە

 . دەمێنێتەوە سەردەمەکان دێژایی بە خوێندنەوە، سوودەکانی و گرنگی و بایەخ. دابهێنێت
 

 ٢١١١ ئاگۆستیی ٢١
  
  
 
 

 .پەیوەندییە ئەرێنییەکانی نێوان مامۆستا و قوتابی
 
 
 
 
  
 

.. فێرکـردن و پەروەردەیـی کـاری کۆڵکەکـانی لە بنەڕەتـین کـۆڵکەی دوو و سـەرەکی تەوەری دوو یقوتـاب و مامۆستا
 پەروەردە لە زۆر بەشـێکی پێـدانی گرنگـی و بـایەخ هـۆی بـۆتە مامۆسـتا، و قوتـابی نێـوان پەیوەندی سایکۆلۆژیای
 بە قوتــابی و مامۆســتا واننێــ ئەرێنــی پەیوەنــدیی پەروەردەیــی، دەروونناســی پســپۆرانی و ناســراوەکان ئاکــادیمییە
 .دەزانن پەروەردەیی کاری موگنـاتیزی
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 ئەم تـا مـرۆیین، پەیوەندی جوانترین و راسترین و پیرۆزترین قوتابی، و مامۆستا نێوان ئەرێنییەکانی پەیوەندیە
 ینترشـیر و سـەرکەوتووتر و بەهێزتر پەروەردەییش و فێرکردن کاری دروستربن، و باشتر و بەهێزتر پەیوەندییانە

 .دەبن باشتر ئەنجامەکانی و دەبن
 

 و ئەمەکــداری و ســۆزداری و دڵســۆزی و رێــز و خۆشەویســتی بنەمــای لەســەر قوتــابی، و مامۆســتا نیــوان پەیوەنــدی
 و دڵسـۆز دادەن، و کـاک و دایـک و بـاوک وەکـو قوتابییەکانیـان بـۆ( ژن یـا پیـاو) مامۆسـتا. نـراوە بنیات پێزانین

 رادەیەش بەو دێــــن، خۆیــــانەوە جگەرگۆشــــەکانی تەنگــــی بە چــــون بییەکانیــــان،قوتا بــــۆ دڵــــنەرمن و بەســــۆزن
 دەیـان و خۆیـان گـرنە سـۆزەوەدەیان و خۆشەویستی و رێز ئەوپەڕی بە دەزانن، خۆیان مندااڵنی بە قوتابییەکانیان

 دڵسـۆزی و سـۆز خۆشەویسـتی و رێـز دەکەن،پردێکـی لەگەڵدا رەفتاریان دروستی و شیرینی و نەرمی بە و الوێننەوە
ــوان لە ــان نێ ــان و خۆی ــتە ئەمەش هەر.. دەکەن دروســت قوتابییەکانی ــانیش ئەوەی هــۆی دەبێ  مامۆســتا ئەم قوتابی

 خۆیانیـان دڵسـۆزی دادەی و کـاک وەکـو هەبێـت، بۆیـان پێزانینیـان و رێز ئەوپەڕی و خۆشبوێ دروستانەیان رەفتار
 .بزانن

 
 قوتـابی نوێشـدا، پەروەردەی لە پەروەردەیـیە، و فێرکـردن ریکا بڕبڕەپشتی و بناغە بەردی مامۆستا کورتیش، بە

 .پەروەردەیە سەرەکی تەورەی و گڕڕگرە
 
 ".دەسوڕێنەوە دەوریدا بە پەروەردەییەکان دەزگا هەموو کە خۆرەیە، ئەو منداڵ:" دەڵێ( دێوی جۆن) 
 

 سۆزەوە، و خۆشەویستی لە ڕپ دڵێکی بە گەشەوە، و خۆش روویەکی بە کە، مامۆستایەیە ئەو سەرکەوتوو مامۆستای
 بە گەشـــبینییەوە، و بـــڕوا ئەوپەڕی بە دەکـــات، قوتابییەکـــانی لە پێشـــوازی شـــیرینەوە و ناســـک زەردەخەنەی بە

 و پەروەردە داڕێژراوەکـانی ئامـانجە هێنانەدی بۆ دەدات، ئەنجام پەروەردەیی و فێرکردن کرداری سەرکەوتووییەوە،
 مامۆسـتاش رۆڵـی. دەگـرێتەبەر شـێوازەکانیوانەوتنەوە تازەترین و رێباز رینسەرکەوتووت و ئاسانترین فێرکردنيش،

 و زانسـت دروسـتەکانی بنەمـا لەسەر قوتابیە، دروستی کەسێتی بنیاتنانی بەڵکو نییە، پەروەردە و فێرکردن تەنها
 ەکــانییەوە،قوتابیی دڵـی دەخــاتە گەشـبینی و هیــوا هەمیشـە ســەرکەوتوو، و وریـا مامۆســتای. نیشـتمانی و زانیـاری
 .هەبێت کۆمەڵگاکەیان و خۆیان بۆ سوودیان کە بەسوود، فێربوونی بۆ دەدات هانیان
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 ".فێرکردنە دەی لەسەر نۆ هاندان:"دەڵێ( فرانس ئەناتۆڵ)
 
 بە نیـیە یەکسـان هەرگیـز" زیرەکـی و ئـازا تـۆ ئافەرین، هەی:" دەڵێت قوتابییەکی بە مامۆستایەک کە نموونە، بۆ

 دەروونی لەسەر کاریگەرییان رستەکە هەردوو.. بڵێت قوتابییەکی بە مامۆستایەک کە" بە بێدەن  تۆ گەمژە" رستەی
 هـۆی دەبێـتە نەرێنـی، بە دووەمیشـیان هانـدانی، زیـاتر هـۆی دەبێـتە ئەرێنـی، بە یەکەمیـان دەبێـت، قوتابییەکان
 .رووخاندنی

  
 پەیــامە، پیرۆزتــرین هەڵگــری کە بێــت، ادیــ لە ئەوەی هەمیشــە پێویســتە پەروەر، نیشــتمان و دڵســۆز مامۆســتای

ــــرین ــــتیارترین و پیرۆزت ــــەی هەس ــــتایە ئەوە.. هەیە پیش ــــات پەروەردە نەوە دوای لە نەوە مامۆس ــــان و دەک  پێی
 .دەگەیەنێت

 
 کە ناکــات، قوتــابی و مامۆســتا نێــوان ئەرێنییەکــانی پەیوەنــدییە گرنگــی لە نکــووڵی، کەســێ هــیچ کە دڵنیــام

 لە رەنگدانەوەشــیان بەڵکــو. هەیە دا فێرکــردن و دروســت پەروردەی کــاری ســەرکەوتنی لە گەورەیــان کــارتێکردنێکی
 .دەبێت قوتابیدا داهاتووی و ئەمڕۆ ژیانی

  
 و فێرکـردن لە سـەرکەوتووبوون مامۆستایانەی ئەو کە یادمانە، لە باش زۆربەمان بووینە، مامۆستا قوتابی ئێمەش

 شــــێوازی لە و وانەکانیــــان لە و بــــوون نــــابەڵەد کە ۆســــتایانەشمام ئەو لەگەڵمــــان، دروســــتیان پەیوەنــــدی لە
 . سەرنەکەوتووبوون رەفتارکردنیان

 
 بـۆ دەگەڕێـتەوە بەدەسـتهێنا بەرزیـان نمـرەی و سـەرکەوتووبوون دا خوێندنن بوارەکانی لە کە قوتابییانەی لەو زۆر

 بە.. قوتابییەکـــان و ســـتاکانمامۆ نێـــوان دروســـتی و ئەرێنـــی پەیوەنـــدی و شـــیرینی زمـــان و رێـــز و خۆشەویســـتی
 رەفتـار و وتیـژ تونـد و دڵـڕەق بـوون، رووتورش و مۆن و گرژ بوون، نابەڵەد کە مامۆستایانەی ئەو پێچەوانەشەوە

 قوتابییەکانیــان ئــازادی لە راو لە رێزیــان بــوون، نادروســت و وشــک وانەکانیانشــیان وتــنەوەی شــێوازی بــوون، رەق
 و بێـتەوە لێیـان رقیـان و نەوێـن خۆشـیان قوتابیـان کە ئەوەی هۆکاری بوونە. دەکردن بریندار هەستیان و ناگرتن
 توند و دڵڕەق و توڕە مامۆستای هۆی بە قوتابی هەندێ کە رادەیەی ئەو تا بەڵكو. نەکەن وانەکانیان بە حەزیش

 .هێنا قوتابخانە لە و خوێندن لە وازیان نادروستەوە رەفتار و تیژ و
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 و رێــز بنەمــای لەســەر پێویســتە. هەیە مافیشــیان و هەیە ئەســتۆدا لە ئەرکیــان وتــابیق و مامۆســتا لە هەرەیەکە
ــرتن و بەخشــین و دڵســۆزی و ســۆز خۆشەویســیو ــدییەکانی بە پەرە وەرگ ــدەن، پەیوەن ــت ب ــدییەکانیان تابێ  پەیوەن

 . بکەن شیرینتر و کراوەتر و فراوانتر
 

 بــۆ بــاش نــوونەیەکی بە و پێشــەن  بە ببێــت ەوەروویەک هەمــوو لە پێویســتە ســەرکەوتوو، و دڵســۆز مامۆســتای
 گەورەکـانەوە لە السـاییکەرن، و چـاولێکەر تەمەنیانـدا قۆنـاغی یەکەمی سااڵنی لە مندااڵن چونکە قوتابییەکانی،

ـــایبەتیش بە ـــدامانی لە ت ـــان ئەن ـــتاکانیانەوە لە و خێزانەکانی ــــارەوشتی مامۆس ـــۆمەاڵیەتی و بەه ـــی و ک  و ویژدان
 .دەبێت داهاتوودا و ئەمڕۆ لە دەبێت رەفارەکانیان و ژیان لەسەر کاریگەریان و دەبنفێر نیشتمانییەکان

 
 ٢١١١ نۆڤەمبەریی ٨

 

 
 

 .حەزی خۆدەرخستن لە الی مندااڵن
 
 
 
 
 
 

 ســەرنج بــۆ دەکەن منــدااڵن الی لە( خۆدەرخســتن حەزی) دیــاردەی لەســەر جەخــت دەروونناســی زانایــانی و زانیــاری
 ئەوتۆشـی جیـاوازییەکی رەمەکییە، دەروونی پێویستییەکی خۆدەرخستنیش حەزی. ەرەکەیاندەوروب کەسانی راکێشانی

 پێویســتییە لەگەڵ و، خــواردنەوە و هـــەوا و خـــواردن وەکــو، جەســتەییەکانی بــایۆلۆژییە پێویســتییە لەگەڵ نیــیە،
 . رێزگرتن و ستایش و سۆز و خۆشەویستی وەکو، کۆمەاڵیەتییەکانی سۆزدارییە

 
 بوونیــان دا، گەردوون لە مــرۆڤ بــوونی لەگەڵ ســەرکردەیی، و خۆنوانــدن و خۆدەرخســتن حەزی و اڵبــوونز ملمالنێــی

 مـرۆڤێکەوە لە خۆنوانـدنیش، و خۆدەرخسـتن حەزی جیـاوازن، مرۆڤەکان چۆن بەاڵم.. بوونە مرۆڤ هاودەمی و هەیە
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ــۆ ــی ب ــر مرۆڤێک ــاوازی ت ــانی لە هەریەکەش. هەیە جی ـــاوە فاکتەرەک ــردن پەروەردە و بۆم ــنگەی و ک ــۆمەاڵیەتی ژی  ک
 .هەیە خۆدەرخستن حەزی لەسەر کارتێکردنیان

 
 پێــنج لە دیـاریکراویش بە بهێنیـنەوە، خۆمـان بەیـادی منـداڵیمان رۆژانی بیروەرییەکانی ئێمە، لە هەریەکە ئەگەر

 سـەمەرەو و سـەیر جموجـووڵی و چـااڵکی هەنـدێ میوانانەمـان، ئەو بەرچـاوی لە بهاتایە، میوانمان کە ساڵییەوە،
 تـا دەردەخسـتن، بـۆ خۆمـان توناکانی و بەهرە دەکرد، خۆشمان و قوت قسەی و دەدا ئەنجام ناسکمان زەردەخەنەی

 .هاتووە دا هەموومان بەسەر راستییە ئەم بێگومان.. رابکێشین دا الیخۆمان بە میوانەکانمان سەرنجی
 

 دەکەن حەز منـــدااڵن. هەیە خۆبردنەپێشــەوەیان و خۆنوانـــدن و خۆدەرخســتن حەزی لەگەورەکـــان، زیــاتر منــدااڵن
 کاریان و کەس راکێشانی سەرنج خۆدەرخستن دەربخەن،مەبەستیشیانلە خۆیان تواناکانی و بکەن سەیر باشو کارێکی

 ئەو بـا بسـەلمێنن، خۆیـان و دەربـخەن خۆیان تواناکانی و بەهرە با لێبکەن، رێگرییان نابێت بۆیە.ترن کەسانی و
 . دەروونیان سەر نەخەنە گوشار و نەپەنگێنەوە دا دەروونیان لە هەیانە، کە نیازانەی و حەز
 

ــار ــۆل لە زۆرج ــتا کە دا، پ ــیارێک مامۆس ــات، پرس ــانەی ئەو دەک ــان کە قوتابی ــی لە دڵن ــیارەکە، وەاڵم ــاد پرس  زی
 ەیانمامۆســـتاک پرســـیارەکەی وەاڵمـــی ئەوان ئەوەی بـــۆ پێشـــەوە، ســـەر هەڵبســـنە رەنـــگە بەرزدەکەنەوە، دەســـتیان
 ئەمەش. بەدەســـتبهێنن هاوڕێکانیـــان ســـەرنجی و مامۆســـتاکەیان ئـــافەرینی و دەربـــخەن خۆیـــان توانـــای. بـــدەنەوە
 .پێدەبەخشێت دڵخۆشیان

 
 یەکەمـی سـااڵنی تەمەنـی قۆنـاغی لە تـایبەتیش بە منـدااڵن، الی لە درۆکردنیش هۆکارەکانی لە یەکێک تەنانەت

. دا هاوڕێکانیـان نێـوان لە کردن شانازی و خۆهەڵنان و خۆدەرخستن زیحە دەگەڕێتەوەبۆ دا، بنەڕەتی قوتابخانەی
 و ناسـراوە پیـاوێکی بـاوک بڵێت یا. زۆرە زۆر سامانێکی و پارە خاوەن دەوڵەمەنده، زۆر باوکم بڵێ، منداڵێک وەکو

 اد بـــاوکی بـــاڵی و شـــان بە شــێوەیەک بە. تـــاد.. وەهـــایە وەهـــا یــا هەڵدەســـتن، لەبەری خەڵکـــی و بەناوبــانگە
 .هەڵنەگرێت ستایشە ئەو و دووربێت راستییەوە لە دەشێ هەڵدەدات،

 
 : دا منداڵ دوو نێوان لە خۆهەڵکێشان و خۆدەرخستن حەزی( پێکەنین بۆ) هەر
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 . بکرێت ئینگلتەرا پایتەختی ی(لەندەن) شاری دەتوانێت پارەدارە، و دەوڵەمەند هێندە باوکم: یەکەم منداڵێ
 .نەفرۆشێت باوکت بە( لەنـدەن) شاری کە دەڵێم، وکمبا بە دەسا: دووەم منداڵی

 
 منداڵێک دەشێ. هەیە نەرێنی الیەنی و ئەرێنی الیەنی یە، الیەنی دوو مندااڵن، لەالی خۆدەرخستن حەزی بێگومان
 تـا بەکاربهێنێـت، دا خێرخـوازی و بەسـوود و چـاک و بـاش کـارێکی بەدەستهێنانی بۆ توناکانیخۆی هەموو و بەهـرە
 ئەگەر بەاڵم.. بەدەسـتبهێنێت هاوڕێکـانی و مامۆستاکەی و کار و کەس هاندانی و پێزانین و ئاوڕلێدانەوە و سەرنج

 پـێچەوانەوە بە منـداڵە ئەو رەنـگە نەزانـی، هەنـدیان بە و نەکـرد ستایشـێکیان هـیچ و نەزانـی باشـەیان کارە بەو
 ئەنقەسـت بە بشـکێنێت، شـتێک ماڵەوەدا لە لەوانەیە یا بکات، نادروست هەڵسوکەوتی و هەڵە کاری رەفتاربکات،

 ســەرنجی و لێبــدنەوە ئــاوڕێ ناچاربکــات، کــاری و کەس هەاڵنەیەوە، و رەفتــار ئەم رێــی لە تــا بکــات، هەڵەیەک
 . بدەنێ

 
ــــارێکی ــــری هۆک ــــدااڵن، الی لە خۆدەرخســــتن حەزی ت  پێشــــەنگی و پێشــــڕەوی و رابەری و ســــەرکردەیی حەزی من

 خۆیـــان لێهاتووییـــانەوە، و تونـــا و بەهـــرە و حەز لەڕێ و، بنـــوێنن خۆیـــان ســـێتیکە دەیانەوێـــت هاوڕێکانیـــانن،
 . جیوازیبزانن و رابەری و پێشەنگی و سەرکردەیی شایستەی بە خۆیان دەربخەن،

 
 بـۆ دەیانەوێـت شـیرینیان، و جـوان نیشـتمانی بـۆ منـدااڵن هاوبەسـتەبوونی و خۆشەویسـی و پەرۆش و هەست و سۆز

 و گــوڕ ئەوپەڕی بە راســتییەوە، و دڵســۆزی ئەوپەڕی بە پەرۆشــییەیان، و هەســت ئەم ینــیدەربڕ و گوزارشــتکردن
 توانایان و بەهـرە کە بوارەی لەو بکەن، دا نیشتمانەکەیان پێشکەوتنی و خزمەتکردن پێناوی توانایانەوە،کۆششلە

ــداهەیە، ــانی لێی ــان تواناک ــخەن خۆی ــان و دەرب ــت رۆڵی ــتنیش حەزی..هەبێ ــوارە لەم خۆدەرخس ــتنێکی دا،ب  خۆدەرخس
 نەرێنییەیـان، خۆدەرخسـتنە حەزە گەشـەپێدانیئەم بـۆ بـدەین منداڵەکانمان هانی پێویستە. یە نیشتمانی و ئەرێنی

 و دڵسـۆزییان بۆ پێزانینمان کە بزانن لێبکەین،تا دەستخۆشییان و ئافەرین و بکەین ستایشیان رێزەوە و گەرمی بە
 . هەیە ەبوونیانهاوبەست بۆ و پەروەری نیشتمان رۆڵی بۆ
 

 وەرزشـییەوە رووحێکـی بە کە دا، وەرزش گۆڕەپـانی کێبـڕکێیەلە ملمالنـێ منـدااڵن، حەزیخۆدەرخسـتنی تـری بوارێکی
 حەزبە منـداڵێک هەمـوو کە بەرز، نومرەی بەدەستهێنانی دابۆ خوێندن لەبواری ملمالنی یان دەدەن، بردنەوە هەوڵی

  گەشەی پێویستە بەسوودە، و ئەرێنی مندااڵن خۆدەرخستن حەزی الێرەشد دەکات، بوون یەکەم بە و سەرکەوتن
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 .دەرناکەون جیاوازییەکانیش و بەهرە و نەبێتتوانا ملمالنێ ئەگەر.پێبکرێت
 

 و نەویسـتی خۆپەرسـتیکەس و خۆهەڵکێشـان و لووتبەرزی و بوون خۆبایی لە خۆدەرخستن، حەزی هاتوو گەر بەاڵم
 و منـداڵە ئەو بەزیـانی و نەرێنیـیە حەزێکی ئەوا لێبکەوێتەوە، تری کەسانی کەمزانینی بە و( غیرەکردن) چکۆسی

 الی لە زیـانبەخش نەرێنیـو خوویەکی بە ببێت خۆدەرخستن حەزی ئەگەر خۆ.. دەشکێتەوە تریش مندااڵنی زیانی بە
ــداڵ، ــتە من ــییەکی دەبێ ــی نەخۆش ــتی و دەروون ــەرکردن بە پێویس ــا. هەیە چارەس ــتا لە ئەگین ــا لە و ئێس  توودا،داه

 تــریش کاســانی بە و خــۆی کەســێتی بە زیــان دەبێــت، منــداڵەدا ئەو ژیــانی لە زیانبەخشــی و کــاردانەوەیەکیخرا 
 .دەگەیەنێت

 
 و خێـزان. هەیە دا مـرۆڤ لە منـداڵییەوە لە و حەزێکیـرەمەکییە خۆدەرخسـتن، حەزی کرد،ە باسمان لەسەرەوە وەکو
 دایکان پێویستە. هەیە دا مندااڵن کەسێتی بنیاتنانی لە گرنگییان پەروەردەکرێن، تێدا مندااڵنی کە ژینگەیەی ئەو
 دا منـداڵەکانیان لە خۆدەرخسـتن دا،حەزی سوودبەخشـی و دروسـتی رەوشـت بنەمای لەسەر مامۆستاکان، و باوکان و

 نیانمنـداڵەکا هاوسـەنگی شێوەیەکی بە پێویستە بکەن، ئاراستەیان دا دروست و راست ئاراستەیەکی بە بنیاتبنێن،
ــکەن پەروەردە ــوو ملکەچــی نە. ب ــتێکیان و خواســت هەم ــن، ویس ــوو لە نە ب ــتێکیش هەم ــیان ش ــکەن، بێبەش  بە نە ب

 و ســەرکوێر نە بــیکەن، بــا چیــدەکەن بــکەن ئازادیــان و نەپرســنەوە لێیــان و بــکەن سەرپشــکیان رەهــا شــێوەیەکی
 و گۆشەگیری و بڕوابەخۆنەبوون و سنۆکیتر تووشی بکات، کەسێتیان لە کار لەوانەیە چونکە.. بکەن سەرکوتیشیان
 منـداڵەکانتان لەگەڵ رەفتـارکردن و مامەڵەکردن دروسترینشێوازی و باشترین کەواتە.. ببن خەمۆکی و بێدەسەاڵتی
 . رابگرن هاوسەنگیان روویەکەوە هەموو لە و دا لەگەڵیان میانڕەوبن کە دا،ئەوەیە

 
 ٢١١١ نۆڤەمبەریی ٢٩
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  ٠٢٠٢: ی ساڵیبابەتەکان 
 

 

 
 

 .مندااڵن و بووکە بە بارانە
 
 
 
  
 
 
 لە بەر ســاڵ هەزاران بــۆ مێــژووی کە کوردییانەمــان، رەســەنە و دێــرین نەریــتە لەو یەکێــک( بارانـــە بە بووکـــە) 

 بە بەاڵم مـاوەتەوە، نەمـری بە نەریتەمـان ئەم ئەمـڕۆش تـا کە دڵخۆشیشـە، و شـادی مـایەی دەگەڕێتەوە، ئەمساڵ
 و رۆژهەاڵت شــارۆچکەکانی و گونــدەکان زۆربەی ئــابڵوقەدانی و، کوردســتان باشــووری گونــدەکانی انکردنــیوێر هــۆی

 گونـدە ژمـارەی نیـوەی لە زیـاتر ئەمـڕۆش تـا رەگەزپەرسـتەوە، داگیرکەرانی الیەن کوردستان،لە رۆژئاوای و باکوور
 نەریتێکـی و داب هەمـوو دژایەتی اگیرکەراند ئێستاش تا. نەبوونەتەوە ئاوەدان کوردستان باشووری وێرانکراوەکانی

 ئەم خەریـکە و ناکرێـت جـاران وەکـو بارانە بە بووکە دا، کوردستان ناوچەی هەندێ لە.. دەکەن کوردیمان رەسەنی
 هەمــان بــۆ دا، کوردســتان ناوچەکــانی هەمــوو بــارانەلە بە بــووکە رێوڕەســمی. بچێــت کــاڵبوونەوە بەرەو نەریتەمــان

 .بەڕێوەدەبرێت ێوەش هەمان بە و مەبەست
 

 شـارەکانی لە کەمتـریش و گونـدەکان لە زۆریـش بە دەکـرد، بارانەیان بە بووکە پێکەوە گەورەکان و مندااڵن جاران
 دەکەن( کۆسـە) گەورەکـان منـدااڵنەوە، بە بووە تایبەت بارانە بە بووکە ئەمڕۆدا لە بەاڵم.. بەڕێوەدەبرا کوردستان

ــێوەی لە هەر کە ــووکە هاوش ــک بە انەیەبــار بە ب ــا.. جیــاوازییەوە کەمێ ـــارانە نوێـــژە) هەروەه  کــۆمەڵیش بە ی(ب
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 نــوێژە نە و کۆســە نە بەاڵم.. پێچــاوە خــۆوە بە ئــاینی کەوڵێکــی و تــازەیە دیــاردەیەکی بــارانە نــوێژە.. دەرکرێــت
 شــییەیانخۆ و رەســەنایەتی ئەو یــا بگــرنەوە منــدااڵن بــارانەی بە بــووکە جێــی نــاتوانن و توانیــوە نەیــان بــارانە،
 .هەبێت

 
 دەبێت زۆر ئاو شادییە، و خۆشی مـژدەی زەوییە، بوژانەوەیەی و هات و فەڕ و خێروبێر مایەی بارین باران بێگومان

 و گەشـی و شادی و بەختەوەری و هیوا باران. دەبن زۆر گژوگیا و لەوەڕ پاراودەبن، بێستان و باخ و دان و دەغڵ و
 و دانەوێـڵە و دان و دەغـڵ بەروبـوومی ژیانیان، بژێوی سەرەکی سەرچاوەی چونکە دەبەخشێت، جووتیاران بە خۆشی
 بە ساڵ زۆر.. بەفرە و باران ئاوی زەویش ژێر و زەوی سەر ئاوی سەرچاوەی.. ئاژەڵەکانیانە و بێستان و باخ بەری
 جۆگە و بیر و یکان ئاوی و، بوونە بەرهەم بێ دان و دەغڵ کردووە، کەمی ئاو.. ساڵییەوە وشکە و بارین کەم هۆی

 لە بەشــــێک.. وشــــکبوونەتەوە زوو و بــــوونە کەم و لەوەڕ و گــــۆڵ و گیــــا کــــردووە، وشــــکیان چەمەکــــان و خــــڕ و
 بە و رەوبـکەن کوردسـتان کوێسـتانەکانی بەرەو مااڵتەکانیـانەوە و مەڕ و ماڵ بە کە بوونە ناچار گوندنشینەکانمان

 .درووستکردبوون بۆ ۆریز بارگرانییەکی ئەمەش.. بگەڕێن لەوەڕدا و ئاو دوای
 

 ترسـی و بەسـەربچێت پەڵە کـاتی یـا نەبارێـت بـاران کە ساڵێک هەر.. کوردانە کۆنی نەریتێکی.. بارانە بە بووکە
 لە هەنـدێ لە و شـارۆچکەکان و گونـدەکان لە کـورد کچــانی و کــوڕان مێردمندااڵنی و مندااڵن. هەبێت ساڵی وشکە

. دەکەن بارانە بە بووکە بەهاردا، سەرەتای لە یا پایـز، وەرزی ناوەڕاستی ەل دا، کوردستان شارەکانی گەڕەکەکانی
 منـدااڵن.. بەڕێـوەدەبەن خـۆش شـێوەیەکی کـوردەوارییە،بە ریوڕەسـمە ئەم بەزم، و چەپڵەلێدان و یاری و گۆرانی بە

ــزا ــاڕێنەوە خــوا لە و دەکەن ن ــی کە دەپ ــر بە بەزەی ــاران بە و هەژاران بە و فەقی ــتە دا جووتی ــان وە،بێ ــۆ بارانی  ب
 .لێنەکات روویان گرانی و بڕەوێنێتەوە نیگەرانیان و ببوژێنێتەوە هیوایان و خۆشبکات دڵیان و ببارێنێت

 
 منـدااڵن چـونکە بەڕێـوەبراوە، منـدااڵنەوە الیەن لە زۆری بە( بارانــە بە بووکــە) رێوڕەسمی زەمانەوە، دێر لە هەر

 و ناشـکێنێت منـدااڵن دڵـی خـوا خەڵکـیش، بـڕوای بە.. خوان ۆشەویستیخ بێتاوانین، و بێگوناهی و دڵپاکی هێمای
 . دەبارێنێت باران و دەکات قبووڵ پاڕانەوەکانیان نزاو
 

 و خۆشـی هێمـای.. پیـرۆزییە و قەدەمخێـری و جـوانی هێمـای بووک چونکە( بارانە بە بووکە) لێنراوە ناوی بۆیەش
ــاتی لە کە رێکەوتــووە وا جــاریش زۆر.. شــادییە ــو ک ــا پــایز لە گواســتنەوەدا، وکب ــاران بەهــاردا، لە ی ــاریوە ب . ب
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 الی بە ئاسـمان سـەرنجی کە ئەوەبـووە، بـارانە بە بـووکە لە مەبەسـت.. خێـرە بە پـێ بـووکێکی وتوویان خەڵکەش
 بـارانەدا بە بـووکە سـەر بە ئاویـان نیازەوە بەو هەر دەکاتەوە، پاک شتێک هەموو ئاویش. رابکێشن تینوودا زەویی

ـــان زۆری بە خەڵکـــی گـــوایە ە،کـــردوو ـــاوکردنە بەو کە وایە گوناهبارن،بڕوای ـــووکە بەســـەر ئ ـــارانەکەدا،لە بە ب  ب
 وادا باسـێکی کـورتە لە.. ببارێنێـت باران و بێتەوە دا پیان بەزەیی ئاسمان لەوانەیە.. دەبنەوە پاک گوناهەکانیان

 .روو بخەینە وەبارەیە لەم خۆمان رای ئەفسانەییەوە، و لۆژیکی لەرووی نامانەوێت
 

 لە قــامیش، لە یــان درێــژ دارێکــی لە گەورەکــان، هاوکــاری بە منــدااڵن بــارانە، بە بــووکە دروســتکردنی چــۆنییەتی
 و لەبەردەکەن رەنگـاوڕەنگی کوردی کچانەی جلی دەکەن، دورست( بووکەڵەیەک)دا بووک سیمای لە و( خـاچ) شێوەی
 بەرز بووکەڵەکە کوڕ، یا بێت کچ رەند، و چاالک و چوست منداڵێکی ئینجا.. دەیڕازێننەوە جـوان زۆر ئاسایی بووک

 بە و چەپڵەلیــدان بە و یــاری بە پــێکەوە هەموویــان رێ، دەکەونە و دەکەوێــت تــر منــداڵەکانی پێشــی و دەکــاتەوە
 هەر دەرگـای بەر بچـنە کە.. دەگەڕێـن مـاڵ بە مـاڵ کـۆاڵن، بە کۆاڵن.. دەڵێن( بارانە بە بووکە) گۆرانی ئاوازەوە،
 ئـاو لە پـڕ کاسـەیەکی یـا جەوەنەیەک یا گۆزەیەک بانەوە، لەسەر یا دەرگاوە بەردەم لە ماڵەکە، کابانی ماڵێک،
 بـووکەڵەکە لە دەرزیـیەک خەڵکـیش مـرازی هـاتنەدی نیـازی بە دەکـات، دا( بـارانەکە بـووکە ـ بووکەڵەکە) بەسەر
 گەڕانـی دوای لە. دەدات منـداڵەکان بە سـاوەر، سک،نی نوقڵ، خورما، گوێز، مێوژ، پارە، لە شتێک ئینجا.. دەدات

 ئەو کابـانی جـاریش زۆر.. دەکەن بەش دا خۆیـان نێوان لە شتەکان و یەکێکیان ماڵێ دەچنە منداڵەکان.. ماڵەکان
 . دەیخۆن پێکەوە منداڵەکان و لێدەنێت بۆ ساوەرەکەیان و نیسک ماڵە

 
 بەئــاوازەوە و کــۆمەڵی بە بــارانەکەوە، بە بــووکەڵەکە دوای لە منــدااڵن کە فۆلکلۆرییــانەی گــۆرانییە و بەســتە ئەو

 بـۆ و فەقیـر بـۆ باران ئەوەی بۆ خوا لە پاڕانەوە لە و نـزا لە بریتین بارانەوە، بە تایبەتن زۆری بە.. دەیڵێنەوە
 ییەوەگــۆران و یــاری بە و ئــاواز بە منــدااڵن گۆرانییــانەیکە لەو نمــوونەیەکن چەنــد ئەمــانە.. ببارێنێــت هەژاران

 : دەیانڵێنەوە
 
 پـایزدا، سـەرەتای لە.. بـوو کەرکـوک شـاری نزیـک دێیەکی لە ماڵمان.. بووم منداڵ کە من( مەیـاران و هەیـاران) 

 راست باڵمان هەردوو.. کۆدەبووینەوە دێیەکەمان مندااڵنی بکردایە،(باران نەرمە)خوناوی ئاسمان و بوایە هەور گەر
 : دەوت گۆرانییەمان کۆپلەیە ئەم دا یاری لەگەڵ کۆمەڵی بە.. دەسووڕاینەوە دا خۆمان دەوری بە و دەکردەوە
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 مەیـــــاران و هەیـــــاران
 بـــــاران ببــــاری یاخـــوا

 هـــــەژاران و فـەقــیر بۆ
 بـــــاران ببــارێ ئەمسـاڵ

 
 : گۆڕانەوە کەمێک بە کۆپلە هەمان دا، کوردستان رۆژهەاڵتی ناوچەی هەندێ لە
 

 مەنـــــاران و هەنــــــاران
 داکــــاتەبـــــاران یاخـــوا

 هــــــەژاران و فـەقــیر بۆ
 ببـــــارێ بـــــاران یاخــوا

  بەهارێ قوڕینەی سەر بۆ
 
ــووکە) ــارانێ بە ب ــۆرییە، گــۆرانییە ئەم( ب ــۆمەڵ بە منــدااڵن زۆری بە فۆلکل ــاواز بە و ک ــارییەوە، بە و ئ  دوای بە ی

 : دەیڵێنەوە ەوە(بارانە بە کەبوو) بووکەڵەی
 

 بـــــارانێ بە بووکـــــە
 دەغــــاڵنێ بن ئـــاوی

 جـــــارانێ سەعــــاتی
 
 : شێوەیەیە بەم( بارانی بە بووکە) گۆرانی کوردستان، رۆژهەاڵتی ناوچەی هەندێ لە
 

 بــــــــارانێ بووکــــــــە
 بــــــــارانێ بوکــــــــــە
 ـــــــــارێبب یاخـــــــــوا

 هـــــــەزاران شـــای یا
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 بــــــــــاران داکـــــــاتە
 هـــەژاران و فەقـیر بۆ

 نەمــــاوە هیـچی گەنــم
 پرووشـــقاوە هەمـووی
 بـــــــــارانێ بووکـــــــە
 بــــــــــارانێ بووکــــــە

 ببـــــــــارێ یاخـــــــــوا
 
 بە بەهـــاردا، و پــایز وەرزی لە جــار، دوو یــا جارێــک ســاڵی کوردســتان، وریباشــو لە یــش( بادینــان) دەڤەری لە 

ــــان ــــانی شــــێوەی هەم ــــدەکان زۆربەی لە کوردســــتان، تــــری ناوچەک ــــدااڵنی دا، شــــارۆچکەکان و گون  و كچــــان من
 وە( زارۆکــــا ئـــەدەبێ) پەرتــوکی لە کە گــۆرانییەکە خــوارەوەش، ئەمەی.. دەکەن( بـــارانێ بویـــکا) کوڕانیبارانخـــواز

 : سلێمانیچاپکراوە لە دا( ٢١١٥)لە کە یە( ئامـێدی عەبدواڵ محەمەد) لێکۆڵینەوەی لە گرتووە، وەرم
 

 دەڤــێ بـــــــــاران بویــــــکا
 دەڤــێ ئـــــــەرزان دەخلەکێ

 دەڤــێ ســـــاالن تەرزانيـــــا
------ 
 خــێلی خــێلی مــە بویــــــکا
 لیحـەســــەنگـــێ نادەینــــە

 یـا ئـامـــــــێدی دەیــــــنە دێ
 یـا کـورسی سـەر دانــــە دێ
 یـا شــەمـسی دادەن پــێ دێ

 عـەبــــــاسـییـا بـژمـــــێرن
------ 
 ئەڤــــرازی ل یـا مـە بویــکا

 گــــازی گــــازی تـە دکــە یا
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 دخــــازی رزقـی کـێ چەنگە
-------- 
 نامەگـــــال ل مەیـــا بویــــکا

 کــــــــەزانا دکـەلـــــوژیت یا
 بـــــــــارانا بـــدەت خــــودی

 
.. ناسـراوە( عــەواڵ مـام) بە کوردمـان منـدااڵن الی لە کە( کـۆیی مـحەمەد سـەال ) مامۆسـتا کوردمـان هونەرمەندی 

 ئاشـنا نـوێی نەوەی بە و راگرت بەرز کوردەوارییەی نەریتە ئەم گۆرانی بە کە کوردە گۆرانبیژی هونەرمەندی یەکەم
 کوڕان و کچان منداڵێکیجوانی کۆمەڵە و دەنگخۆش چاوگەشی کچۆلەیەکی بەشداری بە محەمەد سەال  مامۆستا.. کرد
ــــی بە ــــووکە) گــــۆرانی کــــوردییەوە، جــــوانی جل ــــارانە بە ب ــــ  کلیپێکــــی لە ی(ب ــــۆ دا رەنگاوڕەن ــــۆنی) ب  تەلەفزی

 تۆمـار مندااڵن بۆ تریشی خۆشی فۆلکلۆری گۆرانییەکی چەند ..گۆرانییە لەم بێجگە عەواڵ مام. تۆمارکرد(کوردستان
 مــام) کەی( بــارانە بە بــووکە) گــۆرانی ئەمەش..دەستخۆشــییە ئەوپەڕی شــایەنی( بلـــور هەلـــور) لەوانەش کــردوون،

 : یە( عەواڵ
 

 مەیــــــــاران و هەیـــــــاران
 بــــــــاران داکـــــاتە خــوا یا
 ــەژارانهـــــ و فەقـــــیر بـۆ

 حوسـێنان و حەسەن قەومی
 توینیان لە قڕبوون هەمووی
------ 
 ببـــــــارێ بـــــاران خوایـــە

 شـــــــــارێ لــە و الدێ لـــە
 ئێــــــــوارێ تا ســـبەینـێ لە
 خــــــوارێ بێــتە لــیزمە بـە

------ 
 بـــــــــارانێ بـە بووکـــــــــە
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 ــــــاڵنێدەغـ بـــن ئـــــــاوی
 جـــــــــارانێ سەعـــــــــاتـی

 زەمــــــــانێ دێـــــــــريـن لە
------   
 باغـــــــــانە نــــاو بووکــــی
 مـــــــــانە و خــــــان چەنـــد

 مــــــــــااڵنە گـــــــــەورە لـە
 زەمــــــــــانێ دێـــــــرین لـە

------- 
 رێکەپــ سەر چـۆتە بووکــە

 تـەپــــــڵێ دە  لێــــــــــدەدا
 شـــەرمێ ناکــا کەسیش لـە
 زەمــــــــــانێ دێــــــرین لـە

------- 
 دەوێ چـی مـن شەمـوولەی

 دەوێ عەمـــارانی مێـــوژی
 دەوێ شـــارانی لە شەکـری

 دەوێ منـــــدااڵنی دیــــــاری
------- 

 رەزی نــــاو لە شەمـوولەی
 دەلــــەرزي و دالێــدە بـــای

 تــــــەزی ئـــاڤی فــــــڕدەکـا
 دەنـــــازی جــوانــیەکەی بە

------- 
 دەوێ چـی مـن شەمـوولەی

 دەوێ عەمـــارانی مێـــوژی
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 دەوێ شــارانی لـە شەکـری
 دەوێ منـــــدااڵنی دیـــــاری

  
 بە. شارەوە ئەم باخچەی سێ ساوایانی یەنال لە کوردستان، رۆژهەاڵتی لە( کامـیاران) شاری لە( ٢١١١) پار ساڵی

 دادە لە دەستخۆشــی و ئــافەرین گەرمــی بە. بەڕێــوەبرد یــان(بــارانە بە بــووکە) جوان،رێورەســمی و رێــک شــێوەیەکی
 ئەمڕۆمـان منـدااڵنی بە نەریتەیان ئەم کە دەکەین، باخچەیە سێ ئەم چاوگەشەکانی و جوان منداڵە لە دڵسۆزەکان

 .بمێنێت یادیان لە و بیزانن تا کرد، ئاشنا
 

 رۆژهەاڵتـــی لە ســـەقزە شـــاری دایکبـــووی لە کە( رەزایـــی ئــــاریان) کـــاک کوردمـــان هونەرمەنـــدی پـــار ســـاڵی هەر
 بووکە)شانۆگەری بە( سەهبانی میـنا) خاتوو هاوکاری بە. تاران زانکۆی لە سینەمایە بەشی خوێندکاری کوردستان،

ــارانە بە ــتیڤاڵی لە( ب ــانۆی فیس ــدااڵن ش ــاری لە دا من ـــاران)ش ــدارییان( ت ــرد بەش ــی.. ک ــەرنج جێ ــی و س  و دڵخۆش
 لە شـانۆیە ئەم هەر.. کـران خەاڵت کە شـانۆیانەی لەو بـوو یەکێکـیش بـارانە، بە بـووکە. بـوو بینەران دەستخۆشی

 تــایبەتیش بە بیــنەران، خۆشــحاڵی و شــادی مــایەی بــووە کــرا، نمــایش دا کوردســتان رۆژهەاڵتــی شــوێنێکی چەنــد
 . مندااڵن

 
 کوردستان رۆژهەاڵتی ی( سـنە) شاری لە مندااڵن، کێشراوی وێنەی بۆ و فـیلم بۆ دا( ژیـار) هەشتەمینفیستیڤاڵی لە

ــد ــک چەن ــدین و فیلمێ ــابلۆی چەن ــنە ت ــایش وێ ــران نم ــک. ک ــانە، لەو یەکێ ــی فیلم ــووکە) فیلم ــارانە ب ــوو، ە(ب  لە ب
ــوو یەکێکــیش( قـــادری تەیمــوور) و( ناســری شەمســیا) دەرهێنــانی و ئامــادەکردن  ئەم خەاڵتکراوەکــانی فــیلمە لە ب
 .. فیستیڤاڵە

 
 کرمـانجی زاری بە( بنــاڤی حەسـەن مـحەمەد) کـاک کە( کـوردەوەرای یـاریێن.. بارانێ بویکا) ناوی بە پەرتوکێکیش

 ئەم باســـە ئەم دەوڵەمەنکردنـــی بـــۆ دەکـــرد حەزمـــان. چـــاپکراوە هەولێـــر لە دا( ٢١١٢) لە و نووســـیوێتی بـــاکوور
 .نەکەوتووە پەرتوکە بەم چاومان ئەمڕۆ تا بەاڵم.. بخوێندایەتەوە کەشمانپەرتوو

 
 ئەم ئەوانــیش دا، کوردســتان باشــووری لە ســاوایان، باخچەکــانی دادەکــانی کە، دەخـــوازم ئەوەش هـــیوای و خــۆزگە
  بە بووکە) بە شانۆییەوە نمایشی رێی لە باخچەکانیان، مندااڵنی رابگرن، زیندوو و بەرز کوردییەمان نەریتە
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 .ئاشنابکەن( بارانە
 
 لەو هۆنراوەکانیهەنـدێ لە و کـوردی فۆلکلـۆری گۆرانی لە و کوردی ئەدەبی لە گرتۆتەوە باشی پانتاییەکی( باران)

 لەتیـــف) کـــاک گەلەکەمـــان شـــاعیری کەڵە لەوانەش یەکێـــک.. دەنووســـن هـــۆنراوە منــــدااڵن بـــۆ کە شـــاعیرانەش
ـــاتری لەهـــۆنراوەیەک ەڵـــمەته لەتیـــف کـــاک دا راســـتیش ه،لە(هەڵـــمەت ـــاران لەســـەر زی ـــد لە و، هەیە ب  چەن

 کـاک ی(منـدااڵن دیـوانی) لە..کردوون مندااڵن بۆ باران سوودەکانی لە باسی ئاسانی و جوانی بە دا هۆنـراوەیەکیش
 ســـێ کە هەڵـــمەتە، کـــاک ی( بــــاران) هـــۆنراوەی یەکەمـــی کـــۆپلەی ئەمە ئاماژەپێـــدان، بـــۆ.. هەڵـــمەت لەتیـــف

 کــاک ەکەی(بـــاران) کــوردی زمــانی بە هەر ســویدییەوە، پیــاوی هونەرمەنــدێکی الیەن لە باسیشــە یەنیکۆپلەیە،شــا
 :دەیڵێـتەوە گۆرانییەوە بە هەڵمەت

 
 (بۆۆۆاران)
 

 بـارانە... بـارانە
 گشتمانە هـاوڕێی بـاران
 :دەڵێ دایـکم

 ببـارێ بـاران هەرچـەن
 نمەیەکدا هەموو لەگـەڵ
 جـوان گوڵێکی

 ارێخـــو دێتـە
 ..ئاســــمان لە
 

 ئەفریقادا باکووری لە کە ئەمازییی گەلی نموونە بۆ دەکرێت، تریش گەالنی لە گەلێک الیەن لە بارانە، بە بووکە
 ئەمازییییەکــان کــورد، شــێوەی هەمــان بە ئەوانــیش دا، تــونس جەزایــرو و مەغریــب واڵتــانی لە زۆریــش بە دەژیــن،

 سـەوز گەاڵ قامیشـی لە داریـن، گەورە کەوچکـی واتـا بە( یالیــونجا) ێندەڵـ پێـ  کە(بـارانە بە بووکە) بووکەڵەی
 دوای منـدااڵن و ژن دەبەسـتن، سـەریەوە بە گەورەش داری کەوگیرێکـی و لەبەردەکەن ژنانەی جلی و دەکەن دروستی
ــووکە ــارانەکە بە ب ــووکە ..دەکەون ب ــارانە بە ب ــونترین ب ــاوترین و ک ــی ب ــانە، نەریت ــەوەلەمانی هەر ئەمازییییەک  ش
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 نەریتـی سەرهەڵــدانی میـژووی ..دەبەن بەڕێوەی و وەرگرتوون نەریتەیان و داب ئەم ئەفـریقا باکووری عەرەبەکانی
 بـاران خـوای ئەوینـی چیرۆکـی. دراوە گـرێ ئەفسـانەییەوە ئەوینـداری چیرۆکێکی بە ئەمـازییی، بارانەیانەی بووکـە
 ..هەیە نەبــارینەوە یــا بــارین بــاران بە پەیوەنــدی کە( رئونـــزا و تەســـلێت) ئەمــازییی جــوانی زۆر کچێکــی لەگەڵ

 . بکەین کوردمان خوێنەرانی بۆ ئەمازییییەکان، ئەفسانەییەی چیرۆکە لەم باس دا دەرفەتێک لە هیوادارم
 

 و گونـدەکان لە کە بـدەین، کوردمـان منـدااڵنی هـانی ــ نەبارێـت یـا ببارێت باران ـ دەخوازم ئەوە هیـوای دووبارەش
 رێوڕەسـمی سااڵنە بەهاردا، سەرەتای لە و پایز وەرزی لە دا، کوردستان لە ساوایان باخچەکانی لە و ەکانشارۆچک

 .کاڵبێتەوە کوردەوارییەمان نەریتە ئەم نەهێڵن و بەڕێوەبەرن( بەبارانە بووکە)
 
 

 ٢١١٨ جانێوێریی ١
 
  
 
 

 .پەروەردەکردنی مندااڵن بە لێبووردن
 
 
 
  
 
 
 

ــداڵە ــاوگەش من ــی و چ ــتەکانمان، و رینش ـــڕۆن نەوەی خۆشەویس ـــوای و ئەم ــاتووی هی ـــورد داه  بە..کوردســـتانن و ک
 راسـتی بە ئاراسـتەکردنیان دروسـتیو بە پەروەردەکردنیـان و گۆشـکردن.. گەلەکەمـانن سـەرمایەی و سـامان نرخترین
 و باشـتر داهـاتوویەکی هیواخـوازێکی هەمـوو و کۆمەڵگا و قوتابخانە و خیزان ئەستۆی پیرۆزی و پێویست ئەرکێکی
 بەرزە پرەنســـیپە و پیرۆزەکـــان بەهـــا بە منـــداڵییەوە لە پێویســـتە.. کوردســـتان و کـــورد بـــۆ گەشـــترە و شـــیاوتر
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 و ژیـان ئەرێنییەکـانی سـەرەکییە بنەمـا بە منـداڵییەوە لە.. بکەین پەروەردەیان مرۆڤایەتییەکان و نیشتمانییەکان
 بـبن.. سەرکەوتوو و گەشبین و بڕوابەخۆ کەسایەتی بە ببن ئەوەی بۆ ..بکەین ئاشنایان هەڵکردن پێکەوە و سازان

 وا پێویسـتە. کوردیمـان کۆمەڵگای خۆشبەختی و تەبایی کاریتەی و کۆڵەکە بە ببن.. خێربەخش و دروست تاکی بە
 ۆبـ هاوبەسـتەبوونیان هەسـتی و بـکەن خۆیـانەوە بـوونی کوردسـتانی ناسـنامەی بە شانازی کە بکەین، پەروەردەیان
 و خۆشـکایەتی و برایەتـی رۆشنبیریی بە منداڵەکانمان منداڵییەوە لە هەر.. هەبێت مرۆڤایەتی بۆ و شارستانییەت

 و رێزگرتن و هـاومافی و دادپەروەری و یەکسانی و خۆشەویسی و رێز یەکتریو قبووڵکردنی و کەسایەتی و هاوڕێتی
 و لێبـووردن و ئاشـتییخوازی و باشـخوازی و تـر گاکـانیکۆمەڵ و کولتوور بەڕووی کرانەوە و تر کەسانی خۆشەویستی

 و رەگەزپەرســتی و تونــدوتیژی و دەمــارگیری شــێوەیەکی هەمــوو لە منــداڵییەوە لە.. بکەیــن بەخشــینپەروەردەیان
 پیـرۆزی و پێویسـت ئەرکێکـی ئەمەش.. بخەیـنەوە دووریـان کەسنەویسـتی و خۆپەرستی و تایفی و ئاینی تونـدڕەوی

 .بکەین پەروەردەیان جوانانە رەوشتە و پرەنسیپ و بەها ەمب کە هەموومانە،
  

ــردن ــانی و پەروەردەک ــدااڵن راهێن ــا بەو من ــیپانە، و بەه ــەو لە پرەنس ــک و ش ــایەنە دا رۆژێ ــتیان دی، ن  بە پێویس
 بە هەنگـاو بەرنـامەڕێژی و پـالن بە پێویسـتیان.. هەیە خـۆڕاگرتن و پشوودرێژی و گەورەیی دەروون و سنگفراوانی

 رەنگـدانەوەیەکی و کـاریگەری مندااڵن ژیانی درێژی بە و دەبن ئەرێنی ئەنجامەکان کە دڵنیابین تا.. هەیە گاوهەن
 . کوردیشماندەبن کۆمەڵگای لەسەر و خۆیان ژیانی لەسەر ئەرێنییان

  
 ردەییەکـان،پەروە تیۆرە و ئاسمانییەکان ئاینە هەموو کە ـە،(لێـبووردن) بردن ناومان پیرۆزانەی بەها لەو یەکێک

 و جوانەکـان خەسـڵەتە هەرە لە یەکـێکە کە کـردۆتەوە، بەخشـین و لێبووردن بەهای گرنگییەکانی لەسەر جەختیان
 .مرۆڤ بەرزەکانی پرەنسیپە

  
 رووحــی و ســۆز و هەســتپاکی و ئاشــتی رۆشــنبیری بنیاتنــانی ئاراســتەی بە ئەمــڕۆدا، لە نــوێ پەروەردەی ئامــانجی

 خۆسـەپاندن و زاڵبوون و دەمارگیری و توندوتیژی شێوەکانی هەموو دژایەتیکردنی دنە،لێبوور بەهـای و مرۆڤایەتی
 لێبـووردە و مـرۆڤ ئازادی و ئاشتی و لێبووردن بەهای بنەمای لەسەر پەروەردە دا، بنەڕەتیش لە.. چەوسانەوەیە و

 قۆنا  هەموو لە خوێندن، و فێرکردن پرۆگرامەکانی و پەیڕەو داڕشتنی و سیاسەت پێویستە بۆیە.. کایەوە هاتۆتە
 و رونـــدان لە هاوکـــاربن هەمـــوو زانکۆکـــان، خوێنـــدکارانی دەگـــاتە تـــا منـــدااڵنەوە بـــاخچەی لە دا، ئاســـتەکان و

 و خۆشەویسـتی و لێبـووردن و لەیەکگەیشـتن و سـازان و پێکەوەژیـان پرەنسـیپەکانی بەرجەسـتەکردنی و شیرینکردن
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 و پێکەوەژیـان هۆکـاری منـدااڵن دروسـتی ئاراستەکردنی و ەروەردەکردنپ.. جیاواز بۆچوونی و را لە رێزگرتن و رێز
 .بەربەرەکانی و ملمالنێ هۆکاری نەک سازانە، و گونجان

  
 ".لێــبووردنە پـەروەردەدا لە دەرئەنجـام باشـترین:"دەڵێ( کیللەر هيلین)
  

 لە پێویســتە.. دەگەیەنێـت هێـزدا و توانــا کـاتی لە بەخشـین واتـای چەمکــێکە شـیرینە، و نەرم زمـانێکی لێبـووردن
 بەرزبکـرێتەوە، یـا بـوترێ نیـیە دروشـمێک لێبـووردن.. بکەیـن چەمـکە و زمـان ئەم فێـری منداڵەکانمان منداڵيیەوە

 لە لێبـووردنیش.. دەڕوێـت دا منـدااڵن ویژدانـی لە کە وکـۆمەاڵیەتییە، رەوشـتی و دەروونی دۆخێکی لێبووردن بەڵکو
 .تر کەسانی لە ئینجا دەستپێدەکات، خودەوە

  
 بـرا و خوشک لەگەڵ جار زۆر کە بەرچاومان، و یاد دێتەوە یادەوەرییانەمان ئەو بچینەوە، خۆماندا منداڵی بە گەر

 ناخایانـد، زۆری و نـاگرت دڵمـان لە بەاڵم دەبـووین، زیـز و تووڕە.. نێوانمان دەکەوتە ناکۆکی دا، هاوڕێکانمان و
 دەکـرد یەکتری لە بەخشینمان و لێبووردن داوای و دەکرد یەکتری ملی ەستمانلەهەستپاکییەوەد دڵپاکیو ئەوپەڕی بە
 و گــرفت و بـووین گەورە کە بــەاڵم.. هەڵـدەدایەوە بێتاوانیمـان و دڵپـاکی نـوێی الپەڕەیەکی و دەبووینەوە ئاشت و

 کە بە نادەین ەرەکانمانبەرانب بە دەرفەت.. کەمتربوونەوە بەخشینمان و لێبووردن توانای کرد، کێشەکانمانزیادیان
 .بچنەوە دا خۆیان

  
 منـــداڵیمان بەخشـــینی و لێبـــووردن و بێــــتاوانی و دڵپــــاکی بـــا ..هەیە یەکتـــری بە پێویســـتیمان هەموومـــان ئـــێمە

 و نەرمـی بە تردا، کەسانی و کەسوکار و دراوسێ و هاوڕێ لەگەڵ کینە و رق بێ و گەورە دڵێکی بە.. بگەڕێنینەوە
 .بکەین ەفتارر و گفتوگۆ رێزەوە

 
 دەستپێشـخەربین هەردەم بـا.. بێـت سـازان و تەبـایی و لێبووردن و ئاشتی ژیانمان، دروشمی دڵمانەوە، ناخی لە با
 .ئاسوودەییە ویژدان مایەی ئەمەش بەخشین، و لێبووردن لە
  

 وەاڵمـدانەوەی لـۆژیکی لە بیـر بەخشـیت، بیـان و ببووریـت تر کەسانی هەڵەی و خراپە لە تۆ کە ئەوەیە لێبووردن
  توندوتیژییەکی و دەکاتەوە قووڵتر کێشەکان تۆڵەسەندنەوە.. نەکەیتەوە تۆڵە بە تۆڵە یان خراپە، بە خراپە
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 .لێدەکەوێتەوە خراپتری کارەساتی و زیاتر
 

ــدێ ــووردن لە هەڵە بە کەس هەن ــتوون، لێب ــان گەیش ــووردن کە وایە پێی ــین و لێب ــاییە و الوازی لە بەخش .. بێتوان
ــۆ هەڵەیە، بۆچــوونێكی ئەمەش.. نیــیە تۆڵەســەندنەوەیان و رووبەڕووبــوونەوە توانــای لێبــووردە کەســانی  ئەوەی ب

ــای و بەزیــون و الوازن لێبــووردە کەســانی کە واتێــنەگەن ــزانن ئەوە پێویســتە.. نیــیە بەرپەچــدانەوەیان توان  کە ب
 کەسـانیلێبووردە. مــرۆڤە رێنــییەکانیئە و جــوان خەسـڵەتە لە کەلێبـووردن ئەوەیە لێبـووردن بنەماکـانی لە یەکێک
 دا، راســتیش لە.. دەبەخشــن و دادەبــوورن بەهـــێزی و توانـــا لە دووربیــنن، و ژیـــر و فــراوان ســن  و گەورە دەروون

 و ئاشـتیخوازی و رێـز و بەخشـین و لێبووردن و سـۆز لە پڕبێت کە دڵەی ئەو.. تۆڵەسەندنەوەیە باشترین لێبووردن
 دەمارگیری و تونـدوتیژی و کینە و رق جێی کە دڵێکە خۆشەویستییە، و ئاسوودەیی لە پڕ دڵێکە گونجـان، و سازان

ـــابێتەوە خراپەخــــوازی و تۆڵســـەندنەوە و چەوســـانەوە و ـــووردن دا راســـتیش لە.. لێن  گەورەتـــرین بەخشـــین و لێب
 .تۆڵەسەندنەوەیە

  
 ش(نەهـرۆ الل جەواهــیر" )بەهێزەکـانە خەسـڵەتی لە لێبووردن ببوورێت، ناتوانێت الواز:" دەڵێ( گاندي مەهاتما)

 ".چـۆنە لێببوورن دەزانن گەورەکان دەروون تەنیا:" دەڵێت
  

ــۆڵینەوە لە زۆر ــان لێک ــتییەکان و دەروونییەک ــکییەکان و رەوش ــانی لە زۆر لە پزیش ــان زانکۆک  لە لەوانەش دا، جیه
 و تەندروســتی سـوودی گەلــێ بەخشـین و لێبـووردن کە دەرکەوتــووە، بـۆ ئەوەیـان ئینگلــتەرا، ی( کۆلۆمبــیا) زانکـۆی

 و ئــارامی ئەو کە بــۆتەوە ســا  بــۆ ئەوەشــیان.. بەخشــیوە لێبــووردە کەســی بە ژیانییــان و کــۆمەاڵیەتی و دەروونــی
ـــتییەی ـــامی لە ئاش ـــووردن ئەنج ـــین و لێب ـــنەدی، دا بەخش ـــی دێ ـــتردەکەن، لەش بەرگری  ئەو راســـتییەش ئەم خۆش

 . دەردەکەوێت لێبووردەوە دەموچاوی بە کە رووگەشییەیە
 

 بۆمـان باوباپیرانمـانەوە لە کە نیـیە، بۆماوە رەمەکی پرەنسیپێکی و بەهـا بەخشین و لێبووردن کە دەزانین ئەوەش
 . فێربوونە و وەرگرتن لێبووردن بەڵکو مابێتەوە،

 
 پێــدەکات، دەســت ەخێــزانەو لە بەخشــین و لێبــووردن رۆشــنبیری کە ئەوەی لەســەر هــاوڕان بــوارە، ئەم شــارەزایانی

ـــدااڵن دەروونـــی و هـــۆش لە مۆڤـــایەتییە پرەنســـیپە ئەم رووانـــدنی لە هەیە گەورەی رۆڵێکـــی خێـــزان  گەر دا، من
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 و نەرم و رێـز و خۆشەویستی بنەمای لەسەر و بن ئەرێنی براکان، و خوشک و باوک و دایک نێوان پەیوەندییەکانی
 و نـاکۆکی و بێڕێـزی و تونـدوتیژی بنەمـای لەسـەر نەک نرابن،بنیـات بەرپرسێتی و مافەکـان و ئەرکەکـان و نیانی

 بەخشـین و لێبـووردن کە مـاڵەی ئەو.. بنیاتنرابن چەوسانەوە و خۆسەپاندن و خۆپەرستی و وکینە رق و ناتەبایی
 و نائـارامی و دیکتـاتۆری هەوایەکـی و کەش و تونـدوتیژی باڵوبـوونەوەی بـۆ هۆکارێکە.. نەکێشابێت بەسەردا باڵی
 .نەگونجان و نەسازان و جیاواز بۆچوونی و را رەتکردنەوەی و قبووڵنەکردن یەکتری و ێزیبێڕ
  

 توندوتیژی و زبـری زمان بۆ هۆکارێکە. بێت دا واڵت حوکمڕانی دەسەاڵتی لە یا بێت، دا خێزان لە دیکتاتۆریەتیش
ــڕوای و نەســازان و ــارەش،نالە کەشــە ئەم هەر. ناســەقامگیری و پێکەوەهەڵنەکــردن و بێب ــنە و رق هەســتی ب  و کی

 .دەکات خۆشتر توندوتیژی
  

 سـوودیان کە مەبەسـتی بەو باوکــان، و دایکــان بەرچـاوی دەخەینە گرن  خاڵێکی چەند چڕی، بە و کورتی بە زۆر
 هەر گرنگە زۆر.. دا جگەرگۆشەکانیان دەروونی لە و هۆش لە بەخشین و لێبووردن بەهـای روواندنی بۆ لێوەربگرن،

 :بهێن رایان و بکەن پەروەردە منداڵەکانتان ئەرێنییانە پرەنسیپە و بەها بەم اڵییەوەمند لە
  
 ببـووردەن یەکتـری لە ئەوان ئەگەر منـداڵەکانیان، بۆ نموونە، بە و پێشەن  بە ببن باوکان و دایکان پیویستە -١
 فیــری لەوانەوە لێــدەکەن، یــانچاو منداڵەکانیشــیان دڵنیــاییەوە بە گونجــاوبن، و ســازاو و نەرم زمــان ببەخشــن، و

 .دەبن بەخشین و لێبووردن بەهـای
  
 بەخشــین، و لێبــووردن: بــکەن شــیرین الیــان و پەروەردەبــکەن پرەنســیپانە و بەهــا بەم منــداڵەکانتان پێویســتە -٢

ــووردن، لە دەستپێشــخەری ــرتن، خۆشەویســتی، لێب ــازان رێزگ ــان، و س ــوڵکردنی گونج ــری، قب ــێکەوە یەکت ـــان، پ  ژی
ـــ ــانی لە رتنرێزگ ــر کەس ــوونی لە و را لە و ت ــان، بۆچ ـــان جیاوازی ــی زم ــیرینی، و نەرم ــتگۆیی، ش  یەکســانی، راس

ـــازادیخوازی، دادپەروەری، ـــتیخوازی، ئ ـــاوڕێتی، پەروەری، نیشـــتمان دڵســـۆزی، ئاش ـــایەتی، ه ــــوازی، مرۆڤ  چاکەخ
 . هاد.. داهێنانخوازی، پێشکەوتنخوازی، ئەمکـداری، دەستپاکی،

  
 کە بخــوێننەوە، و بگـێڕنەوە بۆ چیرۆکانەیان ئەو بقۆزنەوە، حەزەیان ئەم دەکەن، چیرۆک لە حەز ۆرز مندااڵن -٣

 .لەخۆگـرتوون بەخشینیان و لێبووردن مەبەستی
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 کە هەاڵنەی لەو دا، بەخشـین لە و لێبـووردن لە دەستپێشـکەربێت کە بکەن، منداڵەتان ئەو ستایشی و ئافەرین -٤
 بەرز ئەرێنـی هەڵویسـتێکی وەکو بیکەن، یا کردیان ئەم بە دەرهەق تر کەسانی یا کانیهاوڕێ یا براکانی و خوشک

 رەوشــتە بەم درێــژە زیــاتر تــا بەهێــز هانــدەرێکی دەبێــتە بــکەن، خەاڵتیــان گەر.. پێبــدات درێــژەی تــا بنــرخێنن
 . بدەن جوانەیان

  
 خێرا باوکان، و دایکان ئێوەی.. رووبدات هاوڕێکانیان لەگەڵ یا منداڵەکانتان نێوان لە ناکۆکییەک و کێشە کە -ـ٥

ــورتێنن خۆتــان ــان.. تێهەڵمەق ــدەن بواری ـــزانن و ب ــان چــۆن کە ب ــری لە و دەکەن چارەســەر کێشــانە ئەو خۆی  یەکت
 . دەبنەوە ئاشت و دەبەخشن و دەبوورن

  
 خەتابـار بە یەکتـری و تـووڕەدەبن و دەبێـت کێشـەیان هـاوڕێیەکی یـا برایەکـی و خوشک لەگەڵ منداڵێکتان کە -٦

 لێبووردن داوای بچێت نابەدڵی بە کە مەکەن ناچاری و مەکەن منداڵەکەتان لە زۆر گەرماوگەرم و یەکسەر.. دەزانن
 بە و هێمنــی بە و نەرمــی بە ئینجــا ســاردبێتەوە، بــا رقـــە، و تــووڕەیی لەســەر هێشــتا چــونکە بکــات، کەســە لەو

 بەخشـین و لێبووردن لە دەستپێشخەری بدەنکە هـانی و ونەوەبکە پەشیمانی و پێبکەن قەناعەتی گونجاو شێوازێکی
.. و بـکەن هەردووکــیان سـتایش و ئافــەرین.. ببـنەوە ئاشـت و بکـات هـاوڕێکەی لە لێبووردن داوای بچێت بکات، دا

 . رێـزدارە و خۆشەویست کەسێ هەمـوو الی لە لێبووردە منداڵی کە بڵێ پێ ئەوەشیان
  
.. مەکەن بەراوردیــان دا تـرديش منـدااڵنی لەگەڵ.. مەکەن دا منـداڵەکانتان نێـوان لە جیاوازییەک هیچ وریابن -١

 . ئـیرەیی و تونـدوتیژی کینە و رق بۆ هۆکارێک دەبێتە ئەگینا
  
 کردنـی شـیرین لە و بەخشـین و لێبـووردن بەهـای چەسپاندنی لە هـەیە، گرنگی رۆڵێکی قوتابخـانەش بێگومان -٨

 .پێویستە زۆر ئامانجانە و مەبەست ئەم هێنانەدی بۆ قوتابخانەدا لەگەڵ هاوکاریتان ،دا بەرزەکان پرەنسیپە
  
 گەر. دا تاکەکــان یەکتــری قبــووڵکردنی و لێبــووردن رۆشــنبیری بنیاتنــانی لە هەیە، خـــۆی رۆڵــی کۆمەڵگـــاش -٩

 هاوچارەنووسازی و کاریهاو و خۆشەویستی و رێـز و ئاشتی بنەمای لەسەر پەیوەندییەکان و کۆمەاڵیەتی پێکهاتەی
 .نرابێت بنیات ئەرکەکان و وما 
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 ئەگەر بەاڵم.. بەرن نـاوی لێبـووردە و ژیر و ئازا منداڵێکی بە بەخشی، و بووری یەکێکیان لە منداڵێکتان گەر -١١
ــڕوانن، چــاوەوە بەو ـــێل کە لێیب ـــژە و گ ــا ترســنۆکە، و گەم ــزم نەفــس بە ی ــاوی ســووک و ن  بۆچــوونە ئەم بەرن، ن
 نەبێـت ئامـادە و بکـاتەوە تـۆڵە دووقـات داهاتوودا، جاری لە کە ئەوەی بۆ هۆکارێک و هاندەر دەبێتە ەیەتانهەڵ
 .کەسببوورێت لە
 

 و دەمارگــیری و توندوتــیژی قوربانی بوونەیە گەورەکـان، و منـدااڵن زۆری رێژەیەکی سەردەمەدا، لەم کە ئاشکرایە
 پەیوەنــدییە الوازبــوونی و نــادادپەروەری و ئــاژاوە و شــەڕ و وســـانەوەچە و رەگەزپـــەرستی و دڵـــڕەقی و جیـــاوازی

 ئەمــڕۆدا بـۆیە.. ناسـەقامگیری و زبـری زمان هەژموونی زاڵبوونی و خێزانی شیرازەی وتێکچوونی کۆمەڵەیەتییەکان
 و انــیفراو ســن  و نەرمــی زمـــان و بەخشـــین و لێـــبووردن رۆشـــنبیری بە پێویســتیمان زیـــاتر ســەردەمێ هەمــوو لە

 . هەیە سازان و تەبایی و پێکەوەژیان و قبووڵکردن یەکتری
 

 ٢١١٨ جانێوێریی ١٣
 

 

  
 

 .شانۆی گەڕۆکی مندااڵن
 
 
 
  
 
 
 

 بــۆ پەنــجەرەیەکە شــانۆ. ناودەبرێــت هونەرەکــان دایکــی بە نوانـــدە، درامــی هــونەرێکی ئەدەب، لە لقــێکە شــانۆ
 زۆر لقێکـی منــدااڵنیش شانــۆی.. مــرۆڤ ناخۆشـییەکانی لە و نخۆشـییەکا لە گوزارشتکردن بۆ سەکۆیەکە.. داهێـنان
  رۆڵی خۆیان مندااڵن و دایە مندااڵن خـزمەتی لە کە شانۆیەیە، ئەو مەبەستیشمان مندااڵن، ئەدەبی لە گرنگە
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 . دەکەن نمایشی و دەبینن تێدا نواندنی سەرەکی
 
ـــارک) ــووەین م ــارەی لە( ت ــدااڵنەوە شــانۆی ب ــێ من ـــڕوام:" دەڵ ــدااڵن، شــانۆی کە وایە ب ــێکە من ــرین لە یەک  گەورەت

 لە داکـۆکیکەرە.. رەوشـتە مامۆسـتای بەهــێزترین.. پێبـرد رێی ئادەمیزاد بلیمەتی کە بیستەم سەدەی داهێنراوەکانی
 ..".باش رەوشتی

 
.. دەبەخشـــێت منـــدااڵن بە جوانناســـی و هـــونەری چێـــژی و زۆر شـــادییەکی و خۆشـــی پەیـــامێکە، منـــدااڵن، شـــانۆی

 و دەربین توانای و سۆز و هەست و ئەندێشە و هۆش بیر زاخاودانی و فراوانکردن و گەشەکردن بۆ گرنگە کارێکیهۆ
.. زمانیان فەرهەنگی دەوڵەمەندکردنی بۆ.. مندااڵن ئارەزووەکانی و بەهـرە گەشەکردنی بۆ.. مندااڵن گوزارشتکردنی

.. منـدااڵن نـوێی پەرەوەردەی و فێرکـردن هۆکارەکـانی لە گرنگیشە زۆر هۆکارێکی.. کردنیان رۆشنبیری بۆ هۆکارێکە
 . کەسایەتیان دروستی گەشەکردنی لە
 

 وەک منـدااڵن، دەروونییەکـانی فشـارە و گرفـت و گــرێ گەلـێ چارەسەرکردنی بۆ کاریگەرە هۆکارێکی مندااڵن شانۆی
 بنچینەی..( مۆنی، و گرژ ی،خەمۆک دڵتەنگی، دۆشدابردن، پەشێوی رارایی، ترس، زمانگرتن، گۆشەگیری، شەرم،)

 و یــاری رێــی لە منــدااڵن فێرکردنــی( رۆســـۆ جـــاک جـــان) ناوبانــ  بە پەروەردەکــاری.. یــارییە منــدااڵنیش درامــای
 بــۆفێرکردنی رێبــازێکە منــدااڵن شــانۆی کە راگەیانــد ئەوەشــی دەزانێــت، فێرکـــردن شــێوازی باشــترین بە نوانــدنەوە،

 .مندااڵن
 

 دا، جیهـان واڵتـانی شـارەکانی زۆربەی لە(.. منـدااڵن گەڕۆکـی شـانۆی)گرنگییەکـانی ەمانباسـەک کرۆکی سەر دێینە
ــانۆی ــی ش ــدااڵن گەڕۆک ــدااڵن کە هەیە، من ــان من ــی خۆی ــەرەکی رۆڵ ــدنی س ــدا نوان ــنن تێ ــەر کە.. دەبی ـــۆری) لەس  ل

 دەیـڕازێننەوە، راکـێش سـەرنج جـوانی دیکـۆری بە دەکەن، دروسـتی تەختەدار و شەلمان بە یەکسەر یا ،(بارهـەڵگر
 شـانۆش نمایشـی لەپـاڵ.. دەکەن منـدااڵن شـانۆی نمایشی دا، شارۆچکەکان و شار سەنتەری لە جارێک چەند ساڵی
 کاتی و شوێن بۆ ئاگاداری و ریکالم پێشتریش.. دەکەن پێشکەش دانس و هەڵپەڕکی و گـۆرانی چەندین مندااڵن دا،

.. دەبەخشــن دەرهێنەرەکــانیش بە و بەشــداربووەکان منــداڵە ەب خەاڵت و میــدالیا.. دەکەن شــانۆکە نماییشــکردنی
 هـونەری بەڕێـوەبەرێتی هەروەهـا.. هەن منـدااڵن شـانۆی بە تایبەت هۆڵی دا شارەکان زۆربەی لە کە لەوەی بێجگە

  تیپی چەندین.. سازدەکەن مندااڵن شانۆی پێشبڕکی فیستیڤاڵی دا، شارەکان لە سااڵنەش هەیە، مندااڵنیش
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 .دەکەن تێدا بەشداری دااڵنمن شانۆیی
 

ــدااڵن ــوای من ــێکن هەر داهــاتووی هی ــۆ.. گەل ــی ب ــایەخێکی پێشــکەوتوو گەالن ــردن بە زۆر ب ــی و فێرک  پەروەردەکردن
 (.مندااڵن وەزارەتی) ناوی بە هەیە وەزارەتێک دا، حکوومەت لە دا،(نۆروێـژ واڵتی) لە نموونە بۆ.. دەدەن مندااڵن

 
 لە سـاڵە بیسـت لە زیـاتر و منـدااڵن شـانۆی لە پسـپۆرە کە( سـاڵ  عەلـی حوسێن) عێراقیش هونەرمەندی وادیارە
.. وەرگرتـووە دەوڵەتـان ی( منـدااڵن گەڕۆکـی شـانۆی) ئەزموونی لە سوودی دەکات، کار دا( مندااڵن ئەدەبی) بواری

 مندااڵن گەڕۆکی شانۆی کردە ی(ئا  پیک) تۆنی دوو ئۆتۆمبیلێکی بەغدا، لە جار یەکەمین بۆ و کرد دەستپێشخەری
ــۆرێکی بە و ــوان دیک ــا.. رازانــدییەوە ج ــەر ئێســتا ت ــاپەدا، ئەم پشــتی لەس ــانۆیەکی چەنــد پیک ــدااڵن بــۆ ش  ـــ من

 دا،بەسـەرکەوتووییەوە بەغـدا بنەڕەتییەکـانی قوتابخـانە لە و سـاوایان باخچەکـانی لە ــ منـدااڵنن ئەکتەرەکـانیش
 . لێکردووە زۆریان دەستخۆشییەکی.. کردن نمایشی

 
 دەستپێشــخەری شــانازی دا، منــدااڵن شــانۆی بــواری لە کوردســتان منــدااڵنی خەمخــۆری و دڵســۆز دەرهێنەرێکــی چ

 وا، گرنگــی پرۆژەیەکــی راســتە.. دەدات( کوردســتان منــدااڵنی گەڕۆکــی شــانۆی) دامەزرانــدنی بڕیــاری..و پێــدەبڕێت
 شـانۆی پێویسـتییەکانی پێدایسـتییە و ەکەرەسـت دابینکردنی و پشتگیری بە و الیەنێک چەند هاوکاری بە پێویستی
 .پێدەکات دەست سەرەتا هەنگاوێکی بە پرۆژەیەک هەموو بەاڵم.. هەیە منـدااڵن

 
ــدااڵنی گەڕۆکــی شــانۆی) گەربێــت ــت،( کوردســتان من ــواری زۆری خزمەتێکــی دەتوانێــت دابمەزرێ  هــونەری و ئەدەب ب
 و خۆشــی جەستەییشــەوە و کــۆمەاڵیەتی و دەروونــی و فێرکــاری و پەروەردەیــی رووی لە.. بکــات کوردمــان منــدااڵنی
ــوودێکی ــدااڵنی بە زۆر س ــان من ــێت کوردم ــو.. دەبەخش ــن وەک ــزانم م ــا ب ــڕۆ ت ــتان لە ئەم ــانۆی دا، کورس  گەڕۆکــی ش
 . نییە مندااڵنمان

 
 لە ئەمـڕۆش تـا ئەوانەی یـا کـردووە، دواییـان کۆچی ئەوانەی چ لەیادبکەین، دڵسۆزانەمان هونەرمەندە ئەو نابێت
 دا کوردسـتان منـدااڵنی شـانۆی بـواری لە خۆبەخشـانە و دڵسـۆزانە زۆر کە ــ دەخـوازم بـۆ درێـژیان تەمەن ـ دا ژیان

 منــدااڵنی بە پێشــکەش جوانیــان شــانۆی کۆمەڵێــک و، دیــارە پەنجەیــان جــێ دەیــکەن، و کــرد جوانیــان خزمەتێکــی
 لە منــدااڵن شــانۆی ئەمــڕۆش تــا دااڵن،منــ بــۆ شــانۆ گرنگــی چــاو لە گشــتی، شــێوەیەکی بە بەاڵم.. کــرد کوردمــان
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 هـۆیەک، چەنـد بـۆ دەگەڕێـتەوە ئەمەش.. نیـیە دا گەلەکەمـان پێویسـتیمندااڵنی و خواسـت ئاستی لە دا، کوردستان
ــــوەبەرایەتییە و رۆشــــنبیری وەزارەتــــی الیەن لە منــــدااڵن شــــانۆی پشــــتگیرنەکردنی هۆیــــانە، لەو یەکێــــک  بەڕێ

 شـارەکانی لە ئەگەرچـی.. منـدااڵن شانۆی بە تایبەت هۆڵی وردستان،نەبوونیک شارەکانی پەروەردەی گششتییەکانی
 لە بەاڵم.. هەن( قوتابخانەکان چاالکی بەڕێوەبەرایەتی) و( مندااڵن هونەری بەڕێوەبەرایەتی) کوردستان باشووری
ـــاددی رووی لە دا راســتی ـــدانەوە، و مەعــنەوی و پێویســتی و م  وپەروەردەوە، یوەزارەتەکانیرۆشــنبیر الیەن لە هان

 قوتابخـانە لە نە و سـاوایان باخچەکـانی لە نە ئەمڕۆش تا.لێنەداونەتەوە ئاوڕیان پێویست وەکو خـراون پشتگوێ
 لە کە هونەرەجوانەکـــانیش پەیمانگـــای دەرچـــووانی وە،(شــــانۆ وانەی)نـــاوی نیـــیەبە وانەیەک دا بنەڕەتییەکـــان

 تایبەتی وانەی نە دایاندەمەزرێنن، هونەر مامۆستای بە دا کانبنەڕەتییە قوتابخانەکانە لە و ساوایان باخچەکانی
 تواناکانیــان لە و پســپۆری لە ســوود تــا دایە، بەردەســت لە پێداویستێکیشــیان و پێویســتی هــیچ نە و هەیە شــانۆ

 . کوردستانەوە مندااڵنی شانۆی خـزمەتی بیانخەنە و وەربگرن
 

 رادەیەک تــا دابمەزرێــت، گەر پێویســتە، و گرنــ  زۆر تان،کوردســ منــدااڵنی گەڕۆکــی شــانۆی دامەزرانــدنی بــۆیە
 لەسـەر زۆر پـارەیەکی مەبەسـتە، ئەم بـۆ بـارهەڵگر لـۆرییەکی چەنـد کڕینی بۆ.. پڕبکاتەوە کەلێنە ئەم دەتوانێت
 دا، مـووچەیی بـێ و ئـابووری قەیــرانی سـایەی لە ئەمــڕۆدا لە.. دەبێـت زۆری سـوودێکی بەاڵم ناکەوێت، حکوومەت
 بێنـــازی و بەرگــی بــێ و بەدخـــۆراکی و دەروونــی و جەســتەیی گرفتــی تووشــی کوردســتان، منــدااڵنی زۆری بەشــێکی

 ژیانیـان، بژێوی دابینکردنی بۆ هێناوە، خوێندن لە وازیان نەبوونی و هەژاری لەبەر مندااڵن لە بەشێکیش.. بوونە
 .دایە کوردستان باشووری یحکوومەت ئەستۆی لە مندااڵنەش ئەم ئۆباڵی..دەکەن نەشیاو و قورس کاری

  
 و هیـــوا و بکــاتەوە کەمتــر مندااڵنکوردســتان دەروونییەکــانی ئــازارە لە دەتوانێــت رادەیەک تــا منــدااڵن، شــانۆی

 ژمـارەیەکی لە منـدااڵن تەمەنـی قۆناغەکـانی پێـی بە دەتوانێـت منـدااڵن گەڕۆکـی شـانۆی.. پێببەخشێت خۆڕاگریان
 منـدااڵن نەخۆشـخانەکانی ولە ئاوارەکان کەمپەکانی لە و بنەڕەتییەکان ابخانەقوت لە و ساوایان باخچەکـانی زۆری

 شــــانۆی دا، دێیەکــــانیش ولە شــــارۆچکەکان و شــــار ســــەنتەری لە و گشــــتییەکان باخچـــــە لە و گەڕەکەکـــان لە و
 .دستانەوەکور بێنازەکانی منداڵە دڵی گەشبینیبخـاتە و هیـوا و بکات ئامانجدار،نمایش ئارەستەکراوی پەروەردەیی

 
 و کوردســتان هونەرمەنــدانی ســەندیکای ئاراســتەی( کوردســتان منــدااڵنی گەڕۆکــی شــانۆی) دامەزرانــدنی پێشــنیاری
  کوردستان شارەکانی قوتابخانەکانی چاالکی بەڕێوەبەرێتی و کوردستان پەروەردەی وەزارەتی و رۆشنبیری وەزارەتی
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 . رابگەیەنن( کوردستان مندااڵنی گەڕۆکی شانۆی) امەزراندنید مـژدەی و بدەنەوە پێشنیارە لەم ئاوڕ کە دەکەم،
 

 ٢١١٨ فێبریوێریی ١١
 
  
 
 

 .مەکسیم گۆرگی و ئەدەبی مندااڵن
 
 
 
  
 
 
 

 منـدااڵنیان( شانۆنووسـان رۆماننووسـان، چیرۆکنووسان، هۆنراوەنووسان،) جیهانی نووسەرانی کەڵە لە زۆر بەشێکی
 کورتتر و ئاسانتر شێوازێکی نووسیوون،بە مندااڵن بۆ تایبەتی بە کانیان،نووسینە لە بەشێک نەکردوون، فەرامۆش

 وایڵـد، ئۆسکارد پۆشکین، هۆگۆ، ڤیکتۆر دیکنز، چارلـز تۆڵستۆی،) لەوانەش داڕشتوون، بۆیان شیرین بەزمانێکی و
 بـێکەس،  فایــ خـانی، ئەحـمەدی)کوردیشـمان هۆنراوەنووسـانی لە...( شـەوقی، ئەحـمەد گـۆرگی، مەکسیم تاگوور،

 ...(.قـانی ، موکریانی، هـەژار گـۆران، زێـوەر، پیرەمـێرد،
 
 بەم هەر نووسینەکانیشـی و ناسـراوە( گــۆرگی مەکسـیم) ئەدەبـی نازنـاوی بە کە( بیشکۆڤ ماکسیمۆڤیتش ئەلیکسی)

 .کردوونەتەوە باڵوی و نووسیون ناوەوە
  

 رۆمـانی شـاکارە خـاوەنی روسییە، سیاسی الکوانێکیچا و وتارنووس و شانۆنووس و چیرۆکنووس و رۆماننووس کەڵە
 شۆڕشـیکی سـەرکردەی بە و ئەدەبـی راسـتیی قوتابخانەی دامەزرێنەری بە گۆرگی مەکسیم. ـە(١٩١١: دایـک) جیهانی
 .دەزانرێت روسیا لە ئەدەبی
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 پێـنج تەمەنـی.. لەدایکبـووە رووسـیا لە( نۆڤگـورۆد نێژنـی)شـاری لە دا،( ١٨٦٨ی ئـادار  ی٢٨) لە گۆرگی مەکسیم
 نەنکی کردەوە، شووی دووبارە( کاشیرنیا ڤارڤارا)  دایکی.. کرد دوایی کۆچی( پیشکۆڤ مەکسیم) باوکی بوو، سااڵن

 و رەق پیاوێکی باپیرەی.. ئەستۆیان گرتە بەخێوکردنیان و پەروەردەکردن ئەرکی( باوکی دایکی و باوک) باپیری و
.. خۆشدەویسـت زۆر گۆرکیی مەکسیم بوو، نەرم و میهرەبان و بەسۆز ێکیئافرەت نەنکی بەاڵم.. بوو گرژ و توندوتیژ

 گۆرگی ئەوەی بۆ ئیلهام بوونە چیرۆکانە ئەم.. دەگێڕایەوە بۆ خۆشی فۆلکلۆری چیرۆکی شیرین شێوازێکی بە شەوانە
 لە گیگــۆر مەکسـیم نەنکیــیەوە، مـاڵی دەســتکورتی هـۆی بە.. بکــات نووسـین چیــرۆک ئـارەزووی منـداڵییەوە لە هەر

 ناگونجـان دا تەمەنـی لەگەڵ کە کرد سەختی و قورس کاری چەندین.. کاربکات ناچاربوو ساڵێیەوە هەشت تەمەنی
 دوایـش.. کـرد دوایـی کـۆچی دایکیشـی بـوو سـااڵن نـۆ تەمەنـی.. رۆبـل دوو بە مـانگی لەنانەوەخـانە، ئشـکردن وەکو

 پێگەیەکـی و خۆشەویسـتی زۆر کە نەنکـی ەتیشتـایب بە و، دایکـی مردنـی بە گـۆرگی.. کـرد دوایـی کۆچی نەنکیشی
 بـۆ ژیــان.. تێکردن زۆر کاریگەرییەکی دڵییەوە، چووە زۆر کەسەرێکی و ناخۆشی و غەم هەبوو، دڵیدا لە تایبەتی
 رووی نەبـوو ئەوتـۆی داڵـدەیەکی هـێچ چـونکە.. بـوو سـەخت و نـاخۆش زۆر بـاوک بـێ و دایک بێ بێنازی منداڵێکی
 لە.. بسـرەوێت تیـا نەبـوو شـوێنێکی.. دەسـوڕایەوە روسیادا بە.. ودەربەدەربوو سەرگەردان و وێڵ ماوەیەک.. لێبکات
 بریندارکرد خۆی.. دا خۆكوشتنی هەوڵی بێکەسی، پارەییو بێ و نەبوونی و هەژاری لەبەر دا، سااڵن نۆزدە تەمەنی

 .بمرێت بوو خەریک و
 

 خـۆی بە بـڕوای زیـاتر کە دەکـات مـرۆڤ لە وا ەسـات،کار و مەینەتـی لە پـڕ و تاڵ و سەخت ژیانی جار زۆر بەاڵم
 بە.. نەزانێــت جیهــان و ژیــان کۆتــایی بە ناخۆشــەی دۆخە.. نەبێــت نائومـــێد و هیـــوا بــێ و خۆڕاگربێــت و هەبێــت

 بـۆوە، پەشـیمان گـۆرگی مەکسـیم بـۆیە.. خۆشـی و بەخـتەوەری تـری دەرگایەکی دۆزینەوەی بۆ بگەڕێت گەشبینییەوە
 "دێت شێنەیی تەنگانە واید لە:"وتەنیش کورد

 
 وەک جیهــان:" دەشــڵێ" دەبێــت ژیــان خۆشــییەکانی برســیی زیــاتر.. بچێژێــت تــاڵی زیــاتر مــرۆڤ تــا:" دەڵــێ گــۆرگی
 ..".داگیرسێنێت خۆی چرای دەبێت کەسێک هەموو.. وایە تارێک شەوێکی

 
ــۆرگی مەکســیم ــا) لەگەڵ( ١٨٩٢) ســاڵی لە گ ــوار چــاالکوانێکی کە دا( بیشــکۆفا کاترین ــانی یب ــرۆڤ مافەک ــوو، م  ب

 . بوو کوڕیان دوو.. کرد هاوسەرگیرییان
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 :دەڵێ بوو، خوێندن لە و قوتابخانە لە حەزی زۆر منداڵی بە گۆرگی مەکسیم
 
 دا،( یێڤسـکی نیکـۆاڵ) گۆڕەپـانی لە شـەممان رۆژانێکـی هەمـوو مەرجەی بەو پێتـدەخوێنی، بوتـایە، پێمیان ئەگەر"

.. تەواوبکـات بـااڵ خوێنـدنی و زانکـۆ بچێـتە کە دەکـرد زۆرحەزیـش" دەبـووم رازی بێگومـان دەکەین، دارکاریت چینی
 . هیـوایەی و حەز ئەم رووی لە رێگربوون سەرگەردانی و هەژاری بەاڵم

 
 کە پەرتوکــانەی لەو یەکێــک..دەخوێنــدەوە زۆری بەاڵم..دەچــوو بچــڕ نەدەبــوو،بچڕ بەردەوام لەقوتابخــانەدا زۆریــش

 (. نیتشە) ئەڵمانی بیرمەندی نووسینی لە" وت وای زەردەشت) پەرتوکی بوو، سەرسامی و خوێندییەوە
  

 سـاڵی لە.. کـردنەوە باڵویـانی و کـرد نووسـین بە دەسـتی چیـرۆک، کــورتە نووسینی بە دا( ١٨٩١) ساڵی لە گۆرگی
 چەنــدین.. دایە( چـــۆردا ماکـــار) ناونیشــانی لەژێــر کە کــردەو بــاڵوی و نووســی خــۆی چیرۆکــی یەکەمــین دا،(١٨٩٢)

 چەنــد کـرد، نووسـین رۆمــان بە دەسـتی دوایـش.. کــردنەوە بـاڵوی و نووسسـی چیــرۆکەدا ئەم دوای بە تـری چیرۆکـی
 رۆمــــانە شــــاکارە لە بەیەکێــــک کە دەرکــــرد ناوبــــانگی( دایــــک) رۆمــــانی بە زیــــاتریش.. هەیە بەرزی رۆمـــانێکی

 و روونــاکبیر نووســەر جیهــان زمانەکــانی ۆربەیز بــۆ گێــڕاوە وەریــان کە.. فیلمیســینەمایی بە کــراوە و جیهانییەکــان
 بـۆ وەگێڕاوە فارسییەوە زمانی لە ی(دایک) رۆمانی( کەریمیحیسـامی) مامۆستا خوالێخۆشبوو کوردمان سیاسەتمەداری

 شـانۆدا تەخـتەی لەسـەر زۆربەیـان نووسـیوون، سەرکەوتووشـی شـانۆیەکی چەند گۆرگی هەروەها..کوردی زمانی سەر
 دا سـتالین و لینـین لەگەڵ هاوڕێتیشـی.. نووسـیوە سیاسیشـی و ئەدەبـی رەخـنەی و وتـار دەیـان بە.. کـران نماییش
 .هەبوو

 
 لە نازنــاوەش ئەم هەڵبژاردنــی.. دەگەیەنێــت( تـــاڵ) مانــای روســیدا، زمــانی لە( گــۆرگی) وشــەی باسیشــە شــایەنی

 مەینەتیـیەی و کـوێرەوەری و سـاتکارە پـڕ و ناخۆش و سەخت و تاڵ ژیانە ئەو بۆ دەگەڕێتەوە ەوە، مەکسیم الیەن
 بـۆ هەروەهـا.. بینی خۆی چاوی بە راستییەشی ئەم.. چێشت دەیان دا قەیسەری دەسەاڵتی سایە لە روسی گەلی کە

 مێــردی دەســت کەبە دایکەبەدبەخــتەکەی تــاڵی ژیــانی بــۆ.. خــۆی هەرزەکــاری و منــداڵی ســەختی و تــاڵ ژیــانی
 دەوەشـاند دایکـی لە دەستی بوو، وتوندوتیژ سەرخۆش هەمیشە و ەیزەدەم پیاوێکی کە.. گیریخواردبوو دووەمییەوە،

 نازنـاوی بە بکـات( تـاڵ: گـۆرگی) وشەی کە کرد مەکسیم لە وای تاڵییانە، هەموو ئەم.. مرد خەفەتیشەوە هـەر و
 .باڵوبکاتەوە و بنووسی ناوەوە بەم و ئەدەبی
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 ژیــانی قۆنــاغی تاڵییەکــانی لە بـاس بەشــیان دوو نووســیوەتەوە، بەشــدا سـێ لە خــۆی ژیــانی سەرگوڕشــتەی گـۆرگی
 .دەکات خەڵکی تاڵی و سەخت ژیانی لە و قۆناخیهەرزەکاری لە و منداڵی

 
.. کـرد دوایـی کـۆچی مۆسـکۆدا شاری لە دا( ١٩٣٦ یونی ی١٨)ساڵڕۆژی لە ساڵیدا( ٦٨) تەمەنی لە گۆرگی مەکسیم

 . سپارد خاکیان بە روسیادا نەمرەکانی و ۆڕشگێڕانش ریزی لە دا، کرملین دیواری بن لە سوور، گۆڕەپانی لە
 

 :گۆرگییەوە مەکسیم روانینی لە مـندااڵن ئەدەبی
 

 رۆڵێکـی کە.. منـدااڵن ئەدەبـی لە گـۆرگییە مەکسـیم روانینـی و ئـاوڕدانەوە مەبەستمانە نووسینەدا لەم ئێمە ئەوەی
 ئەدەبـی نووسـەرانی لە داواشـی.. دا روسـی یمندااڵن ئەدەبی پێشکەوتنی و گەشەکردنی لە هەبوو بەرچاوی و گرن 

 .دا مندااڵن ئەدەبی لە بدەن تازەگەری و داهێنان هەوڵی کە.. کرد مندااڵنیش
 

 شێوازی بارەی لە.." جوانییە و راستی و خێر و پاکی و بێتاوانی هێمای سەردەمێکدا هەموو لە منداڵ:" دەڵێ گۆرگی
 منـدااڵن بـۆ شـێوازەش بەو هەر.. گەورەکـان بـۆ نووسـین شێوازی مـانهە بە پێویستە:" دەڵێ مندااڵن، بۆ نووسینیش
ـــین، ـــتێکی بە بەاڵم بنووس ـــتر ئاس ـــی لە"باش ـــتە ئەوەوە، روانین ـــین پێویس ـــۆ نووس ـــدااڵن، ب ـــی من ـــت بەپێ  و خواس

 و بــاوەڕ و بیــر ئەم پابەنــدی قســە بە تەنهــا گــۆرگی..نووســەران ویســتی بەپێــی نەک بێــت، منــدااڵن ئارەزووەکـانی
ــا ــوو، نەیروانین ــو نەب ــدااڵن لەگەڵ جــار زۆر بەڵک ــیان من ــی و دادەنيشــت خۆش ــین لێ ــان: دەپرس ــۆرە چ لە حەزت  ج

ـــان نووســـینێکە؟ ـــی بە جارێکی ـــاردنی بە فەرم ـــامە ن ـــارەیەک ئاراســـتەی پرســـیارەی ئەم ن ـــدااڵنی لە ژم  روســـیا من
 پێگەیشــت، پرســیارەکەی یوەاڵمــ منــداڵەوە هـــەزار دوو لە زیــاتر لە" ؟..دەکەن چــی خوێنــدنەوەی ئـــارەزووی:"کــرد

 ".شـتێک هەمـوو" لە نووسیبوویان
 

 و فیـــــز دەســـــتبەرداری و وازیهێنـــــا گەورەکــــــان رێنماییەکـــــانی لە و گـــــرێ لە وەاڵمەوە، لەم گـــــۆرگی مەکســـــیم
 و پــاکی و راســتی جیهــانی.. منــدااڵنەوە ســەمەرەی و ســەیر وەنەوشــەیی جیهــانی نێــو چــووە.. بــوو خــۆبەگەورەزانین

 گــۆرگی مەکســیم بــۆیە.. دەگــرت ســەوزەکانیان و شــیرین خەونە لە و راز و خواســت و هیـــوا لە گــوێی بێتــاوانی،
 .چڕکردەوە دا"شتـێک هەمـوو" دەستەواژەی لە خۆی فەلسەفەی
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 و دادەنیشـت لەگەڵیانـدا زۆرجـار منـدااڵن، ئەدەبـی نووسـەرانی ژوانگەیەکـی بە کردبـوو ماڵەکەشی گۆرگی، مەکسیم
 و رێنمـــایی و بۆچوونەکـــانی.. دەکـــردن لەگەڵ منـــدااڵنی ئەدەبـــی و نووســـین تـــاوتوێ و بـــاس.. لێـــدەگرتن گـــوێی

 بە رێزلێنــانی خەاڵتــی.. ســازکرد منــدااڵن ئەدەبــی بــۆ کێبڕکێــی جــارێکیش چەنــد.. پێــدەوتن ئامۆژگارییەکــانی
 و چــا  دەزگــای گەورەتــرین گــۆرگی، مەکســیم باسیشــە شــایەنی.. دەبەخشــی براوەکــان و بــاش تێکســتە نووســەرانی

 و گەشـــەکردن بـــۆ هانـــدەربوو، و گرنـــ  هۆکـــارێکی کە..دامەزرانـــد روســـیادا لە منـــدااڵنی ئەدەبـــی باڵوکـــردنەوەی
 .روسی مندااڵنی ئەدەبی پێشکەوتنی

 
ـــی لە ـــی پێویســـتە گـــۆرگییەوە تێڕوانین ـــدااڵن، ئەدەب ـــت هـــاوڕەوت من ـــدا پــــەروەردەی لەگەڵ بێ  پەروەردەش.. نوێ

.. شۆڕشـگێڕانەیە کـاری ئەنجامـدانی گـۆرگییەوە، الی بە کۆمەاڵیەتیش روەردەیپە.. بێت کۆمەاڵیەتی پەروەردەیەکی
 شـێوازێک بە مندااڵن دەبێت.. سواو بەسەرچووی نەریتی و داب لە و پـووچ خەیاڵی لە مندااڵنە مێشکی رزگارکردنی

 .بدەنەوە رابردوو لە ئاوڕ لەوەی وەک بڕوانن، داهـاتوو لە زیاتر کە بکرێن، پەروەردە و گـۆش
  

 چە  و راسـت هێڵـی کە نیـیە، ئەوە گۆرگیش مەبەستی" شوێنێک هیچ بە ناتگەیەنێت رابردوو کاروانی:"دەڵێ گۆرگی
 دوێنـێ لە ئەمــڕۆ چـونکە.. بکەیـن رەگکێشـی رەگەوە لە یا بخەین، مندااڵنی چاوی لەبەر و بهێنین رابروودا بەسەر

 مەبەستی.. نابێت داهاتووشی و ئەمڕۆ نەبێت، رابردووی ئەوەی دەبێت، لەدایک ئەمـڕۆ لە سبەینێش بووە، دایک لە
 منـدااڵن بـۆ رابـردوو باسـی رتـووش، و ئـارایش بەبـێ روون، و راسـتگۆیانە شـێوەیەکی بە پێویسـتە ئەوەیە، گۆرگی
ــن ــێ رووەوە لەم.. بکەی ــاری پێویســتە:"دەڵ ــی لە زانی ــدا خزمەت ــت مندااڵن ــدااڵنیش.. بێ ــین وا من ــر کە رابهێن  لە بی

 ..".بکەنەوە داهـاتوو
 

 هۆش گەشەکردنی لە هەیە گرنگییان کە دەکاتەوە، میللیەکان کۆنە چیرۆکە بایەخی لەسەر جەخت گۆرگی، مەکسیم
 بەخشـینی لە زمانیـان، دەوڵەمەنکردنـی لە دا، ئەدەب و هـونەر لە داهێنـان بە هەستکردنیان لە مندااڵن، هزری و

 .پێیان شادی و خۆشی و چـێژ
 

 ٢١١٨ مارچیی ١
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 .رێزگرتن لە ئازادیی رادەربڕینی مندااڵن
 
 
 
  
 
 

 ســـەرمایەی و سامــــان گرنگتـــرین و بەنرختـــرین.. کوردســـتانن داهــــاتووی هــــیوای و ئەمـــڕۆن نەوەی منــداڵەکانمان
 و شـیاوتر داهـاتوویەکی ئەوەی بـۆ.. پێبگەیەنین هیوادار و گەشبین و بڕوابەخۆ نەوەیەکی ئەوەی بۆ.. گەلەکەمانن

 و کـورد بـۆ هاوبەسـتەبوونیان کە پەروەردەبکەیـن و گـۆش دڵسـۆز نەوەیەکی.. دابینبکەین کوردستان کورد بۆ گەشتر
ــتان ــت کوردس ــین نەوەیەک.. هەبێ ــتەیان و رابهێن ــن ئاراس ـــاتوودا لە کە بکەی ــوانن داه ــێتی بت ــرن بەرپرس  و هەڵبگ

ــان چارەنووســی ــتۆبگرن لە گەلەم ــنن کە نەوەیەک.. ئەس ـــوانن و رانەمێ ــارییە لەگەڵ بت ــانی گۆڕانک ــاردا خێراک  رۆژگ
 و زانســت ئــااڵی بتــوان کە نەوەیەک.. دانەمێــنن تەکنۆلۆژیــادا تازەکــانی داهێنــانە لەگەڵ دەربەرن، و هەڵــبکەن

 .تریش ئامانجی و هیوا دەیان بە و ئامانجانە ئەم.. بەرزبکەنەوە تازەگەری و داهێنان و پێشکەوتن و زانیاری
 

ــردن ــدنی و پەروەردەک ــی پێگەیان ــاری نەوەیەک ــتە واش، خوازی ــتۆی دەکەوێ ــان ئەس ــان و دایک ــتاکان و باوک  و مامۆس
ــدان و نووســەران ــدیا و هونەرمەن ــدنەکان و می ــا و راگەیان ــوومەت و کۆمەڵگ ــوو و حک  ئاواتەخـــوازی کەســانێکی هەم

 . کوردستان و کورد بۆ گەشتر و باشتر داهـاتوویەکی
 

 گوێیان و بدەین هانیان و لێیانگەڕێین.. بگرین منداڵەکانمان ەربـڕینیراد لە و را لە رێز کە پێویستە و گرن  زۆر
 تـرس بەبـێ و ئـازادی بە.. بـکەن بۆچوونەکانیـان لە و را و هــزر لە گوزارشـت ئازادییەوە ئەوپەڕی بە با لێبگرین

 .ببڕن دەریان دایە دڵیان لە ئەوی
 

  سەرتاسەر جیهانێکە لێتێکنەدەین، فراوانیان یاڵخە جیهانی ببینن، منداڵێتییان لە خۆشی و چێژ با لێیانگەڕێن
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 لە و سـەوز خەونـی لە و خـۆزگە لە و شـیرین هــیوای لە پـڕە.. ساوێلکەیی و سادەیی لە و بێتاوانی لە و پاکی لە
ــبینی ــدااڵن.. گەش ــان من ــو دڵی ـــوڵ پەڕەی وەک ــتگۆن.. وایە گ ـــێل و درۆ و راس ــدن و فـڕوف ــێچ و خەڵەتان  پەنــا و پ

 هـەچ.. دەبن لەدایک بێتاوانی و پاکی بە مندااڵن.. نازانن تۆڵەسەندنەوە و گێچەڵ و بوغز و کینە و رق.. نـازانن
:" دەڵـێ کـورد وەکـو.. دەبـن فێریـان گەورەکـانەوە لە بێگومـان.. فـێربن نەرێنیش و ناشیرین و ناپەسەند رەفتارێکی

 ".تێدەخـا پێی بچووک و دەڕێـژێ ئـاو گـەورە
 

 و خواسـت و را.. پێبکەین پرسیان پێویستە نەپرسینەوە، لێیان و بکەین پەراوێزیان و گوێپشت و فەرامۆش نابێت
 ئەمڕۆ ژیانی لە کاریگەریان کە بڕیارانەی و پرس لەو تایبەتیش بە وەربگرین، هەند بە پێشنیارەکانیان و رەخنە

 لە و گفوگـۆ لە بەشـداربن.. بێتهە ئامادەبوونیان و دەن  و رەن  پێویستە.. هەن داهاتوویانەوە چارەنووسی لە و
 .منـدااڵنە رەوای مـافی سادەترین گوزارشتکرن رادەربـڕینو ئـازادی لە رێزگـرتن.. دا بڕیارەکان

 
 رای لە و خەیــاڵ لە گوزارشــت ئــازدی بە تــا.. بڕەخســێنین منــداڵەکانمان بــۆ ئـــازادی فروانــی فەزایەکــی پێویســتە

 کـۆمەڵەی الیەن لە دانپێنـراوە، رەوای مـافێکی منـدااڵن رادەربڕینی زادیئا باسیشە و ئاماژە شایەنی.. بکەن خۆیان
 .پەسەندکراوە یەکگرتووەکانەوە نەتەوە

 نەتەوە کــۆمەڵەی الیەن لە کە( ١٩٨٩ی ینــۆڤەمبەر٢١) لە( ٤٤ ،٢٥)بڕیارنــامەی منــداڵ، مافەکــانی رێکەوتننــامەی
 واڵتـانی پابەنـدبوونی و جێبەجێکـردن بواری ەوتەک دا،( ١٩٩١ی سێپتەمبەر ی٢) لە پەسەندکراو یەکگرتووەکانەوە

 .رێکەوتننامەیە ئەم واژۆکردووی
  

 ئــازادی مــافی دەبـێ رێکەتننـامەیەدا، لەم ئەنـدام واڵتـانی:" دا یەکەم بـڕگەی لە ــ دوانــزەیەم بەنـدی ــ دەقی لە
 بە کە هەیە ئەوەی افیمـ هەبێـت، خـۆی تـایبەتی بــیروڕای رێکخسـتنی توانــای کە منداڵەی ئەو بۆ دەستەبەربکەن

 پێویسـتە هەبێـت، منـداڵەوە ژیانی بە کاریگەرییان کە پرسانەی ئەو هەموو بە سەبارەت دەربڕێت، راکـانی ئـازادی
 ".وەربگيرێن هەند بە راکانی منداڵە گەشەکردنیئەو و تەمەن بەپێی

 
 ئــازادی مــافی دەبــێ منــداڵ" : دەکــات ئەوە لەســەر جەخــت دا، یەکەم بــڕگەی لە ـــ سیانـــزەیەم بەنــدی ـــ دەقــی لە

ــت، ــافەش ئەم هەبێ ــازادی م ــی ئ ــوو داواکردن ــانی هەم ـــاری جۆرەک ــان و زانی ــان بیروڕاک ــان و وەرگرتنی  باڵوکردنەوەی
  تروە راگەیاندنێکی هەر رێگای لە یا بن، هـونەری یا چاپکراوبن یا نووسراوبن بە یا بن زارەکی بە چ دەگرێتەوە،
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 ".تهەڵییبژێرێ خۆی منـداڵ کە بن،
 

ـــتە ـــزانین ئەوەش پێویس ـــدااڵن کە، ب ـــتیارن من ـــایەکی و هەس ـــان توان ـــتکردن لە زۆری ـــتەکانی و رووداو بە هەس  ش
 لە و خــۆتەن لە قســانەش ئەم لێدەبیســتین، ســەیریان و جــوان و قــوت وشــەگەلێکی جــار هەنــدێ.. دەوروبەریــان

 ئەوان.. تێگەیشــتوون دەوروبەریــان نیرووداوەکــا لە رادەیەک چ تــا منــدااڵن کە دەگەیەنــن ئەوە نــایەن، بۆشــییەوە
 .دایە زاریان لەسەر کە ئەوەیە هەر دایە، دڵیان لە ئەوەی.. دەدرکێنن راستییەکان راشکاوی بە و راستن

 
ـــتکردنی ـــدااڵن گۆزارش ـــازادی بە من ـــۆز لە ئ ـــت و س ــــازیان، و راز لە و را لە و هەس ـــرین لە نی ـــتییە گرنگت  پێویس

ــتییەکانی ــە و منـــدااڵن تەییجەســ و دەروونـــی تەندروس  و گــرنگە زۆر کردارێکــی منـــدااڵن بــۆ بەاڵم.. گەورەکانیش
 تـا بـدۆزنەوە، تەندروسـتی ئەڵتەرنـاتیڤێکی بتـوانن کە نەبـوونە، کامڵ هێشتا مندااڵن چونکە گونجاوە، هۆکارێکی

 . دەرببڕن دەروونیان متبووی هەڵچوونی و سۆز میانەیەوە لە بتوانن
 

 هەڵچوونیـان و خـرۆش و سـۆز ئـازادی بە ئەوەی بـۆ نەڕەخسـێنن، منـداڵەکانیان بـۆ تۆئەو دۆخێکی خێزانەکان گەر
 پەنگخـواردووی سـۆزداری لەگەڵ رەفتـار ناچاردەبن.. دەبن دەروونی تێکچوونی و متبوون و فشار دووچاری.. دەرببڕن

 بە سـۆزداییەکانیان و هەسـت.. دەروونییـان تێکچوونی و دڵتەنگی بەردەوامی هۆی دەبێتە ئەمەش.. بکەن دەروونیان
 .دەورووژێن و دەجووڵێن ناتەندروستی بە و نەستی

 
 ســەرقاڵ منــداڵەکانمانی بیــری و هــۆش چــی کە بــدەین، بەوە بایـــەخ و گرنگــی کە پێویســتە، و گرنــ  زۆر کەواتە
 نوێنەکێشـا بە یـا نووسـین بە یـا قسـەکردن بە شـەرم، و تـرس بەپێـی و ئازادی بە بدەین هانیان دەبێ.. کردوون
 بە دەربـڕین ئـازادی چـۆن کە بکەیـن ئەوەشیان فێری.. پێببڕين قسەکانیان نابێت.. ببڕن دەریان دەیانەوێت ئەوەی
 جیـــاوازی بۆچـــوونی و رای لە و ئـــازادی لە رێـــز و بگـــرن تـــر کەســـانی لە گـــوێ ئاوهـــاش.. دەبیـــنن رەوا خۆیــان

 کە بچێنــین، دا لەهۆشــیان ئەوە نــداڵییەوەم لە هەر دەبــێ.. برینــدارنەکەن کەســیش هەســتی.. بگــرن هاوڕێکانیــان
 پێشـێلی کە ئــازادە، ئاسـتە ئەو تا مـرۆڤ.. هەیە سنووری و پێوەر ئازادی.. نییە ملهوڕی و بەرەڵاڵی مانای ئازادی
 . نەبەزێنێت سنوور و نەکات تر کەسانی مـافی و ئـازادی

 
  لە گرنگە هۆکارێکی مندااڵن دەربڕینی ئـازادی لە رێزگرتن کە بۆتـەوە، سا  ئەو لێکۆڵینەوە، و تاقیکردنەوە بە
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 و خۆبەرەپێشـەوەن و خۆهەڵقـورتینن کە ناسـراون بەوەش منـدااڵن.. منـدااڵن پێشـکەوتنی و بااڵدەستی هۆکارەکانی
 ئەرێنـی خـاڵێکی ئەمە بەاڵم.. دەکەن دامانمان و رامان سەیر پرسیاری باریشبە و جار دەپرسن، زۆر.. خۆدەرخەرن

ــانەی و ــانە،زی نیش ــز رەکیی ــت هەرگی ــیارەکانیان نابێ ــنەوە وەاڵم پرس ــا.. نەدەی ــی بە ی ــت وەاڵمێک ــەقەت و ناراس  س
 .بیانزانن نایانزانن، ئەوانەی دەیانەوێت ئەوان.. بکەین بەڕێیان

 
 

 ئەمەش.. هەیە ئەدەبییــان ئـــازایی نەبــوونی و گوزارشــتکردن و رادەربـــڕین بێتوانــایی گـــرفتی منــدااڵن، لە هەنــدێ
 تـووڕە و توندوتیژ کە.. هەیە باوکانیانەوە و دایکان سەپێنی دەسەاڵت و گۆشەگیری و شەرم و ترس بە یپەیوەند

 بیـــدەنگیان و وســـکت فەرمـــان شـــێوازی بە.. کـــردوون دەمکوتیـــان و ســـەرکوت و سەرکــــوێر دا، لەگەڵیـــان رەقــــن و
 دەمیـان دا، گەورەکـان رووی لە منـدااڵن دەبێـت ئەمـانەوە، الی بە.. لێگرتوون رادەربڕینیان ئـازادی بـەری..کردوون
 .گوێدێـربن و گوێبگرن تەنها قسەنەکەن، و دابخەن

 
 " .یە ـ داخـە دەمت ـ ناوم کە وامدەزانی ساڵیم، سیانـزە تاتەمەنی:" دەڵێ( نامات یۆ)
 

 خراپیــان رەنگــدانەوەیەکی و کــاریگەری و زیـــان دا، داهــاتووش لە و ئەمــڕۆ لە.. باوکــان و دایکــان هەڵەیەی ئەم
 .دەبێت مندااڵن ژیانی و کەسایەتی لەسەر

 
 چ.. پێویســتە و گرنــ  چەنــد منــدااڵن رادەربڕینــی ئــازادی کە بــزانین، ئەوە هەموومــان پێویســتە پێــودانگەوە، لەم

 بە منـداڵەکانمان مـافەی ئەم تەنهـا نەک.. هەیە منـدااڵن تواناکـانی گەشەکردنی لەسەر ئەرێنی کاریگەرگەرییەکی
ـــان و بـــوار پێویســـتە بەڵکـــو.. بـــزانین یســـتپێو و رەوا ـــافەرین و بـــدەین هانیـــان.. بڕەخســـێنین بـــۆ زەمینەی  و ئ

 . لێبکەین دەستخۆشیان
  

 ٢١١٨ی مارچی ٩
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 .وێنەکێشان لەسەر دەموچاوی منۆدااڵن
 
 
 
 
 
 

 دەموچـاوی سەرلە تایبەتیش بە( پنتین فـەیس) دەموچاودا لەسەر وێنەکێشان هونەری مۆدەی دواییدا، سااڵنەی لەم
 لە و مۆڵەکـان لە و گشـتییەکان شـوێنە لە. کـردووە تەشـنەی جیهاندا هەمـوو لە بەربـاڵو شێوەیـەکی بە منـدااڵندا،
 جـــــەژنی بۆنەکــــانی لە ماگدۆناسەکانیشـــدا، لە تەنــــانەت گشــــتییەکاندا، بـــاخچە ولە بازرگانییەکــــان ناوەنــــدە

 منـدااڵن باخچەکــانی ئاهەنگەکـانی لە و وەرزشـییەکان و نیشـتمانی و کـۆمەاڵیەتی بۆنە لە و منـدااڵن لەدایکبوونی
 تـایبەت، ئـاویی بۆیەیرەنگـاوڕەنگی بە دا،وێنەکێشان( منـدااڵن جیـهانی رۆژی) لە یا بنەڕەتییەکاندا، وقوتابخـانە

 سـتنەخ زەردەخەنە و گەشـی و شـادی و خۆشـی بەمەبەسـتی بـاو، بە بـووە مندااڵنـدا دەموچاوی و رومەتەکان لەسەر
 . مندااڵن لێوەکانی سەر
 

 گـوڵ،: وێـنەی وەکـو.. دەکەن زۆر شـادییەکی و خۆشی بە هەست دەکێشرێت، دەموچاویاندا لەسەر وێنە کە مندااڵن،
ـــولە، ـــ ، پەپ ـــۆ، چـــۆلەکە، هەن ـــێر و پشـــیلە دەموچـــاوی هەڵ ـــ ، و ش ـــا پڵن ـــاراکتەرە ی ـــراوەکانی ک ـــیلمە ناس  ف

 . هتد...نووسین، و پیتەکـان کارتۆنییەکان،
 
 سـەرنج بـۆ کە لێکـدەدەنەوە، وا دەموچـاودا، لەسـەر وێنەکێشـان دەروونناسـی، زانایـانی و مێژوونووسـان ئێستادا لە

 .کەسایەتییە خۆدەرخستنی و الکردنەوە و راکێشان
 
 ".خـودە خۆنازینی و هەستکردن بۆ جەسـتەدا، لەسەر یا دەموچـاو لەسەر وێنەکێشان:" وایە پێی( فـرۆید)
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  بە باڵوبۆتەوە، بەرچاو شێوەیەکی بە گەنجاندا و مێردمندااڵن نێوان لە دەموچاو، لەسەر وێنەکێشان ئەمڕۆدا لە
 و سەرکەوتن هیواخوازانی و هاندەران و هەواداران و بینەران نێوان لە وەرزشـییەکاندا، یارییە کاتی لە تایبەتیش
 کە تــری، یارییەکــانی و فوتبــۆڵ وڵەتییەکــانینێودە یــارییە یــان ناســراوەکان یــانە وەرزشــییەکانی تیــپە بــردنەوەی

 شـێوەیە بەم دەنەخشێنن، رومەتەکانیان لەسەر رەنگاوڕەن  ئاویی بۆیەی بە واڵتەکانیان، ئااڵکـانی وێنەی بەزۆری
 .دەکەن واڵتەکـانیان تیپەکانی پاڵپشتی لە و هـاندان لە گوزارشت

 
 دەبینێـت کە بوەسـتێتەوە، منداڵەکەیـدا گریـانی و کگـرتنوڕ و داواکـردن و حەز بەردەم لە ناتوانێـت دایـک بێگومان
 وەکــو ئەمــیش منــداڵەکەی کێشــراون، دەموچاویانــدا و رومەت لەســەر رەنگاوڕەنــ  وێــنەی هاوتەمەنەکــانی، منــداڵە
 یــا کچـــەکەی وڕکــی و داوا ملکەچــی دایــکە ئەو ناچــار. هەبێــت دەموچاویــدا لەســەر وێــنەیەک کە لێــیە حەزی ئەوان

 دڵــی و دی دێنێــتە جگەرگۆشــەکەی خواســتی نەخشــاندن، دەموچــاو هــونەری وێنەکێشــێکی الی لە.. تدەبێــ کـــوڕەکەی
 .چین کە بزانێت زیانەکانیشی کە لەوانەیە گەرچی.. خۆشدەکات

 
 دەموچــاوی لەسـەر وێنەکێشـان هـونەرە، ئەم سەرقــاڵبووی هونەرمەندانی لە هەندێک جیهاندا، واڵتانی لە زۆر لە

 منـدااڵن دەموچـاوی لەسەر وێنەکێشان هونەرمەندی ی(رەفـۆ.. )دەسکەوتنیان پارە مایەی و ەیانپیش بۆتە مندااڵن،
: وێنەی وەکو هەیە، جیاوازم کلیشەی چەندین.. دەکێشم مندااڵن دەموچاوی لەسەر وێنە ساڵە دە ماوەی من:" دەڵێت

 لە.. دەکێشم مندااڵن دەموچاوی لەسەر ئینگلیزییەکان، پیتە کارتۆنییەکان، کاراکتەرە ئەستێرەکان، گوڵ، ئاژەاڵن،
( سـی.. )دەکێشـم وێنەیەک دا(خولـەک دە) هەر لە تێکڕا.. دەکێشم( جیاواز وێنەی پەنجا) نزیکەی بۆنەیەکدا هەر

 ".کێشم دەیان و دەهێنم دایان بۆنەکان پێی بە کە تر، وێنەی لە بێجگە.. بەکاردەهێنم ئاوی بۆیەی رەنگی
 

 رەنــ  داکــوتینی و یاخودهێڵکــاری( تاتـــۆ) و دەموچــاو لەسـەر وێنەکێشــان هــونەری انیســەرهەڵد مێــژووی دەربـارەی
 کـۆنی زۆر مێژوویەکـی دۆزراونەتەوە، مۆمیاکراوەکـانەوە مــرۆڤە الشـەی بە کە بەڵگانەی ئەو پێی بە لەش، لەسەر
 کـۆن مرۆڤـی.. بـووەهە زاینیـیەوە مێـژووی لە بەر سـاڵ هەزار چەنـدین واتـا دەگەڕێـتەوە، بەردین چـاخی بۆ هەیە،
ــنەی جەســتەیاندا، و مەچەک و قــۆڵ دەموچــاوو لەســەر ــ  و خــۆر وێ ــوڵ و ئەســتێرەکان و مان ــدە و دڵ و گ  و باڵن

 رووحـە لە و دێنن بۆ بەختیان لەشیان سەر وێنانەی ئەم کە هـەبوو، بەوە باوەڕیـان ئەوان.. نەخشاندووە ئاژەڵیان
 کە) سـۆمەرییەکان نێـو لە هونــەرە ئەم مێژوویـی، بەڵـگەی پێی بە هەر.. دەخەنەوە دووریان شەڕانییەکـان و پيس
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 فەرعـونییە یابانییەکـان، چینییەکـان، ،(شۆڕبوونەوە کوردستانەوە چیاکانی لە و کورد سەر دەچنەوە رەچەڵـەک بە
 .هەبووە بوونی میسرییەکان،

 
 یـا شـادی و خۆشـی لە گوزارشـتکردن، بـۆ باڵوببۆوە، ئەوروپیشدا، شانۆی لە دەموچاودا، لەسەر وێنەکێشان هونەری

 وێـــنەی مەبەســت، پێـــی بە ئەکتەرەکانیانــدا، دەموچــاوی لەســـەر. تــووڕەیی و مــۆنی و گـــرژی لە یــا ناخۆشــی لە
 .دەکێشا رەنگاوڕەنگیان

 
 . سێرکەکـان نمایشەکانی ی(قۆشمەچییەکان) دەموچاوی لەسەر باو دیاردەیەکی بە بوو هونەرە، ئەم دواتریش

 
 و رومــەت لەسـەر وێنەکێشـان هـۆگری وێنەکێشـەکان، هونەرمەندە لە بەشێک رابردوودا، سەدەی اییکۆت چارەگی لە

 فرۆکە: وەکو تـازەی داهێنانی وێنەی و کارتۆنیەکان کەسایەتییە وێنەکێشانی میانەی لە بوون، منـدااڵن دەموچـاوی
ــت و ــل، و رۆکێ ــدێ ئۆتۆبی ــانی هەن ــیان داهێن ــتە تازەش ــەر خس ــێوازەکان س ــانیبە و ش ــگە کارهێن  و ئاوییەکــان رەن

 . بچێت تازە هونەرێکی لە تا مندااڵن، دەموچاوی سەر وێنەکێشانی
 

ـــان بێســـو ـــان و دایک ـــوو بە کە ئەوەدا، لەگەڵ باوک ـــۆ هەم ـــێوە و ه ـــێوازێک و ش ـــی ش ـــادی و خۆش ـــخەنە ش ـــی ب  دڵ
 لە پێویسـتە.. بهێـنەدی انبۆداواکرییەکی و خواست وهەموو ببن زیدەنازیان ملکەچی ناشێت بەاڵم.. منداڵەکانیانەوە

 لەوانەیە.. دەگەیەنێــت داهاتوویــان و ئەمــڕۆ تەندروســتی بە زیــان کە پــارێزن، بیــان زیــانبەخش هۆکـــارێکی هەر
 لە زیـانبەخش و رواڵەت لە بـریقەدار و جـوان شـتی گەلـێ کـارتێکردنی، و زیانبەخشین بە هەست دڵپاک مندااڵنی
 لە بەاڵم پێببەخشـێت زۆریـان خۆشییەکی و جوانی ناسکیان، دەموچاوی ەرلەس وێنەکێشان دەشێ.. نەکەن ناوەڕۆکدا

 .پێبگەیەنێت زۆریان زیانێکی کاتیشدا هامان
  

 لە کە منـدااڵن دەموچـاوی لەسـەر وێنەکێشـان بـارەی لە ئەمریکـی، دەرمـانی و خـۆراک دەزگـای دا( ٢١١٩) ساڵی لە
 و بۆیـانە ئەو خراپەکـانی کـاریگەرییە و زیان بارەی لە ند،راگەیا ئاگادارکردنەوەیەکیان دایە، فراوان زۆربوونێکی

 مندااڵنـدا پێسـتی دەرەکییانلەسـەر زیـانی چ بەکاردەهێنرێن، مندااڵندا دەموچاوی سەر وێنەکێشانی لە کە فرشانەی
 پێسـت هەسـتیاری ،(ئەکــزیما)بیـرۆ خـوران، سـووربوونەوە،: وەکـو نەکردووە، گەشەیان تەواوی بە هێشتا کە هەیە

 یـا کـاتی شـێوەیەکی بە زانیارییەکـان تاوانـا کەمبـوونەوەی دەرکـردن، دومەڵ بـوون، بـرین سەرئێشە،( ەساسییەح)
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 دەوروبەری و رومەتەکــان لەســەر) نەخۆشــی گــوڵە ئاوســان، هەوکــردنەوە، لەش، بەرگـــریی هەمیشــەیی،الوازبوونی
 خـوێنی، کەم ،(رەبـۆ) نەفەسی تەنگە پێست، تری نەخۆشی ،جەندین(دەبێت دروست زۆر سووربوونەوەیەکی لووتـدا

 .دەمـاری کۆئـەندامی لە کارتێکردن
 
 کە.. منــدااڵن دەموچـاوی لەسـەر وێنەکێشـان بۆ بەکارهێنراوەکان فرشە و بۆیەکان زیانەکانی سەر دێینە کورتی بە
 : کردوونەتەوە چڕمان خاڵەدا سێ لەم
 
 :یەکـاندانبۆ پێکهاتەی لە کە کانزاییانەی ماددە ئەو زیانەکانی -١
 
 بۆ پشکنینیان پێوست وەکو و نین چاودێریدا لەژێر دیوار، و دار ئاسایی بۆیەی و ئاوی زۆری بۆیەیەکی ئەمڕۆدا لە

 و ئاگــاداری نـین، تێـدا تەندروسـتییەکانیان پێویستییە مەرجە و دەکـرێن دروست بازرگـانی شێوەیەکی بە ناکـرێن،
 جیهانیشـیان مـارکەی ی(  بێـت ڤنگـر) پسـوولەی نیـیە، لەسـەر ربوونیانئێکسـپایە مێـژووی و بەرهەمهێـنان مێژووی
 لە و سـاغی لە گومــان بـۆیە.. نیـیە لەگەڵـدا بەکارهێنانیشـیان چۆن زانیاری نین، ستاندارد پێی بە نییە، لەسەر

 . دەکرێن رەنگاوڕەنگانە بۆیە ئەو لە تەندروستییەکان مەرجە نەبـوونی
 

 مـــاددەی ناتەندروســـتین، بەکـــاردەهێنرێن، منـــدااڵن دەموچـــاوی لەســـەر ەکێشـــانوێن بـــۆ کە بۆیـــانەی ئەو زۆربەی
 هەیە، سروشـتدا لە قوڕقۆشم ،(قوڕقـۆشم) توخمی لەوانەش تێدایە، قورسیان کانزای توخمی تێدایە، کیمیاوییان

 پێچـانی ،بەنــزین بۆیەکــان،: وەکـو پیشەسازیدا، و ماددە گەلێ دروستکردنی لە گرنگە، پێکهاتەیەکی ئەمڕۆش تا
 .تریش شتی گەلی کارەبـا،پاتری، وایـرەی

 
ــڕە ئەو ــمەش ب ــانەدا لەو کە قورقۆش ــی هەن، بۆی ــاترە هێنــدە س ـــژەی لە زی ــاریکراوی رێ ــایی دی .. دڵنیــایی و ئاس

ـــان پشـــکنینەکان ـــۆگرامێکی هەر لە کە ســـەلماند، ئەوەی ـــانەی ئەم کیل ـــدا دەموچـــاوی بۆی  ملیگـــرام( ٢٦١١) منداالن
 ئاســـایی رادەی کە زانـــراوە وەکـــو رەتـــداوە، زیـــانی بـــێ دڵنیـــایی رێــــژەی زۆر رادەیــــەکی بە کە هەیە، قوڕقۆشـــم

 .ـە(گیلۆگرام/ ملیگرم٩١)
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 سـووربوونەوە و خورانــدن مندااڵنانتووشی دەمووچاودا، لسەر وێنەکێشان میانەی لە لەوانەیە ژەهـراوییە، قوڕقۆشم
 خانەکــانی رێــی لە بۆیــانە، ئەو نــاو قوڕقۆشــمی دەشــیش بــبن، پێســت هەستیارییەکـــانی نەخۆشــییە و هەوکـــردن و

 بــۆ هۆکـــارێکیشە قورقـــۆشم. بــبن قوڕقـــۆشم بە بــوون ژەهـــراوی تووشــی منــدااڵن پێســتەوە، ژێــر بچێــتە پێســتەوە
 دواکەوتنــی بیســتن، الوازی خــوێنی، کەم گورچـیلە،هـــۆش، مێشــک، دەمــاری، کۆئەنـــدامی لەســەر خــرا  کــارتێکردن
 . نمندااڵ گەشەکـردنی

 
 بەکاریـان منـدااڵن دەموچـاوی لەسـەر وێنەکێشـان بـۆ بویـانەی ئەو کە داودەکــەن پیست، پسپۆرەکانی پزیشکە بۆیە

ــــنن، ــــازاڕ لە ئێستاشــــدا لە ئەوانەی و قەدەغەبکــــرێن دەهێ  و بگــــرن ســــەریاندا بە دەســــت فرۆشــــگاکاندان، و ب
 .بیانکێشنەوە

 
 رەنگاوڕەنگانەیــان ئـاوییە بـۆیە ئەو هەمـوو فــرۆشتنی ـەرمیفــ بە ئاگـادارییەک، بە( کۆنـ  هونـ ) دەسـەاڵتدارانی
 بڕێکـی کە ئاشـکرابوو، کە ئەوەی دوای بەکـاردەهێنرێن، منـدااڵن دەموچاوی لەسەر وێنەکێشان بۆ کە قەدەغەکردن،

 . تێـدایە قوڕقـۆشمیان زۆری
 

 منـدااڵن، دەموچاوی سەر شانیوێنەکێ رەنگاوڕەنگەکانی بۆیە خۆیـان هونەرە، ئەم وێنەکێشانی لە هەندێ ئەگەرچی
 و چــاودێری ژێــر لە رەنگــانەش ئەم بەاڵم دەکەن، دروســت خــۆراکی بــۆیەی و ســوک رۆنــی و رووەکــی بەروبــوومی لە

 بەم بـاوەڕ نابێـت بـۆیە.. نیـیە تێـدا دڵنیاییـان و تەندروسـتی پێویسـتی مەرجێکـی نین،هەموو پسپۆراندا پشکنینی
 . بکرێن بۆیانەش

 
 تـازە دیـواری لە و دار لە منـدااڵن پێویسـتە هەیە، قوڕقۆشـم زۆر رادەیەکی دیوارشدا، و دار یبۆیە لە وتمان وەکو

 بـکەن، بـۆێە تــازە حەوش دەرگـای و شوورە و چەپەر و دیوار کە رۆژئـاوادا، واڵتـانی لە بخرێنەوە، دوور بۆیەکراو
 زۆری بە(.. کــــراوە بۆیــــە تــــازە) دەنووســـن کـــارتۆن دوو لەســـەر شـــوورەکەدا، یـــا دیـــوار ئەوســـەری و ئەمســـەر لە

ـــتیان ـــتی کە ئەوەیە مەبەس ـــوەنەدەن، دەس ــــا پێ ــــۆشم ئەو نەباک ـــاددە و قوڕق ـــاتەی لە کە زیانبەخشـــانەی م  پێکه
 ..دەستییانەوە بنووسێتە و بکەوێت بۆیەکە بەر دەستیان کە بگەیەنێت، کەسانە ئەو پێستی بە زیـان بۆیەکەدان،
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 و سووربوونەوە دەموچاو و دومەڵ و زیبکە و توشی منداڵ بۆیانەوە، ئەو رێی ەل کە هەیە، تایبەتیش باری هەندێ
 چارەسـەری و مەرهــەم و دەرمــان تـا پزیشـک، الی بۆ ببرێت منداڵە ئەو پێویستە وادا، دۆخێکی لە دەبێت، خوران

 .بنووسێت بۆ پێویستی
 
 :سا  بۆ نەخۆشەوە لە نەخۆشییەکان گواستنەوەی بۆ هۆکارێکن فرشەکان -٢
 

  تێدا تەندروستییان مەرجی زۆری بە بەکاردەهێنرێن، مندااڵندا دەموچاوی سەر وێنەکێشانی لە کە فرشانەی ئەو
 و بەرگــری الوازی و تەنگەنەفەسـی و بیـرۆ و ڤایرۆسـەکان و میکرۆبەکـان گواسـتنەوەی بـۆ گـرنگن هۆکـارێکی نییە،

 مندااڵنی لە تایبەتیش بە تەندروست، مندااڵنی بۆ نەخۆشییانە، بەم تووشبوو مندااڵنی لە پێست، نەخۆشییەکانی
 فرشــــە هەمــــان هەر وێنەکێشــــەکان، زۆریەی چــــونکە..درێـژخایەنەکـــــان و درمییەکـــــان نەخـــــۆشییە بە تووشــــبوو

 . شۆرن نایان جوانیش بە و باشی بە گـۆڕن، نایان و بەکاردەهێنن
 
 : هەبێت خۆی بە تایبەتی فرشەی و بۆیە منداڵێک هەر پێویستە -٣
 
 تـر منـداڵێکی بـۆ منـداڵێکەوە لە دەموچـاو لەسـەر وێنەکێشـان لە بەکـارهێنراوەوە فرشەی رێی لە نەخۆشییەکان تا

 رەنگەکـان هەمـان لە فرشـەکانیان و بەکاردەهێنن فـرشە هەمـان جارێک چەنـد وێنەکێشەکان چونکە.. نەگۆازرێتەوە
 .ناوە دایان فرشەکانیان اکردنەوەیپ بۆ کە هەڵدەکێشن ئاودا، دەڤـری هەمان لە و هەڵدەکێشن

 
 منـدااڵن دەموچـاوی لەسـەر وێنەکێشـان هــونەری بـۆ مەرجێکیـان چەنـد پێست، نەخۆشییەکانی پسپۆرەکانی پزیشکە
ـــاون، ـــۆ دان ـــان کە ئەوەی ب ـــەکان و بۆیەک ـــان فرش ـــدااڵن بە زی ـــن من ـــییان تووشـــی و نەگەیەن  لەو نەکەن، نەخۆش

 :مەرجانەش
  
 تێـدا زیانبەخشـەکانیان کیمیـاوییە و هەسـتیارییەکانیان مـاددە بەرز، کـواڵێتی و بـاش ۆرز بـۆیەی بەکارهێنانی -١

 بەکارهێنانیان کۆتایی و دروستکردن مێژووی کرابن، بۆ باشیان پشکنینی پسپۆرەکانیشەوە لەیەنە لەالیەن.. نەبێت
 .بێت بەسەرەوە
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 منداڵێک بەکارهێنراوی فرشەی.. منداڵێک ەره بە تایبەتن کە فرشانەی ئەو پاکی لە دڵنیابوون و جەختکردن -٢
 .دەموچاودا سەر وێنەکێشانی لە بەکارنەهێنن تر منداڵێکی بۆ
 

 .نەدەن منـدااڵن رومەتەکانی و دەموچاو ئـازاری ئەوەی بۆ نەبن، دڕ و رەق و بن نـەرم فرشەکـان پێویستیشە
 
 و خــومی و رەش:)رەنگـی وەکـو کـاربهێنرێن،بە تۆخەکـان و تاریـک رەنـگە نابێـت کە بگیرێت، لەبەرچاو ئەوەش -٣

 .هەڵـدەمـژن خـۆر تیشکی رەنگانە ئەم( تۆخ قـاوەیی
 
 منـداڵەکانیان، دەموچـاوی سـەر کێشـراوەکانی رەنگـاوڕەنگە وێـنە لە کاتــژمێر، دوو دوای لە دایکـان وایە باشتر -٤

ــبەرن ــاوی بە و الی ــاک، ئ ــاک پ ــان پ ــۆرن، بی ــێچ ش ــۆیەیەک هی ــانەوە بە ب ــت دەموچاوی ــا.. نەمێنێ ــان نەباک  رەنگەک
 .پێـست ژەهـراویبوونی هۆکـاری ببنە و پێستیانەوە ژێر بچنە دەموچاویانەوە خانەکانی لە شیببنەوە،

 
 رێگرییــان دەخــوازین، خۆشەویســتەکانمان منــداڵە بــۆ زەردەخەنە و گەشــی و شــادی و خۆشــی هیــوای کۆتاییــدا، لە

 بـۆیەی بە کوردمـان منداڵێکی کەدەبینین بکێشن، خڕەکانیان و ناسک رومەتە و دەموچاو لەسەر وێنە کە لێناکەین،
.. دەبین دڵخـۆش و دەگەشێینەوە زۆر کێشـاوە، رۆمەتەکانی لەسەر کوردستانیان پیرۆزی و رەنگین ئااڵی رەنگاوڕەن 

 پێـی بە ،بۆنەکانـدا لە جوانکیلەکــانمان منـداڵە رومەتەکـانی و دەموچـاو سـەر وێنەکێشـانی لە پێویستە زۆر بەاڵم
.. بــژین خۆشی بە و باشدابن تەندروستییەکی لە جگەرگۆشەکـانم تا.. بن باشەکان تەندروستییە مەرجە و رێنمایی
 و برین بتوانن تا.. کوردسـتانن داهـاتووی هیوای کە.. ئەمڕۆمان نەوەی مندااڵنی بڕیوەتە چاوی گەلەکەمان چونکە

 .دابینبکەن کوردستان و کورد بۆ شیاوتـر وویەکیداهـات.. بکەن ساڕێـژ ئەمڕۆمان ناسۆرییەکانی
 

------------------------ 
 

 .وەرگرتووە ئینگلیزی و عەرەبی سایتێکی چەند لە سوودم بابەتە ئەم نووسینی بۆ •
 

 ٢١١٨ ئەپریلیی ٦
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 .سوودەکانی لە باوەشکردنی مندااڵن

 
 
  
 
 
 
 

 ".بـێت نەرمتـر دایـک باوەشـی لە کە نییە، سەرینـێک جیـهاندا لە:" دەڵێ( شکسـپیر)
 

 بە و دەینووســێنێت خــۆیەوە سـنگی بە و دەکــات باوەشـی لە بــاوکی یـا دایکــی کە بگریـت، هــۆیەکەوە هەر بە منـداڵ
 .دەگەشێـتەوە و ژیـردەبێتەوە یەکسەر دەکات، ماچی و دەهێنێت بەشتیدا و بەسەری دەست نەرمی

  
 و هەسـتەکانی لە گوزارشـت گریـانەوە رێـی بە تەنها نازانێت، قسە و وەنەبو زمـان فـێری هێشتا کە کۆرپە منداڵی

 هۆیەکـــانی لە و جەســـتەیی زمــانی لە باشـــتر و زیــاتر کەســـێک هەمـــوو لە دایکیشــی. دەکـــات پێویســتییەکانی لە
 یــا دەوێــت، ئــاوی و تــوینیەتی یــا دەکــات، شــیر داوای و برســییەتی بگریــت بــۆیە لەوانەیە. تێــدەگات گریانەکــانی

 پاکی و گۆڕین داوای پیسکردووە، و تەڕ دەرپێکەی یا ناخۆشە، و تەن  شوێنەکەی یا گەرمایەتی، یا ایەتی،سەرم
 تـا بکـات لەگەڵـدا یـاریی و الیەوە بە بێـت یەکێـک کە هەیە بەوە پێویسـتی تەنیاییـدەکات، بە هەست یا دەکات،
 دەنگـی بە کەسـێک، هەمـوو پـێش دایـک. هتـد..هەیە، ئـازاری و دایە لەسـکی بـاوبژ یـا بکـات، دڵنیـایی بە هەست
 و دەینووسێنێت خۆیەوە سنگی بە و دەکات باوەشی لە و هەڵیدەگرێت و دەچێت منداڵەکەیەوە کـڕوزانەوەی و گـریان

 . دەگریا بۆی منداڵەکەی کە خۆشەیە شوێنە ئەو ئەمەش. دەکات بارانی ماچ
 

 باوەشـی. منـداڵ بـۆ شـوێنە ئـارامترین و دڵنیـاترین و نەرمتـرین و خۆشترین دایک، گەرمی و نەرم باوەشی بێگومان
 و سەیر و هەرزان دەرمانێکی دایک باوەشی. بکات دروست منداڵ بۆ دەگمەن سوودی لە پڕ جیهانێکی دەتوانێت دایک

  هیچ. بکات مندااڵن جەستەییەکانی و دەروونـی نەخـۆشییە زۆربەی چـارەسەری دەتوانێت کە ئەوتۆیە دەگمەنی
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 .بکاتەوە هـاوتای کە ییەن دەرمانێکیش
  
 ئــەوە بنووم، لەسەری دڵنیایی و ئاسوودەیی بە و سـەر بخـەمە سـەرمی دەتـوانم کە شـوێن تەنها:" دەڵێ( ڤـۆڵتـێر)

 ،"دایـکمە باوەشـی
  
 .خۆشەویستی خودی رەمەکی لە بەهێزترە زۆر دایکایەتی( غەریزە)رەمەکی 
  

 .بووە میهرەبان و شیرین هەر ایکد ژیانیشدا، تاڵەکانی سەردەمە هەموو لە
  

 هەموویــان هەر دراون، ئەنجــام بــارەیەوە لەم پزیشــکی تــوێژینەوەی و لێکــۆڵینەوە ســەد شــەش نــزیکەی ئێســتا تــا
 بـاوكییەوە و دایک الیەن لە منداڵ باوەشکردنی لە دەگمەنی ئەنجام و ئەرێنی و گرنگی و سوودەکان سەر لە جەخت
 .دەکەن

  
 لە گــــوزارشت تەنهــــاش نیـــیە، جگەرگۆشـــەکەی و دایـــک نێـــوان جەســـتەیی یەکگەیانـــدنی بە تەنهـــا باوشـــکردن لە

 هێــندە ئەرێنییەکـانی دەرئەنجـامە و سـوودەکانی و گرنگـی بەڵکـو. نیـیە منـداڵ هەستەکانی لە و خواست هێنانەدی
 منـــداڵدا ەســایەتیک داهـــاتووی لە ئەرێنــی رەنگــدانەوەیەکی منـــداڵ، باوەشــکردنی لە.. هەژمــارکردن نــایەنە زۆرن

 باوەشــکردن لە. منـــداڵدا کــۆمەاڵیەتی و تەندروســتی و دەروونــی ژیــانی لە هەیە گەورەشــی کــارتێکردنێکی. دەبێــت
 بە دەبێـــت دواییشـــدا لە. دەبەخشـــێت منــــداڵ بە جەســـتەیی و دەروونـــی ئـــارامییەکی و گەشـــی و خۆشـــی و ئـــۆخەی

 .جـوان و دروست رەفـتار و هـاوسەن  منـداڵێکی
  

 و بووبێــت بێــبەش بــاوکی و دایــک الوانــدنەوەی و بــاوەش لە و خۆشەویســتی لە و ســۆز لە کە بێنــازەی منــداڵە ئەو
 خۆشەویســـتییە و ســـۆز ئەم تـــریش، کەســـانێکی هـــیچ الی لە و تـــر شـــوێنێکی هـــیچ لە.. خســـتووبێت پشـــتکوێیان
 لەبەر و لێيەتـی رقــیان و ناوێـت خۆشـیان و نیـیە پەسـەند کە دەکـات بەوە هەسـت. ناکرێتەوە پڕ بۆ سروشـتییەی

 بەد رەفتار و تۆڵەسێن و شەڕفرۆش و تووڕە و رقن منـداڵێکی بە دەبێت دواییدا لە. کردۆتەوە رەتیان و نییە داڵن
 .دایە باوکی و دایک ئەستۆی لە یەکەم پلەی بە نەخوازراوەش، ئاکامە ئەم. بێزارکەر و یاخیبوو و
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 ".خۆشـدەوێت دونیـام منیش بوێت،خۆشـ منی دایـکم کە:" دەڵێ( جولـدونی) 
  

 کــارە بەم منـــداڵ منـــداڵییەوە، لە هەر پێویســتە کە دەزانرێــت، پەروەردە گرنگــی هــۆیەکی بە باوەشــکردن لە بــۆیە
 ئەسـتۆیان گـرنگەی ئەرکە بەم هەسـت باوکێـک و دایـک هەمـوو پێویسـتە کەواتە. رابێـت لەسەری تا بکرێت، ئاشـنا
 دروسـتی نەوەیەکی مەترسییەوە، نەکەوێتە داهـاتووشیان و چـارەنووس و دەستنەدەن لە جگەرگۆشەکانیان تا بکەن،

 باوکـانی و دایکـان بـۆ شـانازیش شـێری پشـکی.. پێبگەیەنن کوردستان و کورد بۆ تر، کەسانی بە بڕوا و بـڕۆابەخۆ
 .دەگەڕێتەوە بەتەنگەوەهـاتوو و دووربین و هۆشیار و دڵسۆز

  
 منـــداڵەکانیان ئارزووەکـــانی و حەز و خواســـت کە دەکەن، باوکـــان و دایکـــان لە اواد بـــوارەش، ئەم شـــارەزایانی
ــــهێنن ـــیان لە. بەدیب ـــکەن باوەش ـــان و ب ــــنن، بی ـــانەت الوێ ـــدابن لەوپەڕی گەر تەن ـــتییەی ئەم. سەرقاڵیش  پێویس
 لەم ردنیانمەسـتک بەسـە،بۆ باوەشکردنیـان لە خوولەک دوو تەنها جـارەی هەر نییە، ئەوتۆی ئەرکێکی مندااڵنیش،

 .نـابن ومەسـت تێـر دایکانیان باوەشی لە هەرگیز مندااڵن ئەگەرچی حەزەیان، و پێویستی
  

 نەخۆشــــخانەیەکدا لە(ســـارتەر فەرجیــــنیا)  دکتــــۆرە تـــوێژێنەر، کە مەیــــدانیدا، و کــــرداری لێکـــۆڵینەوەیەکی لە
 چـوار: )بکرێـت بـاوەش لە کـۆرپە منـداڵی جار چوار و بیست رۆژی پێویستە کە ئەنجـامە، ئەم گەیشتە ئەنجامیدا،

 ئەم شـارەزایانی زۆری بەشـی(. گەشـەکردن بۆ باوەشی دوانگزە) و( پاراستن بۆ باوەشی هەشت) و( ژیان بۆ باوەشی
.. بکرێـــت بـــاوەش لە ســـاوا منـــداڵی جـــار هەشـــت رۆژی کەمەوە الیــــەنی لە پێویســـتە کە وایە، پێــــیان بــــوارەش،

 و دایـک بەزەیـی لە و خۆشەویستی لە و سۆز لە و باوەش لە منـداڵ بێبەشبوونی کە ئەنجامەش، ئەم گەیشتوونەتە
 دەروونـی، گــرێ بۆ دوژمنانە، رەفتاری بۆ کورتی، بااڵ بۆ خوێندن، لە دواکەوتن بۆ بیرکـۆڵی، بۆ: هۆیەکە باوک،

 مەسـتی بەخـتەوەری ااڵنیمنــد بە بــەراورد.. گۆشەگیــری بۆ باوەڕبەخۆنەبوون، بۆ خەمـۆکی، بۆ تەنگەنەفـەسی، بۆ
 . باوکانیان و دایک خۆشەویستی و سۆز و باوەش و ناز
  

 دەیخـاتە زۆری بە دەکـات، بـاوش لە منداڵەکەی دایک کە دەبینین رادەکەیشین، گرن  دیاردەیەکی بۆ سەرنجیشتان
 نزیـــک خـــۆی دڵـــی لە کـــۆرپەکەی شـــێوەیە بەم. مـــرۆڤەوەیە چەپـــی الی لە دڵ چـــونکە باوەشـــییەوە، چەپـــی الی

 کە بێـت ئەوە لەبەر دەشـێت دەکەن، بەوە ئامـاژە بەڵگەکــان هەمـوو هەیـە؟ بەمـە پێویستی منـداڵ ئایا.. دەکاتەوە
 و لێبـووە گـوێی لەدایکبـوونی پـێش( کرمانجی بە ـ فەتوس( )دایک سکی نـاو کۆرپـەی) منداڵی کە دەن ، یەکەمین
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 کە( ئەمیـــنۆس) شــلەی هـــۆی بە ئەمەش. بــووە دایکــی دڵــی لێــدانی رێکــوپێکی و ناســک تــرپەی بــووە، ئاشــنا پێــی
 لە و بـووە دایکـی دڵـی لیـدانەکانی لە گـوێی داوە جەستەی هەموو دەوری دایکـیدا سکی ناو لە گەیەنەرە، شلەیەکی

 و توینێتی و برسێتی بە هەستیشی وەرگرتووە، دایکییەوە لە هەر خواردنیشی.. دەکاتەوە جیای تر لێدانێکی هەموو
 .پێویستە زۆر دووگیـان دایکانی بۆ لەبار هەوایەکی و کەش و دۆخ سازانی بۆیە. نەکردووە گەرما بە و سەرما بە
 

 و نـامۆ جیهـانێکی دێـتە جێـدەهێڵێت، بە دایکـی سـکی نـاو ئارامی نیشتمانی و دەبێت لەدایک منداڵ کە ئەوەی دوای
 رەتــدەکاتەوە، جیهانە و ژیان ئەم و دەگـری بۆیە. ناچێت دایکی سکی ناو جیهانی لە دەکات هەست کە جیاوازەوە،

 رێکوپێکیـدڵی و ناسـک تـرپەی لە گوێشی دەکات، گەرما بە و سەرما بە و توینێتی بە و برسێتی بە هەست چونکە
 . نییە دایکی

  
 و بکـاتەوە نزیکـی خــۆی دڵی لە تا باوەشی چەپی الی دەیخاتە دایکی یەکسەر دەبێت، لەدایک منداڵ هەرکە بۆیە
 گـوێی سـکیدا نـاو لە کە لێـدانە و تـرپە هەمـان ئەمە کە بکـات هەسـت وا ئەوەی بـۆ بــێت، دڵـی لێـدانی لە یگـوێ

 سـکی نـاو جیهـانی و ژیـان بە درێـژەدانە جیهـانەش، و ژیــان ئەم کە بکـات هەسـتیش وا تا. بووە ئاشنای و لێبووە
 سەرسـنگی گەرمـی پلــەی ئەمەو.. نەبڕاوەدا لەخواردنیش کە بکات هەست وا تا دەداتێ، مەمکی یەکسەریش.. دایکی
 خـۆیەوە، سنگی بە کۆرپـەکەی نووساندنی کاتی لە بەرزتـرە، لەشی تری شوێنەکانی لە پلەیەک یا پلە دوو دایک،

 نـاو هەوای و کەش هەمـان لە کە دەکات واهەست کورپەکەشی کۆڕپەکەی، لەشی بۆ دەگـۆازرێتەوە گەرمییە پلە ئەو
 خۆشی دەکات، ئارامی و دڵنیایی بە هەست دایکیـدا باوەشی سەر لە ئەوانەش هەموو ەرەڕایس.. دەژی دایکیدا سکی
 .نەزانێت یا بزانێت نهێنیانە و سوود ئەم دایک جا. دەزانێت دایکی لە بەشـێک بە
  

 :سوودەکانی لە باوەشکردنی مندااڵن

  
 باوەشکردنی لە سوودەکانی ەسـوودترینب و گرنگـترین لە باس خوارەوەدا، خاڵەی حەڤـدە لەم کـورتی، بە زۆر

 :دەکەین باوکانیانەوە و دایکان الیەن لە مندااڵن
 
 و دەروونی نەخۆشییە زۆربەی چارەسەرکردنی بۆ چـارەسەرە، و دەرمـان دەگمەنتـرین و هەرزاتـرین باوەشکردن لە -١

 . گـۆشەگیری بڕوایی،بێـ تـرس، خەمـۆكی، نائـارامی، دڵـەڕاوکێ،: وەکوو مندااڵن، جەستەییەکانی
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 دێنێـتە چـاالک و چۆسـت و بڕوابەخـۆ منــداڵی پێدەگـەیەنێت، تەنـدروست دەروون و جەستە منـداڵی دایک، باوەشی
 دەکات، رێزلێنان بە و خۆشەویستی و سۆز بە و ئاسوودەیی و دڵنیایی بە هەست دایکیدا باوەشی لە منداڵ. کایەوە

 کاردانەوەیـان و کـارتێکردن ئەوەی بـۆ دەخـاتەوە، دوور دەروونی گرێییەکی و گرفت هەمو لە منداڵ باوەشکردن، لە
 .دەیپـارێزێت شێرپەنجەش نەخۆشییەکانی تەنانەلە نەبێت، داهاتووی ژیانی لەسەر

  
 زیاتر منـداڵ گشتی بەرگـری ئاستی باوەشکردن، لە کە سەلماندووە ئەوەیان زانیارییەکان لێکۆڵینەو لە هەندێ -٢
 هــۆرمۆنی منـداڵ لەشی باوەشکردنەوە، لە هـۆی بە چونکە. دەبن نەخۆشی و پەتـا تووشی کەمتر ات،دەک بەرزتر و
ــــن) ـــاتر( ئۆکسیـتۆزی ــــۆرمۆنی بە کە. دەردەدات زی ــــردن) ه ـــش( باوەشـپیاک ـــت ی ـــۆنە ئەم.ناودەبرێ ـــانی هۆرم  خانەک

 کە بکـات کەسـەدا بەو باوەش کە تدەنێ مرۆڤەوە بەو پاڵ هۆرمۆنە ئەم. دەکات چاالک و زیاتر بەرگری کۆئەندامی
 ئۆکسـیتۆزین هۆرمـۆنی. دەبێـت زیـاتر و گەشەدەکــات تـر کەسـانی بـۆ خۆشەویستیشی و سۆز و هەست دەوێت، خۆشی

 . مەمکەکـانییەوە نێو بێـتە زیاتـر شـیری دەمژێت، دایکی مەمکی منداڵ کە کاتێ دەدات، ئەوەش یارمەتی
  
 . دەکاتەوە بەرزتر تەنیایی و لۆمە و گـرژی و تـووڕەیی بە هەستکردن چارەسەرکرنی ئاستی باوەشکردن، لە -٣
  
 هــۆی دەبێــتە کە دەکــاتەوە، بەرز لەشــیدا لە( سیرتـــۆنین) رێـژەی درێـــژ، مــاوەیەکی بــۆ منـــداڵ باوەشـکردنی لە -٤

 . گشتی رەفتـاری و مەزاج رێکخستنی و خۆشی و شادی بە هەستکردن
 . دەکات دروست دەماری کۆئەندامی لە هـاوسەنگییەک باوەشکردن، لە لێکۆڵینەوە هەندێ پێی بە ـ٥
  
 بە هەسـتکردنی زیـاتر لە هەیە گرنگی رۆڵێکی باوکـیدا، و دایـک و منـداڵ نێوان لە جەستەیی یەکگەیشتنی بە -٦

 بــواری. گۆشــەگیری لە و تەنیــایی لە دوورکەوتــنەوەی و خەڵکــی بە پشتبەســتن بە درککـــردنی و هاوبەســتەبوون
 .دەڕەخسـێنێت باوکـیدا و دایـک و منـداڵ نێوان لە راستیش ەیوەندییەکیپ
  

 و هەســت خـــاوەنی دەبێـــتە الوییــدا، قۆنـــاغی لە بــاوکێتی، و دایــک خۆشەویســتی و ســۆز مەســتی کە منــداڵەی ئەو
 . ببەخشـێت تر کەسانی بە خۆشەویستییەی و سۆز ئەم حەزدەکـات زۆر، سۆزێکی

  
  لەم هەر.. دەوێت خۆشیان باوکی و دایک تێدەگاتکە منداڵ، ملکردنی لە دەست و شکردنباوە لە میانەی لە -١
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 ئەویـش کاتـدا هەمان لە منداڵیش باوەشکردنە، لە ئەم پاداشتی لە. دەبێت بەخشـین و وەرگـرتن فـێری میانەشەوە
 .دەکەن باوەشی لە کە دەبەخشـێت کەسانە ئەو بە و باوکی و دایک بە هاوبەستەبوونیخۆی و خۆشەویستی و سۆز

  
 ئەو بــۆ خۆشەویســتی، و ســۆز لە گوزارشــتکرن بــۆ دەگــرێتەبەر دایکــی شــێوازی هەمــان منــداڵ تریشــەوە الیەکــی لە

 باوەشـی لە ئاسـایی دایکی. جوانەکەی شووشە بووکە بۆ خۆشەویستی وەکو. دەوێت خۆشـیانی کە دەوروبەری شـتانەی
 کــــۆرپە بە و دەیالوێنێـــتەوە و دەکـــات مـــاچی و دەهێنێـــت ســـەریا بە دەســـت و خـــۆیەوە بە دەینووســـێنێت و دەکــات

 .دەزانێت خۆی جوانەکەی
  

 گــرن  بەشـێکی بە دەبـن خۆشەویستیش و رێـز.. پێدەبەخشـێت سۆزداری و ئارامی و دڵنیایی جـوانەش، هەستە ئەم
 . داهـاتوویدا و ئەمـڕۆ ژیانی لە
  
 یەکێتی بە هەست کە لێدەکات وایان باوەشکردندا، لە کـاتی لە ا،منداڵەکەید و دایک نێوان لە گۆڕینەوە هێزی -٨
 شیرینــتر و قوڵتــر نێوانیشـیان پەیوەنـدی. جەسـتەدا دوو لە گیانێـک کە بـکەن هەسـت وا. بـکەن ژیان هاوبەشی و

 .دەکات
  
. دەدات کــانیماسوولکە خـاوبوونەوەی یـارمەتیی ناهێلـێت، منـداڵدا جەستەی لە دەروونی فشاری باوەشکردن، لە -٩

ــارامی بە و بێــزاری بە و دڵتــةنگی بە هەســتی دایــک گەر  لە تاوێــک ســاتەدا لەم پێویســتە کــرد، منــداڵەکەی نائ
 . ببێـتەوە ئاسایی ئەوەی بۆ بکات، باوەشی

  
ــک کە -١١ ـــداڵەکەی دای ـــاوەش لە من ـــات، ب ـــایەتی بە هەســت دەک ــات دایک ــادییەکی و خۆشــی ئەمەش. دەک  زۆری ش

 .پێـدەبەخشـێت ستەییجە و دەروونی
  
 دڵـی لێـدانی رێکخسـتنی یارمەتی منداڵ، باوەشکردنی لە کە روونکردۆتەوە، ئەوەی ئەمریکی، لێکۆڵینەوەیەکی -١١

 ئەوەی بـۆ دەگەڕێـتەوە ئەمەش هۆکاری. خاودەکاتەوە لەشیش دەدات، خوێن پاڵەپەستۆی ئاسایی یارمەتی و دەدات
 بە و دڵنــیایی بە مــرۆڤ هەسـتکردنی لە هـاوبەشە و یارمەتیـدەر کە ات،دەردەد( ئۆکسیتۆزیـن) هۆرمۆنی مێشک کە

 . ئـاسوودەیی بە و ئـارامی
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 و دایـک دەسـتهێنانی و باوەشـکردن لە کە کــردووە، ئەوە لەسەر جەختی بەریتانیش، دەروونی لێکۆڵینەوەیەکی -١٢
 دەردانـی یـارمەتی. دەکـات زیاتــر ـداڵمنـ سروشــتی گەشــەی و زیــرەکی منداڵەکەیانـدا، شـانی بە و سـەر بە باوک
 دڵەڕاوکی و تووڕەیی هـێورکردنی یارمەتی. دەمارییە گەینەری مادەیەکی کە لەشدا، لە دەدات( ئەنـدرۆفـین) مـادەی

 .دەدات ئـازار بە هەستکـردن و دەروونی
  

 تــازە کە کۆرپـانەی ئەو شتایبەتی بە دەدات، منـداڵ لەشی گـەرمی پلـەی رێکخستنی یارمەتی باوەشکردن، لە -١٣
 . دەبـن دایک لە
  
 تـا پێکـدەهێنێت، هـێزیش بە دەروونێکی دەکات، دروست دەمـاری کۆئەنـدامی هاوسەنگی منداڵ، باوەشکردنی لە -١٤

 .ببێتەوە کارەساتەکـان و گـرفت و نەخۆشییەکـان رووبەڕووی بتوانێت
 

 بەرزتــــر منــــداڵدا لە ئۆکســــجین گــــازی ئاســـتی ســــتە،درو تەندروســــتی رێگەیەکـــی منــــداڵ، باوەشـــکردنی لە -١٥
 دەبــنە دواییشــدا لە بــوونە، منـــدااڵن لە هەنـــدێ تووشــی کە گـــرژیدەکات، و تــووڕەیی چـــارەسەری کە دەکـــاتەوە،

 . هـێمن و ئاسوودە منـدااڵنی
  

 ئەمـانەش ئـارامی، بە و ئاسـوودەیی بە و دڵنیـایی بە منـدااڵنە هەستکردنی باوەشکردن، لە سـوودی گرنگترین -١٦
 خۆیــان بە متمانەیـــان و بـــڕوا زیاتـــر تــا هـــەیە، پێـــیان پێویســتییان منـــدااڵن کە دەروونــین پێویســـتی گرنگـــترین

 . هـەبێت
  

 دوای لە منـداڵ باوەشـکردنی لە کە وایە پێـی ئەڵمــانی، ی( ئیلــترن)گۆڤــاری باڵوکــراوەی راپۆرتێکی پێی بە -١١
ــی ـــژ، رۆژێک ــا ئەم درێ ــاژە رەک ــۆ دەدات مێشــک بە ئام ــاوبێتەوە، ئەوەی ب ــۆرتەکە هەر خ ــت راپ ــەر لە جەخ  ئەوە س

 ئەم دایکانیــانەوە، الیــەن لە نــەرمی بە پەنجەکانیــان جوالنــدنی یـا منـــدااڵندا، بەسـەر دەستهــێنان کە دەکـاتەوە
 . اوبکاتەوەخـ مندااڵن ماسوولکەکانی و دەمـار و لەش تا دەکەنەوە، وریا مندااڵن مێشکی کارانە

 
 و دایکان لەالیەن پێـویست، لە زیـاد مندااڵن باوەشکردنی لە کە سەلماندووە، ئەوەیان لێکۆڵینەوەکان لە گەلێکیش

  هەموو لە و بێـدەسەاڵتبن داهاتووشدا، لە. نەمێنێت خۆیان بە بڕوایان کە دەکات ئەوەیان فـێری. باوکانیانەوە
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 . ببەستن باوکـانیان و دایکـان بە پشـت شتێکدا
  

 لەبەر هەمیشــە و خۆشەویســتن زۆر منــدااڵن کە راســتە میهرەبـــان، و بەســۆز و دڵســـۆز و هـــێژا باوکـــانی و دایکـــان
 بەخشـینی لە میـانڕەوبن پێویسـتە بەاڵم.. بێسـنوورن جگەرگۆشەکـانتان بۆ خۆشەویستیتان و بەزەیی و سۆز.. داڵنن
 بە بــڕوایان کە بهــێنن رایــان و بـکەن پەروەردەیـان گــۆشو وا.. انمنداڵەکــانت بـۆ خۆشەویستیتان و بەزەیی و سۆز

 . ببەسـتن خۆیـان بە پشـت و هەبێت خۆیـان
 

-------- 
 

 .وەرگرتووە ئینگلیزی و عەرەبی سایتێکی چەند لە سوودمان بابەتە ئەم نووسینی بۆ •
 

 ٢١١٨ی مای ١٦
   
 

 
 .پاڵەوان و کەسایەتییەکان لە چیرۆکی مندااڵن

 
  
 
 
 
 

 تەوەرێکـی چیـرۆک، هـونەری نووسینی رەگەزەکانی لە گرنگە رەگەزێکی( کارەکتەرەکان) کەسایەتییەکان و پاڵەوان
 هەیە گرنگی رۆڵێکی چیرۆکەکەیە، پاڵەوانی کە چیرۆکدا، لە سەرەکی کەسایەتی. منـدااڵن چیرۆکی لە سەرەکیشە

ـــانی لە ـــرۆکەکەدا رووداوەک ـــد. چی ـــیش، کەســـایەتییەکی چەن ـــارمەتی الوەک ـــاڵەوانەکە ی ـــانی لە دەدەن پ  رووداوەک
 . نووسراوە چیرۆکەکە پێناویدا لە کە دەکەن بیرۆکەیە ئەو دەرخستنی بۆ کار پێکەوە چیرۆکەکەدا،
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 رووخـۆش، هیواخـوازی، گەشـبینی، ئازایەتی،) وەکو هەبێت، ئەرێنی جیوازی گەلی پێویستە چیرۆکدا، لە پاڵەوان
 پێویســتە( هتــد.. بڕوابەخــۆ، راســتگۆ، پەروەر، نیشــتمان دڵســۆز، ۆنەپەرســت،خ یارمەتیــدەر، چــاکەخواز، جــوان،

 پشــیلە) وەکــو چیرۆکەکــانی، پــاڵەوانی نازنــاوی بە نەکــات جــۆرانەش لەم وشــەگەلێکی منــدااڵن، چیرۆکنووســی
 بێبەزەیــــی، بــــاوکێکی دزەکە، رێــــوییە چــــاوچنۆکەکە، پیــــاوە بلــــیمەت، نــــازی ناشــــرین، بووکـــــێکی چڵێســــەکە،
 دەتوانێـت نووسـەر بەاڵم( هتد.. تەمبەڵ، قوتابییەکی ناپاک، کەوێکی خۆپەرست، چۆلەکەیەکی ەتوون،منداڵێکیچ

ــایەتییەکانی ــت، هەڵوێســتدا هەمــان لە چیــرۆکەکەی کەس  نێــوان لە خۆیــانبەراود کە بکــات منــدااڵن لە وا دابنێن
 دیـاری کەسـایەتییەکان سـیمای خۆشـیان هەر و هەبێـت کاردانەوەیان و بکەن هەست خۆیان و بکەن کەسایەتییەکان

 و پەســەند خەســڵەتی لە کە دەدات، منــدااڵن یــارمەتی ئەمەش.. هەیــانە کە هەڵوێســتانەی بەو بەرانــبەر.. بــکەن
 .بگەن کەسایەتییەکان و پاڵەوان ناپەسەندی

 
 نیپــاڵەوا رۆڵــی میــانەی لە دەیەوێــت و هەیە دا منــدااڵن چیرۆکنووســی بیــرۆکەی لە کە مەبەســتەی ئەو بێگومــان

 پەروەری، نیشـــتمان دڵســۆزی،: )ئەرێنی،وەکــو بەهــای چانــدنی لەوانەش بگەیەنێــت، منــدااڵنی بە چیرۆکەکــانیەوە
 پێشـکەوتنخواز، بــڕوابەخۆبوون، پیـاوەتی، هــاوڕێتی، کـۆڵنەدان، و تێکۆشـان یاسـا، لە رێزگــرتن ژینگەپـارێزی،

 بەد هەڵسـوکەوتێکی و رەفتـار جۆرە هەموو لە ااڵنمند دوورخستنەوەی یا( هتد.. دادپەروەر، مرۆڤدۆست، داهێنەر،
 . زیانبەخش و نەرێنی و
 

 نمـوونەی لە یـا منـدااڵن، بـۆ چیرۆکەکـانی کەسایەتییەکانی و پاڵەوان داهێنانی بۆ نووسەریش ئیلهامی سەرچاوەی
 بە ۆکەکـانیچیر بیـرۆکەی پێـی بە یـا چیرۆکەکـانی هــەوێنی بە دەیانکـات دەگرێتـو وەریـان راسـتەقینەوە مندااڵنی
 راستەقینەکان کەسایەتییە و پاڵەوان لە دەکات،کە دروست چیرۆکەکانی کەسایەتییەکانی و پاڵەوان خۆی خەیاڵی

 . بچن
 

ــاڵەوان گەر ــایەتییەکانی و پ ـــان کەس ــرۆڤبن، چیرۆکەک ــدااڵنخۆیان م ــن، من ــان پێویســتە ب ــدااڵن الی پاڵەوانەک  من
 کوردەوە مندااڵنی تێگەیشتنی لە زیاتر تا.. نەبن نامۆ و بن کوردی باوی ناوی و ساکاربن ناوەکانیشیان ناسراوبن،
 بەردەم لە چیرۆکەکـان کەسـایەتییەکانی ئەوەیە گـرنگیش.. بمێنـنەوە یادیانـدا لە زیـاتریش مـاوەیەکی بۆ نزیکبن،
 تییەکانکەسـایە پێویستیشـە. کـاردەکەن و دەدوێـن و دەبـزوێن کاتێ جیاوازبن خەسڵەتەکانیان زیندووبن، مندااڵندا
 بــۆ.. نەبــن راســتییەوە پــێچەوانەی بە و بــکەن راســتییان لە گوزارشــت کـــردارەکانیان، قســەکانیان، بــن، سروشــتی
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 وەکـو پێویسـتە مامۆسـتا کەسـایەتی دەرکەوێـت، پاشـایەک وەکـو و بێـت لـۆژیکی پێویسـتە پاشا، کەسایەتی نموونە
 .دەرکەوێت راستی دایکێکی وەکو دایک کەسایەتییەکی.. دەرکەوێت مامۆستایەک سروشتی کەسایەتییەکی

  
 ئەم چــونکە مامۆســتان، بــاوک، دایــک، چیرۆکەکــان، ســەرەکی کەســایەتی یــا پــاڵەوان مندااڵنــدا، چیرۆکــی زۆر لە

 .مندااڵنە رێنمایی و ئامۆژگاریکردن بۆ زۆریش بە مندااڵنەوە، لە کەسن نزیکترین کەسایەتییانە
 

 گەر تـایبەتیش بە بـن، مـرۆڤ چیرۆکەکـانی کارەکتەرەکـانی و پـاڵەوان گەر منـدااڵن، چیرۆکـی نووسـەری پێویستە
 دەسـتپێکی لە پێویسـتە سروشـتین، کەوتیشـیان و هەڵـس و سـادەن و بێتـاوانن و دڵپاکن چونکە بن، مندااڵن خودی

ـــانی کەســـایەتییەکانی و پـــاڵەوان ســـیمای ســـاکار شـــێوازێکی بە چیرۆکەکـــانییەوە،  جەســـتەیی رووی لە چیرۆکەک
 دەروونپـاک، رووخــۆش، گەش، چـاو درێــژ، قـژ) منداڵێکی وەکو. ناسێنێت بیان مندااڵن خوێنەری بە ییەوەودەروون
 (.هتد.. خاکی، پاک،سەنگین، بەخەنةدە، لێو شیرین، خوێـن

 
 بە لە خۆیـان کەسایەتی لەوانەیە رادەکێشن مندااڵن سەرنجی زیاتر مندااڵنن، پاڵەوانەکانیان کە چیرۆکانەی ئەو

 .نزیکبنلێیانەوە یا چیرۆکەکاندابدۆزنەوە ئەرێنییەکانی نەپاڵەوا
 و دەشـت و شـاخ درەخـتن، و دار خشـۆکن، و مێـروو باڵـندەن، ئاژەڵـن،: کارەکتەرەکانی و پاڵەوان هەیە چیرۆکیش

 یـا.. ئەفسـانەیین و خەیـاڵی پـاڵەوانی یـا نەبینراون، یا بینراو سروشتی دەربارەی یا خۆرنن، و ئەستێرە بەردن،
 .داپیرەن و باپیرە گەورەن، مرۆڤی

  
 هەمـوو کە کە، هەیە بەوە بڕوایـان تەمەنیانـدا، خەیـاڵی قۆنـاغی لە ئەوان نیـیە، ئەسـتەم مندااڵندا چیرۆکی لە

ـــاڵەوان ـــایەتییەکان، و پ ـــرۆڤیش گەر کەس ـــن، م ـــبن، گەر نەب ـــوانن بێگیانیش ـــانی بە دەت ــــن ئەوان زم  دار،. بدوێ
 دێــو، پەپوولە،کەروێشک، چۆلەکە، کەو، ئەستێرەکان، مان ، خۆر، رەشەبا، ،بەرخۆلە ئاسکە، شێر، بەرد،شاخ،

 پێـبکەنن، دەشـتوانن.. بـدوێن کـوردی زمانی بە دەتوانن هەموویان هتد،.. ئاگر، هەنار، داربەڕوو، روبـار، پەری،
 بــژین، خشـن،ببە هــاوڕێ، بە بـبن بنـوون، بـدەن، یارمەتی بکەن، چاکە زویربن، تۆڕەبن، دەربڕن، خۆیان خۆشی
 . بدەن ئەنجام توانابەدەریش لە کاری بفـڕن، بمـرن،

 
  گوێرەی بە مندااڵن، بۆ چیرۆکەکانی کەسایەتییەکانی رۆڵی و پاڵەوانێتی رۆڵی پێدانی لە چیرۆکنووس پێویستە
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 و ۆکەبیر رووی لە پێویستە دەنووسرێن، مندااڵن باخچەی تەمەنی بۆ کە چیرۆکانەی ئەو.. بن منداڵی قۆناغەکانی
 تێگەیشـتنی و توانــا ئاسـتی لە زمانیشــەوە، و شـێواز و کەسـایەتییەکان و پاڵەوانەکـان رۆڵـی و داڕشتن و خەیاڵ

 قۆنــــاغی هەراشــــی منــــدااڵنی بــــۆ کە چیرۆکــــانەی ئەو لەگەڵ هەیە جیاوازییــــان.. قۆنــــاغەدابن ئەو منـــــدااڵنی
 .دەنووسرێن بنەڕەتی قوتابخانەی

 
 لیـــان و ئـــاڵوزدەکەن و دابەش منــــدااڵن بیـــری چـــونکە زۆربــــن، کەســـایەتییەکان منــــدااڵندا،ناشبێت چیرۆکـــی لە

 .دەچنەوە لەبیریان زووش و بێزاردەبن لێشیان تێکدەچن،
 
 قەوییـان و زل قسـەی هەنــدێ کوردمان هەندێچیرۆکنووسی مندااڵن، بۆ دا کوردیمان چاپکراوی چیرۆکی هەندێ لە
ـــانی منـــداڵە ئەو تێگەیشـــتنی و رۆشـــنبیری ئاســـتی و تەمەن لەگەڵ کە نووســـیون، منـــدااڵنەوە نـــاوی بە  پاڵەوان

 . مندااڵنە ئەو قسەی نەک خۆیانن نووسەرەکان قسەی ئەوە ناگونجـێن، چیرۆکەکانیاندا
 

 :کەسایەتیش لە چیرۆکی منۆدااڵندا، دوو جۆۆرن

 
ــدا، هەڵوێســتەکانی لەگەڵ کەســایەتییەکەکە: پێشــکەوتوو کەســایەتی :یەکەم ــایە و شــەدەکاتگە چیرۆکەکان  بە پ
 لە چیـرۆکەکە کۆتـایی تـا.. دەگۆڕێت نەرێنی یا ئەرێنی بە چیرۆکەکان رووداوەکانی پێی بە پێشدەکەوێت، پایەش

 ناودەبرێـت، یـش( خـولێن کەسـایەتی) بە دەردەکەوێـت، هەڵوێسـتەکانیدا هەڵسوکەوتیشـیلە ناوەسـتێت، پێشکەوتن
ـــرنییە واتە ــــولێتەوە و جێگی ـــرین.. دەخ ـــاڵەو زۆرت ـــایەتییەکان و انپ ـــی لە کەس ــــدااڵندا، چیرۆک ـــنە لەم من  چەش

 .دەمێننەوە نەمری بە ویـژداندا، ولە هـۆش و بیر لە کە کەسایەتییەپێشکەوتووانەن،
 

ـــایەتی :دووەم ـــۆڕ کەس ـــایەتییەیە، ئەو: نەگ ـــاری کە کەس ـــاتنی لە گوڕانک ـــادات، پێکه ـــەدەکات نە روون  نە و گەش
 کۆتـایی تـا چیـرۆکەکەوە سـەرەتای لە.بێـت گیـان بـێ ژیانیـدا لە دیاریکراو یماوەیەک لە کە ئەوەی وەکو. دەگۆڕێت

 و رەفتـار هەمـان و خەسـڵەت هەمـان.. نایـات بەسەردا گۆڕانکارییەکی هیچ دەمێنێتەوە، شێوەیە بەو هەر چیرۆکەکە
ــــرۆکە ــــان و بی ــــانی الیەنە.. هەیە هەســــتی هەم ــــانی و کەســــایەتییە ئەم جیاوازەک ــــاریکرا تایبەتمەدییەک  و ودی

 .ناودەبرێت یش( رووکەشی کەسایەتی) بە. سنووردارن
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 دەکەن، منــدااڵن چیرۆکــی کەســایەتییەکانی و پــاڵەوان رۆڵــی لە زیــادەڕۆیی منــدااڵن، چیرۆکــی نووســەرانی لە زۆر
 بـۆ.. نـین تەمەنەدا ئەو توانای لە کە دەدەن، ئەنجام چیرۆکەکانیان پاڵەوانانی مندااڵنی بە توانەبەدەر لە کاری
 کێشـە بەبێ پاندا رووبارێکی لە یا. سەردەخەن بەرزدا و سەخت شاخێکی بە سااڵن هەشت تەمەن منداڵێکی ونەنمو
ــی بە ــتەوە مەلەوان ــۆ دەپەڕێ ــارەکە ئەوبەری ب ــان. رووب ـــردوویانە ی ــاڵەوانێکی بە ک ــوونەی پ ـــیچ و نم  هەڵەیەک ه

 . مندااڵنەوەیە راستەقینەی ئاستی پێچەوانەی بە ئەمەش ناکـات،
 

 بـێ دووچـاری منـدااڵن ئەگینـا. بێـت کۆتاییـان سـەرکەوتوو و خـۆش کۆتـاییەکی بە منـدااڵن، چیرۆکەکانی یستەپێو
.. نەبــن ســەرکەوتوو و شکســتبێنن و بەســەربێت خـــراپیان شــتێکی چیرۆکەکانیــان پاڵەوانەکــانی گەر دەبــن، هیـــوای
. پێبهێــنن کۆتاییــان کارەســات بە و ومــردن کوشــتن بە و بــن تراژیـــدی چیرۆکەکانیــان کۆتــایی کە هەڵەیە زۆریــش
ـــانی لەســەر خراپیــان و نەرێنــی رەنگــدانەوەیەکی و کــارتێکردن و نەرێنییــانە ئەنجامــانە ئــم چــونکە ـــڕۆ ژی  و ئەم

 .دەبێت مندااڵن داهاتووی
 

 لەبەرچـاو خـااڵنە ئەم دەنووسـن، منـدااڵن بـۆ چیرۆکەکانیـان کە کـاتێ منـدااڵن، چیرۆکـی چیرۆکنووسانی پێویستە
 :بگرن

 
 و بەرزتـــر خۆیـــان ئاســـتی لە کە دەرنــــەکەون وا رۆڵەکانیانـــدا لە چیرۆکەکانیـــان، کەســـایەتییەکان پێویســـتە -١

.. نیـیە کەموکوڕییەکیـان و هەڵە هـیچ کە بخـات، دەریـان نمـوونەیی شـێوەیەکی بە چیرۆکنـووس یا توانابەدەرترن،
 .دەبن ئاشنا و رادێن چیرۆک هانیجی بە هەاڵنـە بێ و تـەواو نموونە ئەم سەر لە منـدااڵن ئەگینا

ــتە -٢ ــەرانی پێویس ــی نووس ــدااڵن، چیرۆک ــێوەی من ــاتەی ش ــتەیی پێکه ــیمای و جەس ــاڵەوان س  کەســایەتییەکان و پ
 تریـانەوەلە سـیماکانی و شـێوە و دەنـ  و رەنـ  بە راسـتیبن، و بەرجەستە هەروەکـو شێوەیەک بە.. لەبەرچاوبگرن

 . مـندااڵندابن بەردەم
 و مـردن لە دووربـن و نەبـن، تراژیـدی چیرۆکەکـان کۆتـایی. لەبەرچـاوبگرن مندااڵنیش دەروونی باری پێویستی -٣

 . هەڵخەڵەتاندن و فەرجە و فێل و گزی و دزی و کوشتن
 و رۆشـنبیری ئاسـتی و تەمەن بەپێـی قسەکانیشـیان دەرکەون، سروشـتی شـێوەیەکی بە کەسایەتییەکان پێویستە -٤

 . بن جوگـرافیای و کۆمەاڵیەتی بەگـراوندی
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 و ناشـی ئەوە بـدرێتی، رۆڵیـان یەک یەکە هەر مندااڵن، بۆ چیرۆکەکانیاندا لە کەسایەتی و پاڵەوان پێویستە -٥
ــیە، گونجــاو ــدااڵن، چیرۆکــی پــاڵەوانی کە نی ــازا من ــر و ئ ــت دلێ ــان لە بێ ــو و ترســنۆک کاتیشــدا هەم  بێــت، بەزی

 نیشـــتمان بێــت، چــاوچنۆک کاتیشــدا هەمــان لە رچاوتێربێــت،بە بێــت، بەدکــار هەمانکاتیشــدا لە بێــت، چــاکەخواز
 روویــیە، دوو ئەم. بێـت تەمەڵ کاتیشـدا هەمـان لە بێـت، زیــرەک.. بێـت ناپـاک کاتیشـدا هەمـان لە بێـت، پەروەر

 .دەکات دروست مندااڵن الی لە دڵەڕاوکێی و رامان و باوەڕی بێ و بەدگومانی
 و نەبن تێکەڵ مندااڵن هۆشی لە تا نەبن، نزیک یەکەوە لە ەتییەکانکەسای خەسڵەتەکانی و ناوەکان پێویستە -٦

 . نەکەن تێکەڵیان
 ئەو. پێــــدەکەن حەزیـــان منـــدااڵن کە هەڵبژێــــرن، کەســـایەتییانە ئەو منـــدااڵن، چیرۆکنووســـانی پێویســـتە -١

 خۆشەویسـتبن و وناسـرا کەسانێکی بن، ئەفسانەیی پاڵەوانی یا رووەکبن، بن، ئـاژەڵ بن، مرۆڤ کەسایەتییانەش،
 نوئـــێل، بابــا کوردســتان، نەمرەکــانی ســەرکردە کوردســتان، ئــااڵی پێشـــمەرگە،: نمــوونە بــۆ. مندااڵنـــدا جیهــانی لە

 .هتد.. کانی، کەو، شوشە، بووکە ئەستێرە،پەرتوک، گوڵ، چۆلەکە، پەپوولە،
 سـەر بە چیرۆکەکانیـان، یەکانیکەسـایەتی و پـاڵەوان یەکسـانییەوە، چاوێکی بە دەبێت مندااڵن چیرۆکنووسانی -٨

 . چیرۆکەکانیان دیاردەی بە نەبێت ساالری کچ یا کوڕساالری بکەن، دابەش دا کوڕان و کچان مندااڵنی
 هەروەکــو و نەکەن فەرامــۆش تایبەتییەکــان پێداویســتییە خــاوەن منــدااڵنی منــدااڵن، چیرۆکنووســانی پێویســتە -٩

ـــڕوانن، لێیــان ئاســایی منــدااڵنی  چــاوێکی بە.. هەبــن چیرۆکەکانیانــدا لە جێگایــان و رۆڵ تواناکانیــان پێــی بە ب
ــان بەزەییشــەوە ــن، لێی ــو نەڕوان ــاوبگرن، لە ئەوە پێویســتە بەڵک ــافی کە بەرچ ــانە م ــو خۆی ــان پێویســت وەک  ئاوڕی

 .نەکەنەوە جیایان تر مندااڵنی لە و لێبدنەوە
   

 ٢١١٨ی مای ٢٢
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