
رەزا شوان.. گرنگییکانی چژی ئدەبی بۆ مندان

 ،ش و جوانی ژیانکی گیندەب وئ کیت ر گوزارشت لدا نووس
بۆ پگیاندنی ئدەب کار .بیرۆککانی دەکاتل ھیوا و ل ھزر و 

ل بھا کۆمیتی و شتواو دەکات، پشتیوانیکستییکی
چژی دروست و ئاراستی برەو جوانی ئدەب . رۆشنبیرییکان دەکات

پکدەھنت، ل ھموو ئو شتانی پیوەندییان ب ژیانی رۆژان و کۆمیتی و ب شارستانییوە 
یھ .

، جوانی دەقی ئدەبیھزی ونی الوازی و بالیکسی تاک، ل ھستکردنی بچژی ئدەبی توانایکی
. لی لووتالبتیا،لدەکات خۆشی لو دەق ببینی ک وا

ھست ناسکن، خیاڵ فراوانن، مندان ک لدایک دەبن، ھر ب زگماکی و سروشتی، دەروون پاکن،
.شیرینن، خۆش چژن، جوانیخوازن، ، پن ل خۆشویستیسۆز 

کارئاسانی بۆ کاتی گورەبوونیان دەکات، چونک ئوەی ک ب منای فری دایدا،چژی ئدەبی ل من
بۆی پویست یارمتی ئوەیان بدەین ک ھر ل منداییوە چژ ل . دەبن؛ ھرگیز ل یادیان ناچتوە

. ئدەب وەربگرن

، ب پی سروشتی کارە ئدەبییکان،مندان ب پی مۆرک و تایبتمندییکانی قۆناغکانی ژیانیان
کوات دەتوانین مندان لسر . بپی ئامادەیی و تواناکانیان؛ دەتوانن چژی ئدەبی بدەستبھنن

. چژوەرگرتن ل ئدەب، رایانبھنین و پیانبگینین

ردنی ، لسر گشکئدەب ھونرە، ھونریش نیشتمانی جوانیی، پیوەندی چژیش ب ھونرەوە
ئدەب ئو توانایی ھی ک ھۆشی مندان ب ھموو ئو . ھستکردنی مندان ب جوانییوە وەستاوە

. ژنن و خۆشیان پدەبخشنوشتان مست بکات و زاخاوبدات، ک دەیان ورو

ویستن زۆر گرنگ و پدەبی بۆ منداژی ئچ ن بووە بدەبی مندادا ئردەمم سل چونک ،
ۆ بشبنڕەتیفاکتر و مرجکی گرنگ و بووە ب و نتوەیی،ستییکی زور گرنگی نیشتمانیپوی

 وە؛ چونکتیییستیاری و کۆمروەردەیی و ھرووی زانستی و پ ن لکردنی رۆشنبیریی منداشگ
نا و ل گشکردنی توائدەب کارتکردنکی ئرنی گورەی ھی ل زاخاودانی ھۆشی مندان

ھوشییکانیان و ل سۆزداری و ل بھرە و ئارەزووەکانیان، ل ورووژاندنی ھستیان، ل ختووکدانی 
. چژی ئدەبییان

 ی فراوان، لیاخ جوانی، ل ە لپ ،کی پاکن، جیھانجیھانی مندا ک ،روون و ئاشکراش
، ل قسی ی پاکۆز و راز و نیازل خندە و پکنین، ل سخۆشویستی، ل ھیوا و خونی شیرین، 

.خۆش و سیر و سمرە، ل سادەیی و ساویلکیی
ئوەی لسر ئم پویست، ئوەی ک ھمیش پاپشتیان بین، یارمتیان بدەین، ھانیان بدەین،

ب یان بکین، رنمایی باشیان بکین، پویست خۆشمان ب کرداری ببین ب نموونی باش و چاودری
ن، ک ئو جوانیی سروشتییانیان، ئو خیا بو بارەشدا ئاراستیان بکی. پشنگ بۆیان

خۆشویستی و سوودبخشیدا نیشتمان پروەری و فراوانیان، تواناکانیان ب ئاراسی کارجوانی و 



.ئاراستبکین
،ین زۆریان پھرەمنداب ن لپ ،باردای ی فراون،زۆریان لیاخ وە و لزی دۆزینح ل ،

.داھنان، ل تاقیکردنوە و زانین و فربوون و وەرگرتنی زیاتر و زیاتر
ل مندان ب سروشتی حز ب ھموو شتکی جوان دەکن، چژکی ئدەبی زۆر ل چیرۆکی خۆش و 

. گۆرانی و سروود وەردەگرنل ھۆنراوەی ناسک و ل شانۆ و 

، باشترین رگش بۆ ئوەی مندان ھۆگری کانی چژی ئدەبی بۆ منداندین سر گرنگترین گرنگیی
: خۆشی لوەەربگرن، ب کورتیئدەب ببن و چژ و

.ئاشنیان بکینەنگ گشونداری رەنگاوڕب پرتووکیب گۆڤار و ،پویست ھر ل منداییوەـ ١
وە خوییمندا ر لوەیان ال نھویست و ال دنخۆش میشھۆگری ھ ین، تا ببن بشیرین بک و ب

یارمتیشیان بدەین ل ھبژاردنی ئو دەق و بابتانی لگڵ تمن و توانا و ،خوندنوەئالوودەی 
رەنگاوڕەنگی ونداری پرتووکی،تپکداسپویست ل دە. نلبارزمان و لگڵ ئارەزووەکانیان دا 

جوانی رەنگاوڕەنگ زۆر یارمتیدەرن، بۆ ئوەی مندان ب ئاسانی ونی. ئاسانیان بۆ دابین بکین
ب خوندنوەی تواوی . فری خوندنوەی وش تازەکان و رستکان ببن و ل واتاکانیان بگن

مندان و ۆڤاریگ. ل مبستی نووسینک بگن.بابتکش، دەتوانن بیرۆکی دەق ھبھنجنن
گش و ئاسان، بۆ مندانی قۆناغ سرەتاییکانی مندان، زۆر بسوودن بۆ پرتووکی رەنگاوڕەنگی

. چکرەکردنی چژی ئدەبی الی مندان

٢ ت، ببکانیان ھڵ مامۆستاکانی منداگییان لمیشکی ھیوەنددایکان و باوکان پ ویستـ پ
گ ل کتبی بجب، داکانیان ی منرپکوە ھاندە. تایبتیش لگڵ مامۆستایانی زمانی کوردی

یاردراوی قوتابخانوەی بندنبی خوکت جۆرەی ، بمژی یشترھن، ئارەزوو و چئاشنایان بک
ن لو بابتانی ک پویست منداکانیشیان سرپشک بک. خوندنوەیان ال گرنگ و شیرین بکن

بۆ ھاندانیشیان پویست ستایش و . دەکن و چژیان لوەردەگرنب خوندنوەیانخۆیان حز
. ک چند کتبک دەخوننوەئافرینیان بکن، پاداشتیان پشکش بکن، دوای ئوەی

ب نمایشی شانۆیی و ئاھنگی گۆرانی، ـ گر بکرێ، منداکانتان برن بۆ کوڕ و سمیناری ئدەبی و٣
، بۆ ئوەی ببینن و ببیستن و بزانن، دوایش تایبتیش ئو چاالکییانی پیوەندییان ب مندانوە ھی

بزانن تا چ . ب شویکی  ئاسان رای ئوان و خۆشتان دەربارەی بابت پشکشکراوەکان باس بکن
. رادەیک منداکانتان ل بابتکان تگیشتوون و چژیان  لوەرگرتوون

و ئازادییوە ستی و راشکاوییوە ـ بری ئازادی ل منداکانتان مگرن، با ب ئوپڕی سرب٤
ا نیی، بکو ھستکانیان بکن، چونک چژی ئدەبی تنھا ل خوندنوەدو گوزارشت ل ل سۆز

، بو خۆیانەزووزیرئاب منداکانتان ببخشن، بۆ ئوەی ب ئازادی و پویست رووبرکی باشیش
وخۆیان دەیان وازەش کرتش کانۆچوون و باو و گوزارشت لستنھان بک .

٥رتووکخانگومان پندا، ی گشتی ـ بژیانی مندا ل یکی گرنگی ھئارەزووی رۆ وەی ببۆ ئ
خۆیان، ب خوندنوەی ئو بابتانی ک حزیان لدەکن خۆیان مستی خوندنوە بکن، سامانی 

ھانی منداکانتان بدەن بۆ ئوەی ببن پویست . زمان و رۆشنبیریی گشتیشیان دەومنتر بکن
پرتووکخان و ب دۆستی پرتووک و خوندنوەش بببت ب سردانکر و ئاشنای ھمیشی



باشتریش وای ک ل ماوە، پرتووکخانی تایبتی خۆیان . پویستییکی گرنگی ھمیشی ژیانیان
رەنگاوڕەنگی ئاسانی زانیاری و ئدەبی بۆیان ھبت، ب گۆڤاری مندان و کۆمک کتبی ونداری 

. بازننوە، تا ل منداییوە ئاشنای پرتووک و ھۆگری خوندنوەبن

وەمی راست و دروستی ھموو پرسیارەکانیان . ـ ھمیش ھانی منداکانتان بدەن بۆ ئوەی بپرسن٦
. رسنئوەش دەربارەی ئو بابتانی خوندیانوە لیان بپ.بدەنوە

٧زمان و ل ن لژ وەرگرتنی منداست و بیر و سۆز و ـ چتیدەرە بۆ چاالکردنی ھکانی، یارمجوانیی
. بکاربھننوژدانی، بۆ بدەستھنانی توانای چژوەرگرتن، بۆ ئوەی ب جوانیش زمانکیان

:وەکوـ ئو مندانی ک چژی ئدەبییان ھبت، گل شارەزایی بدەستدەھنن،٨
 کانیان و لبیرۆک شان، گوزارشت لکنو ئاخاوتن و نووسین یا ب زمان، ب دەتوانن ب

بۆ ،دەبتئامادەیی و ئازایی ئدەبیشیان. گشتیشیان دەبترۆشنبیرییکی. ھستکانیان بکن
. وەمی یکسردانمان ودەربینی راستوخۆ و

ب دروستی . زیاتر و ئاسۆیکی فراوانتر بۆ مندان دنتدیـ چژی ئدەبی و زمان، بوارکی ٩
ئمو چژی . ھسوکوت دەکن و ب ئاسانی تکی کۆمڵ دەبن، ھستی مرۆڤایتییان زیاتر دەبت

گۆشگیری، خمناکی، شلژان : نرنی مندان دەکات، وەکودەروونی ئدەبی چارەسری گل الینی 
. ل ھوستکانیان

باش و ب پشنگ بۆ منداکانیان و موونیـ پویستیش، دایکان و باوکان و مامۆستاکان، ببن ن١٠
باسی چژ ئدەبی و خۆشی ئو بابت و پرتووکان بکن ،بۆ قوتابییکانیان، ئگر ئوان بخوننوە

 کانیاکوەی مندابۆ ئ یباشترین و ئاسانترین ر موە، ئتندوویانکانیاننخوو قوتابیی،
. و حز ب خوندنەوە بکنچاویان لبکن

ب داخوە ل ئمۆدا، ل کم ل ماکاندا پرتووکخان ھی، رژەیکی کمی دایکان و باوکانیش 
ئمش خاکی نرنیی بۆ گشنکردنی رۆشنبیری و ئدەبی مندان . پرتووک و گۆڤار دەخوننوە

.یو چیژی ئدەب

ل کۆتاییدا دەموت ئوەش بم، مرۆڤ ھرچند  پشبکوت، ھرچند تکنۆلۆژیا شتی تازە و 
تیسنوە. رتر دابھتنکان دەمردەمژایی سد وە، بندنخ و گرنگی و سوودەکانی خوبای .

ن     رەزا شوا
)٢٠١٧/ ئاوگوست/ ی٢٠: (نرویج


