
رۆژی جیھانیی شیعر ..رزگاری کرکوک جژنی ..جژنی نورۆز 

نرویج/ رەزا شوان

نتوایتی نورۆز، جژنی ببۆنی جژنی ) ئادار / ی ٢١( ھموو ساک ل رۆژی 
خۆشی و سیران و یاڵ و ئاھنگـکرنف.. ی نژاد ارـکورد و، جژنی زۆربی گالنی ئ

ادی ـی.. ازدەکرت وھندەراندا سل تان و ـئاگرکردنوەی ئاگری نورۆز ل کوردس
بۆ گیشتن ب ئامانجکانی ـوا و گوڕکی ب تینترمان پدەبخشت ھی،جژنی نورۆز

ـاوخـۆشی و تی و ھـتی و یکـیک ھسبرایتی و ورۆز سونبولی ـن.. گلکمان 
ی کورد دا پیرۆز و .. ھاوسۆزیماندورۆز لژنی نی جقب ک ک نییژنھیچ ج
و کی دسۆزدیرۆزبایی ل ھموو کورـترین پـجوان،پیرۆزەوەبم بۆن.. شیرین بت 

ب قی .. بن یا ل ھرشونکی جیھاندا بن ل کوردستان..دەکینکوردستان پروەر
تانانـارە رەنگینەی کوردستانترگزی چاومستی ئم بھـچپک ن.. انژمارەی کورد

.. ارەمانکان خۆڕگرەکانی کوردستان ـمرگ قـب تایبتیش ب پش.. پشکش دەکین 
.. و بومان کردۆتوە نورۆز بابتمان نووسیوە جژنی لسر کد جارـتا ئستا چن

.و بوی بکینوەلسر بنووسین ن جاری کششاینی ئوەی چندی

ب بۆنی .. ەو) ٢٧١٦(ھر ب بۆنی یکمین رۆژی سری سای نوی کوردیمان 
وەرزی .. تان ـین و قشنگ و ئفسووناوی کوردسـیکمین رۆژی وەرزی بھـاری رەنگ

دووبارە سری سای نوی کوردی و جژنی .. زار ـو گووڵ ـژیانوەی سروشت و گ
.رۆز دەکینـار ل کوردستانیان پیـبھنورۆز و 

رۆژی ھ ک لدا،)ئادار/ ی ٢١( موو سا کان برکوکییگشتی و ک کوردستانیان ب
، دا) ١٩٩١/ئادار/ ی٢١(ب بۆنی رزگارکردنی شاری کرکوکی کوردستانی ل .. تایبتی 

بۆ یکمین ک .. عرەب یندە شۆڤنیی رەگزپرستکانل ژردەستی بعسیی دڕ
.. ھکرا ،رۆزی کوردستان، ل سر قـ سرکشکی کرکوک داـجاریش ئای پی

اری ـژنی رزگـج( و ) ژنی نورۆز ـج( ژن ـکرکووکییکان بوو ب دوو ججژنی



النی دەستلم)وڕـوڕگـاوەگـب( بۆ یکمین جاریش مشخی ھمیشیی ) .. کرکوک 
ک ل دبکو ھموو کور.. نک ھر من وەکو کرکوکی زادەیک .. ئاگری نورۆز بوو 

ەوتنرکرکوک تاجی سک ن کوەوە دەکری کوردستاندا شانازی براسکانی س
انی  دیمنکک .. ۆش بوو ـکی خئای ک چ رۆژ.. ا راپڕینی کوردستانی لسر کر
ک چۆن .. دەبینران ە و داخ ل دی گلکمان ل کرکوکداقارەمانتی و جماوەڕی تووڕ

و ھردەم ل م ناچنھرگیز ل یاد..پالماری مۆگکانی بعسییکانیان دەدان 
نی، ل سرووی ڤشۆ، ک چۆن سرانی بعسیینیمب چاوی خۆم ب.. برچاومن 

ب ،ب سرشۆڕی و) علی کیمیاوی ( ھمووشیانوە فسفس پاوانی  بەوشت 
. بوون پندی زەمان رسوا بوون و چون .. بزیوی ل کرکوک ھھاتن 

ئنجوومنی پارزگای ( و، ل ) دکتۆر نجمدین کریم ( داوا ل پارزگاری کرکوک 
ی )ئادار / ی٢١(ل ئمساوە رۆژی..ی بیار بدەن ب فرمک ،دەکین) کرکوک 

 ت بک بکرموو سارکوک ( ھرۆژی ک ( ڵگھاوڕۆژ ل ) ورۆزژنی نـموو دا، ) جـھ
.کرنفاڵ و ئاھنگی شیاو بم بۆۆنیوە ساز بکرت ساک لم یادەدا، 

موو سارۆژی جیھانیی شیعر ) ( ئادار / ی٢١(رۆژی ھ (ی ه، یشسا ل)( دا، ) ١٩٩٩
ک رۆژیدابیاری) نبیری جیھانی بۆ پروەردە و رۆشراویرکخ: نیسکۆیۆ
لم رۆژەدا ،و)رۆژی جیھانیی شیعر ( بکرت ب ،ی ھموو ساک) ئادار / ی٢١(

:م رۆژەئراگیاندنی دەت ئامانج لنیسکۆیۆرکخراوی .. ئاھنگ و کۆڕ سازبکرن 
دانان و بخشینی ھزە ب بزووتنوە شیعریی نیشتمانی و ناوچیی و ەیتازەکردنو" 

" .نودەوتییکان 
 مای زادەی ھۆش و بیری مرۆڤشیعر ھ .. ل ،یورە و گرنگی ھکی گشیعر رۆ

راتی و نیشتمانی و نتوەیی و دادپروەری و ـازادی و دیموکـسپاندنی بنماکانی ئ
.. شیعر گوزارشت ل ھست و سۆزی ناخی شاعیر .. ۆڤدا یکسانی و مافکانی مر

شیعری رەس دەبییوەیی و نیشتمانی و رۆشنبیری و ئتی نن ناسنام.
یران و نووسرانی دسۆزی ـرین پیرۆزبایی لسرجم شاعـجوانت،بم بۆنیوە

ک وەکو پشمرگیکی پنووس، وەکو قارەمانکی نترس ب .. کوردستان دەکین 
 سۆزی و لد شیعر گوزارشت ل ست و لون و، ھروەریی خۆیان دەککوردستان پ

شیعری بگومان سنگرەکانی.. دەکنی نیشتمانمانری ل کوردستانـب شیعر  برگ
.ب چک ی نیارانرووبڕووبوونوەل سنگرەکانیمتر نین، کرەسن



یم بۆنر بموو شیعردۆستان .. وە ھکانی نـاوداران.. بۆ ھوت ک لپکـم ـچ
: ۆشیتان پببخشن ھیوادارم خ..دوون بۆ گوبژر کر.. شیعر شاعیران و دەربارەی 

"گلکیتی شاعیری گورە، بنرخترین مرواری ) : " بتھۆڤن ( 
"ردم ـیان کـان فری ژیانـشاعیرەک) : " مدام دۆستایل (

"ژوونووس ـشاعیر راستگۆترین م) : " جمس ئنتۆنی فرود ( 
"شیعر بروسکی، پرسیارە، زلی و وریامان دەکاتوە : " )شرکۆ بکس ( 
"وڕەیی ـ، تـشیعر پکنین، گریان، رق: " )نزار قبانی ( 
"جوانترین شیعر ل سراسری جیھاندا، الیالیی دایکان ) : " المارتین ( 
"وتوە، وشک دەبتوە ککاتک ک شیعر ل ئاواز دوورب: " )ئازار پاد ( 
شیعر حزبی نیی، ل چایخانیکدا دادەنیش، نوژی خۆی ) : " لتیف ھمت ( 

"دەکات 
ئگر شیعرم بۆ بھاتای و، لسر دەم بخـوتمای : " )شخ رەزای تابانی (

"دم ـدەیخنکان
ئم ئگر ب راستی و دروستی شیعر بخونینوە، ئوا): " تۆماس کارلیل ( 

"ھموومان شاعیرین 
ونکشان یا شیعر دانان بکیت، ئگرھوبدە خۆت فری: " )جاکسۆن براون ( 

"دەستبتاڵ نابیت وابکیت، ل کاتی پرژاندا
اخیـشاعیر ماسی ل ئاوکی خوڕدا دەگرت، ک ب ن: " )ستانیسالو گیزری لیک (

"خۆیدا تدەپڕت 
شاعیران باندەی کۆچری نین، شیعری ب نیشتمان و، ب) : " رەسوڵ ھمزاتۆف ( 

"ی ـخاک و، ب ئاگردان و، ب ماڵ، درەختی ب رەگ و، باندەی ب الن
گنجینی ل رووی: د ـی بزانـچونک شیعرم ھ..ردم ـدەریان ک) : " عبدو پشو ( 

! "دزراودا، گۆپکی دە ھزار ڤۆتی داگیرساند 
"شیعرەکانم کم السارن ، بم ژیانم پاک ) : " مارکۆس مارتیالیس ( 
"لناوناچت اتکشیعری باش ھیچ ک،بمنئیمپراتۆرییکان لناودەچ: " )ھیمۆن(

..زاران وش باشترە ـل ھ.. ژ ببخشت ـچوشیک ) : " بـودا( 
.. "زاران شیعر باشترە ـل ھ.. ژ ببخشت ـشیعرک چ

تا غم ھبت شیعریش ھی، تا مردن ھبت شیعریش ھی، ل ) : " سالم محمد ( 



"تی بوە نیی شیعر بنووست دۆزەخدا شیعر ھی، بم ل بھشتدا کس پویس
"دەتوانیت ھر نووسر و شاعیرک ب برھمکانیدا بناسیتوە ) : " سۆلژ نیتسین(

 )ڵ: " )د ـئۆسکار وایگنھا لت، تکدا بسازموو شتڵ ھگت لشاعیر دەتوان
"ھی چاپدا نبت 

"لوی ورە ل کوێ بت، شیعری منیشـدری گـغ) : " شیرکۆ بکس (
"من ھندێ شیعرم نووسیوە، ک خۆشم لیان تناگم ) : " کارڵ ساندبۆرک ( 
"قاوەخان ژووری چاوەڕوانی شیعرە ) : " ھرمان کستن (

 ) عیمگ) : " میخائیل ننت و، رە،ـشاعیر ودەیبین ی کو شتانچونکی ئ
"ت ژـواندا، ب وش دایان دەڕـدەیبیستت، ل بۆتیکی ج

شاعیرەکان و نانواکان، دەکرێ وەکو برا سیر بکرن،) : " ئیسابیل ئلند ( 
"شن ـلو روانگیوە، ک ھردووکیان خواردن ب دنیا دەبخ

ھندێ شاعیر ھن رەفتاری رۆژانیان، ھیچ پیوەندییکیان ب): " فروخـزاد ( 
 وە نییواو دەبن تا شیعر دەنووسن شاعیرن، .. شیعرەکانیانپاشان ت"

ئگر شاعیر شیعرەکانی خۆی شی بکاتوە، ل سنووری: " )ولیام بوتلر باتس ( 
"نھنییکانی خۆی نزیک نابتوە 

"دوو وشی شیعری جوانت بس ..بنووس، بپرس، مترس ): ران عبدو گۆ( 

رەزا شوان

دا ) ٢٠١٢/ سپتمبری(ل مانگی دەربارەی مندان ناوداران بشی یکمی وتکانی
یناودارانجوانکانی ئم وتانی خوارەوە ، چپککی تری وت.. بومان کردەوە

مانبۆ وەرگاونت سر زمانی کوردی..پروەردەدەربارەی جیھانی دەربارەی منداڵ و 
.بو ھیوایی ک سوودیان ل وەربگرن 

:تۆستۆی (*) 
 ر و راستی و جوانییتاوانی و پاکی و خ مای بکدا، ھردەمموو سھ منداڵ ل.

:کورت ڤاد ھایم (*) 
ری دنیا قبرلن سرزاری مندا .

:کۆنفۆشیۆس (*) 
. مندانی سردەمی خۆیانن .. مندان، مندانی سردەمی ئم نین 



:پاپلۆ بیکاسۆ (*) 
. توە ئوەی چۆن ب ھونرمندی دەمنکشک.. ونرمندەھموو منداک ھ

:دەاللی الما (*) 
.مندان گرنگترین سامانن ل ژیاندا 

:عزیز نسین (*) 
. منیش رۆژانک منداڵ بووم 

:فرۆید (*) 
ب تایبتیش تا .. ھر تاکک ل تمنی مندایدا دروست دەبت بشی زۆری کسایتی 

. شش سان 

:مکسیم گۆرگی (*) 
دەتوانین ب زمانکی شیرین و گونجاوی دوور ل راپۆرت زانیاری، ب راشکاوی بۆ 

. مندان بدوین 

:ئفالتوون (*) 
. راھنانی منداڵ گرانترە .. ل نوان ھموو ئاژەکاندا 

:فریدریک دوگالس ) *(
. ئاسانترە ل تیمارکردنی پیاوانی رووخاو .. چاندنی تۆی ھز ل منداکانماندا 

:تاگوور (*) 
 یی پیامم پدایکبوو ئ کی لموو مندابووە .. ھھیوا ن مرۆڤ ب خوا ل.

:جمس باری (*) 
جنۆکیکی بچووک ل شونکی ئم .. من بوام ب جنۆک نیی : ت ھر جارک منداڵ ب

. جیھاندا دەمرت 

:ماریا منتسۆری (*) 
گرنگترین قۆناغ ل ژیانی مرۆڤدا، قۆناغی خوندنی بای زانکۆ نیی، بکو یکمین 

 نش سانی شموە تا تدایکبوون ل ک ،قۆناغی ژیان .



:گاندی (*) 
پویست ل مندانوە دەست .. دیناشتییکی راستی ل جیھاندا بھنیمانوێ ئئگر ب

. پبکین 

:گابريیال میسترال (*) 
مرۆڤ ھی زۆری کردووە، بم نالبارتری تاوان ک کردوویتی پشتگوخستنی 

 ت، بکی تر دوابخرزۆر شت بۆ کات دەش ،زکردنی کانیاوی ژیانراوپ ،نمندا
قۆناغی مندای ئو قۆناغی چونک مندان نبت، پروەردەکردنی زۆر ، بم تنھا 

و، ھریکش ل ھستوەرییکانیشی لشی گش ھموو خانیک ل خانکانی 
کوات پویست لسرمان، ل ئمۆوە بکوین خۆمان و، کارەکان نخین .. دەکن 
. بیانی 

:جۆن بلۆمب (*)
 یمیان ھوە دەپرسن ک و پرسیارانکانت ئمندا ک ورە .. کاتگ ک وە بزانئ

 بوون .

:ئیرما بۆمبیک (*) 
. ، ک ژمارەی منداکانت،  ل ژمارەی پنجرەکانی ئۆتۆمبیلکت زیاتر نبن ا باوەو

:نیکۆل کیدمان (*) 
 نواندن زم لندا دەچم بۆ ... من حڵ منداگل ورەتر دەبینم ککی گم خۆشییب

. باخچی ئاژەن 

:ڤیکتۆر ھۆگۆ (*) 
. ت و، رووناکیش شوقداتوە ، خۆشیش دک منداک ل دایک دەبت

:سوقرات (*) 
بیر ل بم ب کمی.. ئوە ھموو بایخکتان داوەت پارە کۆکردنوە .. ئی پیاوان 

. منداکانتان دەکنوە، ک ئو پارانیان بۆ بج دەھن 

:لدیا سیفۆرنی (*) 
دەبن، ئمانن ئوە دیاری ووی مندایدا فریئو نریتانی ک مندان، ل قۆناغی ز

دەکن ئایا ئم مندان، ب ھژاری یا ب دەومنی ژیان بسردەبن، برھمھنر 



دەبا ھر ل منداییوە فری نریتی .. دەبن یا تمڵ دەبن، خر یا شریان زیاترە 
.بکین بۆ دەستبربۆ ئوەی ئایندەیکی باشیان،باشیان بکین

:ئشت ئگنس(*) 
. نالبارترین شت ل زانیاری دەروونناسی منداندا، ئوەی ک مندان لی ت ناگن 

:ھاردنگ (*) 
. دوو بقی دۆن ت دەچت.. امنداڵ ل ئمۆدخۆشنوودکردن و فرکردنی

:دوروتی نوو نونتی (*) 
ل خودی بووە کشفری ئوە.. ئگرھات منداڵ ل کشوھوایکدا بژی رازی بت 

.رازی بت یخۆ

 (*) گۆت:
.ئگر دایک و باوکیان وابن .. دەش مندان ب ژیری ل دایک بن 

:جۆن لۆک (*) 
.منداڵ ک لدایک دەب، بریتیی ل کاغزکی سپی، چیمان بوت لسری دەنووسین 

:جان جاک رۆسۆ (*)
 ر بھ بووە، کدایک نوە لوە مرۆڤ بۆ ئتنی بممندا.

:ئرستۆ(*)
 روەردە تارەگی پ .. ی شیرینرەکم بب .

:سیمۆر (*) 
پ بکات، ئویش ب پروەردەی منداڵ، پویست بیست ساڵ بر ل دایکبوونی دەست 

. پروەردەکردنی دایکی 

:دانتۆن (*)
. یکمین پویستی گالن پروەردەی .. ل دوای پارووی ژیان 

:سوکرات (*)
. گرنگترە ل نان و جلکی .. پروەردەی فوشتی بۆ مرۆڤ 



:تشسترفد (*) 
. پروەردەیکی باش .. باشترین راسپاردەی مرۆڤ بۆ خکی 

:ڤۆتر (*) 
 ھرەیوتنی بشکروەردە پم دروستی ن.. پاکات ب .

 (*) المۆنی:
. ھرگیز ناستوە .. ئوەی ل باوەشی دایکماندا فری دەبین 

:ھلین کیلر (*) 
. لبووردن .. باشترین ئنجامی پروەردە 

:حبووب حداد (*) 
. زیرەک ب ل دروونی .. منداکت کوتاک ل بردەستدا 

:جاک دوال کرۆتیل (*) 
 وەیروەردەکاران ئورەی پی گوە .. ھننبیری خۆیان ناھ وانیش .. باش بئ ک

. بچووک بوون 

:جان جاک رۆسۆ (*) 
ئی رابر و مامۆستایان، ھوبدەن منداکانتان بناسن، چونک دنیام ک نایان ئوە

. ناسن 

:جۆن دوی (*) 
. ییکان، ب دەوریدا دەسووڕنوە منداڵ ئو خۆرەی، ک ھموو دەزگا پروەردە

:بنادشۆ (*) 
. ئوەی ئم دەمانوت ، منداڵ دوای زانیاری بکوت، نک زانیاری دوای ئو بکوت 

(*)


