
ئدەبی مندان دالدوانن فۆرم و ناوەڕۆک
رەزا شوان

ئدەبی مندان، ئدب و ھونرە، گرنگترین لق ل لقکانی رۆشنبیریی 

ئدەب بۆ مندان، :" دە) ران بۆسلین(ل بارەی گرنگی ئدەبی مندانوە، شاعیری بولگاری.. مندان

" وەکو شیری دایک و ھوای پاک وای، ک پویست ھبن

ما و پرەنسیپ مرج و بنکۆمک پویستی وب پی)ھۆنراوە، چیرۆک، شانۆ(ئدەبی مندان 

تدەنسور ک ،ت ولیدا بگونجکانی منداڵ قۆناغکانیگوز،گون خواستھیوا و  خ ان ارشت ل

،خیای شیرین نییل ناوەڕۆک و بھا و مبست و ل بشی ئدەبی باشی مندان، تنھا .بکات

ونی و وش و رست ان و، ـو، زمشوازی نووسینمیشفۆرمیش بش گرنگی ترتی، فۆربکو 

ئدەبی مندان  سرناوی بابتکانییشپویست.. گرتوەھونری جوانی رازاندنوە دەو، رەنگ 

.نووسینکان دابابتی ی لگڵ ناوەڕۆکنگونجاوب

ل کارکھموو..رداھر کارکی تل ئدەبی و ان و کاریخیاڵ زۆر گرنگ ل داھنبگومان 

. ب خیاڵ ل ھۆشی مرۆڤدا برجست دەبپشدا، 

واتین فۆرم و ناوەڕۆک، دووکنن، یا بدەبی منداری ئواوکوە نووساوی تکزی پرەگ

لم بارەیوە نووسری .. ، ل یک جیاکردنوەیان زەحمتدادوو گیانن ل یک جستو دووانن

ل  نوان فۆرم و ناوەڕۆک دا، ،پویست دنیابین ل گرنگی تواکری" :دە)ئحمد نجیب(میسری 

ب یکتریبل یک جیا ناکرنوە، ھریکیان تواوکری ئوی تریان، ک ب ھیچ شوەیک

"پکوەیان ببستینوەبکو پوییست ب پی پوەرە دروستکانی ئدەبی مندان.. ناتوادەبن

کردنچاپشوەی ون و رەنگکان و قوارەی پیتکان و ھر یک ل ل ئدەبی چاپکراوی منداندا، 

و دەزگاکانی انپویست نووسربایخیان ھی،گرنگی وین و رازاندنوەی ھونریش، دیزا، و

. الینش فرامۆش نکنراستی و ئم کردن،چاپ

ممبست و بھا ئدەبییکانی ئدەبی مندان لو ب چی ب کورتی زۆر دینوە سر ناوەڕۆک، 

:ریزبند دەکیندا یکۆمحوت



رووی جستیی و یوە ھی، لمیان پیوەندی ب خودی کس خۆئ:یکۆمی بھای خودـ1

ھۆش و دەروونی و ھوە، بۆ نموونوتسوک :ندروستی، رووخسار، چاالکی، راستگۆیی، گونجانت

.ھنیش چندین خستی کسی ترئمان و ، بوابخۆبن، ، گشبینی، ئارەزوو، خۆڕاگریب باشی

پیوەندی بو خستانوە ھی، ک ل کسانی کۆمدا ھن، ل :کۆمی بھای کۆمیتیـ 2

: نیان لگڵ یکتری دا، لوانشپیوەندییکانی نوانیان و، ل شوازی رەفتار و ھسوکوتکرد

ویستی و رسانی خۆشسوکار و کوان کن تز لش کردنی یارمشکویست، تردا، پسانی پک ی ب

بووردن،ھاوکاری، بھتد...خشین، ل.

: وەکوھی،وەمرۆڤپیوەندی ب ھموو ئمیان :کۆمی بھای نیشتمانی و نتوایتیـ3

ھاوبستبوون و سۆز و خۆشویستی بۆ نیشتمان، شانازی کردن ب گل، رزگرتن ل داب و نریت و 

ل پناوی گل و نیشتمانخۆبەختکردن ل کلپووری نیشتمانی، ئامادەبوون بۆ خبات کردن و، 

.ھتد...،دا

وەستیش نیی ب پیھی،ئمش وەکو مرۆڤ پیوەندی ب مرۆڤوە :کۆمی بھای مرۆڤایتیـ4

وکراتی، یکسانی، دادپروەری، ئازادی، دیم: موان ھی، لوانشسوودیشی بۆ ھکات و شونوە،

بانگش بۆ ئاشتی و پکوە سازان و ژیان، گزپرستی و جیاوزی، ئاشتیخوازی،رەتکردنوەی رە

.ھتد...بخشندەیی،پیاوەتی،، چاکخوازی و نگ و سروشت پارزیرووحی یارمتیدان، ژی

: ئاراستکردن و رنمایی کردنی مندان، بۆ بھا باکانی وەکو:کۆمی بھای پروەردەییـ5

، دانرزگرتن ل کسانی تر و ل رای جیاواز، چاندنی رووحی یارمتیدادپروەری، یکتری قبوکردن، 

اوکاری، ھاوخۆشی، ھاوخمی، رزگرتن ، خۆنپرستی، ویستنی برژەوەندی گشتی، ھخۆشویستی

.ھتد... ل یاسا و دەستوور،

مرۆڤ ب سروشتی حزی ب خۆشی و شادی و، ب :بھای خۆشنوودی و جوان ویستیکۆمیـ6

حزی ب یاری و شادیی، .. ب ھمچشنیی ھی، رەنگینییجوانی و قشنگیی، ب فرە رەنگی و

شایی و سما و ھپڕین، ب بزم و رەزم و سوعبت، ب دەخن و پکنین، ب گۆرانی و ب زەر

وتنوە و جوان دەرکو.. جوانی و خۆڕازان گوڵ و باخچ ن و سروشتی جوان و ،بدیم ب

یرانھتد...،س .



اھنان و ب رۆیب د.. پیوەندی ب بوابوون ب زانیارییوە ھی:کۆمی زانستی تیۆریـ 7

خۆشویستیی زانستی و زانیاری، خۆشویستی خۆدەرخستن و : وەکو.. ل پشکوتن و خۆشیزانیاری 

.ھتد...توانا دەربین، ئارەزووکردنی خوندنوە، ئارەزوکردنی گوڕان و داھنان و نوخوازی،

یا ل .. گشتی سردەکوێوەکو تبینی دەکین پۆلین کردنی ئم بھایان، ل تایبتمندییوە بۆ

بھاکانیش تکوی و پیوەندییان ب . .بازنی خوودی کسییوە، بۆ بازنی گشتیی مرۆڤایتی

.ئق تکھکشن..یکوە ھی و

، گونجاوبن لگڵ قۆناغکانی پیویست ل ھموو روویکوە، فۆرم و ناوەڕۆکی ئدەبی مندان

نووسین بۆ مندان پویستی ب شارەزایی پروەردەیی و .. ییکانی ھر قۆناغکتایبتمند.. مندای و

.. کارکی  زۆر ھستیارەنووسین بۆ مندان .. فرھنگی زمانی مندان ھیب دەروونناسی منداڵ و 

پویست نووسرانی ئدەبی مندان، ھموو مرج و بنما و پرەەنسیپکان و ئامانجکانی ئمۆ و 

لم.ھموو داھاتووشن.. ل ئمۆ ونکندان بشچونک م.. ندان ل برچاو بگرنداھاتووی م

پیرۆز و باری چ ئرککیک چوونت بن ن روانگیوە، نووسرانی ئدەبی مندان دەب ئوە بزان

.. گران بھان وگوھریان منددەبی بۆی نووسرانی دسۆز و شارەزا و پسپۆری ئ. .ەوەچارەنووساز

چونک ئمان رۆکی گرنگیان ھی .. رۆیان برز دەنرخننئرک و ، ول ھموو وتکدا جی رزن

.. داھاتوویکی گشتر و شیاوتردانوەیکی زۆرزانتر و دروستکردنی لداھنان ول ل گۆڕان و 

کۆش و و تاوەر باترین بورج و ئایندەش، زۆر قورسترە ل دروستکردنی دروستی مرۆڤی دروستکردنی 

. تالری چند نھۆمی

) فرەنسیس فیدال(ل بارەی گرنگی رۆی نووسرانی ئدەبی مندان، نووسری فرەنسی 

ن دەتوانن :"دەدەبی مندارانی ئژ و نووسکو خودی جیھان ـ بگۆڕنیخۆشچم " ی  جیھان ـ بئ

 قس نھا برەنسیس تی فو بۆچوون کی رۆشنبیری و قسگراودکو بدی، ب تز نایو ح

دەوت ل بواری ئدەبی مندان و شونخونی و کۆشش و کاری جدی شارەزایی و توانای بواری نووسین 

.دا

رەزا شوان

٢٠١٧: نرویج


