
رەزا شوان.. 

بنرخترین .. ھیوای داھاتووی کوردستانن.. کوردیل شیرین و چاوگشکانی ئمۆمان
سامانکی ل ھموو ل ک ل سامانی نوت و ز و ..سامان و سرمایی گلکمانن

.و بنرخترننزۆر گرنگتریشتر
بتاوانی و دپاکی و جوانی و مای مندان ھو ل ھموو سردەمکدا،ل ھموو جیھاندا

جیھانی مندان ..ین، ئوەی ک ل دیان دای ھر ئوەی ک لسر زاریان دایراستگۆی
ب و فوفجیھانکی ب.. بگرد و ب تمسیر و سمرە و پاک و زۆر جیھانکی 

نایچ و پن رق و .. پمندا تی نبوغز و و کینازانندوژمنای ..سودرۆ و دەل
جیھانکی .. ھیخاکییانیسادە و ساکارزۆر جیھانکی .. ھختاندن نازانن

یی پوشسۆز و وەن ل واییلویستی و خۆشبخۆش ز و لانریکی..ھجیھانپ
ھیوای سوز و ل و ل خیای فراوان و ل خون و ل ل رازی شیرین و ل نیازی پاک

بزم و ل جیھانکی پ ل زەردەخنی ناسک و پکنینی شیرین و . .ھییانگشبینی
.ان ھییخۆشیو رەزم و یاری

تاڵ نکن جیھان خۆشیان ل ئم،پویست گورەکان بر ل ئازادی مندان نگرن و
کیانانیو لدەنتگومان .. نژیانی مرۆڤدا ب کانیخۆشترین قۆناغ لینقۆناغمندا .

بۆ ئوەی ب دروستی ،ک یارمتی مندان بدەینئامانج ل پروەردەی مندان ئوەی
کۆمیتی بن ،و ب باشی رەفتار و ھسوکوت بکن وپبگنب جوانی گشبکن و 

ب بتوانن پشت ب توانا و ، و متمان ب خۆیان لبن ئاراوەکستیی دروستی بواو،
پیوەندبن ب بھا جوان و ،ھست ب برپرستی بکن و،خۆیان ببستن وبھرەکانی 

نرنییکان و نزیک شت دووربکونوە ل .. ب دەستوورەکانی ژیانوە،پیرۆزەکان و
ببن ب تاکی دروست و سودبخشی ل داھاتوودا تا . .ببنوە ل ئرنییکان

.زۆربی تيۆرە پروەردەییکان بۆ ئم ئاماجان ھاتوونت کایوە..اکانیانکۆمگ
ک ھموو دەزگا پروەردەییکان ب دەوریدا منداڵ ئو خۆرەی: "دە) ۆن دویج(

.." دەسووڕنوە



ئ ،ر و زانستیین، ھونروەردەی منداستیارەپکجار گرنگ و پیرۆز و ھکی یرک.
"ھونرکی تر بوونی نیی ک ل پروەردە برزتر و پیرۆزتر بت: "دە) ئفالتوون(

ب ..و بڕکردن نییئاسانھڕەمکی کارکی ئوەش دەزانین ک پروەردەی مندان
رک و ماندووبون نییئ ..میش نییستکی ئم کارب .. ر بسگدی و دب ۆزی و ب

سرکوتوو .. پیرۆزە ل ئستۆبگرینب پشوودرژییوە ئم ئرک و خزمت گرنگ و
خربخشو رۆشنبیر و ست نوەیکی درودەبین و دەتوانین ل ھموو روویکوە 

گر بمانوت . .دەستبربکینو شایستتریش داھاتوویکی باشتر. .پبگینین
پویست ل .. برپابکینو تازەگری و گۆڕناکاری شۆڕشکی چاکسازی 

.. پرۆگرامکانی فرکردن و پروەردەکردن بگۆڕین.. دەست پبکینکوردیلکانمانوە
.مامۆستاکان ب پروەردەی نوێ و ب ربازە تازەکانی وتنوەی وان ئاشنا بکین

"بم برەکی شیرین.. دە تارەگی پروەر":دە) ئرستۆ(
"بم پروەردە شیرینترە.. رینمنداڵ شی: "کوردیش دە

ب پلی یکم دەکرتوە، ک راستیی شاینی باسیش ھردەم جخت لسر ئوە 
گرنگترین و کاریگرترین رۆیان دایکان.. ل ئستۆی دایکاندایپروەردەکردنی مندان

یاتریش ل باوکان دەتوانن نازی ز، روەردەکردنی دروستی منداکانیانداھی ل پ
ل باوەشی ئوەی .. یکمین مامۆستایانی مندانندایکان ..منداکانیان بکش

دەگرن ھرگیز ل یادیان وەریانئوەی ل دایکانیانوەفریان دەبن،نیانداادایک
دروست و ل ، ل پروەردەکردنی بۆی پشکی شری شانازی و پزانین..ناچنوە

یاندنی منداگتی، ن پیشساغی، دەروون ئاسایی، کۆمرووی ل باشی، ل ب
.، بر دایکان دەکونرەوشتی و رەفتارییوە

یش ئوانن ک ل الین ھم،مرۆڤ ھکوتووەکان:"دە) کیـم ئیـل سۆنگ(
"انوە ب باشی پروەردەکراوندایکانی

مبستیش ئوە نیی ک .."بندە ب دایکییوە..داھاتووی منداڵ":یش دە)ناپلیۆن(
نی وەرەکانک تنھا ل مرۆڤدا، بکو ل ھموو بوون.. کم بزانینباوکان برۆی

.بخوکردن و پروەردەکردن بچووەکان ل ئستۆی دایکانیان دایکشدا ئرکی

ژیانی ئمۆ و داھاتوو مندان بۆ .. پروەردە کسایتی و نوەی داھاتوو بنیات دەنت
بۆ داھاتوویکی گشتر و بۆ ژیانکی خۆشتر و بۆ ..ل ھموو بوارەکاندا ئامادە دەکات

. سازان لگڵ یکتریدائاشتی و تبایی و ژیان و بۆ پکوە.. وودەترجیھانکی ئاس



ی مندامین قوتابخانکوە یزراوەیمامین دامکزانیش یو ، خ روەردەییپ
بی کۆمردی بناغگای .. ردەمنداڵو ف ندزاندا چاوھناو خ و وەردەگرێل تا ب

تواناکانی بھرە و ،بست و تاقیکردنوە ئنجام دەدات وپشت ب خۆی دەئو کاتی 
گشکردن ول کوات خزان رۆکی سرکیی ھی ل فرکردن و.. خۆی دەسلمنت

 لروەرەدەکردنی مندادانپ .. ت کروەردەیی دووەم دزراوەی پی دامدواتر رۆ
 ،یمۆیقوتابخاندینت ش مامۆستاکانن، کوە و اوقوتابخانروەردەی ماری پک

بایخکی زیاتر ب ل قوتابخان بنڕەتییکاندا، ھندێ ل مامۆستایان .. خزان
ل کاتکدا پروەردە . .ەندەدەن و کمتر بایخ ب الینی پروەردەیی دەدفرکردن

بنڕەتییکان رۆکی زۆر گرنگ و باخچی ساوایان و قوتابخان .. ل فرکردنلپشترە 
 یریان ھرەکی و کاریگس کردنی راست و لئاراست روەرەکردنی دروست و لپ ل
ستم و ربازە تاقیکراوە یو سپرۆگرامک ب پی راھنانی پویستی منداندا، 

ماوە و رۆیل ان رۆی..کوتووەکان، مندان فردەکن و پروەردەیان دەکنسر
متر نییزان کخ.

: دە) ڤیکتۆر ھۆگۆ(نووسری ب ناوبانگ 
.."دەرگای گرتووخانیک دادەخات.. ئوەی دەرگای قوتابخانیک بکاتوە"

کۆمگا، راگیاندن کتبخان،قوتابخان ھریکش ل، شقام، ل بجگ ل خزان و 
.ھیمندانکردنیرۆڵ و کارتکردنیان لسر پردوەردە و رۆشنبیریو میدیاکانیش

ل پروەردەی نودا، مندان توەری سرکین، ئازادیکی زیاتریان ھی بۆ ئوەی بھرە 
وان ل و تواناکانیان دەربخن و، خۆیان تاقیکردنوە ئنجام بدەن و، پند و 

. بکنوەو ھکانیان راستسرکوتنکانیان و ل ھ و شکستییکانیان وەربگرن

لم سردەمدا، رۆشنبیری و زانستی و زانیاری و بلیمتی و زۆرزانی و داھنان، 
بوونت چککی ستراتیژی جیھانی و رۆکی گرنگیان ھی، ل جنگی سیاسی و 

کبک  پشکوتن و رۆشنیرکردنی مندان ب ویوەردەیکۆمیتی و فرکاری و پر
.دەبن مایی ژرخانی گشکردن و داھنان و پشکوتنھموو ئمان.. دروستی

رادەیک بایخیان ب گرنگی ل ئمۆدا، پشکوتنی گالن بوە پوان دەکرت، ک تا چ
داون، ل دەکردنی منداکانیانب راھنان و ئاماپروەردەی دروست وب فرکردن و 



لم روانگیوە ل منداکانیان دەڕوانننئوا.. پناوی ئایندەیکی باشتر و گشتردا
ۆ و(:کمئ کن لشن بموو داھاتووشن.. منداھ(..

سیر و یمندانی ئمۆمان ل ساییی شۆڕشی تکنۆلۆژیا و داھنانی ب دەیان بابت
ئینترنت، پلیستشن، ئایفۆن، ئایپاد، کتب و گۆڤاری رەنگاوڕەنگ، (سمرەی وەکو

ن، ژیر رو بختوەرتنزترال مندانی سدەی بیستم، جیاو) ھتد... سینمای مندان،
ترن، خون و شنبیرترن، خیاڵ بوتر و بیر قوو بلیمت و چاوکراوە و زۆرزانتر و رۆ

. .مندانی پش خۆیان نینن و ھیوا و خواستکانیشیان ھمان خوھیوا و خواستکانی
 نیان لروەردەکردنی مندارکرد و پرگی فی ئس و دەزگایانو کئ ویستپ بۆی

. ل ئاستی پروەردەی نودا بن،ئو راستییان لبرچاو بگرن و،ئستۆ گرتوون

ویستپ ،م پیۆدانگموو لھن و دەزگا پو الی سانو کی ئروەردەییان کنمندا
ب ھزری برز و سوودبخش زاخاوی ھۆشیان دەدەن ،ویان دەکنفردەکن و پروەردە

اعیران، شو باوکان، مامۆستاکان، نووسران،دایکان (وکو رۆشنبیریان دەکن، و 
ی پیرۆز ون ک چ ئرککھست بوە بک)ھتد...راگیاندکاران، میدیاکان،ھونرمندان، 

ھر ھکردنک ل پروەردەکردنی منداندا ،ل ئستۆ گرتوونیانقورس و ھستیار
.کارەساتکی نخوازراو ب دوای خۆیدا دنت

)لیزابت ماخئ (ندا،:"دەروەردەی مندانجامدانی پکاتی ئ ینلک بکیر ھھ
"ا دەستمان داوەتاڕۆژکی باشترددودەبت ھۆی دۆڕاندنی جنگک ک ل پناوی

پروەردەبکین، ب دان و سردەمییان کوردیلکانی ئمۆمانپویست دسۆزان و کور
ب سۆز و ،تا شانازی ب ناسنامی خۆیانوە بکنیتی گۆشیان بکین، اکورد

.. خۆشویستی و ھاوبستبوون بۆ کوردستانی نیشتمانی شیرینمان پروەردەیان بکین
میششبینی و شھوا و گوەبکانیانقنج د ینوتن بخرکم.. ھیوای سئشان ل

وگشانی ئمۆمانن، ک کوردیل چا..ئامانج گرنگکانی پروەردەی دروستی مندانن
، ئای ەسواری میدانی کوردایتی و مردایتی وشۆڕو شاسوار :دەبنل سبیندا

ل نئمۆمانحسووکانیئم کاکل رو.. ەسربخۆیی کوردستان برزدەکنو
ئم .. ، ب باوکانی دسۆزبوری مرخاس و جوامر و دلر وانپیاودەبنسبیندا، 

می ئشانگ گوشۆڕەژنانیخونج دا، دەبنینسب ۆمانن ل خان و مان و، ب
کوردیلکانی ئمۆمانن ک ھر ..شیرەژنانی ناوداران و، ب دایکانی میھرەبان و بسۆز



ل کوردیلکانی ئمۆمانن.. شکۆداری نتوە و نیشتمانکمان دەپارزن،ل سبیندا
کوردیلکانی .. وەیان دەبنان دەگرن دەست و بڕسبیندا، ھموو کاروبارکی کوردست

ۆمانن، دەبنمئ،و فدەس تدار و کارگەوارکر.. رمانر و سراب دە و دەبن
سیاستمدار و ار و یاندنکر و شاعیر و رۆشنبیر و راگدەبن نووس..پشوا

دەبن ب پڕلمانتار و وەزیر و .. دەبن ب زانا و دانا و بیرمند .. ھونرمند
دەنگ و رەنگی کورد ب جیھان ،کوردستان وکورد و دەبن بایۆز و نونری .. بڕوەبر

پیامی ئازادی ،پشکش ب گالن دەکن وشخۆشویستیینیرگزچپک دەگینن و،
.و ئاشتیخوازی گلی کوردمان ب ھموو گالنی جیھان دەگینن

جوانتر و تا .. بکینردەتا دروستر و پوختتر کوردیلکانی ئمۆمان گۆش و پروە
دنیا و گشبین ھندەی تر .. راستر ئاراست و رنماییان بکین.. باشتر فریان بکین

مانبۆ کورد و کوردستانبین و، دواڕۆژکی گشتر و خۆشتردەبین ک رەنجبوەر نا
ل سایی ن، دەبن تاکی سوودبخشی کورد و، ھرکوردیلکانی ئمۆمان.. دندی

.ئاراوەدت تباو وردیی بختوەر کۆمگایکی کدا یشپروەردەی دروستی ئمان
ک ز لر ویستتی پکانمانسکانی کوردیلرا و بۆچوون وەکو .. بگرینو ئازادی و ل

رز وسۆز و.. بکیندارەفتاریان لگشب جوانی،مرۆڤکی بچووک لیان بوانین و
.خۆشویستییان پببخشین

خراپی ھاتو ر گ ین، بروەردە بککانمان گۆش و پتی و نادروستی کوردیلقس ب
بیان دەین بایخیان پندەین و، ان بخین و یوشتگپ.. رنماییان بکینئاراست و 

الڕێ ببنوە و، نابدان مل ب ھدرکیک دوور نیی .. ەوەدەست قدەڕکی نادیار
ئۆبای ئم .. ، دووچاری چارەنووسکی رەش و نوتک ببنوەھزار ب ھزارەوە بنن و

ھمووشمان باج ئم ھر ھمووان دەبت و، ئاکام نخوازراوەش ل ئستۆی 
ھودەی و، پاکانش ل کسمان قبووڵ ناکرت و پشیمانیش ب.. نوەگوناھمان دەدەی

.دەکوینمانمژووش لمان نابوورت و، بر لۆم و نفرەتی نوەی داھاتووش
نین:" کورد زۆر راستی وتووە کوە.. چی بچوە دەدوورینئ"

، لکۆینوەیکی ب تندروستی ھۆشی مندان دەداک بایخئمریکیدامزراوەیکی 
ک ل بواری پروەردەی منداندائنجامداپنجا ل دایکان و باوکانی ئمریکیلگڵ

دامازراوە ئمو دایک و باوکان ئب سوود وەرگرتن ل ئزموونی ..سرکوتووبوون



مریکیینئکی د ئامۆژچروەرەدەکردنیگاریییاند بۆ پندروستی باشیان راگمندا ..
تا بۆ پروەردەی دروستی مندانی کوردمان،مانئمش بۆ ئم ئامۆژگارییانی خوارەوە

:، ب کورتیسوودمان ل ئامۆژگارییکانی ئو لکۆینوەی وەرگرترادەیک 

چونک ئم گرنگییکی ببخشن،ـ سۆز و خۆشویستییکی زیاتر ب منداکانتان١
ین، .. زۆری ھنیایی بکد ئاسوودەیی و ب ست بکانتان ھوەی منداوەی بۆ ئبۆ ئ

.ھبتان بۆتان یھاوبستبوونی خزانیو جگرگۆشکانتان خۆشویستی 
ب ب قسی خۆش و وک بخۆشی و شادی.. ـ رۆژان کاتکی دیاریکراوتان ھبت٢

. .فری ھندی بھرە و شارەزاییان بکن.. برنلگڵ منداکاتان ب سرپکنین 
.شوازکی ئاسانی پروەردەیی،گرنگی مندان وپویستییکی،ش فرامۆشیاری

فری بھا .. ـ منداکانتان فربکن، راست ل ھ، باش ل خراپ جیابکنوە٣
.ا ل منداییوە دەقیان پوەبگرنت. .جوانکان و بنما رەوشتییکانیان بکن

زۆر گرنگ، پویست ھموو ئندامانی خزان، دانوان خزنل ی دووالییـ رزگرتن٤
.سریاندابگرن و، رووحی لبووردەیی باڵ بکشگورە و بچووک رز ل یکتری ب

بۆچوونکانیان بکن، ب  ب ئازادی گوزارشت ل را و ل ـ مافکی رەوای مندان ک٥
 یوەندییان بپ ی کتانو بابتیش لخودی تایبیوە ھدایکان و ..خۆیان ویستپ

.گویانیان لبگرن و لیان تبگن و گرنگییان پبدەنرز ل راکانیان بگرن و،باوکان 
.. ەنوەندمنداکانتاندایکان و باوکان ب ھ وەمی ھکانی ئوەی ـ پویست ٦

.خۆیان ھکانیان راست بکنوەبیربکنوە و با یبدەنبواریان .. ھیان کردگر 
دەشت فشارکی زیاتر .. ریگریان لسر منداکانتان دەبتشقام کاەوەی ماڵ و ـ دەر٧

خزان پروەردە چونک ل سنووری دەرەوەی ماڵ ون سر ئوەی دایکان و باوکان، بخ
.بکنبۆی پویست ب باشی چاودرییان .. رەفتاری جیاواز ھنو 
٨ پای ب وەی دایکان و باوکان پایئ ویستخۆیی، پربکردنی رووحی سسترجـ ب

 ئمش ئو ھست ل.. رووبرکی فراوانی ئازادی و سربخۆیی ب منداکانتان بدەن
رزیان ۆزیانن و ب تنگیانوەدن ودسئوە ک الی منداکانتان دروست دەکات،

ییان ھتان پوا و متماندەگرن و بخۆیان.. ل وەربۆیختزدار دەزانوبر.
ھاوڕا و ـ پویست ئوەی دایکان و باوکان، ل پروەردەکردنی دروستی منداکانتان ٩

بۆ خزانیشرداری پویستیش ھندێ یاسای ئاسانی سنوو..ھاوپالن و ھاوبیاربن
ناشبت .. با وا تنگن ک ئازادی برەیی و ب لپچینوەی.. منداکانتان دابنن



ناشبت زەبر و توندوتیژی ل گڵ.. کانتان بدەنسزای مندادا،کسانی تردەملبر
.ب وشی نشیاوش ھستیان بریندار مکن. .بکاربھننلگڵ منداکانتان 

پویست رز ل .. بکن ک راستییکان چند روویکیان ھیوا فرانتانمنداکـ ١٠
ڤک ک ب مافی ھر مرۆ.. رت گر جیاوازیشبن لگڵ رایکانیانداھموو رایک بگی

.خۆی بکاتئازادی گوزارشت ل را و ل سرنج و ل بۆچوونکانی
یا ب ماددی بن، ھاندان و ستایش و پیزانین و پاداشت و ختکردن، ب زاری بن ـ١١

باش ئنجام دەدەن یا ی، ک منداکانتان کارھیبۆ منداکانتانی ئرنییانیکاریگر
ئوەن ز ل وانکانیاندا بدەستدەھنن، یا رەفتارێ جوان دەنونن، شاینی نمرەی بر

شوازی ھاندان  گل.. ننتان بۆیان ھبت و رزیان لبگرو پزانیک ئاماژەیان پبدەن
جوانیب وشگلکی نیا) دەنبچپیان بۆ ل(، )ماچیان بکن(وەکو ،ھنو پزانین 

یا ختکی )ھتد...،زۆر جوانئافرین، دەستخۆش، ھر بژی، نایاب،ھی (ووەک
) ھتد... نوق، بابتکی یاری، کراسکی جوان،( وەکوپشکشبکنماددییان 

بۆ بنیباشموونیئوەی دایکان و باوکان ھردەم پشنگ و نزۆر پویست کـ١٢
رەفتار و وو ل ئوە دەکن و السایی کارچاب زۆری چونک منداکنتان .. منداکانتان

" :وەکو کورد دەی.. بنیب خراپا یبنیب باشە،وئوە دەکنھسوکوت و قسکانی
"گورە ئاو دەڕژی و بچووک پی تدەخا

رەزا شوان
٢٠١٦: نرویج


