
رەزا شوان... نوسو

"کشی دایەلھ باوکھ ، : " ) شھکسپیر ( 
دایک : رێـ،باوەش لھ زمانی کوردیدا

لھ سـۆز و خۆشھویستی خۆی بۆی، کردنوەکو گۆزارشت، و
.نووساندی بھ سنگی خۆیھوە بھ توندی 

لھ یگرنگی و سوودەکان،انـان و باوکـبھداخھوە، 
، کھ تا چ رادەیھک کاریگھرییان لھسھر بنیاتنانی چییھنی باوەشکرد

ئھمڕۆ و داھاتوویو دەروون و ژیانیدروستی تھنو ھۆش و 
وشک وتا رادەیھک ھھندێ لھ دایکان و باوکان،.. 

،ھۆی ئھمھش. .ئھوتۆیان بھرانبھر بھ جگھرگۆشھکانیان نییھ
ن، یالھ باوەشکردنی منداكھکانیان، لھ بارەی گرنگی و سوودەکانی ان بین

لھگھڵ ئھم اتنیانـرانھھ،و نھریتی ھۆی ھھندێ 
.نادروست یھکی دەوەرپھربۆ یان ،داسۆز و ھھستھ مرۆییھ

سوود و دەروونناسان وا دەبینن، کھ 
بۆلھ زۆر الیھنھکانی ژیانیشدا، سوودی .. ھھستی ھھیھ یھکینی و گرنگیودەرو

.لھگھڵ یھکتریداان، بو ھاوسھر..ھھیھ گھورەکانیش
کھ لھ داکـاتھلھوتھنھا .. ھوومـیا نھبـچـمن ھی" ): راتـسوق(
" وومـبامدـاوەشی دایکـب

چرکھ منداڵ ھھر لھ یھکھمین 
و خورپھ و منداڵ .. ھھیھ 
جھخت لھسھر ،یش.. ی خۆیدەنگی دایکدڵ و

..ئھوە دەکھنھوە
بھ ..

یھکسھر ھھناسھدانھکھی .. نھرم و نیانی دەست بھ سبھ ناسکی و 
. .

ئھو سۆز و ..دایھ لھ ئھستۆی دایکگۆشکردن و گھورەکردن و پھروەردەکردنی منداڵ 
بھو رادەیھ لھ باوکدا ،وونی دایکیشدا ھھیھلھ دڵ و دەری کھخۆشھویستییھ



لھ و خۆشھویستی لھ سۆز و ئھوە نییھ کھ لھمھبھستیشمان .. 
.

ھۆکارەکانی گریانی .. کات 
داوای تینوویھتی یا..و داوای شیر و خواردن برسییھتی: 

و گۆڕینی ،یا خۆێ پیسکردووە.. ئاو و پاراوکردن دەکات 
تھنھایی یا ھھست بھ .. .. ت پاکی 

.و ئاسوودەیی یباوەشکردنی دایک و باوک،دەکات و

لھ باوەشکردن و بھخۆوەنووساندن و ماچکردن و دەست بھ سھروقژ ھاوردن و دەست 
لھ الیھن .. دابھ پشتیختووکھدانی و بھ نھرم و نیانیو خستنھ سھرشان 

ھۆیھکی ی جھستھیی،ساندنبھ خۆوەچونکھ..یھکی گرنگھ 
لھ باوشکردن.. بھ منداڵ مایھی خۆشی و شادی بھخشینھ،وھراستھوخۆی پھیوەندی

لھ الیزدارـئھو خۆشھویست و پھسھند، کھ ھوە
مھستبوونی سۆز و .. رۆشنیشدا اوی دایکیدا و، لھ دنیای ـمنداڵ لھ ھھن.. 

دایک و باوکی و سۆز و خۆشھویستیینھرم باوەشی گھرم و .. 
خواردن و شیر و .. ی منداڵ باوەش کردنلھگرنگی ..

.و لھ یاری کھمتر نییھ ی جوانجلوبھرگنووستن و شۆرین و لھ و ئۆکسجینئاو و 
جھخت .. ھھموو ئھ

ن و، بھ سۆز و بھ .. لھسھر ئھوە دەکھنھوە 
لھ بھ تایبھتیش .. و ماچ ن

.. زیاتریش ئاسوودە و ئـارام دەبـن.. رین و ـکھمتر دەگ.. مانگھ یھکھمھکانی تھمھنیاندا 
 ..

.گھشھکردندا دوادەکھون لھ .. 

ایک بھ گھرمی و بھ زەردەخھنھیھکی ..بھ
دایک بھم .. 

چاالکی و خۆشی و تین و گوڕ و گھورەی .. ارشتھی گوز
.. و ھیـوا خۆشھویستی 

کھ دەڕوات بۆ قوتابخانھش .. دەکات خۆشگھشی و گھشبینی
.. خات ..زەدەخھنھیھکی ناسکھوەبھ 

شادییھوە،بھ خۆشی و.. و لھ قو



.. دەکات و لھ وانھکھکانی،
. دەبننیارین زەین و ھۆش و

کھ دایکی نزیکترین ،لھ باوەشکردن، ئھو ھھستھ دەروونییھ الی منداڵ دروست دەکات
یی و رووحی زۆر جھستھپھیوەندییھکی .. و خۆشھویسترن کھسھ بھ الیھوە 

..
کردن و لھ باوەش.. زیاتر ،خۆشھویستیدا

ـھکی رەگ ق، پھیوەندیینی جھستھییبھخۆوەنووساند
...

وھانانھش کھ دایکالواندنھوە و گۆرانییئھو الی الیھ و 
خۆشھویستی و لھ و سۆزلھ بھ د

ی..
دەم خھویشھوە ھھر وا ھھست بھ .. وون ـدەنخۆشییھوەبھ .. و

.دەگرنیان
"دایاکانھ الی الیھی .. جوانترین ھۆنراوە لھ سھراسھری جیھاندا : " ) المارتین(

ناز کھ ھھندێئھو بۆچوونھش وانییھ
،ۆزداریـخۆشھویستی و سبرسی بوونیو بھ وز دەکاتو نو

. ھھدەوروبھریو نھ بھ کھسانیبھ خۆی نھ بڕوای ،ھۆیھکھ بۆ ئھوەی کھ منداڵ
. زان ـ. .و زۆر

.. ورای گھیاندووە) فھرەنسی ( 

: ھیھـکردن ھجار لھ باوەش) ٢٤(ڵمندا.. لھسھر کردوونھتھوە 
.ھھیھ، کرنلھ باوەشجار ) ٤( ـ رۆژی١
.ـبۆ ئھوەی بلھ باوەشکردن ھھیھ،) ٨(ـ رۆژی ٢
.) ١٢( ـ رۆژی٣

:گرنکترین سوودەکانی لھ باوەشکردن 
١

 ..
چونکھ .. 

بھ خۆی و دەوروبھرەکھی .. 



و ت.. 
سۆزی بھ ھۆی نھبوونی 

. گھرمیکھ باوەشی ..یکایھتی و باوکایھتی دا

ـ٢
.تکردن دەکاکردن بھ لۆمھچارەسھری ھھستکردن بھ تووڕەیی و بھ تھنیایی یا ھھست

لھ لھشدا ) نین ۆـسیرت( ەی د..کی زۆرـ لھ باوەشکردن بۆ ماوەیھ٣
بۆ شادی و، خۆشی و ھھستکردن بھ بۆ ھکھھۆیەیھش،دبوونی ئھم ماد.. دەکات زیاتر

. منداڵ زاجی گشتی 

بھرگکۆئھندامی و بۆ دڵ بھ سوودە ـ لھ باوەشکردن، ٤
. ھیواش لھسھر چھند بنک

، لھ و پراکتیکی مھیدانیی زانستیھھندێ ٥
.دەدات) کۆئھنـدامی دەمـاری ( و بھخۆوەنووساندن، ھاوسھنگییھک بھ کردنباوەش

لھ ز و ـبھرانبھر بھ.. بھخشین دەکات ٦
. خۆی .. باوەشکردن و خۆشھویستی

ـ باوەش٧
با تھنھا بیر لھم ساتھی .. 

 ..
 .

ۆ دا دالھ کاتی لھباوەشکردنوزەـ گۆڕینھوەی٨
دبھشبھ منداڵ.. یھکتری 

. .دەکات یاتر دەکات و، پھیوەندیز
،وخۆوەنووساندنی جھستھییھلووتکھی بھ ،چونکھ لھ باوەشکردن

. ،بۆ گواستنھوەی ھھست و سۆزەکان

.. وـگتوورەیی و ،ـ لھ باوەشکردن٩
تھنگی و.. لکھکان دەدات وی ماسویارمھتی خاوبوونھوە

.زۆر شت چارەسھر دەکات ،لھ باوشکردن لھم ساتھدا.. بووە پھستی و

١٠  ..
.. ..ھۆشی 



.گوزارشت لھ سۆز و خۆشھویستی و بھ 
.. ش بکھیت ە.. 

ئھم .. ،و
دەداتیرمھتی ئھوەیا.. 

.ئاسایی دەرووندروست و 

تھندروستیی باشترە و بھرگری بۆ .. ١١
و تدەکای

وەکو نکرد. .
دروستی جھستھیی دەدەن بھ تھن

 .

دلھ١٢
دەمارگیر.لھبھر ئھوەی کھ دایکی کاردەکات 

،وەک دایکی لھ باوەشی ناکھن وچونکھ .. شھڕخوازو 
.یدەروونی نھخوازراوتووشی گھ.. 

دەست ،ـ ١٣
ماچکردنی و ،دەست خستنھ سھرشانی و،وبھ سھر و قژیدا 

منداڵ زیرەکی ژیری و ئاستی کھ ..و باوکییھوەلھ الیھن دایک
. ھوەدەکاتشھکردنی سروشتی گھ..وبھرز دەکاتھوە 

بھ نھرمی ،منداڵ وو دەست لھ ملکردنی لھ باوشکردن و بھ خۆوەنووساندنـ ١٤
یارمھتیدەرەن بۆ .. روومھتھکانیدا قژ و یانی نبھ ،

ەیھشدئھم ماد.. دا یلھ لھش) ئھنـدرۆفـین ( ەی ددەردانی ماد
،دەروونی و،

. کپکردنھوەی ئازار دەدات 

١٥
. ..وھھیھبنیاتنی چونکھ بھ رادەیھی زۆر کاریگھریی لھسھر .. 

. بھ ١٦

بووە زاندووە و، کانی بھھھھستە، ای جیاوز١٧
دەروونی و جھستھیی و ویژدانی و ھۆشی و سوودی رووحی بھ دەریایھکی 

. و پیرۆز راست و بھرز ،زماگھرچی ..



١٨.. .
" لھسھر سـنگی دایـکم بوو .. یھکھمـین قوتابخـانھم : " ) کۆرنـای ( 

بۆ .. دایکانگھرم و نھرمیباوەشی 
ھ ھیچ ، لدانگی دایکیـسھر سھلکھ ..ن

.. باوەشی دایک بھھھشت.. 
. نھخۆشی و ناخۆشییھکان بۆ چارەسھرکردنی زۆربھی ..ئاسان و بھ خۆڕاییشھ

ھھموو رۆژێ و خۆشھویستی نبھخۆوەنووساندنی جھستھیی،لھ باوەشکردن و
.دەخھنھوە ۆشی دوورـناخلھ ۆشیی و ـلھ نھخن ـمن.. رۆژ انبۆ ماوەی ھھزار.. 

خۆشھویستی لھکھس گومانی لھ سۆزداری و.. 
تا دەتوانن جگھرگۆشھکانتان لھ باوەشی .. 

داھاتوودا لھ رەنگدانھوەی ئھم خۆشھویستییھتان لھ ئھمڕۆ و .. گھرم و نھرمتان بکھن 
نییھ کھ ھیچ .. 

.. سۆزداری وھویستی و خۆشھاوتای 
.. چیتان بۆ بکھین .. وشھرمھزاری ماندووبوون و شھون

.ی دایکان ی ..ن 

٢٠١٦/ نھرویـج / رەزا شوان 


