
نمندایماوە ل رۆشنبیریکتبخانی ییگرنگ

رەزا شوان
ویستوە زۆر گرنگ و پندندا ، خوردەمم سلکی بووە ب ک ل

ھمژینی ھوای پاک و خواردن و خواردنوە و نووستن و یاری ک ل دوای.. پویستییکانی مرۆڤ
ۆ ھمجۆرە ھی باراکیکو چۆن لشمان پویستی ب خۆوە.. کردن، ریزبندی دت سر خوندنوە

ست و زانیاری زانل رگای خوندنوەوە .مانئوەی بسک و گشبکات، خوندنوەش خۆراکی مشک
:" دە) تیلس(.. زەینمانبیر و گشکردنی ھۆش و گۆش و ھزر و بۆ،ینھمرەنگ ب دەستدەھن

خووە وەرزشی ھۆشندن "ندنخوربوون و خۆڕۆشنبیرکردنکی گرنگی فوە ھۆی.. ل کمایبن
.ت و تواو و سرکوتوو ل ژیاندادروستبوونی کسایتییکی دروسبنما ھرە سرەکییکانی 

 ل ککوە یندننخوکانی رۆشنبیری منداگرنگ کر .. کۆسروەردە ھاوڕان لشارەزایانی پ
باشتر خۆندنوە ل قۆناخی زووی مندایدا ل دەروونی منداندا، گرنگی چاندنی حز و خۆشویستی

 وەوایییمندا ر لن دمنھب و گۆڤاین و، ببنھۆگر و ئاشنای کتنیان بکارەکانی مندا یبھاوڕ
ببت ب بشک ل و، دەقی پوەبگرنو یانوندنوە ببت ب خوویکی بسوودخ..ھمیشی کتب

.ژیانیان
لو رست "دەکیمای خۆت دایت و، ب خوندنوەی کتب، گوزەری جیھانتۆ ل :" دە) داردین(

رۆکم وات :" جوانانی ک لسر دیوارە بجماوەکانی فرعونیی میسرییکان ھکۆراون
"ترزیایا.. تئاوھاش کتبت خۆشبو.. ەوێک چۆن دایکت خۆشدلدەەکم

شاعیرکی .. ک پشنگبن ل خوندنوەدا بۆ منداکانیانیش اندەربارەی رۆی ئرنی دایک
:دەەوە)دایکی خونر( ھۆنراوەیکدا ب ناوییزی ل ـئینگل

بــــت ھــتیــــاراوەی راســامانکی شـــــ ســـــدەشـ

بــت ھــــزووقــدوڕ و سن لـــوویک پـــقوت

تــــــنـــــــتر نیــــن دەومــز ل مـیــــــرگـــبـم ھ

بۆم دەخونتوەچونک من دایککم ھی فرم دەکا و 

یوە، ) جژنی خۆشویستی(ب بۆنی دا) فبرایر/ ی١٤(عاشقان ل رۆژی ھموو ساک، 
ک رۆژی زاننئوە نایبم زۆربی خک.. گوی سوور پشکش ب یکتری دەکنپیرۆزبایی دەکن و 



ئمش گوزارشت) ونوەـبخداکتـبۆ من( ب ناوی خوندەوەش بۆ مندان،رۆژێ) فبرایر/ ی١٤(
، ل زۆر شونی جیھاندالم رۆژەدا..شویستیی خوندنوە بۆ مندانل برجستکردنی خۆ

ئنجام دەدەن، رۆشنبیری خزانکان ھریک ب شوازک ئاھنگ بم بۆنیوە دەگن و چاالکی 
ل یانیکدادەچن اندا، یا ب کۆمی و خوندنوەی ل نو خزبۆ ممندان ھبژاردنی کتبک : وەک

ەی چند یا خوندنو. ، یا ل قوتابخانکاندا دەبت رۆژکی تایبتی ب خوندنوەوەدەخوننوە
حزیان ب کات ک منداڵ بوون،،، ک باوکانیان یا دایکانیانکتبک ل الین خودی مندانوە

دایکان و باوکان ب کتبخانکاندا بۆ کینی کتب و گۆڤارییا گڕانی. .خوندنوەی ئو کتبان بووە
.و پشکشییان دەکن ب منداکانیانتازە

مندانی کوردیشمان لگڵ.. خۆزگ ئم نریت جوان ل کوردستانی ئمشدا دەبوو ب باو
ۆریان ل بواری و چاالکی جۆراوجئاھنگی شیاو) ..بۆ منداکت بخونوە( انکانیاندا لم رۆژەدا خز

دایکان و باوکان کتب و گۆڤاری کوردییان بۆ .. نئنجام دەداخوندنوەی کتب و گۆڤارەکانی مندان
ل و گرنگی کتب و گۆڤارەکانخوندنوەی خۆشویستی تا ..مندان پیشکش ب منداکانیان دەکردن

کردنی ک رۆشنبیری،مھیوای ئوەش دەخواز. بکرداندا چاوگشکانمان شیریندەروونی مندڵ و 
ھاندەر ھموومانمانخواست و خمی سرەکیب ببت،کوردستاننداھـاتوویوایمنداکانمان ک ھیـ

.و پاپشتیان بین

شاعیر و،ک نووسرکی ب توانا و) رزیـمد بـمح(کاک خۆشویستم، ئندازیار دسۆز و برای 
بۆ چند کتبکی ھۆنراوە و چیرۆکی چاپکراوەخاوەن ..ئدەبی مندانناسروای بۆاریچیرۆکنووسکی

:" می نووسیبوومندایی خۆی بۆکی ەوەرییروەکو بیجارکی.ئستادا ل ئمریکادا دەژیئو ..مندان
نکتدا کم خنجرکی دەبانی ب دیاری بۆ کیم و پی وتم، ئم لژر سەریوک منداڵ بووم با

نی .. دابنکی منداک یا گۆڤاربر باوکم کتگرە خۆ ئنجو خی ئج لیمایبۆ بک .. ستا لئ
" وومـردا دەبـئاستکی ت

یا رمندای ژیر و و.وەی ل رۆشنبیریکردنی منداداک گرنگی کتبخانی مامانباسکدین سر 
 روەر، لکی زۆرپشووی و زانست و زانیاری پدەیھاویندا کات ھرە بب وەی سوود لبۆ ئ وەیست

وەی کتب و دننلو ئارەزووە بسوودان، خو، یککئارەزووەکانی وەربگرتتوانا و ل و 
نوەمنداڵ ..گۆڤارەکانی منداندنی خور لردەبوتوە ف زانست و ب شنچمزانیاری ھ

ئاسۆی رۆشنبیری.. بھرەکانی دەدا و بیر ل داھنان دەکاتوەو ھۆشزاخاوی بیر و ئاشنادەبت و 
بایخی .. ناخوننوەی کڵ ئو منداندەبت لگشیجیاوازی.. دەبتوەگشتیشی فراوانتر و برزتر

ندنخیخوبای دا، لدەرەوەی قوتابخان نوە لکانی خورنامـب داناو دن لقوتابخانمترنییک..



 بۆیویستکتپ وە بی ماروەردەییخانکی پدەزانین .ژەدەر و چونکو در رنامری بواوکت
.خوندنپرۆگرامی

توژینوە زانیارییکان ئوەیان سلماندووە، ک پیوەندییکی بھز ھی ل نوان توانای 
کی پروەردەیی، بۆ کتبخانی ماوەی منداڵ، ھۆکار. .نوە و پشکوتن ل خوندنداخوند

.ـزری منداڵ و گشکردن و پشکوتن و زۆرزانینیزاخاودانی ھ
"ـرد وایـشی سر بـوەکو نق.. یداـداـمنربوون ل ـف: "وەکو دەن

 یشتنی منداڵ لگپ وە، کنوە دەکر ئسخت لروەردە و دەروونناسی، جشارەزایانی پ
 کدا، کزاندایک و باوکیان خ ل کی گرنگشش ببخانوەوە گرتووە، کتندنخو خوویان ب

دایکان و باکانی ، منداکانیشیان چاویان لدەکن و ھۆگری خوندنوە دەبن، چونک داماکیان
.. بکنمنداکانیشیان چاویان لکبۆ ئوەیھیئرینیان خونری پشنگ کارتکردنکی تواوی 

وەدا، دەشما نھا بوونی لم تت، بگری باوک و دایکی وەرنکبخانکت منداڵ سوود ل
سووریش دەبت لسر ئوەی، ک پویست .. خۆشویستی زانست و داھنانی ال بھز و شیرین دەکات

یست ی تایبتی مندایش نبت، پوگر ل ماوە کتخان..ئمیش کتبخانی تایبتی خۆی ھبت
تا بۆ ھموو کسانی خزان رن و دەیانکن ھمچشن بنباوک ئو کتانی ھیان دەبژدایک و

خوندنوەی کتب و گۆڤار کرەستیکی گرنگی پروەردەیی و رۆکی ئرنی ھی ل ..بنلبار
کتتبخانی و خانقوتابکتخانی کتبخانی گشتی و زۆری ل ئمۆدا .. گشکردنی دروستی مندان

دیاردەیکی پوەرکی رۆشنبیری و ب ب ،ھم بابتان ب کتب و گۆڤارییماوە و، دەومندی
.دە دەزانرتەپروەردبایخدان ب فرکردن و ،شارستانی و پشکوتن و

بۆ نموون:ڕلو گ زا و ناحیک و قر شارتی ھکی ورویج(ەک و گوندکی دا، ) نیبخانکت
یورە ھورە.. گشتی گکی گکدا ھۆیر قوتابخانھ لبخانکت بۆ قوتابیان و کراوە ب

پ ل کتبی دۆبکیدایشل بردەم ھر پۆلکدا کتبخانیک ھی، ل ناو ھر پۆلکمامۆستایان، 
ھر انیک ھی، ل ژووری یشدا کتبخکل ھر ما.. پۆلوە ھیئوخوندنی ب ئاستی تایبت 

ر ڤاۆگشقام و سنترکدا کتبخانی فرۆشتنی کتب و ھرل.. ج ھیـشدا کتبخانیکی قنکیندایم
وەھاتیش دەفرۆشن، واردەمنی و خواردنەوە و میمارکتانی ک ختنانت لو.. رۆژنامکان ھنو

تری زۆر دەوتیراستیشدال.. ون ب تایبتیش کتبیی مندانان بۆ فرۆشتن دانال بشکیاندا کتب
.ھن، ک لم  بورەدا ل پش نرویجوەئوروپی

ئو مای کتبخانی تدا .. گرنگترەماوەیانـماوە، ل چشتخیانـب الی ئمشوە، کتبخ
بواوی دەزان.. تنکی ناتما شیشرۆن..(مـب (ک:"دەکما برووحتب کی بب، گیانـ "

ی ماڵرازانوەبۆ تنیا وەکو دیکۆرک بۆ جوانی و ش بین، نابت کتبخانی ماوەپویست ئوە



کان وتدابنرببریان، کتنخو ویستت، پبن ین کن بکمندا ب وا لی کتمیشی ھببن ھاوڕ
بسوودڤاریوکاریان بین ل ھه بژاردنی کتب و گۆھا. .ببت ب بشک ل ژیانیانشخوندنوە،و
.لبار بۆ کتبخانکانیانو 

یا گۆڤارکی کراوەی مندانی ب دەستوەی و ب کجوانتر نیی، ک کتبژیرە مندا ل دیمنی ئو
. وردی لی دەڕوانت

:ئامانجکانی کتبخانی مندان ل ماوەدا

لم خانی ،مندانرۆشنبیریکردنی ب کورتی چند ئامانجکی گرنگی کتبخانی ماوە بۆ 
:خوارەوەدا چدەکینوە

ھمچشنی بسوود زاخاویزانیاری زانست و ب منداڵ دەدات ک یارمتی ـ کتبخانی ماوە، ١
.. زۆرزانتر و..رۆشنبیر بکات وب زانستی و زانیاری ھمچشن خۆی ..بیر و ھۆشی بدات و

.دانمنت.. زەینتیژتربت

منداڵ ھر ل منداییوە لسر خوندنوە رادت و خووی پوە دەگرت و، کتب دەبت ب ھاوڕی ـ ٢
.داگ ل ژیانینو خوندنوەش دەبت ب بشک گر

بھای جوان و دەڕوات،داخووی جوان فردەبت و، ب ئاراستیکی راست و دروسترەوشت و ـ ٣
.وەرردەگرتپندی برز 

. گاکـانی رۆشنبیری ل بردەمیدا دەکـرنوەراونتر دەکات، دەرــ بازنی شارەزایی ف٤

.پدەبخشتدخۆشی وخوندنوە چژ و خۆشی ـ ٥

ب ،و راماندەتوانت ب دامان .. وش و رستکانی زیاتر دەبن، سامانیوـ زمانی پاراوتر دەبت ٦
 نووسین گوزارشت ل و ب قس ئاسانی ب ناخی خۆی بکاتھۆش و ل.

.ـ ئاستی تگیشتنی برزتر دەبتوە، ب شوەیکی دروستیش بیردەکاتوە٧

دەتوانت پشت ب خۆی ببستت و رووبڕووی .. ـ کسایتییکی بوابخۆ و دنیا دەبت٨
.کشکانی ببتوە و، چارەسریان بۆ دابنت

. .ئارەزووی زنیاری زیاتری دەبت و، ھوی داھنان دەدات.. ـ گش ب بھرە و تواناکانی دەدات٩
زیش بخشان و چیرۆک و ھۆنراوەی سادە دەکاتحنووسینی پ.

.دا،سوودیان لوەردەگرتدابت، ل کاتی پویستیی مندادا بردەستلـ گر کتب ١٠



ل و دەمتق و راگۆڕینوە یوەندی رۆشنبیری بۆ بھزکرددنی پـ کتبخانی ماوە ھاندەرە ١١
.مانی خزاندانوان ئندا

وەمی بشک لو پرسیارانی .. و کتتبانی ک ل بردەستی دانب ھۆی خوندنوەی ئمنداڵ ـ ١٢
.وندەکیدەست..ک ل ھزر و خیایدان

ەکات و، ب دوای کتب و نی کتبخانی گشتی دـ ل ری کتبخانی ماوە، ئارەزووی سردا١٣
کتخانی خونرکی ھمیش و دانباویب ل ئایندەدا دەبت .. سرچاوەی زیاتردا دەگڕێگۆڤار و 

.گشتی

١٤کی زۆری کشناوبانگی جیھانشاعیر و نووـ ب ران و رۆشنبیرانی بیس ل ن کوانئ ،
دا چاویان نبیریا ل خزانکی خونر و رۆش.. کتیب و خوندنوە بوونمنداییوە ل ماوە ئاشنای 

.دایک و باوکیان ھاندەر و پاپشتیان بوون.. ھھناون

ت ل ـانکت پبـکتبخ" :ک دە.. نمـکۆتایی بم نووسیم دەھ) دیگــۆن الیــلی( بم وتیی 
"ارە ـ پت لـزدانکت پبـباشترە لوەی ک ج.. بتـک

رەزا شوان

)٢٠١٧/ یونی/ ی٣: (نرویـج


