
ل پش نووستندا بۆ مندان چیرۆکخوندنوەیسوودەکانی 

رەزا شوان

چیرۆک کۆنترین و گرنگترین لق ل لقکانی 
ر و ـوتبائدەب، ل ھموو جۆرەکانی تری ئدەب 

رەنگدانوەی زیاتر کاریگری و ل ھموو ھۆکارە ئدەبی و ھونرییکانیش..بوترە 
رلس یۆ و داھاتووی مرۆڤدا ھمرچاوەی . ژیانی ئنیش، گرنگترین سچیرۆکی مندا

، یارمتیی یشپروەردە و فرکردن و فربوونرۆشنبیریی مندان، گرنگترین ھۆکاری 
و بیر و ھۆششیزووتر پبگن و، خراتر و باشتربۆ ئوەی ب دروستی ،مندان دەدات

بۆ چاندنی رەوشتی برز و ئاسانیش ھۆکارکی.. بکن گش رەکانیانـئندش و بھ
ناوی ل ژرل سایتکاندادا )٢٠١٥/ ٤/ ٣(ئم ل . رەفتاری راست و دروست 

ب شوەیکی گشتی، باسمان ل سوود و ل گرنگییکانی ) دەربارەی چیرۆکی مندان(
.ن کردووەداـمنچیرۆکی 

سوودەکانی گانوە یا نب کورتی باس ل گرنگتریزۆر دا، لم نووسینم
بو مبستی . .چیرۆک و ھقایت بۆ مندان ل پش نووستندا دەکین خوندنوەی 
وو ـل ھمئگرچی تکنۆلۆژیا.باوکانی خۆشویست سوودی لوەربگرن ک دایکان و

سیر و رۆژ ل دوای رۆژ داھنانی .. واو دای ـل شۆڕشکی داھنانی دانب،بوارەکاندا
ن تیشک و پشکی ل داھنان و پشکوتبگومان بواری مندانیش، .. سمرەتر دەبینین 

ن دەزگا و ب دەیائتاری و مینی ئایپات و،پلیستشن وئامری لوانش .. برکوتووە 
.ی یاری بۆ مندان تربابتی دروستکراوی

ۆلـكلۆرییـفـت و داسـتان و ئفسانایـیرۆک و نـزیل و ھقـچبم تا ئمۆش، 
ئم چیرۆکان، ل کوردەواریدا ب.. خۆشی و چژیان کاڵ نبوونتوە رەسنکانمان

گنجینیکی زۆر دەومند و رەنگینی.یش ناودەبرن ) چیرۆککـانی گوئاگـردان(
 ین ھتی فۆلکلۆریمان بۆ منداقایش .. چیرۆک و ھوانل : دەنک ،و بیبل تیتل

از و ـۆڕنۆ، مریشک قوندە و روی، پیرەژنی جادووبـۆڵ زین، ئحی کـھنارە، کاک



ک چیرۆکخوان ..ھتد... ، کوڕە ئازاک و ئژدیھاک، چرخ و فلک ئفسووناوییکی
زا یا کچزاکانیان منداکانیان یا بۆ مندانی کوڕەداپرە یا باپیرە یا دایک یا باوک بۆ 

 کی شیرین بوازوە شوەوە و خۆشانبۆیان دەگ.. واژەی ببوو ( دەستبوو نھ (
) ...:گنوە و دەن دە( یا )ان ـک ل سـسا( یا ) رۆژک ل رۆژان (یا 

( یاتان نبینم ھرگیزا و ھرگیز ـمرگ.. چپک گوڵ و چپک نرگز ( بکۆتاییکشی 
پی ھسنگاندنی ب.. )ھیچــیشم پـ نبـا .. منیش ھاتمـوە و کشـکانم  دڕا 

فۆلکلۆرییکان ل ھقایت ل و چیرۆکی مندان، بشکی زۆر لئمۆ بۆ چیرۆک
پویستییکانی و بنماکان و مرجن ـبیرۆک و ئنجاموە، بۆ مندان ناشرووی 

. لبارنین یا ئنجامکانیان بۆ مندانی ئم سردەم.. ن چیرۆکی مندانیان تدا نی
ب ک جادووی تدای و، کۆتایی چیرۆککش) ارە ــک ھنـدەن( بۆ نموون چیرۆکی 

..نی باوەژنکی دەنک ھنارە دت ژیانکی خۆش بۆ دەنک ھنارە و ب کۆتایی ژیا
ل،ان بیرۆکـھر ھم.. ھبت کردنئم وا ل منداڵ دەکات ک بوای ب جادوو

چیرۆکی مندان گوھـرکی . )ککی و چرخ و فلرەژنی ئفسوون بازپی( چیرۆکی 
 ھایزۆر گران ب .. خۆشی و شادیی ل کی پی .. جیھانشندئ ە لپ کجیھان

. .ن ـحز ناکن لی دەربچئیتر .. ک مندان لی بچـن ژوورە .. ناسک و ل داھـنان 
.زۆری ل ژیانی منداندا ھی چیرۆک گرنگییکی
چیرۆک ران و پزیشکانی پسپۆری مندان،مندان و پروەردەکاژیای لۆزانایانی سایکۆ

زۆر ک ،ل دایکان دەکنشداوا.. ب گرنگترینی ھۆکارەکانی پروەردەی کارتکر دەزانن 
بۆ منداکانیان ل پش بۆ گانوە یا خوندنوەی چیرۆک،پویست بگڕنوە

.خونی ناخۆش نبینن .. وون و ـییوە بنبۆ ئوەی ب دنیایی و دشاد.. نووستندا 
بۆچی چخت لسر ئوە دەکرت، ک دایکان چیرۆککان بۆ مندان بخوننوە یا

یش لم بوارەدا، بم باوکب الینگیری و ب کم کردنوەی رۆیبگنوە ؟ 
ممان ھئو زۆرب کو سۆز و ناسکی و ـراستیییدا، ئگ مناوڕاین لرمی و ی و ھن

..ل دەنگی باوکاندا نین.. شیرینی و چژە سروشتییی، ک ل دەنگی دایکاندا ھن 
زاناکانش دایکان ب توانتر و سرکوتووتر دەزانن ل گانوە و خوندنوەی چیرۆک 

، ک ل نوان ژمارەیکی زۆری منداندا ئنجام ل راپرسییکی میدانیدا.. بۆ مندان 
ی مندان دەنگیان بۆ ئوە دا، ک دایکان ل خوندنوەی چیرۆکدا ./. ) ٦٢( ل .. ا رد

یش دەنگیان ./. )٧(ل .. يش دەنگیان بۆ باوکان دا ./. ) ٣١(ل .. باشترن ل باوکان 



ندەیـدوو ھ،ژەی دەنگکانی دایکانـرلم راپرسییدا،.. بۆ یکسانی ھردوو ال دا 
کانی باوکاننژەی ـرن .دەنگدەبی منداری ناسروای ئمایـکل روزبـن ( نووس ( دە :
ک دایکم کتبکی زۆرم ھن.. ندموە دایکم چیرۆکی بۆ دەخوھـر ل مندایموە، " 

ارە بۆم ـارە و چند بـدەکرد، ک ھندکیان دووبـداواشم ل، بۆمی خوندوونتوە
 سر مد،وەلم زیاتر ل سرناوی نووسینکم دوور بکومناموت" بخونتوە 

ایت بۆ مندان ل پش سوودەکانی گانوە یا خۆندنوەی چیرۆک و ھقگرنگترین 
:  نووستندا

١ـژی پکی دردوای رۆژ کۆششـ ل ول یاریکردن و ل زینلبت ھکوە و ش
چیرۆک گانوە یا خوندنوەی.. ل لۆم و تووڕەبوونی گورەکان ل منداڵ ..بوون 

وە، زیاتر کپی دەکات) ڤالیۆم( ل حبی ک .. ھی منداڵ، کارتکردنکی ئفسوونی بۆ 
 سۆز و لـپب دەنگ..و پووی چاوەکانی خاودەبن و دەمارەکانییماسوولککان

. خونی خۆشیش دەبینت ..دنیاییوە دەنوت وب خۆشی و ب.. شیرینکی دایکی 
٢ نییرنگاوی ئمین ھکی مویستی و .. ـ ئوە حۆشییمندا ر لوەی ھبۆ ئ

د وە لندنکـانی مندائارەزووی خوقنـج و پاک وەیندنخون و، خوو بوندا ب
.ب خووگرتووی خوندنوە ..و اوڕی کتب ـرن و، ببن ب ھـبگکتب و گۆڤارەوە 

٣ وە یاـ لاننگن خووەی چیرۆکدا بۆ مندام.. دن وە دەبن کری ئن فندا ب
.بت کخونچیرۆالیاو و گویان لـۆش و چـیر و ھـگوێ بگرن و، بباشی 

پیامکی ب سوود و پیرۆزی .. ـ دەتوانن ل ری گانوە یا خوندنوەی چیرۆکوە ٤
و دسۆزی) کوردستان پروەری( دیاری کراو ب مندان بگینن، بۆ نموون چاندنی 

. ایتی ـو مرۆڤخۆشویستی ھستی .. دستانھاوبستبوون بۆ کورد و کورو 
ک بتوانن ل میانیانوە کستییکی ،یکمین ھنگاوەـ چیرۆککانی پش نووستن ٥

.  بوننیانداوشتیی برزەکان و جوانکان ل ددروستی مندان بنیات بنن و، بھا رە
بۆ نموون :ی تگۆیراس(دەربارەیچیرۆک( دەربارە چیرۆک ، ) سۆزید( ،چیرۆک
. ھتد) ... قارەمانتی پشمرگ ( دەربارەی چیرۆک،)نیشتمان پروەری ( دەربارەی 

ککۆموە، زمانی مندان گش دەکات وـ ل ری خوندنوە و گانوەی چیرۆک٦
ل ان دەومنتر و رەنگینتر دەبت، نگی وشکانیـوش و رستی تازە فردەبن و، فرھ

ب .. انیان وەردەگـرن وانکانی قوتابخانشدا، سوودکی باش لم وش و رست تاز
. تایبتی گر ل وانی کوردیدا داوایان لبکن داڕشتنک دەربارەی بابتک بنووسن 



ئو .. انتان ـیرۆک بۆ منداکــ ب بخشینی کاتکتان ب خوندنوە یا گانوەی چ٧
. ان لدەگرن ـھستیان ال درۆست دەبت ک خۆشویستن و بایخیان پدەدەن و رزی

٨وە لو بیرکردن شندزی ئز دەکات ـ چیرۆک ھھن بالی مندا ..چیرۆک چونک
وا.. گرێمبست و ل متڵ وبسوود و ل خۆش و پندیپن ل ن،اھقایتکو

 ن لوە،مندانی بیر بکقوو ب ن ککان بزانن و، دەکتمی موە و وەنشیبک
وردیبۆی ب..را و بۆچوونیان ھب ل چارەسرکردنی کشکانبکنوە وگرکان
زانن دوایی ـتا ب..گوێ دەگرنو دا دەڕۆنچیرۆککانلگڵتا کۆتاییب ئارامی، و وردی 

ئمش یارمتیی ؟..دەگن ب کوێ و ب چی بسرھاتکان،دوایتر چی روودەدات وو
.ئوەی ب شوەیی لۆژیکی بیر ل زنجیرەی رووداوەکان بکنوە مندان دەدات، بۆ 

٩ تییسایدەربارەی ک ش نووستن ککانی پت و چیرۆکقایھ ل لـ گ
زانیاریی و وتان و شون مژوویکان و قارەمانانن، وەکو گنجینیکی ناودارەکان 

..ئوەی ببن ب ئیلھامیان ل داھاتووداوەکو سرچاوەش وان، بۆ ،نامندگشتی وان بۆ 
ردە قارەمـان ( چیرۆکی : بۆ نموونکی نیشتمانی پی) بوارنشیو بۆت ـک رۆز و، ب
ی )شخ محموود(تانی، بۆ یکمین ملیکی کوردستان بۆ شۆڕشگکی کوردسسومبلک 

گ قارەمانکانی یکمین بنکی پشمروەکو )زانـمی رـئشکوتی چ( یا نمر 
، چیرۆکی نبردی پشوای ، چیای ئاگری داغدیلـیا چیای قنمزن،ئیلوولیشۆڕشی 

رەژن ـپاوانتی سرکردەی شۆڕشگ، ش.. ل بردەم سدارەدا ) قـازی محمد( ر ـنم
.ھتد... ، )دوانگزە سوارەی مریوان ( داستانی .. ی کوردستان پروەر)قدەمخـر ( 

ـ خوندنوە یا گانوەی چیرۆککان بۆ مندان ل پش نووستندا،  تکڵ بوونی ١٠
ب ک لگڵ چیرۆککدا .. داکانتان خۆشتر و بھزتر دەکننوان ئوەی دایکان و من
گوزارشت کردنسۆز وبم..ە دەست ب سریاندا دەھنن زەردەخنیکی ناسکو

. خشنشی و شادی و خۆشویستی ب جست و دەروونیان دەبخۆسۆز و تزوویکی 
، ببت ب کارـکی شوانی ـ گر چیرۆک خوندنوە و گانوەی پش نووستن١١

داخوندنوە ل پش نووستنبنگورەش..مندان لسری رادن ..ئاساییراھاتووی
. بت دەخوننوەکاتکی گونجاودال ھر دواتریش ..ب ئارەزوویان خوویک و دەبت 

مندان فری رۆتین دەکن،  .. ـ خوندنوە یا گانوەی چیرۆککانی پش نووستن ١٢
. رۆژانیان دەکن یکانیرۆتینیکارەب پی کات، نخشداڕژی بۆ ژیان و 



کچیرۆسلماندووە ک خوندنوە یا گانوەی ـ توژینوە پراکتیکییکان ئوەیان ١٣
بۆ منداش نووستندا، دەروون خـۆشی و زەیـن تین لیـاڵ فـپراوانی و ـژی و خ

پیوەندی .. ی و توانای داھنانیان پدەبخشن رگشبینی و بوابخۆبوون و ھیوادا
.نز دەکـبھزۆر نوان دایک و باوک و مامۆستاکانیش 

ک چندین کتبی بۆ مندان ) ریتـشارد ولفـسون ( پزیشکی سایکۆلۆژیای ئمریکی 
 ک : " نووسیوە، دەوموو شباوکـان و دایـکان، ھ ت کبئاسان ن یوان کاتی ل

ئوەی ک بم ..بتھانیان ـرۆک بۆ منداکـندنوەی چیـتواویان بۆ خورەخساوی 
بوونی  ساتکانی چیرۆکی پش نووستن، یارمتیی دروست ک.. پویست بیزانن 

گشکردنی ل ان گیشیـکی گـرنرۆ..، لگڵ منداکانیاندا دییکی بھز دەدەنپیوەن
"  منداندا ھینبیری و ھۆش و دەروونی ـرۆش
کن بۆ خۆشی پش نووستن تنھا ھۆکارچیرۆککانیھندێ کس وا دەزانن ک ـ ١٤

بکو ئم چیرۆکان ئاسۆی .. خستن دی مندان و خاوبوونوە و خولکوتنیان 
وان، دان وەکو ئیسفنـج ـمن.. فراوانتر دەکن رۆشنبیری و ئندشیی و بیری مندان

. زۆر لو شتانی ک دەیان بینن یا ل گورەکانوە دەیان بیستن ھیان دەمژن 
گوزارشتکردنی مندان بھز دەک توانای دەربین و چیرۆککانی پش نووستن ـ  ١٥

. ز دەبن ـوونیان بھـج و بۆچـن و سرنـۆگ و رەخـوکۆ و دیالـتوانای گفت
بۆ نموون ئگر .. ـ ھۆکارکی باشن بۆ گۆڕینی رەفتارەکانی مندان برەو باشتر ١٦

یا ئگر .. بکات ەکات  لگڵ کسانی تردا گفتوگـۆ وای لد.. یر ب ـمنداک گۆشگ
. ھمن دەبت و دادەنش و گوێ ل چیرۆک دەگرت جوو ب،منداکی بزو و زۆر

ـ چیرۆککانی پش نووستن ھاندەرەن بۆ ئوەی ک مندان ئرککانی قوتابخانیان ١٧
. وە بنوون شب دنیایی.. وگوێ ل چیرۆککان بگرن یوەب خۆشیتا جبج بکن،

.. دا ببینن ـل داڕشتنی چیرۆک،وانن سوود ل چیرۆک وـان بتـکان و باوکــ گر دای١٨
دابژننترین بابتیش ل بۆتی چیرۆکدادەتوانن یارمتی منداکانیان بدەن و گرا

من وەکو مامۆستایک، ک سی ساڵ ل .. تبگینن ب ئاسانی منداکانیانو،
،تا رادەیکی زۆر.. م دەوتوە ) اری ـبیرک( وانی شبنڕەتیدا، ب تایبتیقوتابخانی 
 کانی بیرکسوودم لتوەی چیرۆکی ئاسان و ساکاردا، اریداڕشتنی بابچوارچ ل

ی ترین بابتـگران.. وەرگـرت انمـودی قوتابییکـان و ژینگی خـب ژیب گردانیان
بیرکاری کچوارچ وە دەمخستککانم زۆر .. وەی چیرۆکخۆشی وقوتابیی ب ب



وق و بوە گۆیشرۆشیاـپکتدەگرتم و، بابالوە نان ل ر ..دەبـووئاسانزۆر بھ
ن،ردـخۆیانم دەکگڕەککیان و ژینگی نزیکی سادەی و کسانی مقوتابییکانودی ـخ

 کانمبنی چیرۆکوکانم ،وھکانی چیرۆکتییسوان و كپا شم.. بزموونم ئئ
چیرۆک ) .. کوردی، مژۆ، زانیاری، جوگرافیا ( بۆ وانکانی تریش بکاردەھنا بۆ 

. بۆ منی مامۆستای فرکر و، بۆ قوتابیی فرخوازەکانم .. باش بوون ھۆکارکی 
ئارەزووی نووسينیان دەخرۆشن .. گوگرتن ل چیرۆک ل الین مندانوە ـ ١٩

. خیایان بکن گوزارشت ل بیرۆککانی.. پخشانک لوانی ب چیرۆکک یا 
دەتوانرت ل .. نیی و نابینرن ئو شتانی ک ناوین و قوارە و جستیانـ ٢٠

دسۆزی، ، سرکـوتن، ئـازایتی: بۆ نموون .. چیرۆکوە منان لیان تبگن میانی 
.ھتد ... ئـازادی،خۆشویستی، راستگۆیی، دادپروەری، یارمتی ،

ن ؟ چـۆن چـیرۆک ھـدەبـژر
دەیان خوننوە یا دەیانن و بۆ منداکانتانـ ئو چیرۆکانی ھیان دەبژر١

گنوە 
 ش لوە نووستندا،پرووی ناوەڕۆک و فۆرم ل ویستن بن پنی مندامی تپ ب :
یا قۆناغی باخچی .. قۆناغی پش چوون قوتابخانی ، کسان)٦ـ ٣(مندانی (*) 

.. تنوە ـان و داڕشـاربن، ل رووی زمـان و ساکـئاسیانساوایان، پویست چیرۆککان
کمبنپویست وش و رستکانی.. بژارد ـبۆ ئم قۆناغ ھئگر کتبکی چیرۆکتان

ل ئامۆژگاری و شکیشوە .. وەنرازانرابتو جـوان زیاتر ب ونی رەنگاوڕەنگ .. 
ک دەربارەی ،دەکنچیرۆک ئندشییکانبحز،اغـمندانی ئم قۆن.. دووربن 

(*) . ک تنپڕن خول) ١٠ـ ٦(کورتبن و ل پویست چیرۆککان . .ندەن ـاژەڵ و باـئ
حزیان لو چیرۆک ئندشییانی، ک پاوانکانیان ،سان) ١٠ـ ٦(مندانی 

ەوەاو ل زمانکانی ترـرۆکی وەرگـحزیش ب چی.. ل توانا بدەرن ،سرکش و
. رن ـەگخۆشیان لوەردزانیاری ب سوود و،ج راکشن وـک سرندەکن، 

یرۆکی ریالیستی و ئو چیرۆک و ـسان، حزیان ب چ)١٢ـ ١٠(مندانی (*)
حزیش ل چیرۆکی ..انکانیان کسانکی ئازا و جیدین ک پاو،انیھقایت

نموون بۆ .. ژووییکانیش دەکن ـکلۆری و میللی و مـسرکشی و ل داستان فۆل



و ئژدیھاک، کاوەی دم، کوڕە ئازاک ـان، قی دمـوسوارەی مریدوانگزە : چیرۆککانی 
رگشمکانی پر، داستانھتد... کانی کوردستان،ئاسنگ .

مندانانی چیرۆکی ــ ھموو دایک و باوکک چیرۆکنووس نین، تا ب پی مرجک٢
رگۆشژچیرۆکی شیاو بۆ جگکانی ..ن کانیان دابسایت دەتوانن لرنتدا، ـئینت

نی ئینترنتدا، ب زماب داخـوە تا ئستا ل .. یرۆکی گونجاو و بسوود ھـبژرن ـچ
. نیی بۆ مندانی کوردمانکوردی سایتکی تایبتیمان

بۆ کتبخان گشتییکانی شارەکاندا، کتبی چیرۆک ل ـ دەتوانن ل بشی مندان٣
بخوازنانانتکمندا ب(باشتریش وایی خواستنی کتیا بۆ بۆ خۆتان ) پسوول

ماوەیک برنوە دەتوانـن چنـد کتبکی چـیرۆکی مـندان بۆ .. منداکانتان وەربگرن 
دەشتوانن دووجار لسر ل کتبخانکانی ئوروپادا بۆ ماوەی مانگک . بۆ ماوە 

. نوەکبیکتری ھرجارەی بۆ مانگکی تر تازەی 
ن، چیرۆک و ھقایت ــ دەتوانن ل ننکان و باپیرەکان و کسانی ب تم٤

.بگنوە نمان وەربگرن و، بۆ جگرگۆشکانتانیفۆلکلۆریی کوردییکا
کوردی ک مامۆستای زمانی،ــ ل زۆربی قوتابخان بنڕەتییکاندا، کتبخان ھی٥

ئوەی کتبی ھانبدەن بۆ ن قوتابخانکان قوتابییکانیاپویست .. سرپرشتی دەکا 
. بخوننوە زن، یا خۆیان بۆیانیان اھمچشن بخوچیرۆکی

تایبتی ل ژووریپویست کوب.. ـ پویست ل ھر ماکدا کتبخانیک ھبت ٦
ب ودانمنبۆ ی خۆشرۆکـب کتبی چی.. مندانیشدا، کتبخانیکی قنج ھبت 

وە یـازننبمندانبۆ ب کتبی ھم بابتی ئاسان و رەنگاوڕەنگ،وی مندانگۆڤار
ب ..ویاناوڕـکتب ببت ب ھ،وری خوندەنوە ببنـمندان ھۆگداییوەتا ل من.. 

.ارییان ـنبیری و زانیـرۆشکیاوەیـسرچ
ئو چیرۆک و ھقایتان بۆ منداکانتان ھبژرن، ک بوا و متمانبخۆبوون وـ٧

کۆتاییان ب کۆتاییکی خۆش و ب سرکوتن ..ھیـوا و گشبینییان پدەبخشن و 
فریان دەکن ک .. ی ـفری ئوەیان دەکن ک ل ژیاندا شکستی و سرکوتن ھدن، 

 وچانکۆشش و لباتی بداندا،و خنخۆڕاگری و کۆک ک نییم شتستناوی ئ
. بت



بکن فۆلکلۆرییکانھقایت و چیرۆک کالسیکی و ـ ناشبت دایکان و باوکان تنھا ٨
.. ب سدان چیرۆکی ریالیستی و جیھانی سردەمیانی تازەش ھن .. ب سرچاوەیان 

.مندانی ئم سردەمدا دەگونجن ک لگڵ ئارەزوو و توانا و حز و خواستکانی 
،، دەستپاکی، راستگۆییخوازیچاک:  ـ پویست بابتکانی چیرۆک ھبراوەکان٩

ھاوڕتی، بھـا،تن، یاسا سروەری، پیاوەتی، رزگرنیشتمان پروەری، دسۆزی
.وبن، ئاراست پسندەکانیان ل خۆگرتوبرزی، نریت جوانکانرەوشت، برزەکان

 روەردەی رەوشتی بۆ مرۆڤ : " سوکرات دەکانی .. پجل نان و ل کرنگترە ل"
یا ..  ب چـیرۆک تۆمارکراوەکـانی سر کاست و سـیدی .. ـ بۆ ل کۆـکردنوە ١٠

. ل پش نووستندا، بو چیرۆکان منداکانتان ھمختنن .. چیرۆککانی یۆتوب
ک ھیـوا و گـشبینییان .. ـ ھردەمیش ئو چیرۆکان بۆ منداکانتان ھبژـرن ١١

.نک ئو چیرۆکـانی ک رەشبـینی و ب ئومـدیان پدەبخـشن .. پدەبخـشن 
کانرەچاوکردنی چند فاکترک ل خوندنوە یا گانوەی چیرۆک

: ل پش نووستندا .. دانـبۆ من
، ک ل چی دەترسن و ل ئوە ل ھموو کسک باشتر منداکانی خۆتان دەناسنـ ١
بۆی پویست ئو چیرۆک و ھقایتانیان بۆ .. دەبتوە لقارس دەبن و رقیان چی

بۆچیرۆکی ترسناک و توندوتیژییان.. ھبژرن ک خۆشی و شادی دەخن دییانوە 
 دایی ئاژەڵ و دەعبای دڕندە و ترسناکیان تو چیرۆکانرن، یا ئبژمونی .. ھبا خ

. ن ـئگینا ترسنۆکیان لدەردەچ.. ک نبن ـناخۆش نبینن و، دووچاری ترس و مۆت
پویست دایکان و.. خوندنوە یا گانوەی چیرۆککانی  پش نووستن بۆ مندان ـ ٢

ب شوەیکی ھونری و فنتازی چیرۆککان و .. رۆکخونکی تر باوکان یا ھر چی
کستییکان، رۆی ی رووداوەکانی چیرۆککان و ب پ.ھقایتکان پشکش بکن

 ویست گۆڕانکابی پوەی پندنکی خون، دەستپکانتاندا بکدەنگ ری ل
چیرۆککان، 

ل کۆتایی .. ب ھمنی و نرمی و ھواشی و، برەبرەش دەنگکانتان برز بکنوە 
تا مندان ھست بوە بکن ک چیرۆکک .. چیرۆککانیشدا دەنگکانتان خاو بکنوە 



و گۆڕينی ئمو جۆی دەست و سرتان.. ل کۆتاییوە نزیک بۆتوە 
ندەموچاویشتا

بۆ نموون ک رووداوکی .سیرکر و گوگر دەبخشن انی کاریگری و جژ ب مند
برخ جوانک ( یا ک رستیکی وەک .. چاوەکانتان بکنوە .. ناکاوی دت پشوە 

ب کورتی .. نن ـبباع،دەتوانن ئوەش السایی دەنگی برخ بکنوە و) .. باعاندی 
. نواندن بکن.. ئکترکی شانۆیی پویست ئوەی چیرۆکخون یا گەرەوە، وەکو 

باشتر وای ل ژوورەکانی نووستنی منداکانتاندا، چیرۆککانیان بۆ بخوننوە یا ـ ٣
تلفزیۆن و رادیۆ و ئینترنت و ھر .. دەبت ژوورەکانیش ئارام بن .. بگنوە 

بۆ ئوەی . .دەرگاکانی ژوورەکانیشیان بگرن .. ئامرکی تری دەنگی بکوژننوە 
.منداکانتان روانین و بیریان ل التان بت ل کاتی پشکشکردنی چیرۆککاندا 

، حزیان ل خوندنوە یا گانوەی ـ ئگر منداکانتان، ل ھندێ شواندا٤
زۆریان لمکن و ناچاریان .. یا حزیان ل جۆرە چیرۆکانک نکرد .. نکرد چیرۆک 
ب ھر حاڵ خوندنوە یا گانوەی چیرۆک ل ھموو شوکدا ل پش .. مکن 

ئاسایی و رۆتین ب الی و ب حزکی دەبت خوویکی دەق گرتووی نووستن، 
. منداکانتانوە 

٥وەش بککاندان،ـ چاوەڕوانی ئوەی چیرۆکانوە یا گندنکاتی خو ل ک ..
.. منداکانتان دەربارەی رووداوەکان یا کستییکانی چیرۆککان پرسیارتان لبکن 

 نییرکی ئش خامت .. ئنیوە دەگو، .. ئ کان بوونچیرۆک ڵ بکت بیر و ک
 وەیکاندا پرسیاریان .. ھۆشیان الی ئوەی چیرۆکندنی خومیان یا خۆتان ل

ب را و بۆچوونی ئوە ،بپرسنل منداکانتان ..  دوای ئوە ل:بۆ نموون.. لبکن
.لم جۆرە .. ؟ .. قلڕەشک بیری ل چی دەکردەوە ؟ یا..دوای ئوە چدەبت 

کاتک ک را و وەمکی باش و جوان .. ئافرین و دەمخۆشیش ل منداکانتان بکن 
.  کن ن کردنیان مئافریو دەستخۆشی ل ل ستایش وشیزیادەڕۆمب.. دەدەنوە 

.. ب ئنقست راوەستن و بدەنگ ببن .. ـ جار و بار ل ھندێ شونی چیرۆککاندا ٦
. ژە ب خوندنوە یا گانوەی چیرۆککان بدەن ـدر،تا منداکانتان پتان بن

وف و ناپاکی و ترس و فوریابن، ئو جۆرە چیرۆکانیان بۆ مخوننوە، ک درۆـ ٧
چۆنک ل .. و دوژمنکاری و چقاوەسوویی و دزی و زیدەڕۆیی ل رادەبدەریان تدان 

ل اردانوەیکی نرنیان دەبت و،ک.. پدەگینن زیانیان.. جیاتی سوود و بنیاتنان 



بۆ . .نن ـدەیان رووخ..مندان ل ڕێ دەدەکن و..رووی دەروونی و رەوشتیشوە 
یا ) پیاوی ھف ( یا ) برمای با ( یا ) گرین دایزەر ( نموون زنجیرە کارتۆنی خیای

.ھتد) ...و گۆڕنت و براکانی دوەک( یا ) علی بابا و چل دز ( یا ) سوپرمان (
.. ئگر منداکانتان، داوای دووبارە خوندنوەی یا گانوی چیرۆککیان لکردن ـ ٨
.. نکای ل خوندنوە و گانوەیانب پخۆشحاییوە، ب کمک گۆڕا.. مبن زارب

ھر وەکو ئوەی ک چیرۆککی تازەیان بۆ بخوننوە .. ب چژ و تامکی شیرینترەوە 
. وەپشکشیان بکن..چند جارە و دووبارە .. یا بگنوە 

ئوەش وەکو ئوان پبکنن .. ـ لگڵ پکنین و رووخۆشی و گشی منداکانتاندا ٩
تا منداکـانتان وا ھست بکن، ک ئوەش .. و، رووی خۆتـان خۆش و گش بکن 

. بشداری ھست و نست و خۆشی و ویژدان و دەروونیان دەکن 
. نرمی و ناسکی کۆتایی پبھنن ـ کۆتایی ھقایت و چیرۆکککانتان ب خۆشی و١٠

بوون ک ئو مبستان بدۆزنوە ک ئامانجی چیرۆکک .. داواش ل منداکانتان بکن 
.ژیانی منداکانتانوە گرێ بدەنبپندە جوانکان و مبست باشکانیش، .. 

ست باوشک ـ چند جارک ل کاتی خوندنوە یا گانوەی چیرۆککاندا ب ئنق١١
وازە ـئم ش.. وەکو ئوەی ک خوتان بت .. دەست ب دەمتانوە بگرن ..بدەن و

. لوانی ئوانیش خاوببنوە .. کاردەکات سر منداکانتان و 
ئایا ئگر ئوە ل شونی .. ل منداکانتان بپرسن .. ـ ل کۆتایی چیرۆککاندا ١٢

؟ ..ان ب کامین؟ سرسام..چیرۆکک بوونای چیتان دەکرد یتییکانی پاوان یا کس
"وەک نخشی سر برد وایـ .. فربـوون ل مندایدا : " وەکو دەن .. ل کۆتاییدا 

٢٠١٦/ نرویـج / رەزا شوان 


