
رەزا شوان.. ی داھنرمندانپروەردەکردنی 

ھن وبگومان شارستانییتکانی مرۆڤایتی، ھموو ئو شت سیر و سمرانش، ک ل ئمۆدا
تاقیکردنوە کۆندان و کۆشش و ھۆش و، ھموویان بری زادەی بیر و توەوەمرۆڤ ل بریاندا حسا

بیرکردنوە و کۆششی ل سایی سایشل دوای ساڵ.. و کاری برجستکردنی داھنرانن
وراوە، چونک مرۆڤ ھمیش نوخوازشتی تازەتر و سیر و سمرەتر دن ئاداھنراندا،

.ناکاتبستووچقژیانکیب سواوبوون و سبوون و حز ب پشکوتووخوازە،

لباری ئوتۆیانمندانی داھنر، لوەدای ک چۆن بتوانین زەمینیکیپروەردەکردن و پگیاندنی
راست ک داھنان بری زیرەکی و . بیرۆککانیان بکنب خیاڵ و گش ب توانا و بۆ بەخسنین، تا

برز زۆر داھنر، پلیکی ینیی ک مندان، مرجئوەیان سلماندووە، بم لکۆینوەکانیژیری
ب ئمو داھنان .زیرەکی ناوەندی بتمندای داھنر پلیکلوانی. بای زیرەکیان ھبتو 

پروەردە مکن، ک دەبت ل بۆاری ری ناگرتوە، منداکانیشتان بم چمکزانیابواری تنھا 
بۆچوون و ئم . داھنرتوو و بادەستبن، ئگینا نابن بزانیاریدا، سرکوتوو و ھکو

بۆاری زانیاری، : توەدەگری مرۆڤداھنان ھموو بوارەکانی ژیانچونک ھی ،کیتگیشتن
.تاد...،وژەیی، رۆشنبیری، ھونری، وەرزشی، تکنۆلۆژی

، ، ک تووشی دامان و رامانمان بکننییمندانی داھنریش، کارکی ھندە گران و ئستم پگیاندنی 
یردەوابوون ھی زۆر و بویشتن و ھگت ویستی بھاندان و . پ ویستی بدەستخۆشی و پ

.دابینکردنی زەمین ھییارمتیدان و پشتگیریکردن و
تنیا ب بم. ھیوای ئوە دەخوازن، ک منداکانیان جیاواز و داھنربن،ھموو دایکان و باوکان

.ھیواخوازی ئم خواستیان نایاتدیحز و 
دەب ئوەش بزانن، ک ھر منداک ئاستکی بکراوی زیرەکی و توانای بیرکردنوە و خیاکردنی 

.بیانکن ب داھنرھی، ب زۆر و ب فشار ناتوانن 
 ک یان وایندێ پشتا(ھدا ھس ل(ەماوۆی زیرەکی ب ی)دا بیستس ربوون و )لی فڕ ی زیرەکی ل

ی، پیان وای ک م زانایانی پروەردە و دەروونناسب.وەرگرتنوە گشدەکات و پشدەکوت
پداویستییکان و ھۆکارەکانی گشکردنیپروەردەی دروست و راھھنانی برنامیی و دابینکردنی

بیرکردکردنوە و خیای زانستی و بیرۆکی نوێ و تواناکانی داھنانی مندان، ل ڕی بھرە و 
. داھنر نبووەکس ل سکی دایکییوەب کورتیش.. اھنان برجست دەبتتاقیکردنوەدا، د

ئایا دەتوانین ئو توانا و خونانی ک مندان ھیان، گشیان پبدەین؟ ئایا دەتوانین منداکانمان 
بھرەکانیاندا، برەو قۆناغی داھنان سریان بخین؟ ل وەمدا، دەین بسر پیژەی شارەزایی و 



گرینئنری ئازادییان لیاندا، بگ ژبین لر پشوودرتیدەر و پشتیوانیان بین، گھاندەر و یارم ،
. دندی،ئوەی ل منداکانمان دەخوازین

:چمکی داھنانچند پناسیک بۆ 
بیرۆککانییوە، ل خیاڵ ول ری گوزارشتکردن داھنان کردارک، ک داھنر ھوی ئوە دەدات، 

.کۆموە تازەیب الی بسلمنت، بۆ ئوەی شتکی برھم بھنت، ک بالی خۆی و خۆی 

، یا ی تازەریتابلۆیکی ھونھۆنراوەیکی تازە، :، وەکوداھنان دەرئنجامکی داھنانی دژەباوە
. تاد...تیۆرکی زانیاری تازە،

و مندای داھنر، ئو مندای ک جیاوازە و توانایکی ھۆشی بای ھی، ل ئاستکی زیرەکی 
ل یکک ل بورەکانیشدا، لگڵ . ئوتۆشدای، ک ل ئاستی دیایکراوی ئاسایی باترەتگیشتووی 

ھی، ئایا ل بواری زانیاری ، وژەیی، رۆشنبیری، ھونری، مندا ھاوتمنکانیدا، جیاوازای
. بتداھر بوارکی ترل وەرزشی، یا 

خۆسلماندن وو خۆھقورتاندننداھنر، منداک حز ب خۆبردن پشوە و خۆدەرخستمندای
. دەوتپرسیارەکانی و وەمی دروستی تپرسیارکرە، دەپرسبزانت، منداکیشت دەکات، دەیوت 

 ە لر، ھۆشی پنی داھکورتی مندا یاڵ و بو پرسیارخ ونبیرۆکخ ە لدە، پ ، ت بوی
یان بکاتپراکتیکی تاقیان بکاتسترجو ب .

. داھنری وزەی کارەبا و گـۆپ و زیاتر ل ھـزار داھنانی ترای داھنر، ـکزان) تۆماس ئدیسۆن(
 منداکات کی بدیزۆر پرسیاری دەکرد،بووڵکسچ کپرسیارب، ھ دەکردایکی ل .. ھاتوای ل
دیسان ئدیسۆن لیانی .. وەمیان دەدایوە) نازانین(ب . ل پرسیارەکانی بزاربوونیکخکی

یتی ، ک تا ھتای مرۆڤامزنبوو بو زانا داھنرە،زۆر پرسئم مندا بۆ نازانن؟ئی : دەپرسی
.قرزاری ئوەن

:خستکانی مندای داھنر
١نقورتکی خۆھر، : ـ مندانی داھوەمنداک دەکاتموو شتھ بیر ل ،یاڵ فراون و کراوەیخ .

، ئوەی نایزانت دەیوت بیزانت.دەرکوت و بوونی ھبتھمیش دەیوت خۆی برت پشوە،
یزانیاریی نوئاشنابت و شتکانی دەوروبریبپیوەندی ب ئموە ھبت یا نبت، دەیوت 

وتدەستبک .کانی تاقیکان وشتکانی یاریکردنتوە وەکوبابئۆتۆمبیل، :دەکات ،بووکۆک ،فرۆک
وبارە پکوەیان ھویش دەدات، ک دوھدەوەشنتوە، بابتی پارچداری تر، پارچکانیان لک 

.بنت
لوانی وەکو . دەبنو پست منداکانیان نیگران رەفتارانیچشن ھندێ ل دایکان و باوکان، لم 

تک بابردەست الکانیسزادانبکانیان لیان بگرنبیارییدەن و ھ . ن لستی مندابم مب
پکوە نراون و چۆن دووبارە وەکو خۆیانی ھوەشاندنوەی ئو بابتان، ئوەی ک بزانن چۆن 

مندانی تا تمن پج سان پویست دایکان و باوکان، لو جۆرە بابتانیان بۆ بکن، ک .لبکنوە
 ن(واتی مندانی قۆناغی باخچبتوانن ) منداننیان بھوەوەش کدووبارە ووەیان بنپوە، وەکون:

.تاد...موورووی دەنک گورەی رستکراو،باغ،وکیبومیکانۆی رەنگاوڕەنگ،
نیی، نرم و و خۆشباوەڕ و خرابیار ھش و شپرزە ، مندای داھنر: ـ منداکی نرمەوە٢



مبستیشمان ل نرمەوی، بیرچقبستوو نیی. ،رخۆی ل چارەسرکردنی کشکانیلس
و سئ ،کی رۆتینی دەقگرتووی نییوازکی دیاریکراو و شیدوای ربیرۆک ب ،ست و رەھایب

.ھبژاردە و چارەسری تریشدا دەگڕت
و گشدەکات، زوو فری وش و رست و قسکردن زمانی ب زوویی مندای داھنر، : پاراوەـ زمان٣

.نکانی زیاترەھاوتمھاوڕێدەبت، دەستکوتی زمانی، ل سامانی زمانی گوزارشتکردن 
٤خۆیوابـ ب : ز و بھ ی بوا و متمانوە دەکات، بتی خۆیسک ر، شانازی بنداھ مندا

یردەمیش . تواناکانی خۆی ھرووخۆش:ھ ،شبینگندەخو بدەرە، ، لنخۆڕاگرە، کۆ ،ی
.، پرتووک و گۆڤاریش دەخونتوەخۆشقس
و ھموو دەپرست)پرسزۆر( سیما گرنگکانی مندای داھنریکک ل: ـ زۆر دەپرست٥

، ئوەی بۆ؟ چۆن؟ بۆچی؟ بۆ ئوەی: ھستوەرییکانیشی بکاردەھنت، رۆژی ب دەیان جار دەپرست
.بیزانت، یا شتی زیاتری لسر بزانتنایزانت دەیوت

نابت دایکان و باوکان و مامۆستاکان، وەمی دروستی پرسیارەکانیان ندەنوە، یا ب ڕیان بکن و 
ئگینا زۆر لسر مندان و لسر ئو کسانش .. وستیان بدەنوەرنادسقت و وەمکی ھ و 

رەنگ مندان پرسیاری سیر و نابجش بکن، ھر دەبت .. وەداونتک ب ھ وەمیان ،دەکوت
نکی ئرنیی و نیشانی الیزۆر پرسیارکردنی مندان، .. نوە دروستی و گۆنجاوی وەمیان بدەب

زۆر .زیرەکی و ژیریی نان و باوکانیدایکلکانیان دەمندا د، بن: نابوە ،دەمتان داخئ
:بۆی.ھمقورتننداقس و باسکن ل ھموو مندان و خۆتا

" ـ یـتا تمنی سیانزە سايم، وامدەزانی ک ناوم ـ دەمت داخ:"دە) یۆنامات(
کردنپرسیارشوازی ، واتا دەبستیربازەمل فرکردنی قوتابییکانیدا، زۆر پشتی ب)تاسوکر(

دال فرکردن) ربازی سوکراتی(ب ژان و وانبانپروەردەکارل ھندێکی تا ئو رادەی.دانوەوەم
.ناوی دەبن

، پشەو، ب سردەستب نر، حزدەکات ببت، ب سرکردە،مندای داھ:ەیی ھیدسرکریـ حز٦
ل نو گرووپ و .حزیش دەکات ھمیش یکم بت. ببت بخاوەنی بیار. ی مندانگرووپب رابری 

را و بۆچوونکانی تواناکانی خۆی دەربخات، رۆی ھبت،. ھبتکۆمی منداندا، ئامادەبوونی
.بھند بزانن

.همندای داھنر،خاوەنی خیاکی فراوان و بیرکی تیژ: یافراوان و بیرتیژەـ خ٧
٨ترس و ئازایر، : ـ چاوننی داھمندا ،ترسرکیش و چاونکی سمندا واوە کار و بب

برپرستی دەرئنجامی کارەکانی. نپنادەھ و شکستییکانی کۆی. تاقیکردنوەکانی ئنجام دەدات
.ھزە و دان ب ئستمدا نانتبیکیئیرادەخاوەن . ھدەگرت

 فشار بخنسری و سنوورداری حز بوە ناکات کمندای داھنر، : ـ حز ب سربخۆیی دەکات٩
وت پشت ب نای. بکن، حزیش ناکات کسانی تر، دەست ل کارەکانی و ل بیارەکانی وەربدەن

ب ئوپڕی ئازادی و . ت پشت ب تواناکانی خۆی ببستتدەیو.کسانی تریش ببستت
.وە بیار بدات و رەفتار بکاتشسربخۆیی

دەداتوە و یان لکدەکات وشتکانتبینی ب خرایی و ب وردی مندای داھنر، : یوەـ خرا لکدەرە١٠
ب خراییش بت، ب خرایی لکیدەداتوە و یشگر رووبڕووی کشیک. ھیاندەسنگنت

.ۆزتوەچارەسرک بۆ خۆی دەد



:چند ھنگاوک بۆ ب داھنرکردنی مندان
.تی منداکانتانی کسالین جیاوازەکانا و، توانرە و ـبھدۆزینوەیـ ١
بۆچی وناو زانین . ناوبردن و پۆلنکردنی، ھموو ئو شتانی ل برچاوی منداکانتاننـ ٢

.بکارھنانی ئوشتان، گرنگن ل کرداری داھناندا
شوەیکی سیرکردنی کنا تلفزیۆنییکانی پروەردەیی و فرکردن و خۆشیبخشکان، ب ـ ٣

.لبار، ک ھست ب بزاری وەرستبوون نکن
بکن ک گش ب زیرەکییان ئو بابتانشیان بۆ دابین .بابتی یاریکردنی تازەیان بۆ دابین بکنـ ٤

ندەک.ن لنانی ھۆشی منداوەیا بۆ راھر بیرکردنبپرسن،سیان لتی .متدان مس ب
سوزە وک خیار، برزە وەک چنار، مزرە ":وون، ئم چیی و چی پدەنبۆ نم. کوردەواریمان ھن

"وەک ھنار، ل دوە دەیھنن بۆ شار؟
.لسر ھمیش کۆششکردن و ئارامی و دانبخۆگرتن رایان بھننمنداکانتانـ ٥
ھوی . دەربنرابھنن ک بب ترس، رەخنبگرن و را و بۆچوون و تبینییکانیانمنداکانتان ـ ٦

.بدەنیشراستکردنوەی ھکان
و ل را و ل بۆچوونکانی منداکانتان و ل تایبتمندییکانیان رز ل ئازادی و سربخۆیی ـ ٧

.جلوبرگکانیاننووستنیان، ھبژاردنی رەنگکانیکاتی: وەکو. بگرن
.منداکانتان ترخان بکنکراو، بۆ چاالکییکانی گر بلوت، شونکی دیاریـ ٨
حزیان ل ،مرج و سانسۆر و سپاندن، مخن سر یارییکانی منداکانتان، با ب کامی دیانـ ٩

.تنھا یاریی زیانبخش نبن. بکنیاریی چ یارییک ئوە 
یی ئوە،، چونک ئم نیگرانیئوەش مخن دیانوە ک ئوە لیان دەترس ک تووشی ئازاربنـ ١٠

ل سای : نموونیکتان بۆ دەھنموە. ن یاری بکنئازادییان زنجیر دەکات، ناھن ب ھوەسی خۆیا
ی کچکی مندا. ل باخچیکی مندان دا، پراکسیسم دەکرد) نرویج(ل ) برگن(دا، ل شاری ) ٢٠٠٣(

،ھاوارم لکرد، سرنکویب دارکی برزدا ھگژا و ویستی بچت سر دارەک، منیش خرپن،
بکوت، پشتر ب رسن، با سرمیت":ب منی وتش چاوی لبوو،بڕوەبری باخچک .زەـداب

.دەربخاتخۆێھز و توانا و ئازاییئو دەیوت ل بردەم ھاوڕکانیدا، .نزمدا سرکوتدارکی
"ببینتدیمن و رووبرکی زیاتر ،لسر دارەکوەدەشوت 

ردنی دروستک) وشسازی(یاری یا بن، ، با فری یاریی شترەنج و تاول منداکانتان بگڕنـ ١١
. ب پت، بۆ دۆزینوەی وشی داواکراوبتاکانیا پکردنوەی خانچند وشیک ل چند پیتک

.چاالک دەەکنان مندئم جۆرە یارییان مشکی.ی تر ھنھاوشوەان و چندین یارییئم
مندان ل ری ونکانیانوە، . نل منداکانتان بگڕن، با ب ھوەسی خۆیان ونکانیان بکشـ ١٢

.خون و خواستکانیان دەکنل گوزارشت ل ناخی دڵ و دەروونیان دەکن، ل راز و نیـاز و ھیـوا و 
ئمی کورد گنجینیکی دەومندی . بخوننوەدەتوانن ھندێ چیرۆکیان بۆ بگنوە یا ـ ١٣

ھانس نتین،ۆپ، الڤئیزۆئمو چیرۆککانی . انمان ھیدچیرۆکی فۆلکلۆری و چیرۆکی برئاگر
ی عبدو بن منیکلیل و دئسترید لیندگرین،ن تۆستۆی،گریم، لیۆرایانی بئندەرسن،کریستیان
کۆمک . سان)١٢ـ٣(، لبۆ مندانسران لبارنچیرۆککانی ئم نوو. تاد...،موقفع

دان، لوانشیکوردیشمان، چیرۆککانیان بۆ مندان ل ئاستکی جیھانھاوچرخی چیرۆکنووسی
جالل فریق حسن، محمدفرەیدوون علی ئمین، لتیف ھمت، : چیرۆکنووسانی مندان

علی سالم منمی، جزا علی ئمین، عومر عبدولرەحیم، محموود، تاھیر ساح سعید، 



.تاد...،فوزی منمیسالح نیساری،نجی،حمڕەشید برز
سردانی مۆزەخان، گلری ون، :و زانیاری بۆ منداکانتان رکبخن وەکگشتی رۆشنبیری ـ ١٤

کان، ئو ، کارگکانچاپخانشون رۆشنبیرییکان، کتبخانی گشتی، کنا تلفزیۆنییکان،
.دەکرنگۆڤارەکانی مندانیان ل ئامادەک شونانش

اندنی دایکان  ب تایبتی، رۆکی گرنگیان ھی ل پروەردەکردن و پگیخزانان ب گشتی و ـ ١٥
ئوە ":دە) تۆماس ئدیسۆن(دووبارە ،ھر بۆ نموون. خوازمندانی نوخواز و داھنر و پشکوتوو

.یخۆی ب قرزاری دایکی دەزانھمیش بۆی "بوو ک دروستی کردمدایکم 
ستایش و ئافرین و دەستخۆشی ل مندان، ل کاتی ئنجامدانی کارکی داھنران،ھاندان وـ ١٦

یکانیان ھنانداھ ژەدان بن و درر منداسرینیان لکی ئکردنکارت.
ھی، دال ئمۆدا، ئینترنت و ئایپاد، رۆکی گرنگیان ل گشکردنی ھۆش و خیای مندانـ ١٧

نرەو الین و ببکرکۆنترۆ ویستم پنیبرکانئنیبکرئاراست.

ت ئوکۆتاییدا دەم ری کوردمان زۆرنلنند و زیرەک و داھھرەمنی بمندا م، کوە ب . م بب
داخوە، ک وەکو پویست، ن پداویستییکانی گشکردن و پشکوتن و داھنانیان بۆ دابین دەکن، 

.وەکو پویستیش ن پشتیتان دەگرن و ن ھانیان دەدەن

)٧/٢٠١٧/ی٢٢: (نرویـج


