
تیکردنی منداڵ بیشوارەزا... کۆم

ب تنھا و دوورەپرز بژی چونک ناتوانت .. ب سروشتی گیانوەرکی کۆمیتیی ھر مرۆڤ  
ان و گوزەرانی ـویستییکانی ژیکان و پییبب ھاوکاری و ھمنگیش ناتوانت ھموو پداویست.. 

ەرچرخانک بوون ، پکوە ژیان، وو شاران و کۆمگا ودھات خزان و بنیاتنانی .. خۆی دابین بکات 
 کیش لژووی ئادەمیزاد دا، ھۆکارکان موتن و بنیاتنانی شارستانییشکنان و پبوون بۆ داھ.

کارەکانیان ل نوانیان،دەژین وی تریش، کۆمیتین و ب کۆمڵبشکی زۆری گیانوەرەکان
و ون، بشکی زۆری باندەکان میموزەرەوا، ھنگ، مروول، : لوانش خۆیاندا دابش کردوون

. ئاژە کوییکانیش

... گلکی دەب و بھا جوانکانی ،ھر تاککی سر ب کۆمک یا گلک، فری داب و نریت و
کلکان و رەنگوبۆی گتیییوەرە کۆمی پپ وە بییمندا ر لتی خۆھسی ک وی بنیات دەن ..

.و پایی کۆمیتی دیاری دەکرت رادە

دەدا، مانگ ل دوای مانگ سرنجی دەوروبری خۆی ..ھر لو کاتوە ک لدایک دەبت منداڵ 
ش دایک و باوکی لگڵ کس نزیککان لوەی ب تایبتی. پیوەندیی کۆمیتییکانی گش دەەکن 

ەبین منداڵ گر ھر ل مانگی یکمدا، د.. ستی ل نوانیاندا دروست دەبت پیوەندی سۆز و خۆشوی
ھر کسکی تر یا گر دایکی .. ھست ب تنیای و نائارامی دەکات و دەگری .. کس ل دەوری نبت

ک ک گوزارشت.. زەردەخن دەکات و رووی گش دەبتوە و اوەشی بکن یکسر ژیردەبتوە ل ب
زیاتر ل رووی کۆمیتییوە .. تا تمنی منداڵ برەو پشوە بچت .. ەی ک ب تنھا نیی لو

شو .. دەکات گ ندەکی ناسک دەکات و پنت، زەردەخنکاردەھکی خۆی بموو توانایھ
سۆز و خۆشویسی کسانی بۆ ئوەی سرنج و، و پیکانی دەبزون، دەستکانووقتوەدەزر

.ب الی خۆیدا رابکشت دەوروبرەکی
کانیش جیاوزیان ھی، ھۆی نداڵ، خست کۆمیتییب پی قۆناخکانی ھڕاشبوونی م

پروەرەکردن و گۆشکردن و شوازی ،جیاوازییکانیش دەگڕنوە بۆ توانای جستی و ھۆش و
کانی گداویستییرکردنی پبیی و دەروونی دەستستکردنی جکی وادا . شباس کورت ل مئ ..

یکانی منداڵکۆمیتیالین ناتوانین ب وردی و تسلی باس ل قۆناخکانی مندای و گشکردنی 
 کان لقۆناخ ل کر یین باس ھکی .. بکند نووسینچ شتردا،لکانی پقۆناخ باسمان ل



کۆمیتیکردنی باس ل بتنھا ،بۆی لم باسدا ب شوەیکی گشتی.. وە گشکردنی منداڵ کردو
. منداڵ دەکین 

زۆر جار دایک و باوک نیگرانن و داد و بدادیان، ک منداکیان گۆشگیر و شرمن و کم دوو و 
یاری ناکا و ،دەترس وو نناسرا و ل کسانی نامۆ ،دەشارتوە وانخۆي ل میوان،دتنگ و

بوونیان ھی و، دایکان و ھتد، تا ئمۆش ئم کشان ... ب مندان ناب و ھاوڕتی ناگرێ و تکڵ 
ل.. کڵ ب ژیانی کۆمیتی بکن و ک چۆن منداکانیان ت.. ب دوای چارەسردا دەگڕن باوکان

ومان لوەدا نیی ک ھموو دایک و گ.. خۆشاردنوە دەریان بھنن شرم وتوونلی گۆشگیری و
ی رتی و، جیکی کۆمتییسک ت بیان ببکمندا وەن کک خوازیاری ئت ـز و شانـباوکازی ب

بکو ل کوردەواریدا، ) کچکشیان ب ژنی ناو ژنان ( ببت ب پیاوی ناو پیاوان و،) ان کوڕەکی.. (
).ەکم ل خۆم پیاوتر بت ک کوڕ.. حزدەکم : ( باوک دەت 

یر و شرمن و کم دوون، حز ب تنیایی ھر ب سروشتی گۆشگل مندان شایانی باسیش، ھندێ 
ئو ھندێ مندای تر ب ھۆی ھندێ ھوستی نگتیڤی دیاری کراوی کۆمیتییوە، .. دەکن 

 کردوون وی تکارھۆیان،گیریھۆی گۆش توە : ، وەکیانبوونریقکردنکردن و ترووشکاندن و لۆم
ئم رەفتارە ھنی .. ب تایبتیش ل بردەمی خکیدا ،ھست بریندارکردنی بۆ چند جارک،و

.. ترسی دووبارەکردنوەیان بچت دییوەوا ل منداڵ دەکن، ک ل روودابمن و،،دایک و باوک
جگندێ بش، ھم ھۆیانلزان ھکی نابن ،ن داخراون وخزانانی تر و خی خکش .. تمئ

بۆ .. مندان دەبت چونک کاریگرییکی نگتیڤی سرەکییان لسر .. ب خاکی نگتيڤ دەزانرێ 
.کسایتی کۆمیتی و کراوە ب ئوەی ک نبن

ان ب یپویستیمنداکانیان، تنھاکۆمیتیکردنی ، ک بۆ بئوە بزاننانو باوکانپویست دایک
و وەی ل نخۆشی گۆشگیری و تنیاخوازیفرکردن و ب راھنان و ب یارمتیدانیان ھی، بۆ ئ

 سانی تر ببن، چونکک ڵ بکنی ئاسایی تن و، وەکو منداوە رزگاریان بکرم و خۆشاردنش
.. انوە دەق دەگرێ و برجستدەبت راھنگونجانی ژیانی کۆمیتی تنھا ل ری فربوون و

 ک ویستیشکی گرنگ و پرجیخودی متی بن ودایکان و باوکان کۆم، کی باش و ببنینموون ب
کار و رەفتارەکانی السایی ،چونک مندان ب زۆری چاولکرن و.. بۆ منداکانیاندروست

خست رەفتار و نریت و بشکی زۆری ئو .. انوە ب باش و ب خراپی،دەکنوەیانگورەکان
و خزمانیانوەیا ل کس و کاریانوەفریان دەبن، ل دایک و باوکک مندان کۆمیتییانی 

بچووک پی ..گورە ئاو دەڕژێ و: " ت ـک دەھیـ،مان ـوردی جوانـکی کـدـپن.. ان دەگرن وەری
ئوە سرمشق بن بۆ منداکانتان،باشدارەفتاریجوان و کاریل ورەکانوات ئی گ" ات دەخ

. چونک ئوان چاو ل ئوە دەکن

گرنگترین قۆناخ ل ژیانی مرۆڤدا، لم زۆربی زاناکان ھاوڕان لسر ئوەی، ک قۆناخی مندای،
ک ل ئایندەدا،چ یان لدەکرێ شقۆناخدا بنماکانی کستی دروست دەبن و، پشبینی ئوە



ل قۆناخی مندایدا، منداڵ فری سازان و تکبوون و ھاوڕتی و، .. کستییکیان ل دت کایوە 
.چۆنیتی پیوەندی و رەفتار لگڵ کسانی تردا دەبت 

:چۆن منداکی گۆشگیرخواز دەکین بشداریخواز و کۆمیتی 
١ ن کتی دیاریکراو دیاری بکیکی کۆمستوگیر، ھی گۆشدایک و باوکی مندا ویستـ پ

منداکیان ل یاریی ب بشداری نکردنی : دەیانوت منداکیان ل میانیدا کۆمیتی بت، وەک 
، یا ل بخاندال قوتا،لگڵ مندانی تردا، ل ماوە، ل گڕەک، ل باخچی ساوایانکۆمڵ

رۆژ و شوکدا ت، ناتوانیت لچارەسری ئم کشی ل کوتوپکدا ناکر. یانی وەرزشیدا
ھنگاو .. رەفتاری لگدا بکن یانپویست پشوودرژبن و ب ئارامی و زانستی.. منداکتان بگۆڕن 

ل سرەتاوە ل .. ر ھنگاوبنن باشتبۆ بۆ باش و .. ل ئاسانوە بۆ برز و برزتر .. ب ھنگاو 
لگڵ یدوای.. نمنداکانیان بکتکی ،مندانی کسوکار و خزمانتانوە نزیکیان بکنوە و

کمنداکانتان و دراوسستن .. تاناننی ھاوڕیوەندی ببی ساوایاندا پڵ باخچگڵ دواتر لگتا ل
ش قوتابخانی بنڕەتی زیاتر ھانی بدەن ک چوو.. ن دادەکاندا، پکوە برەو ئاسایی کردنوەی بب

تکی ،گۆشگیری ل بیربکات وک زەمینیکی باشتریشی بۆ بەخسنن.. ک ھاوڕی ھبت و 
.قوتابخانکیدا بشداری بکات ھمجۆرەکانی ل چاالکیی..مندان بت و

نووستن، خواردنی بسوود و، ،وخاونئاوی ھوای پاک و، خواردنوەـ ل دوای ھمژینی٢
تکڵ بوون و ببۆ گرنگزۆر یاری بۆ مندان، یاری ھۆیکی پویستی ریزبندی دت سر 

یکۆمی زیاتر .. نتیکردنی مندامندا ب ن کتان بککبۆ مندا یارییان تو بابئ ویستپ بۆی
کۆمک ب یا ،کۆمک شش پاوب یاری کردن بۆ نموون ..کن پ بانتا پکوە یاریی.. دەکرن 
( یا یاری .. کن شتی ل دروست بپکوەلگڵ منداکی تر یا زیاتر ل دوو منداڵ، ک ،میکانوو

.یا زیاتر دەکرنمنداڵ ک ب دوو،زۆر ھنیبابتی یاری.. ک ب دوو منداڵ دەکرێ) ار ـژە و مـپی
ل بنیاتنانی چمککانی ترۆکی گرنگ دەبینچیرۆک .. ـ گانوەی چیرۆک بۆ منداکتان ٣

،بۆی زۆر وریابن و، ئو چیرۆکانیان بۆ ھبژرن.. منداڵ ی ل البرجستبوونیانکۆمیتی و 
 ک ن کراون بوکانیان ھتیییکۆم مکچ.

، ھۆیکی نگتیڤە ب بوویا ل شتک بترست و .. ھبت کستی منداکتان گرفتکی ـ لوانی٤
 وەی کبووە بۆ ئ تی بیکی ناکۆمسرمی بید.. کن بنن و گولیویتان با ،بگرنکبۆگرفت

.پکوە چارەسری کشکی بکن .. بگتوە 
یا کسانکدا یاری بکا، ک خۆشیانی ،ـ ب زۆر منداکتان ناچار مکن ک ل گڵ منداڵ گلك٥

.ناکات ل گیاندا و ئارامی ھست ب خۆشی ،ناوێ و
، بۆ شاری یاری، یی و ئاھنگ، سیران، میوانداریشازەماوەن و : وەک ـ بۆ بۆن کۆمیتییکان، ٦

ن رکتان بمنداگر بۆتان لوا، تر ھر بۆنیکی کۆمیتی بۆ بۆ ئاھنگی رۆژی جژنی نورۆز، 
.لو بۆناندابدەن بۆ بشداری کردنان و، ھانی

سازبک و، با ب ئارەزووی خۆی ھاوڕکانی بانگ منداکتان ـ ل ماوە جژنی ل دایکبوونی بۆ ٧
ھانیان بدەن بۆ گۆرانی ،گۆرانی کوردییان بۆ لدەن و.. فری بکن ک چۆن پشوازیان لبکات .. بکات 
سوپاسی با ل کۆتاییدا خۆی قس بکا و.. ش پکنین و قسی خۆ،ھپڕکی و سماکردن و،وتن و



.ئامادەبوونی ھاوڕکانی بکات
.. "دیمنی منــداک ک پدەکن .. جوانتـرین دیمـن ل ژـر ئاسماندا : " دەت ) روبـارد کبلنـگ( 
ل یادتان نچت ئافرین و دەستخۆشی .. ی نا ئرنیی کۆمیتـ منداکتان ھر ھنگاوکی٨

.لبکن و پاداشتی بکن 

:فری منداکانتان بکن رەفتارە جوانان ئم 
ب : ( لو وشانش .. ھندی وشی جوان و باوی کوردیمان ھی : ـ مۆت وەرگرتن و سوپاس کردن ١

، ب ئگر دایکان و باوکان و کسوکار) ، زۆر سوپاسیارمتیت ، گر رم پبدەی ، سوپاس
م وشکی پراکتیکی ئوەیکانیانشڵ خودی منداگ کتری و، لڵ یگل نن جوانانھکاریان ندا ب

ک داوای شتکیان ل کسک بۆ نموون پویست منداکانتان .. نيشیان بایخیان پ نادەن منداکا.. 
 ک ب شوەی فرمان داوای جوان نیی.بخوازنل ھر کسک ،یان شتک ل ھاوڕیکیانکرد،

زۆر .. ؟ ..دەتوانم ئوەت لبخوازم .. ب یارمتیت : ( جوانتر وای بم شوەی داوای بکن .. لبکن 
فرکردن و راھنانی منداکانتان لسر ئم رەفتار و وش جوانان، دەبن مایی رز ) سوپاست دەکم 

و خۆشالی ھاوڕ کی زیاتر لتاکانی و مامۆسکانیویستیی ..کی شانازیش بۆ ھاندانی ئشوەی ب
.دایکان و باوکانی دسۆز دەگڕتوە 

٢ب قس ن ککانتان بکری مندان ـ فبس نن : کدەککتان لکانتان پرسیارمندا ک .. رەنگ
.. قسکتان پ ببن ، تواو بدەنوەنکن، ک ب تواوی وەمی پرسیارەکیانچاوەڕی ئوە

مل کچی داوا و ئارەزووی منداکانیان ،ھندێ ل دایکان و باوکان بر لوەی قسکانیان تواو بکن
.. ببن ئم شوازە ھی و نابت دایک و باوک رێ ب منداکانیان بدەن ک قسکانیان پ .. دەبن 

تنھا چارەش .. چونک ئو مندان فری ئارام نگرتن و خۆپرستی و رزنگرتن ل کسانی تر دەبن 
 وەیت ئری ئارام گرتن بکرمنداڵ ف ن .. کواو دەکیان تککی تر قسسر کتا دایک و باوکی یا ھ

.پویست فری ئوەش بکرن ک رز ل گورەکان بگرن .. 
بر ل تمنی شش سان، ئاسان نیی ک مندان  دەستووری : خوانی نانخواردن گرتن لـ رز٣

،رابھنرنانبم چند دەستوورکی ساکار ھن پویست مندان لسری.. نانخواردن جبج بکن 
بتیش ئگر بکن، ب تاین گر ھاتو ل کاتی نانخواردندا زۆر قسسرزەنشتکردنی مندا: لوانش 

کرەسکانی تر پرداخ و فریان بکن ک چۆن کوچک و چتاڵ و چقۆ و ..خواردن ل دەمیاندا بت 
، ب دەوری خوانی بگرنل نریتی باوی دانیشتنی خزانفریان بکن ک رز.. ربھنن بکا

ردنکشی بدڵ نبوو نابت گر خوا.. دەبت لو شوندا دابنیش ک بۆی دیاری کراوە .. نانخواردندا
، ک ل دوایشدا دەستخۆشی و سوپاسی دایکی و ھموو ئوان بکات.. خوانی نانخواردنک بجبھت 

.ئو خواردندا بینی ئرکیان ل دروستکردن و ئامادەکردنی
گورەکان بگرن بۆ ئوەی مندان فری ئوە بن رز ل تایبتمندیی: یکانـ رزگرتن ل تایبتمندی٤

:بۆ نموون،رز ل تایبتمندییکانی منداکانیان بگرنپویست دایکان و باوکان یکمین جار .. 
خۆتان ل گفتوگۆکانیان .. نوە ناب دەرگای ژوورەکانیان بکبب لدانی دەرگا و مۆت وەرگرن 

کانی ناو ژوورەکانیان شتتلفۆنکانیان قسدەکن،ک ب گۆی ل قسکانیان مگرن ھمقورتنن، 



.منداکانتان دروست دەکن الیل متمانیی بوایی و ب ب ھستی چونک ئم رەفتاران مپشکنن،
.. شتکی سروشتیی گر مشتوم و چند و چون ل نوان دوو مندادا رووبدات : ـ نا بۆ دۆژمنایتی ٥

چاوپۆشی لبکن و بدە گ بن لی ئوەی کاردانوەیکی خراپ ل ناکۆکی و بم ئوەی ک نابت
لگڵ یکتری و لگڵ و ئازاردان وەکو توندوتیژی و شڕ و لدان..مشتومەکیاندا بکوتوە 

دایک و پویست.. منداک چند جارک ل منداکی تر بدا وب تایبتیش ئگر ھات.. مندانی تردا 
لم ،منداکیان ب ھ بزانن و.. ب خرایی چارەسری گرفتک بکن وکی ئو مندا لدەرە، با

داوای لبکن ک چیتر دووبارەی نکاتوە و، یکسر بچت .. بکنوە یرەفتارە ناپسندەی پشیمان
.ندا لدراوەک بکات داوای لبووردن و بخشین ل م

چڵ ب کس ری ئوە دەکات ک ل داھاتووشدا گمنداڵ ف ..ری لبووردن و ھونخۆ ب ھزانین
پنا بۆ ،ھر کشیکی نخوازراویشبۆ چارەسرکردنی.. نکن و فری لبووردن و دڵ گورەیی بن 

. ب ئاشتی چارەسریان بکن ،ھۆشیان برن و

٦ وفوەی فوە :ـ رەتکردنزۆر زانییان زیرەکی و ل ش لمن، ئدەک وفندێ جار فن ھمندا
بم ئگر ل ئاستی فکانیان بدەنگ و سرسام بن، ئم بۆ مندان دەبت ھاندان بۆ .. دت 

 ژە بوەی دروئسانی تر بدەن فتاندنی کخھ و ب ف .. تند و خوو و دەشبسکی ناپرەفتار
بۆی پویست ئاگاداری منداکانتان بکنوە، ک .. ک گورەشبن درژەی پبدەن لوانی ،خوازراون

نابت ن .. نوە جۆرک ل درۆ، دەب رووبڕووی راستییکان بب،فوف شتکی خراپ و ناشیرین و
.ف و درۆبکن ا رەفتارەکانیاندل و یانل قسکان،و ن لگڵ گورەکاندالگڵ مندان

 ر دەمھم وت : " بوزەر جمامۆستاک م : بکی خۆشیان بوم تا خ؟ وتی ..چی بک : و ب کدرۆ م
 نڕەنجس مزمانت ک"

پویست منداکانتان فری ئوە بکن ک رز ل کسانی ل خۆیان : ـ رزگرتن ل کسانی تر ٧
وشی جوانمان ھی ک دال زمانی شیرینی کوردیمان.. برن ب جوانیش ناویان .. گورەتر بگرن 

باوک، دایک، کاک، : ( وەکو ،ک گوزارشتن ل خۆشویستی و ل رز..رۆژان بکاریان دەھنین
دادە، تات، براژن، پوورێ، ھاوڕێ، نن گیان، باپیرە گیان، خۆشکانم، برایانم ، بڕزان، 

فری ئوەشیان بکن ک ب وشی جوان و شیرین پشوازی و )ھتد ...دسۆزان، خۆشویستان، 
بیانیتان باش، رۆژ باش، ئوارەتان باش، زۆر بخربین، : ( مائاوایی ل یکتری بکن، وەکو 

 ،تان ئاوابکی تر، ماڵ، تا دیدارگو شاد، خواتان لناو ( ،... )ش کردن ـ دەست خستنوقت
ئم .گورەکان دەبخشرزکی دەروونییش ب مندان و ب ن و ھست ونریتکی جوا) تدەس

.شتانش مندان ب جارک فریان نابن، ب راھنانی بردەوام فریان دەبن 
منداکانتان فربکن، ک یاری دەکن شتکانیان لگڵ ھاوڕکانیاندا بش : ـ رووحی یارمتیدان ٨

ئمانیش بۆیان .. ئگر نھن ھاوڕکانیان یاری ب شتکانی ئمان بکن بکن و پکوە یاری بکن، 
قورخکردن و ئگر درژە ب،ئوسا ھست بوە دەکن.. نیی یاری ب شتکانی ھاوڕکانیان بکن 

بۆی پویست ل سرەتاوە .. زەرەرمند دەبن ،یان بدەنکلڕەقیپرستی و کسنویستی وخۆ
ین رووحی یارمکانمان خۆش بککانی کوردیلقنج د شداری لتی و ب .



کارگرییان لسر بک ،دەکیندامودەزگایان،زۆر ب کورتی و ب چیش باسی ئو الین و
:ھی داکۆمیتیکردنی مندان

نھنی و، پ ل سۆز و خۆشویستی و رز،سازکردنی کشوھوایکی خزانی تبا : ـ خـــزان ١
یکمین ژینگ و یکمین قوتابخانی مندان، خزانسرکوتووە، دروستبوونی کستی کۆمیتی

یان ل خزانکانیانوە وەر،ئلفوبی ژیان و، زۆربی خست و رەفتار و خوو و داب و نریتکانیان
ئرکی .. ھی وتی ژیانی مندانەیان لسر رەخزانکان کارتکردنکی گور..دەبن یان دەگرن و فر

جستیی و گشکردنی کانییستییپداویستییکان و پوتنھا دابین کردنی گرنگترین ،خزانکان
گۆش و پروەردە و دروستیب دەروونییکانی منداکانیان نیی، بکو پویستیش ب جوانی و 

.. ھرەیکیان ببت ب تاککی کۆمیتی و ل کۆمگاکیدا رۆی ھبت تا ..ئاراستشیان بکن 
دایکان . .دەکنوەیاننوان مندان و دایکانگرنگی سۆز و خۆشویستیجخت لسر زۆر زاناکان 

دایک یکمین مامۆستا و .. سنوورن بگومان سۆز و میھرەبانی دایکان  ب .. دینمۆی خزانکانن 
.دەکارەپروەر

 یشتووم :" جۆن ئادەمیز دەیان گی پرزییب موو ناوبانگ و پایو ھوە بۆ .. شانازی ئنڕدەگ
"دایکم

قوتابخان دامزراوەیکی کۆمیتی فرمیی، ئرکی پروەردەکردن و فرکردن و : ـــان ـ قوتابخ٢
مامۆستاکان دینمۆی .. بۆ مندان راھنان و، گواستنوەی زانیاری و رۆشنبیریی پشکوتووە 

پروەردە و فرکردنیش ھونرک و پویستی ب مامۆستای ھونرمندی لھاتوو ھی .. قوتابخانکانن 
رەفتارە ب پویست ھلومرجکی لبار سازبکن بۆ ئوەی ب ئاسانی گش ب لش و ھۆش و .. 

لک قوتابخان رۆکی برچاوی ھی ل فرکردن وچون.. کۆمیتییکانی قوتابییکانیان بکن 
نوەی ئمۆ و ،وکی پروەردەییقوتابخان کارگی. .ردنی توانا و بھرەکانی مندانگشک

ئرکی پیرۆز ل ئاستی،پویست ھموومان سر بۆ مامۆستایان دانونین و. .دروست دەکامانداھاتوو
.بخشندەیی و شکۆداری و دسۆزییاندا دەست ب سنگوە بین و
کارتکردنکی .. کسوکار و خزمان ک ھاتوچۆیکی زیاتری یکتری دەکن : کسوکار و خزمان ـ ٣

دنیایی ب ئاسانیش سۆز و ریز و.. ھی نی پیوەندی کۆمیتی مندانلسر گشکردیانئرنی
.دروست دەبنن منداکانیانداو ھاوڕتی ل نوانیا

ودەکنوە، چاالکی و برنامیراگیاندنکان زانیاری ھمڕەنگ ب: ـ ھۆیکانی راگیاندن ٤
ئاراستکراوە پروەردەیی و بگومان برنام .. پشکش ب مندانی کوردستان دەکن شھمجۆرە

،دا ھۆیکانی راگیاندنیشبم ل ھمان کات..سوودکی زۆر ب مندان دەبخشن ،کۆمیتییکان
و گشکردنی کۆمیتی مندان، ب تایبتیش تلفزیۆنزۆر مترسیداریشن، ھڕەشن لسر

ل بھا پیرۆزەکان دەشونن و، فری ،چونک زۆر ل داب و نریت رەسنکان و.. ئینترنت 
نزیل کۆتاییش ب گانوەی چیرۆک و.. تووری کوردیمان کۆمک بھای تر دەبن ک نامۆن ب کول

مندان دەگۆازنوە بۆ سردەمی فیلمی کارتۆن و .. نن گیان دەھنن ،باپیرە کوردۆ وقایتکانی ھو
. .دەبت ھی و ک بشکیان کاریگریی خراپیان لسر رەفتارەکان و ژیانی مندان .. ئنیمیشن 



رد گر بۆ مندانی کون،کۆنترۆڵ بکرب وردیو فیلمانی پشکشی مندان دەکرن بۆی پویست ئ
بکردەغشیان نمایشکردنیان قنن .

دا زیاتر باڵ بسر کۆمو ئاشتی تا ھمنی و ئارامی : ـ باردۆخی سیاسی و کۆمیتی کۆمگا ٥
ل و باشتر زیاتر ئمان.. نبت ، ل رووی ئابووری و بژوی ژیانوە خکی کشیان بکشن

سیاسی ل ملمالنیو بم تا ئاژاوە و نائارامی .. ن دەکھاوکاری دا گشکردنی کۆمیتی مندان
.. یتیش سست و سدەبت گشکردنی کۆم.. و بژوی خراپ بت باری ئابووری تا بن،ئارادا

. دەبت ی مندانداھاتووکاریگری ئرنیشیان لسر ژیانی ئمۆ و 

بۆ پیوەندیپویست منداکانمان ھان بدەین،وەل کۆتاییدا دووبارە جخت لسر ئوە دەکین
مودایکی .. کسانی تر بگا ھاوڕتی و کۆمیتی، چونک ھرکسک ل ھست و ئارەزوویبستنی

نسانی تردا ،تزیاتری بۆ دەڕەخسڵ کگوەی لبگبۆ ئکتری قبوڵو تونجکتری یی ز لن و ربک
فری ئوشیان..بکین انخۆشویستی و لبووردەنیبا فری. .ن بژیخۆشی و ب کامرانی بگرن و، 

.ییوە لگڵ یکتریدا ھبکن ـب رووحکی وەرزشک ھردەم بکین 

رەزا شوان
٢٠١٦/ ٢/ ٢: نرویج 




