
شادییھ لھ گھورەییدا..

شوانرەزا

ھموو . شادیدا بژین و ھموو دایک و باوکک، حزدەکن منداکانیان، ل ئوپڕی خۆشی 
شادی مندان، ل .پویستییکانی شادی منداکانیان ،وکردنی ھۆیکانھوک دەدەن بۆ دابین

ب ھیچ ،ب ب سنوور و مرج ودەبینین.ی بیرکردنوەیانوە ھدەقوت دپاکی و بتاوانی و ساکار
مندان ئو ساتانیان .. قنوە ون و دەزربیارکی پشوەخت، یاری دەکن و ھدەبزنوە و پدەکن

ت ک ،الوە گرنگوان .دا شادنیبوە ئنداھاتوو ناک نی .. بیر لرچاوەی شادی و نھن سمندا
. جوانی ژیان ل جیھاندا

 ورەیکی گرکن ئئاستی .. دابینکردنی شادی و خۆشی بۆ مندا ک، لموو دایک و باوکھ ویستپ
 تیلرپرسم بستۆگرتنی ئدابن ئی.. ینموون نگ بشپ کانیان خۆیان ببن بباش بۆ مندا .. ک

 نزەردەخ نن ببین کنین، منداکوو پر لسەکانی دایکان و باوکانیان دا ئاوانابنل .. ب
و دایک و باوکنی ئوە مندانیاییگرژ و مۆنید ،دەموچاویاندا رووخۆشان نلدی ناکروب، ب

ژیان و وە ل وا و گشبینیشب چاوکی پ ل ھی،وو خۆشی دەبنان ھاودەمی شادی شیدرژایی تمنی
. دەڕواننل داھاتوویکی گشتر

بکو .. ، ک مندان ھست ب گشبینی بکن بس نییشئوەدەن، تنھانناسیوپسپۆرانی دەرو
ویستیشپوازەوی شیروەردەییپن شکی پخۆشی ژیان بک شادی و ب ست بوەی ھن، بۆ ئبک

 .. ییان ھژیاندان و رۆل ن کوە بکست بھ .

ل) ل دی ئیف ـجان ئیمانۆی( قۆییی، ک ل الین دکتۆر ئنجامی ئو توژینوە دوو
پی ) واویک ( ل زانکۆی ) ئوزولد واندرۆ ( و، دکتۆر ) کۆلیدج ئۆف ـ ل لندن، بریتانیا (زانکۆی

.. تا ئاستی شادی مندان زۆرتر بت و، تا زیاتر ل ژیانی خۆیان رازیبن : ئوەی .. گیشتوون 
.و پلیان برزتر دەبتداھاتوویان گورەتر و پایئوەندە

نیان پە ل فرمان و بم ژیا.. ب شادی و کامرانی دەژین ،راست ل ئمۆدا بشکی زۆری مندان
ن و، وریابن ئکن و واموابک راو و، لکردنی پالنی داڕژجبج ن لسنووری سوورن و بڤ مان ..

شادی و، ب چژی چونک تنگ ب .. خۆش نییپستیی ووبزاری،ب الی مندانوەی واشژیان
ھموو ویست و .. وە منداش دووبارە نابنکانی بگومان قۆناغ.. ھدەچنن منداییانکانیخۆشیی

،ل قوتابخاندائوەی، ک منداکانیان تنھا ،دایکان و باوکانبشکی زۆر لخون و حزەکانی
ب کۆمک یاسا و ،خۆیان ئاراستیان بکن وکانیەکون و، ب پی ئارەزووبسرب نومرەی باشوە

.. منداکانیان بدەن ەزوو و، ب تواناکانیوەی بایخ ب حز و ئارب ئ.. رساوە پیوەندیان بکن 



ھیچ ناخیی،ھستکی خۆش و شیرینیشادی. ب شادی منداکانیان بدەنکبایخھیچ ب ئوەی
نھنی ژیانکی ای مندان و گورەکانیش،شادی خواست و ھیو.. ھستکی تر نیی ک ھاوشانی بت

 شکی گست دەکات.. خۆش و، داھاتوویموو جیھانمرۆڤی شاد وا ھی ھنجینگ ون کھی ئ..
ب کاغزی وانجیکیک وەکو دیاریبرچاو نییدەیکی قوارەییپویست ئوەش بزانین ک شادی ماد

: "  دە)کاری جۆنز. ( رتجوان پچرابتنوە و پشکش ب مندان بکشریتیب ەنگ و رەنگاوڕ
 ئازادی دای نی شادی لنھ.. ئازایی دای نی ئازادیش لنھ"

"ناخۆشیش شون پیکانمانن .. شادی باکانمانن : " یش دە )باولجیان(

 کانیان لشادی مندا ک ،وایان وایدایکان و باوکان، ب کی زۆر لشۆش بمندی و تا ئمدەو
بابتی سیر و سمرە و ئنتیکی یاری بۆ وان و،جلوبرگی جکلوە دای .. پارە دای وسامان 

یک شادی مندان پیوەندیئم بۆچووندا نین، بم لکۆینوەکان لگڵ .. منداکانیان دابین بکن 
ندی و ھمدەو ببوە ھوە د.. ژارییکانیش ئراستیی میشی ھنو مندائ نن کلمەس

.. ەی المژن و، ببرھمن و، ب ئاسانی و بب ھوڵ دەکرێ ب قوڕگیانوە دخواردەستمۆی نازن و
 نو منداموو خواست و داواکانیان بۆ .. نینشادئھ ەن، کزدەکن حموو منداوە ھنیایشد ب

لوانی بابتکی یاری یا پدانی نوق ب .. وەردەیی نیی بم ئم بابتکی پر.. جبج بکن 
ک یی ک دایکان و باوکان دەیانوێ،م ئو شادیب.. ان پ ببخشن یمندان تنھا لو ساتدا شادی

ئوەی ک .. بشک ل ژیان و ل گوزارشتیان ، ببت لسری رابن و،فری منداکانیان بکن و
ئمش ئوە .. کسانی تر قبووڵ بکن .. دان رازی بن و یلو ژیانی ک ت،ل خۆیان و،منداکانیان

نیبن ،ناگن ھیواخوازی باش و باشتر نمندا ک .. ن کنو منداوەر، ئختنی شاد و بمندا
اوڕکانیان و لگڵ لگڵ ھ، ک درژە ب پیوەندییکانیانخۆیان دەناسن و، توانای ئوەیان ھی

پویست ئوەش .. قبوویان بکن رابن و گڵ پویستییکانی ژیانی ئمۆدالکسانی تردا بدەن،
 یژیاندا خۆشی و ناخۆشی ھ ل بزانن، ک .. یی و شیرینی ھوتن و شکستی ھ.. تارکس ی ..

شادییکی ،لرەوە پویستئا ..انن بن و، ھردەم ب روونی ل ژیان بوپویست گشبین و ھیوادار
یان بگینین و پروەردەیان بکین، ک بوایکی وا پ.. فری مندا چاوگشکانمان بکین ،راستی

ھست ب برپرستی بکن و، ب شوەیکی کاراش، توانای .. توایان ب خۆیان ھبت 
.. ودروست دەکین بۆ مندا خۆشویستکانمانشوەی شادی بم.. یکردنیان ل ژیاندا ھبت بشدار

ب تاکی ھمیش گشبینیدەیان کین .. ھیواخواز و دۆستشادیپیاوانی شاد وب ژنان و،دەیان کین
و یکی باشنموونب کردەوەیی بم پویست ک خۆمان لم رووەوە .. ی کوردیمان کۆمداھاتووی 

.منداکانیشمان چاو ل ئم بکن تا .. بین دروست 
وە ھی، لوەینمندان زیاتر پویستییان ب نموون ھنا: " دە ) یوسف یۆبرت ( 

"  ک رەخنیان لبگرن 

:پ بنڕەتییکانی پروەردەکردنی مندانی شاد نسیەگرنگترین پر

شاد ناتوانن مندانی ،چونک دایکانی ناشاد:ان، پویست دیاکانیان شادبن ـ بر ل شادی مند١



ل ھۆیکی گرنگی شادی مندانن، چونک مندانیش بشکن،کوات شادی خزانکان.. پبگینن 
،ورزگرتن،سازان وپکوە و و ئازادییخۆشویستدۆخکی پ ل کشوھوا و. خزانکانیان 

بۆ مایی شادین بۆ مندان وان دا،و باوکاننوان دایکلتایبتیشب ، باشی خزانیدییکی پیوەن
. سرجم ئندامانی خزانان 

ھۆکاری شادی گرنگترین و بھزترین : ب منداکانیانانو باوکانـ بخشینی خۆشویستی دایک٢
رەنگدانوەی ئوە .. مندانن بۆ نخۆشویستی کلیل و نھنی شادی..خۆشویستییمندانن 

ب گل.. ویستی دەکن خۆشب ک مندان ھست ب شادی و ،خۆشویستیی دایکان و باوکان
وشادیشیوازیش دایکان و باوکان دەتوانن گوزارشت ل کانیانخۆلویستیی خۆیان بۆ مندان شبک

تنی گررم و نیانیب نب سریاندا،ھنانیاندەست ان ، ماچکردنی،ل باوەشکردنیان: وەکو 
ئم: وەکب وش و ب رستی زاری شیرین،ل روویان دانزەردەخن و پکنیب یان،روومتکان

.ھتد ... ،چپلدان بۆیان،ھاندانیان،وکردنستاییش و ئافرینب دڵ ئوەمان زۆر خۆشدەوت،
ل زۆر نازپدان ب ،یتانخۆشویستسۆز و گوزارشتکردن للنکن ۆیش بم پویست زیادەڕ

ئم ل.. بنبنرگزییت ،وبوونیل خۆباک منداکانتان دووچاریچونک لوانی .. منداکانتان
یستیی مندان شوو ل خۆپدانباسمان ل زیانکانی زیادەڕۆیی ل ناز، دامانرنووسینکی پشت

پندکی ..منداکانتانتان بۆبن ل خۆشویستیی مامناوەندپویست باشتر وای، ..کردووە 
ئندازەی واتا ھموو شتك" ، خوش ب مانا ھموو شتک ب خوێ" : دەک مان ھی کوردی

ھیچ .دەبت و زیانبخش خراپت،پڕبلو سنوور و ئندازەی تئگر.. خۆی ھی تایبتی 
بزانن ک وش شئوە..ب منداکانتانۆشویستیبۆ پشکشکردنی خدامنینش کیمرجی

و گرنگ زۆر کردنکی کارتکردنتان ل خۆشویستیتان،گوزارشتشوازی دروستی ،وشیرینکانتان
نییان لررئکانتانسدەروونی مندا یت . .ھوەیان دەبداھاتووشدا رەنگدان ل.

" ک ە،بووست ل چمکی شادی دا، ئوەی ال برجک توژنرە،ی بریتانی)ریتشارد لیارد (
"ھۆکارەکانی شادی و  خۆشنوودی ل الی گورەکان ھۆکارکی گرنگ لتندروستی دەروونی مندان،

.شادیش ل مندایدا دەبت مایی شادی ل گورەییدا

رۆکی بھزیان ل :بھرەکانیان ب ھز و توانا و ب بوابخۆبوونی مندان و ھستکردنیان ـ٣
وەی لڕووبوونڕرووبکانی ژیان ومپنگییو ئاست، دی شادی لنانھ یوا و . .ھب ب ب

بویان،و داماون وا و دوودڵانی ک راڕو مندب پچوانوە ئ.. دەگرنبر یان متمانوە ری ژیان
.اکنھست ب شادی نخۆیان نیی،ب تواناکانی

مندان ب :باشتر و شادترەک ھمیش داھاتوو،ھست بوە بکنـ وا ل منداکانتان بکن،٤
ک گورەبم دەبم ب پزیشک، ب : بۆ نموون دەن .. سروشتی بیر ل داھاتووی باش دەکنوە 

ئندازیار، ب مامۆستا، ب ملیاردر، خانوویکی گورە و قشنگ دروست دەکم، ئۆتۆمبیلکی جوان 
ب .. ندان دەبخشن و مب شادی و دخۆشیوئم زیندەخونانش، خیاڵ گوشادی. ھتد... کم دە



و خیاکانی ل ری خون ـوا و ئاواتکانیش،ھیبی زۆر.گشبینیشوە ل داھاتوویان دەڕوانن 
. منداییوە ھاتوونتدی 

پویست :ھاندەر و پانرە بۆ ب پرۆشبوون و خۆشویستی ژیانھستکردنی مندان ب شادی،ـ ٥
رۆکی باش ببینن و، منداکانیان ب پڕۆش بکن برەو ئو شتانی دایکان و باوکانیش لم رووەوە
ھانیان بدەن بۆ ئوەی شارەزایی زیاتریان لیان ھبت، یان دای،حزیان لیان و ل برژەوەندی

ئم ..ھتد ... شانۆ ھپڕک ،ونکشان، وەرزش، خوندنوە، نووسین، گۆرانی وتن، : وەکو 
دەبخشن بۆ گوڕییکی زیاتر ب مندان وو گرمیپرۆشو چاالکییان شادی ە و چۆست بھر

ۆندەر ک کاراکانی کۆم کوردیمان، کراوە و خۆڕاگر و کدەبن تا،گشکردنی بھرە و تواناکانیان
.دەبن 

"فربوون ؟ ک پاڵ ب مندانوە دەن بۆ .. ئی ئوە شادی زانستی نیی : " دە ) لین کیلر ھی(

ئو مندانن ک:  زیاتر ل مندانی تر شادترن ـ لکۆینوەکان ئاماژە بوە دەکن، ئو مندانی ک٦
توانای سازان و .. کسانی تردا ھی لگڵ ھاوڕکانیان و جگیریان لگڵ پیوەندییکی بھز و 

و ھاندانی پاپشتی بگومان ..ی ھخۆشویستی و ب ھاوکاریب ھاوڕتی و ب یاندرژەدان
و بۆ ھناندی شادیئرنین ، خاکی پویست و)دایکان و باوکانیان ( کانیان ب تایبتیش خزان

بناغی ،شادینپیوەندیی کۆمیتییکان، ماییبۆ بھزکدنیبۆ منداکانیان، خۆشی 
مندان .. تر دەکنوە کمشو نا ئارامیداوک..شاد و تبانبھز و دروستبوونی کۆمگایکی 

ست بوەھ ن کویستدەکزیان، ونخۆشرزانین،گرن ودەلیانپ یکانیان ھبۆ کارە جوان و باش
.

٧ن دەداتـ شادی یارمتی مندا،ل ت کنائارامی رزگار ب گرنگترین کلیلی شادی :داماوی و ل
بندی بۆ دەخوازین ک ھیوایھموو شتکنیی مرج .. ک منداکانتان تبگینن ئوەی،یشژیان
 ..ست بھ دی وناناشبئوم،ختیبرەشبینی وودب ن ، بزاریش بکم و بغ..ر ئو ھاتگ

ب کۆتایی ژیان و، ب گرتنی ھموو نابت ئم .. نھاتندی خواستکانیانل ھندێ ل ھیوا و 
..بچن ک یا سیرانکبۆ گشت،رۆژی ھینیک ان وابوو بۆ نموون ئگر نیازت.. بزانندەرگاکان

.. ، سرمایکی چاوەڕوان نکراوەوە، نتان توانی گشتکتان بکنونباران باریب ھۆی بم 
لگڵ ،برژنین ودە) گنم شامی ( پۆپ کۆرن دەی ئمۆ پکوە .. انن ب منداکانتان بن ودەت
کی مندیرکردنیسن فیلموا مانھ کردووە ،کیرمان نیخۆیندەس ..کانتانمندامن لدەگوە ت
 ک )وەھشتییئارەزووی ک ناکات ندێ جار با بود)..ھک و نیا تنھا رۆژ ۆ.. دوو رۆژ نییمئ

ل دی گشبینی خۆڕاگری و ئم ھست..خۆشی دەکات ،سبین، ھفتکی تر.. باران و ساردە
.ئومدییوەناب ھیوای و ب دەستی دەنخۆشیان ناو،منداکانتان دەڕونت

ا د ل بردەم دەرگبم ھندێ جار ئادەمیزا.. دەرگاکانی شادی زۆرن : " دە ) لین کیلر ھی(ھر 
" کانی تر ناڕواننل دەرگا کراوە.. داخراوەکدا دەوەستن و



.. ی تکوبوون لگڵ  مندانی جیاوازداب ھۆ:یشتن و ھکانی منداکانتان گـ راستکردنوەی ت٨
الی ھندێ ل ل ،دەربارەی خۆیانندێ بیرۆکی و بۆچوونی و بوای و زانیاری ھ و نگتیف ھ

ھتد ... ، من، من،جوان نیم، من ئازا نیم، من ببختم، من گمژەممن: وەکو .. مندان دروست دەبن 
دان ل مشکیانیان، ئم بۆچوون و تگیشتن نرپویست دایکان و باوکانی ئم مندان..

پیان بن ئوە زۆر جوانن، ئگر پبکنن جوانتریش دەبن، قسکانتان ھندە ،وەک.. بەوننوە 
.. ی ونکشاندا بھرەیکی باشتان ھئوە ب ل .. رینن دەمان ھنن پکنین شیخۆش وقوت و

وە بئ وە .. دەنگتان خۆشئیکی جیاوازتان ھوەدا توانایندنخو وە .. لدا ئقوتابخان ل
.بۆ ل بیربردنوەی بیرۆک ھکانیان . .لم بابت رستان ..زیرەکن 

یاری :یاری بکنبب ھیچ مرجکی سپنراو.. وبا ب ئارەزووی خۆیان بگڕنـ ل منداکانتان٩
خواردنی بسوود و خوادنوەی ھوای پاک و نیل دوای ھمژی.. ەکیی بۆ مندان پویستییکی سر

یاری ..بشک ل ژیانیان یاری ،بۆ مندانیاریگرنگی ریزبندی دت سر .. نووستن ئاوی خاوین و 
زۆر گرفت و گری دەروونیی . .دەبخشت پیانشادی و خۆشی و سوودکی زۆری جستیی و دەروونی

.بوانن ل کاتی یاری دا، منداکانتان چند شادن ..  مندان ب ھۆی یارییوە چارەسر دەکرن 

ھاودەمی ھمیشیی شادین و :ن ژیانی خزانیان بکن ب ئاھنگی ھمیشیی دایکان و باوکان دەتوانـ ١٠
.. دروست دەبت مرۆڤدادەروونی شادی ھستک ل ناخی .. دەتوانن شادی دروست بکن ..خۆشی بن

نت بیبينس دەتوانوتک..ت نو.. بیگر بۆ فرۆشتن بۆ..ن ن ینو .. ك دیاریی ن .. ن
 خشینکی خودی.. بستھکانو ینییرکارە ئ ردەریبەوە تخۆشی و .. تدەرکر ب ب نزەردەخ

.گوزارشتی لدەکرت و شیرینی نرم و نیانی ب ب گشی و،و پکنین و

ھلی.. مگرن دایکان و باوکان رێ ل ئازادی منداکانتان:ی ئازادی ل منداکانتان مگرن ـ بر١١
لسر ھ بي مبستکانیان و ..بۆ بەخسنن و پشکوتن داھنان بۆ پویستیان بۆ سرکوتن و 

چونک سرجم کاری منداتی لسر ..تاقیکردنوە سرنکوتووەکانیان لۆمیان مکن و  
ل ھ و .. ھانیان بدەن ک ژیان بریتیی ل سرکوتن و شکستی .. تنراوە تاقیکردنوە و ھ بنیا

ل گیان و، ل ھموو بارودۆخدانخۆشتان دەوک ئوەی ھست بوە بکنبۆ .. ل راستکردنوەی 
و خۆڕاگری درژە ب ،وەکانیان بزار و نائومد نبن وتاقیکردنئوەی لبۆ ..دان و پشتیان دەگرن 

.ل دواییدا ھست ب شادییکی گورە دەکنیان بدەن،نتکوسرھیوای

وت ک ئوەیان بۆ دەرکپزیشکی تازەدا،لیکۆینوەیکیل : منددان و خواردنی شیرینییکان ـ ١٢
... ) گزۆ، نوق، باسووق، سجووق، چوکلت، ئایس کرم، : ( وەک شیرینیجۆرەکانی خواردنی 

رینی ، ک زۆر خواردنی شیھموومان ئوە دەزانین.. ب مندان دەبخشن زیاترشادی و خۆشییکی
وون و کلۆربوون و ڕەشبوونوەی تندروستی لسر مندان ھی، ل بارەی تکچیکاریگری

،بم پزیشک دەروونییکان.. کانیان چاالکییزیادبوونی،ولشیانزیادبوونی کشی،نکانیان وددا
مامناوەندی ب رادەیکییکانشیرینینیئوەیان بۆ دەرکوتووە ک خوارد..پراکتیکییب تۆژینوە

.کردنیان ھی دی شال،روونی مندان وەان لسر دیکی باشییکاریگر



موو مارکھ کانلتانی تی وزۆرب وروپا و لئ نی، لخواردەم ت بکانی تایبو دووکان
خزانکانیش .. مندان ھیکانیینستل و شیرینینوق و جۆرەکانی بۆ ،جیھاندا، چند رەفتک

.. بخۆن یکانی بۆیان ھی نوق و شیرینمک تنھا رۆژانی شم،وا مندانیان فرکردوون و راھیناون
مندا وە گرتووە و لرجم مئ نداوا،ارۆژەکانی تردنیش دەقیان بن، خۆشیان دەی شیرینی ناک،

ممداوای ش ین شیرینی بۆمان نییمافی خۆشی. .بک کان بخۆن بکاندا شیرینییمش ل ان دەزانن ک
.

مامان ل ،منداڵ بووم.. ک شیرینی شادییکی زیاتر ب مندان دەبخشت ،من لگڵ ئم راستییدام
رکوک ( یدـ شوان ـ ک باوک دەچوو بۆ شار.. بوو ) گۆگج رکوک،کر ی  ککسوە، یڕایدەگ ک

یکسانی ب یکسر نوقکانی ب باوکیشمان ..وین ب پیرییوە بۆ نوق و شکرە سوورە دەچو
ب شادی و خۆشییکی ھستمان .. گش دەبووەوە وزۆر روومان لو ساتاندا .. سرماندا دابش دەکرد 

.زۆر دەکرد 

لکۆینوەیکی :دنتگوربوونداتمنی ل دەومندی ب دوای خۆیدا .. شادی ل مندایدا ـ ١٣
ھلی .. تازە جختی لسر ئوە کردووە، ک تا مرۆڤ ل قۆناغی مندایدا زیاتر شاد بت 

مندانی شاد ھلکی باشتریان ھی، ک گورە .. دەمندبوونی ل تمنی سی سایدا زیاتر دەبت 
.پارە کۆبکنوە ،بوون

کارەکمان : " دە ) یکفارڤ( ل زانکۆی )وسفالدرۆ ئئاند( ئامادەکری سرەکی لکۆینوەکش 
ئوە دەگین ک ل .. ئاماژە بوە دەکات، ک دەستبرکردنی شادی بۆ مندان، ل تمنی مندایدا 

وات بوونی ..کارەش  تواوی ئابووری بگرتوە دەکرێ ئم.. دواییدا زیاتر دەومند دەبن 
" ئمریکایی شاد، ب ئمریکایکی زیاتر دەومند لکدەدرتوە 

شالنی ب نرمیک وەدانلگڵ ئ،لکۆینوە ھیگل: شالن شادی ب مندان دەبخشـ ١٤
موو بر ل ھ.. چ بۆ مندان و چ بۆ دایکان..دنتدی ژماردنئاسواری ئرنی نھاتنمندان،

ھست ب کواش ل مندان دەکات.. نیۆان دایکان و مندان خۆشتر دەکات یشتک، شالن پیوەندی
. ئارامی بکن خۆشی و شادی و 

، ئوە بزانن ک دایکان و باوکانی دسۆز: ستایش و پزانین شادی رزگرتن  مندان دەبخشن ـ ١٥
زیاتر بوابخۆبوون و شادی و خۆشی ب مندان رزگرتن و پزانین و ستایش ل ھموو شتک 

دایکانیان یا باوکانیان پیرۆزبایی و پویست ..ئنجام دەدەن کات ک مندان کارکی باش.. دەبخشن 
دەخات د مندانوە و و خۆشی شادی ئم رزلنان زارەکییان.. ان بکن دەستخۆشی و ستایشی

پوختر پشکش برھمیباشتر وکاری جوانتر و داھنانی ئوەی مندان، بۆدەبت ھاندەرکی زیاتر
بم ..بنن ئگر بچووک و ساکاریش بنھمیش کاری منداکانتان ھپویست بۆی .. بکن 

.مکن دانیانھھنان و پازیادەڕۆیی ل ستایش و 
" ن، کار ناکات سر منداڵ ھیچ شتک ھندەی ستایش و پیاھدا: " دە ) شکسپیر(



ئوە .. دایکان و باوکانی خۆشویست، ئگر منداکانتان ھیان کرد : منداکانتان مڕووخنن ـ١٦
بم بزانن ک لۆم و توانج و قسی ناشیرین و نشیاو و توندوتیژی و ھاوار و قیژان ب سریاندا، 

و سرکور و ترسنۆکیان دەکن دەڕۆخنن و، دشکاو ھست بریندار قس ناشیرینانتان، تواناکانیان
خۆشی و سۆز چژی شادی و ،ب درژی ژیانیان.. دەبن کستی ھیچ لبار و رووخال داھاتووشدا . .

تۆی ئو سزا و .. دەق شڕانی و کسانکی توندڕە و لوانش ببن .. خۆشویستی نازانن چیی و 
.. بسننوە بتاوانل کاسنکی ئوان تۆ تان کردوون،لیانئوە ل مندایدا ک انیتوندوتیژیی

و تاقیکردنوە و ل خای یانزەمدا باسمان کرد، ک ل قۆناغکانی مندایدا، ژیانی مندان لسر وەک
ی بست ھبکھاتووە من دەیان.. پویتمندا کانینییردوونی بزانن و نھریانگدەور و ب

ھموو ی ژیانیان ایجا ئگر ل مندایدا لۆم و سرکور بکرن، ب درژ.. بدۆزنوە و بپشکنن
کانیان لودەبنشت بڤ شکستی ب ست بزاری ھتی و بدەسن وو بدەک ردوونم گرقیان ل

ھڕەش و ب و کانی منداکانیان ب ھ دایکان و باوکانی وریا و دانا، ھرگیز ھ.دەبتوە
 وە توندوتیژی و لۆمنسۆز و .. ڕاست ناک کو بب بمنی و زانستی و، بھ ویستی و بخۆش

وای و ھیشادی،راست دەکنوە وھکانی جگرگۆشکانیاندروست و ھنانوەی نموونی باش 
 نردەوامی دەخوەبکانییانقنج وەیھانیا..ددەن و زیاتر ن دەدەن بۆ ئنخۆڕاگربن و کۆ

بکن نسرەوتن تا سرکوتن ..تن و بخشین رو وەرگتاقیکردنوە و فربوونھوڵ و سووربن لسر 
.ب دروشمی ژیانیان 

ئم ل نووسینکی ترماندا، بۆ نموون باسمان ل سرگوڕشت و ل تاقیکردنوەکانی  ک داھنری 
بۆگن و منداکی گمژە و مشککرد، ک چۆن ب ھ مامۆستاکانی ب ) اس ئدیسۆن ـتۆم(جیھانی 

بۆ ئوەی ،ھیوای پبخشی و پشتی گرت و ھانی دایبم دایکی دسۆز و وریا.ھیچ لبار ناویان برد 
و رنکوتووتاقیکردنوەی س) ٩٩٩(دوای.. کۆندات و درژە ب ھوڵ و ب تاقیکردنوەکانی بدات 

لسر تا .. کۆی ندا و بیزاریيش نبوو ئدیسۆن .. شکستھنان بۆ درووستکردنی گۆپی کارەبایی 
دروست یو گۆپی کارەبایبدەست بھنی و ب ھیوای بگاتسرکوتنھزارەمین تاقیکردنوەیدا توانی 

ئدیسۆن . ( .مزننەو ک داھنرقرزاری ئل ھموو جیھاندا، یزاد ئادەمتکای تا ھتای . .کرد 
.میھرەبانی دەزانیدانا و یش ھردەم خۆی ب قرزارباری دایکی دسۆز و ) 

ب .. ساکاریش بن گر دیارییکان: ان شادییکی زۆریان پدەبخش ـ پشکش کردنی دیاری ب مند١٧
لکۆ بپی ئاستی ئو ب. .م نابت بۆ ئنجامدانی ھموو کارک، دیارییکی باش ب مندان بدەن 

رستی ھاندانب کرێ ب وش و شدە.. ل خای پانزەمیندا باسمان لوە کرد .. ئنجامی دەدەن کارەی
. پیرۆزبایی و دەستخۆشیان لبکن 

دنیاشم ک مامۆستایان ئم :یکی زۆر بخن دی مندانوە نن شادی و ھیواـ مامۆستایان دەتوا١٨
ک قوتابییک ل پۆلدا وەمکی راست و جوانی .. نکردووە و ناکن راستیی دەزانن و درغیان

یا ک .. پی دەت ھر بژی دەکات ومامۆستاکی ئافرین و دەستخۆشی ل.. پرسیارەکان دەداتوە 
رککردوون ئ جبجوانی ج وەی بکانی ما .. ری دەنووسسمامۆستا ل ) باش .. زۆر باش ..

 (یا)نایاب جوان ..زۆر جوان .. ( کی باشی بۆ دادەننمرەی یا ک ..و ساتل و قوتابییودائ،



یاتر ئنجام دواتریش زۆر شاد و دخۆش دەبت و، دەبت ھاندەرک بۆ ئوەی جوانتر و باشتر و ز
. بدات

ب پی تمنی ،پویست دایکان و باوکان:ن ل ئیش وکارەکانی ماوەدا ـ بشدارپکردنی مندا١٩
ا ش و کارەکانیادیل ماوەدا ل ئەمنداکانیان، ئگر کارکی ساکاریش بت، زۆر بسوود

سکدانی گ.. لسر خوانی نان خواردندانانی قاپکان : ، بۆ نموون منداکانیشیان بشداری پبکن
ن، یا ھر بردەستی و سینوەی کرەستکاقدکردنی جلکان،..ژوورەکان ب گسکی کارەبایی 

ی بشداریکردنیان لم کاراندا، منداکانتان ل میان..دایکان و باوکان ل ماوەدایارمتیدانکی
 شارەزایی ل لردەبن وژیانبارەی گوە ف.. شتیشیان گیزانی و کۆمبوونی خستھرەی ھاوبب

. خۆشییکی زۆریش دەکن ب ھست ب شادی و ب بشداری کردنیش، ،دەکات و

منداکانتان برن بۆ : ی کۆتایی ھفت، یا ل پشووەکانی قوتابخانداوـ زۆر پویست ل پشو٢٠
و میوانداریی ک ، بۆ سردانشاری یاری، بۆ سیرانگشت و گڕان، بۆ نموون بۆ پارککی نزیک، بۆ 

شادی و ،تانئم گشتانبگومان ..ھتد... ، ی کوردستان، چون بۆ ھاوینھوارکداخزمک ل دیک
شتان کۆمیتیو خزانی پیوەندی ،وب منداکانتان دەبخشن زانیاری و شارەزایی سوود و خۆشی و 

.خۆشتر و بھزدەکن
دا دوامخ، ئو کاتان چۆن بۆ تۆ کاتی گڕان و یاری لگڵ منداکانت: " دە ) جاکسۆن بـراون (

" گرنگن، ئاوھا بۆ ئوانیش گرنگن 

رەزا شوان
)٢٠١٦/ پریلئا/ ی٩: ( نرویج 


