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ڕەھەندەاكین ئەدەیب مندااڵنەل بەرھەمەاكین زارا ئەمحەد جاف دا
معر محمد صاحل  ١صافيە محمد

امحد ٢

 ١بەیش زماین كوردى ،كۆلیجى پەروەردەى بنەڕەت ،زانكۆى ڕاپەڕین ،هەرێمى كوردس تان ،عێراق
٢بەیش زماین كوردى ،كۆلیجى پەروەردەى بنەڕەت ،زانكۆى ڕاپەڕین ،هەرێمى كوردس تان ،عێراق
______________________________________________________________________________________

پوختە
ئەدەب اكریگەری ئەرێین ەل سەر منداڵ ھەيە و وێس تگەيەك گرنگە بۆ ھاندان و ڕاھێنان و دۆزينەوەی ئەفراندن و داھێنان ەل انخيدا ،ئاس یت ڕۆش نبریین گەشەپێدەدات و
سەرچاوەیی بەھێزبوین کەسايەىت منداڵە ،بەو پێيەی ئەدەیب منداڵ ەل ڕوی انوەڕۆکەوە کۆمەڵێک ڕەھەند ەل خۆدەگرێت؛ بۆيە خاوەن مەبەست وئاماجن و پەیمدارە ،کۆمەڵێک
بەھای گرنگی تێدايە ،دەکرێت وەک سەرچاوەيەک منداڵ منونەی اباڵی لێوەرگرێت .ئەمەش ەلاليەن بریمەندان و زاانین جەخیت ەلسەر کراوەتەوە ،ئەم توێژينەوە بۆ تێگەيشتنە
ەل انوەڕۆک و ڕەھەندی ئەدەیب مندااڵنە بە منونەی بەرھەمەاكین (زارا ئەمحەد جاف) وەک قەڵەمێکی دیری دەڤەری ڕاپەڕین ،خراونەتە بەر نەش تەری ھەڵسەنگاندن بۆ ئەوەی
بزانرێت ات چەند ڕەھەندە (پەروەردەیی و فێرکردن و نيشتامیین و ئايین و کۆمەاڵيەىت و دەروین و تەندروس یت و ژينگەیی...ھتد) ەل بەرھەمەاكنیدا ڕەنگيداوەتەوە .ھەر يەک ەلم
ڕەھەندانە دەکرێت بە مندااڵن ئاش نا بکرێن و ەل کەسايەتيياندا چبێرنێت .دەمانەوێت ئەو بەھا گرنگانەی ەل ئەدەیب مندااڵن دەست دەکەوێت ،دەکرێت ابيەیخ زیترین
پێبدرێت ەل پێناو زیتر خزمەتکردن بەو جيھاین پاک و بێگەردە ،ئەدەیب منداڵ دەکرێت ببێتە ئاوێنەی ژیین داھاتوی مندااڵن بۆ ئەوەی ژین بە ديوە جوانەکە ببينن ،ئاڕاس تە
کردن بۆ ئەو بنەمەینە ھیوا و ئومێد بەخشن بۆین ،بۆيە بە پێويس یت دەزاننی بە ش ێوەيەك زانس یت ئاوێتە ئەو پەیم و مەبەس تە بنب ،کە ھۆاكرێکە بۆ ڕاست ڕێککردین
توااناكنیان و بەردەميان ڕۆشن و وری و بە ئاگا دەاكت .توێژينەوەکە بە چەند ئەجنامێک گەيش تووە و ەل کۆاتيدا ئەو سەرچاوانەی سودین لێوەرگریاوە ەل گەڵ پوختەی
توێژينەوەکە بە زماین ئينگلیی خراونەتەڕو.
وشە سەرەكییەاكن :ڕههەندى ئەدهیب مندااڵن ،زارا ئەمحەد جاف ،منداڵ ،ئەدهیب مندااڵن ،ئەدەیب كوردى
______________________________________________________________________________________

 .١پێشەك
منداڵ بناغەی مانەوە و بنياتنەری کۆمەڵگايە و منداڵی قۆانغێکی گرنگە ەل ژیین
ئادەمیاددا ،ەل دوای درککردن بە گرنگی ەل الین شارەزاین و دەرونناسان و
پەروەرداكران ،ھەر کۆمەڵگايەک بەو ش ێوازەی مەبەستيانە ەلگەڵ پێشکەوتین ژیری
مرۆیی ڕەنگڕێژی پەروەردە و فێرکردین خۆین دەکەن و ئەو ھۆاكر و ئامرازانەش ،کە
دەبنە دەستبار ەل بەجێھێناین دەخیەنە اكر .ئەدەیب مندااڵنيش يەکێکە ەلو ھۆاكرانەی
اكریگەری بە ھێزی ەل سەر کەسايەىت منداڵ ھەيە و ھۆاكرێکە بۆ پەروەردەکردین
______________________________________________________________

گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت و كۆمەاڵيەتييەاكن ،بەرگى  ،٤ژمارە )٢٠٢١( ١
ڕێککەوىت :وەرگرتن  ١حوزەیران ٢٠٢١؛ پەسەندكردن ٤ :تەمموز ٢٠٢١
توێژينەوەى ڕێكخراو :ەل  ٢٧اكنووین يەكەم  ٢٠٢١باڵوكراوەتەوە
ئميەيڵى توێژەرomer.mohammed@raparinuni.org :
ماىف چاپ و باڵوكردنەوە ©  ٢٠٢١معر محمد صاحل ،صافيە محمد امحد ،گەيشنت بەم توێژينەوەيە كراوەيە ەل ژێر
ڕەزامەندى CC BY-NC-ND 4.0 -

منداڵ ەلم پڕۆسە بەھادارەدا .ئەدەبیاىت منداڵ سەرەڕای چێژ و خۆیش ەل ڕوی
انوەڕۆکەوە کۆمەڵێک بەھا ەل خۆدەگرێت ،ئەوەی گرنگ و پێويس تە ئەو ڕەھەندانە
بەھادار بن و پەيوەس یت ژین و ژیری مندااڵن بن.
 ١.١انونيشاین توێژينەوە:
انونيشاین توێژينەوەکەمان بريتييە ەل (ڕەھەندەاكین ئەدەیب مندااڵن ەل بەرھەمەاكین زارا
ئەمحەد جاف)دا .
 ٢.١س نوری توێژينەوە:
سەرجەم بەرھەمە باڵوکراوە و دەستنوسەاكین خاتو (زارا ئەمحەد جاف) ،س نوری
توێژينەوەکەمانە جەخامتن ەل بەرھەمەاكین کردووەتەوە ەل ڕوی ڕەھەندی (پەروەردەیی
و نيشتامیین و ھۆش یاری و تەندروس یت و ژينگەیی و خەیڵی و دەروین) ھەروەھا
ئاماژە بە دەرخستین اليەین ابیش و پێويس یت ڕەھەندەاكن ەل پڕۆسەی پێگەیندن
کراوە.
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 ٣.١ڕێبازی توێژينەوە:
بەگوێرەی پێويس یت و شۆڤەاكری انوەڕۆك بەرھەمەاكن ،ڕێبازی (وەسفی
ش یاکری) بە اكرھێناوە.
 ٤.١گرنگی توێژينەوە :
مندااڵن توێژێکی گرنگ و ھێزی داھاتوی کۆمەڵگەن ،پەروەردەی دروستيان وااتی
دروس تکردین کۆمەڵگەيەك تەندروس تە ،ئەدەب وەک ئامرازێک ڕۆڵی گرنگی ەل
پەروەردە و ئاڕاس تەکردین منداڵ ھەيە ،چونکە ەلو ڕێگەيەوە دەتوانرێت بریی منداڵ
گەشەی پێ بدرێت و ڕۆڵ ەل پەرەپێداین ژیری و ھۆش یاری ەل سەرجەم بوارەاكین
ژیین مرۆیی بگێڕێت  ،سەرەڕای ئەو چێژ و خۆشييەی دەيبەخشێت .زارا يەکێکە
ەلو نوسەرانەی ،کە ەل دەڤەری ڕاپەرێن ەل زۆربەی ژانەرەاكندا بەرھەمی بۆ منداڵ
نوس یوە و ەل انوەڕۆکدا چەندین ڕەھەندی ھەمەجۆر ڕەنگيانداوەتەوە.
 ١.٥ھۆی ھەڵژباردین:
گرنگی و پێويس یت و اكریگەری ئەدەیب مندااڵن ەل خودی مندااڵن و دواتر کۆمەڵگا،
تواان و لێھاتویی (زارا ئەمحەد جاف) ەل چننی و مەزراندین فرە ڕەھەندی ەل انوەڕۆك
بەرھەمەاكنیدا بە سەرجەم ژانەرە ھەمە جۆرەاكنەوە.
 ٦.١ئاماجنی ئەم توێژينەوە:
 .١ڕەھەندەاكین ئەدەیب مندااڵن و گرنگيەکەی بۆ مندااڵن.
 .٢زانيین اكریگەری ئەو ڕەھەندانە ەل بەرھەمی ئەدەیب مندااڵن ەل بوارە جياوازەاكندا.
 .٣زاننی و ئاست و جۆر و چۆنیەىت ئەو ڕەھەندانە ەل بەرھەمەاكین نوسەردا.
 .٤دەست نيشانکردین ئەو ڕەھەندانەی الی زارا ئەمحەد ابس نەکراون.
 ٧.١گرفیت توێژينەوە:
تێکچڕژاوی و لێک نزیکی ڕەھەندەاكن ەل انو يەک دەقدا ھەندێک جار گرفیت
بڕیردان ەل پۆلێنکردین جۆرەاكین بۆ دروست دەکردین.
 ٨.١پالین توێژينەوە:
ئەم توێژينەوەيە پێکدێت ،ەل پێشەك و (گرنگی توێژينەوە و ھۆی ھەڵژباردن و
ئاماجنی توێژينەوە) ،توێژينەوەکە بە سەريەکەوە ڕەھەندەاكین ابسکردون بە ش ێوەی
تیۆری بەسەر بەرھەمەاكین زارا ئەمحەدی پراکتیک کردون ،کە بريتينی ەل ڕەھەندەاكین
( پەروەردەیی و فێرکردن و زانیاری تەندروس یت وەرزیش و رسوش یت و ژينگەیی
فۆللکۆری و کۆمەاڵيەىت دەروین و خەیڵی).
توێژينەوەکە بەچەند ئەجنامێک کۆاتیی ھاتووە ،کە توێژينەوەکە پێيان گەيش تووە ەل
گەڵ پوختەی توێژينەوە بە ھەر دو زماین عەرەیب و ئينگلیی و ەل گەڵ ليس یت ئەو
سەرچاوانەی سودین لێبيرناوە.

 .٢ئەدەیب مندااڵن
ئەدەیب مندااڵن بە يەکێک ەل سەرچاوەاكین پەروەردە و فێرکردن دادەنرێت ،کە ابيەخ
بە کەسايەىت منداڵ و ژیری و جەس تەیی دەدات ،اتيبەمتەندی ھەرە سەرەك ئەو
ئەدەبە ئەوەيە ،کە خزمەتێکی گەورە بە پەروەردە و فێرکردن دەاكت ،بەو ئەزمونەی
بۆ منداڵ دروست دەبێت ەل ڕێگەی ئەدەبەوە گۆڕان ەل زەيین چەکەرە دەاكت و ەل

ئايندەدا ەل گەڵی دەژی ،ھۆاكر و ڕێنيشاندەری دەبێت بۆ چارەسەر و ئاس تەنگەاكین
بەردەمی ەل قۆانغەاكین ژیندا ،ئەوەی بە سەرکەوتویی دەيھێڵێتەوە ئەوەيە ،کە
ڕاس تەوخۆ پەيوەندی بە مندااڵنەوە ھەيە .نوسەران گرنگی ئەدەب بۆ قۆانغی منداڵی
وەک گرنگی دابينکردین پێداويس تييە ماددی و مەعنەويەاكین دەزانن ،چونکە
ھەوڵێکە بۆ ڕەخساندین ژیری و سەالمەىت بۆ ش ێوەيەك دروست.
ئەدەیب مندااڵن ئەو بەرھەمەی نورساوانە دەگرێتەوە ،کە ەلڕێگەی پەرتوک و
انميەلکە و گۆڤار و ڕۆژانمە پێشکەیش منداڵ دەکرێ ،کە دەکرێت ش یعر ین
چریۆک ی شانۆی ی ھەر ژانەرێک بێت .زاانین و شارەزایین دەرونزاین و
کۆمەڵنایس جەخت ەلوە دەکەنەوە پێويس تە منداڵ بە ھۆش یاريیەوە مامەڵەین ەل گەڵ
بکرێت ،ئەو ئەدەبە ەل جيھاندا گرنگی اتيبەىت پێدراوە ،ەل ڕەخنەی ئەدەیب کورديیدا
چەند لێکۆڵینەوەيەک ەل سەر ئەدەیب مندااڵن کراون ،کە تيشکيان خس تۆتە سەر
قۆانغەاكین منداڵ و گرنگی ...ھتد .ئەمحەد سەيد عەیل بەرزجنی پێيوايە ئەدەیب
مندااڵن "بريتييە ەلو بەرھەمە ھونەرینەی کە بری و ئەندێشەی وا دەخەنە ڕو ،کە ەل
گەڵ پەيپێربدین منداڵدا بگوجن  ،ئەمەش گەل چەشن دەگرێتەوە ،چریۆک ،ش یعر،
شانۆگەری ،واتر و گۆراین"( .بەرزجنی .)١٢ ،٢٠١٠ ،انوبراو ئەدەب و بەرھەمی
ھونەری وەک بەرھەمی مندااڵن ھێناوە ەل ڕاستيدا چەند ژانرێک دەگرێتەوە ئەوەیش
پەيوەس تکردووە بە تواانی منداڵ و زیتر جەخیت ەلاليەین فراوان بوین بری و
ئەندێشەی منداڵ دەاكت اليەین سود و چێژبینيین منداڵی فەرامۆشکردووە" .ئەدەیب
مندااڵن ەلو بەرھەمە زانس یت و ھونەريیە نورساوە سااكرانە پێکدێ کە اتيبەت و
ڕاس تەوخۆ بۆ ئەوان نورساون ،ھەروا بەش ێک ەلو نوسينانەش دەگرێتەوە کە بۆ
گەوران نورساون"(.ئەمحەد .)٦٠ ،٢٠٠٥ ،بە بڕوای نوسەر ئەو مەبەس تە
دەخاتەڕو ،کە ئەدەیب مندااڵن پێويس تە بواری زاس یت و ھونەری ەل خۆی گرتبێت و
ئاماژەی بەوە کردووە ،کە ئەدەیب گەورانيش دەکرێت سودی تێدا بێت بۆ مندااڵن.
بھمن ڕازاین دەڵ ئەدەیب مندااڵن بريتييە ەل کۆمەڵێک نوسنی و رسود و چریۆک و
قسەکردن کە ەل اليەن گەورەاكنەوە نورساوە و گوتراوە ،کە بە پێێی قۆانغەاكین
تەمەنیان کەڵک بە مندااڵن دەگەيەنێت(.رازاین .)١١ ،١٣٧٤ ،توێژەر جەخیت ەل
سەر ئەوە کردووە ھەر اببەتێک بێت ،دەبێت سودی بۆ منداڵ تێدا بێت ئەگینا بە
ئەدەیب مندااڵن دااننرێت و پێويس تە قۆانغ و تەمەین منداڵيشی تێيدا ڕەچاو بکرێت .
بە بۆچوین محمد ڕەحمی پێيوايە ئەدەیب منداڵ "ەل اكرێکی ھونەری مەزن پێکدێت،
کە بە ھۆيەوە مناڵێیت پێ ئەگەێێن و ھاوبەش یەك تەواو  ،ەل دروست بوین
کەسايەتیدا دەاكت  ،کە دوا ڕۆژ بە ھۆيەوە ئەبێتە ئەندامێکی اتزەی کۆمەڵ".
(رمضان .)٩ ،١٩٨٤ ،نوسەر مەبەس تێیت بڵ ئەدەیب مندااڵن پاڵنەرە بۆ پێگەیندن
و بەھێزبوین کەسايەتييەك سەرکەوتو ەل کۆمەڵگادا ەل چوارچێوەی ئەوەی ڕەھەندی
پەروەردەی ەل خۆ گرتبێت .بە ڕای ئیرباھمی ئەمحەد شوان "ئەدەیب مندااڵن بريتييە ەلو
بەرھەمە ئەدەبييانەی ،کە ەل گەڵ بری و ھەست و تێگەيشتین مندااڵن دەگوجن و ەل
ش ێوەی چریۆک و ش یعر و شانۆ و واتر و گۆرانیدا خۆی نيشان دەدات"(.شوان،
 .)١٤ ،٢٠١٨ھەر ژانرێک بێت گرنگە ەل گەڵ بری و ئەندێشەی منداڵ يەاكنگری ێب
ەلگەڵ ئاست تواان و سەلیقەی منداڵدا بێتەوە.
ئەدەیب مندااڵن ھەمو ئەو بەرھەمانە دەگرێتەوە ،کە پەيوەندین بە ژیین منداڵەوە
ھەيە ،کە دەبێتە ڕێنوێنێکی ابش بۆ مندااڵن ،کە تێايدا ڕەچاوی قۆانغی تەمەین
منداڵ کراوە ،بەرھەمێکن تواانی بری و ئەندێشە و خەیڵی منداڵ فراوان دەاكت و
چێژ و خۆیش وەردەگرێت و ئەزمون گەلێکی بە نرخيان بۆ دێێن و پەیمی
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پەروەردەیی و فێرکردن و چەندین بەھای گرنگ ەل خۆ دەگرێ و ئاس یت ڕۆش نبریین
گەشە پێبدات ،ھۆاكرێکيشە بۆ داھێنان و ئەفراندنیان.
ەل دەڤەری ڕاپەڕین دا کۆمەڵێک قەڵەمی دیر ەل بوارەکە دەرفەىت زیتر و
فراوانرتین بۆ گەشەکردین ئەدەیب مندااڵین کورد ڕەخساندووە ،ەل گەڵ ھەس تکردن
بە گرنگی بوارەکە بەرھەمی ابشرت و ڕەنگينرت پێشکەش بە مندااڵین کورد دەکرێت،
ەل پێناو ابشرت پەروەردە و فێرکردین ھەمەجۆر ،ھەوڵی چڕ و پڕ بۆ خزمەت و
بەرزکردنەوەی ڕۆش نبریی و ئەدەیب مندااڵین کوردس تان بە کردنەوەی دەزگا و
ڕێکخراوی مندااڵن و چاپکردین کتێب و انميلکە و چاالکییە جۆر بە جۆرەاكین
مندااڵن وەک رسود و گۆراین و چریۆک و شانۆ ،ئەمەش وایکردووە چەند نوسەر
و شاعری قەڵەمەاكنیان بۆ خزمەىت مندااڵن تەرخان بکەن.

 .٣انوەڕۆک و ڕەھەندەاكین ئەدەیب مندااڵن
مەبەست و ڕەھەندەاكن ئەدەیب مندااڵن بەھای اتيبەتیان ھەيە؛ بۆيە نوسەری
مندااڵن بەرھەمی خاوەن پەیم ئاڕاس تەی منداڵ دەکەن ەل پاڵ چێژ و خۆیش گرنگی
بە انوەڕۆکيش دەدەن ،اتوەکو ەل ڕێگەی بەرھەمی ئەدەیب ئاڕاس تەيەك دروست
بکرێن ،ەلم توێژينەوەيەدا ڕەھەندەاكن بە پێێی ژانرەاكن دابەش دەکەین ەل ش یعر و
چریۆک و شانۆ.
بواری پەروەردە و فێراكری کێڵگەيەکە گەلێک بریمەند و زاان اكرین تێدا کردووە و
ھەندێک ەلوان ڕۆڵی ئەدەب و ھونەر ەل گەشەی زانينەك و ژیری و ھزری و
ڕۆش نبریی و کۆمەاڵيەىت منداڵ بە گرنگ دەگرن .بە منونە لیۆڤيگۆجسکی ەل تیۆری
سۆس یۆ کولتوری اكر ەل سەر تومخەاكین کولتور دەاكت ەل پەروەردە و پێگەیندین
کۆمەاڵيەىت ،پێيوايە کە ھەمو تومخەاكین کولتور اكریگەريیان ەل سەر گەشەی مەعريفی
و کەسايەىت منداڵ ھەيە ،منداڵ ھێندە بەرھەمی ھێزێکی ئاسامین نييە بە ئەندازەی
ئەوەی بەرھەمی ئەو کولتورە کۆمەاڵيەتييەيە کە تیايدا دەژی .منداڵ خودی ئەو
کولتورەيە ،چونکە ئەو منداڵە بە اكرلێک ەل گەڵ گەورەاكندا ئەو کولتورەی بەرھەم
ھێناوە و بە اكريدەھێنێت(.سەعید .)٤٨ :٢٠٢٠ ،ئەدەب کە بەش ێکە ەل کەلتوری
کۆمەڵگا منداڵ پێێی اكریگەر دەبێت و اكريشی لێدەاكت ،چونکە منداڵ اكرەکتەرێکی
چاالکە ،منداڵ بە ھۆاكرە دەرەکییەاكن اكریگەر دەبێت ،ئەدەبيش يەکێکە ەلو
ھۆاكرانەی اكریگەری گەورە بە ئاڕاس تەی ئەرێین و نەرێین ەل سەر ژیین منداڵ
دادەنێت .ەل ئەدەیب مندااڵندا ،چەندین ڕەھەند گەشە بە مەعريفەی منداڵ دەدات،
منداڵ ەل بەر ئەوەی ەل سەرەاتی فێربون زماین س نوردارە و ھەر چاالکیەک بھێتە
ئەجنام گەشەی مەعريفی بۆ زید دەبێت ،بۆ ئەم مەبەس تە "زاان ئولسون دەبێژيت:
خواندن تێن اليەنەکە ژ اليەنێن گەشکران متابوان زاروك و ش یاان خواندێن ل دەڤ وی
گەشە دکەت ب رێکەفتێن دگەل ش یانێن وی يێن ەلیش و ژیری ،و نە د ش یاندايە
کو تو بتێن اليەنەك گەشە بکەی بێێی اليەنێن ديرت ،چونکی ھەمی پێکڤە د
پەيوەنیدارن"(.ساحل .)١٤ ،٢٠٠٥ ،بەو پێودانەگە خوێندن ڕیگەيەکە بۆ
گەشەکردین مەعريفی وەرگرتین زانیاری ئاس یت ئەو مەعريفيە گەشە پێدەدات .ئەدەیب
مندااڵن ەل ڕوی انوەڕۆک و ش ێواز و زمان خاوەین خەسڵەت و اتيبەمتەندی
خۆيەىت ،کە "دەورێکی اكریگەری ەل پێکھێناین کەسێیت منداڵ و گەشەکردین ژیری
و دەروین و کۆمەاڵيەىت و سۆزی و زمانیدا ھەيە "(.شوان ،)١٤ ،٢٠١٨،ەل
ابرەی انوەڕۆکەوە شارەزاین ئەو بەرھەم و اببەتەی ئاڕاس تەی منداڵ دەکرێت
مەرجدارین کردووە بە بواری پەروەردە و اليەین دەروین تێيدا ڕەنگبداتەوە ،منداڵ

بوونەوەرێکی وریيە و ھاواكت ەل گەڵ گەشەی عەقڵی و جەس تەیی مەيل و
ئارەزوی بۆ ھونەر و بەرھەمی ئەدەیب ھەيە چێژ و خۆیش لێوەردەگرێت ،ەل بەرامبەر
ئەوەدا پێويس یت بە ھۆش یارکردنەوە و ابيەخ پێدانە بۆ دۆزينەوە و پەرەپێداین توااناكین
و تەواوکردین پەروەردەيەك دروس تە اتوەکو ئەفراندین منداڵ و داھێنەری ەل کۆمەڵگا
بێتە دی.
جيھاین ھەس تەاكین منداڵ بە ش ێوەيەکە انیخ پڕيەىت ەل جواین ،انز ،سۆز،
خۆشەويس یت؛ بۆيە ئەوە نوسەران و شارەزایین منداڵە؛ کە درک بەو ھەست و
سۆزەی دەکەن و پەی بەوە دەبەن ،اتوەکو ئەدەب ببێت بە وەاڵمدەرەوەی
پرس یارەاكین و ھەمەجۆری اببەتەاكین و ئارەزو و خۆشييەاكین بەدی بھێنن .کەواتە
پێويست وايە شاعریان و نوسەران ڕەچاوی ئەو اببەت و خااڵنە باکت ،کە زیتر
کۆمەڵگا پێويس یت پێيەىت ،وەک چاندین ڕەگی خۆشەويس یت ،خۆشەويس یت ئاین و
خوا و دایک و ابوک و نيشتامین ...ەل اليەك تريشەوە بەرەو ڕەوش یت بەرز و
ڕاس تگۆیی و وەفاداری بەرێت(.مەمحود .)٦٠ ،٢٠٠٤ ،ابيەخدان بە پەروەردەی
ھونەری و پەروەردەکردین ڕۆش نبریی ،کە ەل ڕێگەی بەرھەمی ئەدەیب بەدی دێت
اكریگەری بەھێزی ەل سەر گەشەی مەعريفی و کۆمەاڵيەىت و ژیری و دەروین منداڵ
ھەيە ،ەلو چوارچێوەيە بریکردنەوە و اكراکردین بەھرەمەنديیەاكین یرمەىت دەدات
بەوەی جوانیەاكنیان بەدەرکەوێت و ھەوڵی بە دەس تخستین بەھااكن دەدات و
پارێزی ەل گەڵ ژیندا دەاكت ،انوەڕۆك ئەدەیب مندااڵن ڕێنيشاندەر و دەروازەيەکە
بۆ فێربون و وەرگرتین زانیاری و نيشانداین جوانييەاكنە بە منداڵ ،بە اتيبەت ەل
قۆانغی ابخچەی ساواین و شەش ساڵی يەکەمی قواتخبانەی بنەڕەىت بناغەن بۆ
گەشەسەندن و بۆ بنەمااكین بریکردنەوەی لۆژیکی و دۆزينەوەی ھۆاكرەاكین ژیری
الی منداڵ...پیاژێ ابيەیخ زۆری بە حەز و ئارەزو و بزواندین مندااڵن داوە ،کە ەل
انخەوە دێنەدەرێ و دەبنە ھۆاكرێک بۆ برەودان و گەشەسەندین مەعريفی
مندااڵن(.سەعید.)٢١٢ ،٢٠١٥ ،
گرنگيدان بە ئەدەیب مندااڵن وەکو گرنگيدان بە خۆراک و تەندروس یت بۆ منداڵ
پێويس تە و ھۆاكرە بۆ مانەوەی منداڵ ،ئەدەب بە ھەمو ژانەرەاكنەوە ھۆاكرە بۆ
پەروەردەکردین منداڵ ،کە ئەمەش ئەرکێکی کۆمەاڵيەىت گرنگە و ڕۆڵی ەل بەھێزبوین
فەرھەنگی و فراوانبوین ئەندێشە ھەيە و اليەین ھزری و مەعريفی مندااڵن دەابتە
قۆانغێکی ترەوە .ئەدەیب مندااڵن پڕێیت ەل داھێنان و گەشە و جوڵە و چاالك ھەر
ئەمەشە وای ەل منداڵ کردووە بەردەوام ھۆگری بێت و ەل گەڵیدا ئاوێتە بێت ،بەو
پێيەی توێژينەوە و بە دواداچونەاكن دەريدەخەن ،ئەدەیب منداڵ ئاماجنی پەروەردە و
فێرکردنە .دەکرێت بە بەرھەمی ئەدەیب ەل چەندین اببەىت تردا منداڵ بەھرە و سەلیقەی
بۆ فەراھەم بکرێت ،ئەمەش ئەرک و بەرپرس یارێیت قورس دەخاتە سەر نوسەر و
شاعریان ،ئەم جيھان جوانە ڕەنگڕێژ و ڕەنگينرت بکەن بە اببەىت ڕۆش نبریی
پەروەردەیی و زانس یت ،دەتوانن منداڵێک بۆ ئايندە دروست بکەن کەسايەتێکی
بەھێزی ھەبێت و بۆ ھەر بوارێ بیانەوێت بۆ زانس یت جۆراوجۆر ەلو قۆانغەوە
دەس تپێک و ھەوێین بناغەکەی ل پتەو دەبێت" ،نڤێسن بۆ زارۆاكن خۆخبۆ
جۆرەک پەروەردێ يە ێی گرنگ و گاریگەرە ،بەرێ کو چریۆک نڤيس بيت ین
شانۆگەر بيت ،نڤێسينا وی پێدڤی بش ێوەک سەرجن ڕاکێش و خۆیش تێدا بيت ،و
خۆە دویر بێخیت ژ ش ێوازێ تەھديدێ و ترساندێن و توندوتژیێی و داکوکێی لسەر
ئاڤاکران پێکڤەژیێن و حەژێکرێن و ھەفاکرێی و قورابنیداێن و راس یت و دەستپاك
دکەن دلەف زارۆك"(.حایج ،)١٣٣ ،٢٠١٨ ،لێرەوە ئاس یت زاننی و تێگەيشنت -
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ەلمەڕ اكریگەری بەرھەمی ئەدەیب مندااڵن شەن و کەو دەکەین ،ھەوڵ دەدەین کۆی
ئەو بەھا پەروەردەيیانە ەل بەرھەمەاكین زارا ئەمحەد ھەڵبھێنجنی ،کە ڕەنگداوەی ەل
سەر مندااڵن دەبێت.

 .٤ڕەھەندەاكین ئەدەیب مندااڵن الی زارا ئەمحەد جاف
مەبەس تەاكین بەرھەمی ئەدەیب مندااڵن بە پێێی سەرەاتی دەرکەوتن و سەرھەڵدانیان
بە سەر چەند جۆرێک ڕەھەند دابەش دەکرێن ،گرنگيدان بەو بوارە ەل اليەن
نوسەران و شاعریان بۆ بەرھەم و اببەىت بە سود و سەرجن ڕاکێش بۆ مندااڵن
دەنورسێن ،کە تیايدا ەل سەرجەم ڕەھەند و جۆرەاكین پێشکەیش مندااڵن دەکەن ،بۆ
ئەوەی ەلو ڕێگەيەوە پەیم و مەبەس تەاكنیان خبەنەڕو ،کە مندااڵن ئاش نا دەکرێن بە
زانیاری ەل ابرەی اببەىت ھەڵگری ئاماجنی پەوروەردەیی ەل خۆشەويس یت بۆ نيشتامین
و پاراستین ژينگە و جواین رسوشت و وش یارکردنەوە و پەروەردەیی ڕەوش یت وەک؛
ڕێزگرتین دایک و ابوک و مامۆس تا و کەساین گەورەتر ەل خۆی و بەزەیی
ھاتنەوەی بە گیانداران و چەندین بەھای کۆمەاڵيەىت بە بریۆکە و اببەىت پوخت و
چاک ئاڕاس تە دەکرێن و ببێتە ھۆی چاندین تۆوی چاکە ەل الی منداڵ .ەلم بەشەدا
تيشک دەخەينە سەر ئەو ڕەھەندانە ،کە بريتينی ەل:
 ١.٤ڕەھەندی پەروەردەیی:
يەکێک ەل ئەرکەاكین پەروەردە بنياتنان و دروس تکردین اتکە ،کە ئەويش ەل
ڕێکخستین کۆمەڵگا بە ش ێوەيەك دروست ڕۆڵی دەبێت  ،ەل ڕێگەی ئەدەبەوە
دەتوانرێت گەشە بە توااناكین منداڵ بدرێت ،بەرھەمی ئەدەیب دەبێتە بنەمايەك
پەروەردەیی گرنگ ەل ڕێگەيەوە کۆمەڵێک ڕێامنیی و ئامۆژگاری بە منداڵ
دەگەيەنرێت ،ەل ابرەی گرنگی ئەو بوارە حمسن عارف ڕای وايە" :ئەدەێب زارۆاكن
دھێتە ھژمارتن ژ ھواكرێن ھەرە گرنگێن پەروەردەیی دڤی سەردەم مەدا؛ چونکی
پەيوەندی و ئەرکێن جوراوجورێن جڤاك وێنە دکەت و ھەر ژڤی ئایل ڤە چەش نەيێن
ئااكری و چەندین بھاین ڤەگوھێزيت بو نەوەيێن اتزە پێگەھش یت داکو رێاک ژیان خو
پێ ڤەوژێرن"(.ساحل .)١٠٣ ،٢٠٠٥ ،شعر ڕۆڵی سەرەك ەل ڕوی پەروەدەیی و
فراوانکردین بری و ئاڕاس تەکردنیان ەلڕێێی ئەو اببەاتنەی ھەڵگری بەھای پەروەردەينی
بە پێێی قۆانغەاكین تەمەین منداڵ دەگێڕێت  ،ھەمو ئاڕاس تە و بۆچونەاكن ئەوە
دەردەخەن ،کە ئەدەیب مندااڵن دەێب پەیمی پەروەردەیی ەل خۆبگرێت ،چونکە ئەدەیب
منداڵ پەروەردەيەك ابش و دروست دەاكت ،دەرئەجنام کۆمەڵگايەك پەروەردەیی
ابش دێتە ئارا .دەکرێت ئەدەیب منداڵ ڕۆڵی گرنگ ب ەل قواتخبانە و ابخچەی
مندااڵنداگێڕێت بۆ ڕاس تکردنەوەی ھەمو ئەو خو و ڕەفتارانەی کە منداڵ ئەجنامی
دەدات ،ەل سەر بەھێزکردین ڕەوش یت جوان و بە کۆمەاڵيەتکردین منداڵ
ڕايدەھێنێت( .وسو.)٥٣ ،٢٠١٧ ،
بەرەو قواتخبانە
وای چەندە دڵم خۆشە ئەمساڵ ەل پۆیل يەک
جانتای جوامن کڕيوە بەرگی اتزە دەپۆمش
دەمچ بۆ قواتخبانە ماڵی دووەمی ھەمووان
بەرەو پەروەردەی دروست ھەنگاو دەنێم بۆ ژین (جاف.)٢٧ ،٢٠٢١ ،
شاعری دەيەوێت ئەو چێژ و ھەس تە خۆشەی منداڵ پێويس تە ھەيبێت ەلم قۆانغەدا
بۆ ئاڕاس تەکردین ەل چوین بۆ قواتخبانە دەربڕبێت و ببێتە ھاندەر بۆخۆشەويست کردین

قواتخبانە و خوێندن ەلالی منداڵ .بە اتمەزرۆيیەوە بۆ ماڵی دووەمی ،کە قواتخبانەيە
ھەنگاو دەێن بۆ پەروەردە و فێربون ،ەلوێوە بەھا پەروەردەيیەاكن ەل مامۆس تااكن
وەردەگرێت و ڕەنگدانەوەی ەل سەر ژینیان دەبێت.
ڕاس تگۆیی
لێێی بڕوانن چەند ڕاس تگۆيە
گوڵی ژينە ەل سەرخۆيە
ھاوڕێێی منە وەک من وايە
ئەو ڕاس تگۆيە بە وەفايە (جاف. )١٣ ،٢٠٢١ ،
يەکێک ەلو بەھا ڕەوش تييە پەروەردەيیانە ،کە منداڵ لێیەوە فێر دەبێت ،ئەو س یفەتە
دەبێتە مايەی خۆشەويس یت .بەو ڕێگايە ەلسەر ڕەوش یت ڕاس تگۆیی پەروەردەین
دەاكت ،بۆ ئەوەی منونەی ژیر و بە ئاگا بن ،ھانیان دەدات بۆ ئەم بەھا جوانە ،کە
بەش ێک بێت ەل ئااكر و ڕەوش یت.
ھاوڕێ
ئەو منداڵە
پڕ خەیڵە
وا پێدەچ
ەل من بچ
پاک و خاوێن
دوورە ەل جوێن
ئەوەی چاکە
دەرون پاکە (جاف. )١١ ،٢٠٢١ ،
شاعری چەند بەھايەك ڕەوش یت خس تۆتەڕو :پاک و خاوێین ،زمان خاوێین ،دەرون
پاك ،بەم ھەنگاوە ابيەیخ ڕەوش یت جوان بە مندااڵن بگەيەنێت ،کە سودی بۆ
خۆین و دەورووبەرین ھەيە.
بە ھەمان ش ێوە چریۆك مندااڵن چەندین ڕەھەندی پەروەردەیی و ڕەوش تاکری ەل
خۆدەگرێت ،کە دەکرێت کەسايەىت بەھێزی ەل سەر بنيات برنێت ،ەل چریۆکەاكین
زارا ئەمحد ەل ڕوی پەروەردەيیەوە خاوەین پەیمی بەنرخ و اببەىت بەسودن بۆ مندااڵن.
بۆ منونە:
کورتەی چریۆك (ڕاس تگۆیی ئاراميە)
ئەم چریۆکە ابس ەل ڕوداوێکی انو پۆیل قواتخبانە دەاكت .مامۆس تا ەل اببەىت ھونەر
وێنە بە قواتبیەاكن دەکێشێت ،زۆر جار قواتبیان ەل پۆدلا دەس تاکری کەل و پەیل
يەکرت دەکەن ،يەکێک ەل قواتبیەاكن بۆ پێويس یت سەرئاو دەچێتە دەرەوە اتکو
دەگەڕێتەوە ھاوڕێکەی ،کە انوی ديالنە چەند خەتێک بە سەر وێنەی ئاراسدا
دەھێنێت و تێکی دەدات ،ئاراس بەو ڕەفتارە نیگەران دەبێت ،مامۆس تای ل ئاگادار
دەاكتەوە ،اكتێک مامۆس تا بۆ سەیرکردین وێنەاكن بە سەر قواتبیەاكندا دەگەڕێت،
مامۆس تا بە قواتبیەاكن دەڵ گوڵەاكمن ک دەس تاکری وێنەکەی ئارایس کردووە ،اب
خۆی ھەس تێت و ات جارێکی تر دەس تاکری کەل و پەیل يەکرتی نەکەن ،چونکە
ئەوە اكرێکی ھەڵەيە ،ديالن داین بە ھەڵەکەدا دەێن و داوای لێبوردن
دەاكت(.جاف .)٣٠ ،٢٠٢١ ،چریۆکەکە ەل ئاست تەمەین ( )١٢_٦سااڵنە و
ەلخۆگری چەند بەھايەك بەرز و جوانە .مەبەس یت پەروەردەیی چریۆکەکە ئەوەيە ئەو
ڕەفتارە انشریينە بە مندااڵن بڵ  ،کە ھەڵەيە دەس تاکری کەلوپەیل يەکرت بکەن،
ئەگەر پێويستيان ھەبو پرس بکەن و ھەروەھا ئەگەر ھەڵەین کرد ڕاس تگۆ بن،
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چونکە ڕاس تگۆیی و داننان بە ھەڵە جواین خۆی ھەيە ،پێويس تە ئەوە بە منداڵ
بوترێت ،کە ھەڵە دەاكت داوای لێبوردن باکت.
 ٢.٤ڕەھەندی فێراكری و خوێندن:
فێرکردن ڕەھەندێکی گرنگی پەيوەست بە مندااڵنە ،دەکرێت ەل ڕێگەيەوە فێری
زانست و زانیاری و کرداری جوان و ڕەوش یت ابش بنب و بەرھەمی ئەدەبيش
ئامرازێکی گرنگی ئەو اكيەن .ش یعری فێرکردن ئەو ش یعرە بە مەبەس یت فێرکردین
ڕاستيەاكن و ئامۆژگاری و پەروەردە دەنورسێت ،ەلڕێگەی فێرکردنەوە زانست و
زانیاری بە فێرخواز دەگەيەنرێت  ،واات ش یعری فێرکردن ئەو ش یعرەيە کە ئاماجنی
سەرەك و ئەرك سەرەك فێرکردنە .ەلو ڕوانگەيەوە ،کە ەل ھەمو اكتێکدا پەيوەندی
ڕاس تەوخۆی بە ژیین پەروەردەیی و زانس یت و ئايین و کۆمەاڵيەىت مرۆڤەوە ھەبووە
و مەبەس تيشی ڕێامنیکردین کۆمەڵگە بووە بە ئاڕاس تەی دروست بە پێێی پێوانەی ھەر
سەردەمێک( .وێبس تەر .)٢٣١ ،٢٠١٧ ،ەل اليەك ترەوە ،ش یعری فێرکردن پەیم
و ئەرك گرنگی ەل کۆمەڵگەدا ھەيە ،کە زۆرتر خۆی دەبینێتەوە ەل ڕۆش نبریکردن و
ھۆش یارکردنەوە و گەیندین زانیاری و ئامۆژگاری و ابشکردین ڕەوشت و فێرکردین
ھونەرەاكن دەگرێتەوە( .حوسێن-مەولود .)٤٨٧ ،٢٠١٨ ،ش ێوەی ابو و دیری
ش یعری فێراكری ئەو ڕاز و وشانەن ،تەنیا گەیندین زانیاری نييە ،بەڵکو پڕن ەل پەند
و ئامۆژگاری و بەش ێکی بە زماین ابڵندە و گیانەلبەران دەنورسێنەوە و چێژيش بە
مندااڵن دەبەخشن.
دەخوێمن
ھەر کۆشش و خوێندنە
داھاتوی گەیش منە
ئەو بۆ پێشەوە دەڕوا
انگەڕێتەوە بۆ دوا (جاف. )٢٥ ،٢٠٢١ ،
شاعری ئەوە بە مندااڵن دەڵ ئەو کۆششکردنەی ئەجنامی دەدەن بە ئاماجن دەگات،
ڕۆژاین داھاتو بەری ئەو ڕەجنە ھەڵدەگ نرەوە ،خوێندن وەکو خۆر وايە بۆ
ڕۆش نکردنەوەی ژین .ھەميشە سەرکەوتن و پێشکەوتن ەلو ڕێگەوە بە دەست
دێت ،بۆيە داھاتوی گەیش مندااڵین بە خوێندنەوە بەس تۆتەوە.
گۆڤار
ئەھا چمی بۆ ھێناوی
ڕەنگينەو خۆشە انوی
ديیاری بە نریخ منە
دە وەرە تۆش بیبينە
پڕ اببەىت ھە مە جۆر
پڕش نگ دەدەن وەک وخۆر (جاف. )١٧ ،٢٠٢١ ،
شاعری لێرەدا دەيەوێت بەھا و گرينگی پێداین دیری بە مندااڵن بگەيەنێت و
ەلگەڵيش یدا جۆری ئەو دیريیەی کە دەشێت اكریگەری ابیش ەلسەر کەسايەتیان
ھەبێت .دایک و ابواكن بۆ پاداش یت منداڵەاكنیان پارەین پێدەدەن ەل ڕاستيدا ئەو
جۆرە پاداش تە پەروەردەیی و ئاماجندار نييە ،شاعری بەرەو ھۆش یاری پەروەردەیی
ئاڕاس تەین دەاكت ،ھانیان دەدات بۆ خوێندنەوە و سەیرکردن و تێڕامان ەل وێنە و
اببەتەاكین انو گۆڤار ،کە وەکو خۆر ڕۆش نایی دەبەخشن پێيان.
کتێبخانەکەم
وەک ماڵی دوەم وايە پڕ ڕوانك و چرايە

کتێبخانە جوانەکەم ماڵە خنجیالنەکەم
کتێب و وشەاكنت خەندەی جوان و پەیمت
بۆھەميشە ەل گەڵمن ھاوڕێێی دڵسۆزی منن (جاف.)١٥ ،٢٠٢١ ،
ەل ئەمرۆدا اكتەاكین مندااڵن بە ش ێوەيەك ەل ڕادەبەدەر بە اكر دەھێرنێت بۆ ئايپاد و
مۆابيل و یری پۆپجی...ھتد .ئەمە سەرەڕای زین ،کەمرت بە مەبەس یت سود
بەاكردێت ،بۆيە شاعری بە ھۆش یاری پەروەردەيیەوە ئەوە ئاڕاس تەی مندااڵن دەاكت
ڕو ەل کتێبخانە بکەن ،کە سەرچاوەی ڕوانك و چرايە بۆین وە بەش ێک دەبێت ەل
پێگەیندن و پەروەردە بونیان.
 ٣.٤ڕەھەندی ھۆش یاری تەندروس یت:
ەلشساغی سەرچاوەی خۆشييەاكین مرۆڤە ،گرنگيدان بە تەندروس یت وای ەل شاعریان
و نوسەران کردووە بەرھەمی پڕ ابيەخ و سود بەخش ئاڕاس تەی مندااڵن بکەن،
اتوەکو منداڵ ھۆش یار بێت بە تەندروس یت خۆی و ھەر شتێک ببێتە ھۆی نەخۆیش
خۆین ل بە دور بگرن ،پارێزگاری ەل جەس تە و گیانیان بکەن ،زاراخان ەلو بوارەدا
بەرھەمی ھەيە ،ئەويش خۆی ەل دو ڕەھەند دەبینێتەوە بۆ منونە:
 .١خۆپارێزی
منداڵ اكرامەیی و شارەزایی زانیاری ەل گەورەاكنەوە وەردەگرێت بەمەش اكر دەاكتە
سەر گەشەی زو پەرەسەندین ،خۆپارێزی و گرينگدان بە اليەین تەندروس یت
اكریگەری ەل سەر کۆی بوارەاكین تری پێگەیندین منداڵ ەل ڕوی پەروەردەیی و
فێربون و کۆمەاڵيەىت و دەروین و ڕۆش نبریی بەھاو ئااكری پەيوەست بە منداڵ
ھەيە.
شری
کوپێکی وێنەدارە
دەسکی ھەيە گوڵدارە
لێوان لێو پڕ ەل شریە
بۆ تۆی خنجیەل و ژیرە
اتمی بکە چەن خۆشە
دەی خێراکە بينۆشە
اكليسۆمت زۆر دەاك
ئێسقانت بەھێز دەاك (جاف.)١٨ ،٢٠٢١ ،
شاعری ابیس سودی شریدەاكت ،کە مندااڵن فێردەاكت اتوەکو بزانن شری خۆراکێکی
گرنگ و بە سودە بۆ جەس تە و تەندروستيان ،ھۆش یارین گەشە پێدەدات بۆ
ئەوەی ەل سەر خۆراک بە ئاگا بن بزانن چی جۆرە خۆراکێک بۆ ئەو تەمەنە ابش و
گوجناوە بۆ ئەوەی تەندروست ابش و بەھێز بن.
ەلڕێگەی چریۆکيش چەندین اببەىت بە سود ەل ڕوی تەندروستيەوە ئاڕاس تەی
مندااڵن دەاكت ،ات وەکو زانیاری و اببەىت بە سود ئاڕاس تەی منداڵ باکت ،کە
مەبەس یت ھۆش یار کردنەوە و گرنگيدانە بە تەندروس یت خۆین .بۆمنونە:
کورتەی چریۆك (دیری بۆ ئاڤان)
ئەم چریۆکە ابس ەل کچێک دەاكت انوی ئاڤانە .ڕۆژێک دایکی دەچێت بۆ ابزاڕ
دیری بۆ کڕيوە ،دایکی پێێی دەڵ ئەھا کچەکەم فڵچەيەك و جوان و دەرمانێکی بۆن
خۆیش ددان شوشتمن بۆ کڕيوی ،ئاڤان زۆر دڵی پیخۆش دەبێت ،دایکی ئاماژە بۆ
فڵچەکە دەاكت سەرێکی وەکو کەروێشکە دەرمانەکەش بۆین خۆشە ،پێێی دەڵێت ەل
دوای انن خواردن و شریيین ،ددانەاكنت بشۆی اتوەکو ددانەاكنت نەھێش و کۆر
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نەبن ،ئاڤان گوێڕايەڵی قسەاكین دایکی دەبێت و ھەمو ڕۆژێک ددانەاكین بە جواین
دەشوات و ەل بەر ئاوێنە ،کە سەیری دەکردن خۆیش بە خۆی دەھات( .جاف،
 .)١٧-١٦ ،٢٠٠٧دایکی ەل چونە ابزاڕ ئاماجنی کڕيین دیريیەکە مەبەس یت ھەبووە
بەوەی ،کە دەزاێن چی بە سودە بۆ ئاڤان بە اتيبەت ەل قۆانغی سەرەاتیی تەمەین
منداڵ ،پێويس تە فێری پاک و خاوێین دەم دداین بێت و پێش خەوتن و ەل دوای انن
خواردن ددانەاكین بشوات پارێزگاريیان ل باکت .ئەم چریۆکە ەل ئاس یت تەمەین (-٥
 )١٠سااڵنە و ڕێامنی منداڵ دەاكت فێری شوشتین ددانەاكن و ئاگاداری
تەندروس یت خۆی بێت ،ھەندێک خۆراک وەک خواردین شریيین زوتر اكریگەری
ەل سەر ددان دادەێن بۆ ئەوەی کۆرین باکت .ئەو جۆرە چریۆاكنە مندااڵن ڕێامنيیان
دەاكت بۆ ئەوەی نەخۆش نەکەون دەبێت ەل خەمی دەم و ددانەاكنیان دابن ،فێرین
دەاكت ،وەک پێويس یت خۆراک بۆ ژین تەندروس یت و ەلشساغی جەس تەشييان
گرنگە.
کورتەی شانۆی (خۆپارێزی)
خەپان و ديالن خوشک و بران بە دڵخۆیش بە بەرچاوی منداڵەاكنەوە ەلدوای
یریکردن دەگەڕێنەوە ماڵەوە و دێنە سەر سەکۆی شانۆ .ديالن ەل دوای گەڕانەوە ەل
یریکردن ماندو بووە ،دەچێت دەست و دەم چاوی دەشوات ،بەاڵم ديالن
ھەڵناس تێت ،بەو اكرە گفتوگۆ ەل نێوان ديالن و خەپان ڕودەدات ،خەپان پێێی دەڵ
چبێت دەس تەاكین بشوات ،چونکە ميکرۆب و نەخۆیش باڵوبۆتەوە ،پێويس تە
پارێزگاری ەل جەس تەی خۆمان بکەین ،بۆ ماوەيەك کەم ديالن ەلرزوات دايدەگرێت
ەل جوڵە دەکەوێت و نەخۆش دەکەوێت ،خەپان بە پەەل دەيبات بۆ الی دکتۆر ،ەل
کۆاتيدا دکتۆر ئامۆژگاری دەاكت ،کە ئێس تا ڤایرۆس باڵوبۆتەوە دەبێت ئاگاداری
تەندروس یت خۆین بن(.جاف .)١٥ ،٢٠٢١ ،نوسەر مەبەس یت ەلو شانۆگەريیەی
مندااڵن بە گرنگيیەوە ئامۆژگاری پزيشک و کەس و اكر و ھاوڕێیەاكنیان ەل
گوێببگرن و ڕێامنيیەاكین تەندروس یت جێبەج بکەن ،خۆین بپارێزن ەل بەر ئەوەی
ڤایرۆس و ميکرۆب انبیرنێن ،بۆيە پێويس تە مندااڵن زو زو دەستيان بە سابون و
شامپۆ بشۆن ،اتوەکو بە دور بن ەل نەخۆیش ،ئەجمۆرە بەرھەمانە ەل گەڵ ئارەزووەاكین
منداڵ دێتەوە و چێژی لێوەردەگرن ،بریۆکە و مەبەس یت شانۆيەکە ئاماجندارە و
اكریگەریی ەل سەر منداڵ ھەيە ،ەل بەر ئەوەی ھەر خۆین اكرەکتەری سەرەکنی ،ەل
انوەڕۆکدا ابیس ابرو دۆیخ ژیین ڕۆژانە و ڕەنگدانەوەی زیتری دەبێت ەل سەر
مندااڵن.
 .٢وەرزش و دروس یت جەس تە
وەرزش و یریکردن منداڵ ئارەزوی دەاكت و دڵخۆش دەبن ،ھۆاكری بەھێزبوین
جەس تە و یرمەىت دەرە بۆ تەندروس یت ابش و دەبێتە ھاندەر بۆ گەشەکردین ژیری و
زیرەك و بەھرەی داھێناین منداڵ "یریکردن يەکێکە ەلو دیردانەی کە خۆشەويس یت
و تەابیی ەل نێوان منداڵ دا دروست دەاكت ،کە ئەمەش بێگومان دەبێتە ھۆی
ئاڵوگۆڕکردین بری و ديد و بوچوین مندااڵن ەل گەڵ يەکرتی دا بە ھۆاكرێکی یريدەدەر
دەژمێرێت بۆ گەشەسەندین منداڵ ەل ڕوی جەس تەیی و کۆمەاڵيەىت"( .مەمحود،
 .)١٢-١١ ،٢٠٠٤شاعریان ھاین مندااڵن دەدەن ،کە چبن وەرزش بکەن ،چونکە
وەرزشکردن ڕەوش تە ،دوری دەخاتەوە ەل چەندین خوی خراپ ،ەل اكىت وەزش
جەس تەین بەھێز دەبێت و ھەوای پاک ھەڵدەمژن .سەرەڕایی ئەوە دەکرێت ەل
ڕێگەی وەرزش و یریکردنەوە ھەر پەیم و وشەيەک ،کە چەمکی اتزە بێت بە
وەرزش و جوڵە فێری منداڵ بکرێت ،ەلو نوسەرانەش (Lewis, G.& Bedson,

) G.جەخت ەل سەر ئەو ڕاس تييە دەکەنەوە کە ش یعر گرنگی زۆری ھەيە ،ەل دوو
ڕووە لێێی بڕواننی:
أ .ھەم ەل ڕوی فێراكريیەوە.
ب .ھەم ەل ڕوی نەش و منای گەشەی جەس تەوە.
کورتەکە بەمش ێوەيە اكتێک قواتبیەاكن دەھێنيتە دەرەوە ڕیزین دەکەی مامۆس تا
ش یعرێک بە گۆراین ھەڵدەبژێرێ ھەر قواتبیەک وشەیک دەڵێتەوە دوای ئەوە يەک
ەل دوا يەک ھەر قواتبیەک وشەيەک بڵێت ەل سەرەی خۆيدا ،ھەر قواتبیەک
وشەيەك ھەڵە کرد ەل ڕیز دەردەچێت (.)١٠٤ ،١٩٩٩ ،Lwes, G. & Bedson
ئەو ش ێوازە ەل چەندین بەرھەمی ئەدەیب مندااڵن دەکرێت بە یری و جوڵەوە
بەبەشداری فێرخوازان ئەجنام بدرێت ،قواتبیان زیتر ھۆگری قواتخبانە و یریکردن و
خۆشييەاكنیان دەبن ،بەش ێک ەل اببەتەاكن بۆ چێژی زیتر دەبێت ەل ڕێگەی وەرزش
و یريیەوە پێشکەش دەکرێن بۆ ئەوەی ھەس یت ئاسودەیی ال زید باکت و بێزار نەێب.
زارا ەل چەند بەرھەمێکدا بۆ وەرزش و یریکردن ش یعری نوس یوە ،بۆ منونە:
وەرزش
وەس تاوین ەل گۆڕەپان
وەک پەپوەلو گوڵی جوان
ئای چەندە دڵامن خۆشە
چونکە اكىت وەرزشە
دەست وپێ دەجولێننی
ھێزی خۆمان دەنوێننی (جاف. )١٩ ،٢٠٢١ ،
شاعری بە مندااڵن دەڵ وەکو خۆر ،کە ڤيتامنی وزەی بەھێز بە جەس تە دەدات بە
ھەمان ش ێوە وەرزش و جوڵە جەس تەین تەندروست و بەھێز دەاكت ،مندااڵن بە
وەرزشکردن دڵخۆش و ئاسودە دەاكت ،کە پەيوەندی کۆمەاڵيەىت و گیاین
یرمەتیدانیان ەل ال پتەو دەاكت .
کورتەی چریۆك (خليسکێنە و قاقای پێکەننی)
ئەم چریۆکە ابس ەل اببەتێکی یری و وەرزیش دەاكت ،ەل گوند اكتێک شاھۆ ەل گەڵ
ھاوڕێاکین بۆ بە سەربردین اكتەاكنیان چونە سەر گردەکەی الی ماڵی خۆین بە
مەبەس یت خليسکێنە ،بەاڵم بە ھۆی ئەوەی گردەکە ئاگری لێکرابۆوە ئەو انوەی
پيسکردبوو ،شاھۆ و ھاوڕێاکین بە گسکێک دەستيان کرد بە پاککردنەوەی ،وەکو
ڕۆژان دەستيان کرد بە یریکردین خليسکێنە و بە ھۆيەوە ھەموین دڵخۆشببون و
کەوتنە قاقای پێکەننی(.جاف ،)١٠-٩ ،٢٠٢١ ،ئەم چریۆکە ەل ئاس یت ()٨-٦
سااڵن گوجناوە ،ئەوەی ەلو چریۆکە بەدی دەکرێت منداڵ ھاندەدات ،کە ەل شوێین
گوجناو یری بکەن ،چونکە وەرزش و جوڵە جەس تە بەھێز دەاكت و خۆیش دەدات
پێيان و ھاواكت دەبێتە ھۆی بەھێزبوین پەيوەندی کۆمەاڵيەىت و ھاوڕێیت ،ھەروەھا
ئەوەش دەخاتەڕو ەل اكىت یریکردن پێويس تە ئاگاداری جەس تەی خۆین بن ،ەل
بەرئەوەی خليسکێنە ەل سەر زەویی دەکرێت وا پێويس تە پارچە پۆشاکێک ەل ژێر
خۆین دابنێن اتوەکو خۆشييەکەین بەردەوام بێت.
 ٤.٤ڕەھەندی نيشتامیین و نەتەوەیی:
نيشتامین وەک دایک ئەو خاکەيە ،کە ەل سەری دەژین و خۆشەويسنت و پاراستین
ئەرك ھەمو اتکێکە ،ئينجا ئێمەی کورد دەبێت زیتر خەمی ئەوەمان بێت ،کە
منداڵەاكمنان فێری ئەو خۆشەويس تييە بکەین ،گەیل کورد بە درێژایی مێژو ڕۆڵەاكین ەل
سەر کورد بون ڕوبەڕوی چەندین ئازار و ئەشکەجنە بونەتەوە ،اببەىت
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نيشتامینپەروەری و نەتەوەیی بەش ێکی بەرھەمی شاعری و نوسەران پێک دێنێت ،ئەو
شاعریانەش ەل بواری مندااڵندا نوس یوینە جێێی ابيەخيیان بووە ،بۆ ئەوەی
خۆشەويس یت نيشتامین ەل انیخ مندااڵن بڕوێنن ھەس یت خاک و نەتەوە الین پریۆز
بێت ،د.فازل مەجيد ڕای وايە ئەجمۆرە ش یعرە بۆ پەوەردەکردین منداڵە ەل ڕێگەی
ش یعرەوە ەل قۆانغی ( )١٢-٨ساڵی بە ش یاوی دەزانێت اببەىت نيشتامیین نەتەوەیی
ئاڕاس تەی منداڵ بکرێن(.مەمحود ،)١١٨ ،٢٠٠٤ ،زارا ئەمحەد ەلو بوارە چەند
بەرھەمێکی بۆ نيشتامین و ئااڵ و مھاابد نوس یوە ،بە منونە :
نيشتامین
نيشتامیمن کوردس تانە
پڕ ەل خێرە و ئاوەدانە
کەش و دمیەین رسوش یت
چەند خۆشە سەیران و گەش یت (جاف.)٢١ ،٢٠٢١ ،
شاعری ەلو دو دێڕەدا مندااڵن ھان دەدات بۆ خۆشەويس یت خاک و نيشتامین و
بزانن خاکامن ،کە جێگای ژین و ژیمنانە پڕە ەل خێر بۆین ھاواكت بە دمیەین جواین
نيش امتن ھەميشە کوردس تان ئاودانە .
ئااڵ
جواین ئااڵی کوردس تان
ھێامی خاک و نيشتامین
دەتبيمن وا ەل بەرزی
بۆ من جێگای شاانزی (جاف.)١٣ ،٢٠٢١ ،
يەکێک ەل جواین واڵت و انس نامەی ميلەلاتن بوین ئااڵيە ،ئااڵی کوردس تان کە
ڕەنگەاكین ڕەمزن بۆ بەرخودان و رسوش یت خاك کە ھەميشە مندااڵن شاانزی بەو
ئااڵيەوە دەکەن  ،اكتێک ھەڵدەکرێ ەل گۆڕەپان و بۆنەاكن شادی دەدات بە مندااڵن،
شاعری ھێامی بۆ جواین ئااڵی کوردس تان کردووە ،حەز و خۆشەويس یت ەل الی
مندااڵن بۆ خاک و نيشتامین گەشە پێدەدات و ەل نەستياندا جێگری دەبێت اكتێک
تەمەن و قۆانغی منداڵی تێدەپەڕێنن ھەميشە ەل بریین دەمێنێتەوە.
مھاابدی من
مھاابدی شریيمن
تۆی بە ھاداری ژيمن
يەکەم پايتەخیت کوردان
بووی بە مسبوویل ھەموان (جاف.)٢١ ،٢٠٢١ ،
مێژوی ژیین گەیل کورد پڕيەىت ەل نەھامەىت و انخۆیش ،بۆ ئەوەی ئەو ئازارانە بریی
نەوەی ئێس تا و داھاتو بێتەوە مندااڵن ئاش نا دەاكت بەو شۆڕش و انو و شوێن و
سەرکردانەی ەل پێناو کورد و نيشتامیندا تێکۆشاون .
 ٥.٤ڕەھەندی کتوری و کۆمەاڵيەىت:
ئەدەیب فۆللکۆر سامانێکی دەوڵەمەندە و بە زمانێکی سادە و ڕەوان ،کە بريتنی ەل
ڕوین و اكریگەری و سەرچاوەگەلێکی ابشە بۆ اببەىت کوردەواری و بە سود،
"کەەلپور بە بەردی بناغەی ئەدەب دەژمێردرێ ڕۆڵێکی گرنگ ەل قوڵکردن و
بەھێزکردین ش یعردا دەگێڕێ "(.مەعروف .)٣ ،٢٠١٩ ،مندااڵن سود ەلو اببەتە
فۆللکۆرینە وەردەگرێت ،بە ديدێکی سەرجن ڕاکێش دايدەڕێژێت ،اليەین پەروەردەیی
ەل خۆدەگرێت و ھەڵدەھێنجرێت ،بری و ئەندێشەی فراوان دەاكت ،ھاین منداڵ
دەدات بۆ لێکدانەوەی ەل ژیین ڕابردوی ابوک و ابپریان چۆن بە سادەیی ژینیان

گوزەراندووە .کۆمەڵێک داب و نەريیت ابوانە و ەل ڕێگەی ش یعرەوە دەگەيەنن بە
نەوەی اتزە .بۆ منونە:
شەوی بەرات
مندااڵن کۆببنەوە ئەم یدە دەکەينەوە
یدی شەوی بەراتە چریۆک و بە سەرھاتە
يەک ،يەک مااڵن دەگەڕێن گۆراین بەرات دەڵێنی
دادەش بە ڕوی گەشەوە بە ابوەش ێک سۆزەوە (جاف.)١٥ ،٢٠٢١ ،
گەیندین فۆللکۆر ەل بەرھەمی ھونەريدا اكرێکی جوانە و ئامرازی گواستنەوەی دایب
ابوانە .مندااڵن ئاش نا بە داب و نەريتە کۆمەاڵتييەاكن و ھاواكری و پێکەوەیی بون،
کە وەک ڕەمزی جواین و خۆشەويس یت بۆ يەکرتی دوپات دەکرێتەوە.
ميوان
ئێس تا ەلگەڵ دايە گیان خەریکی اكری ماڵم
چاوەرێێی ميوان دەکەین بۆيە ئاوا خۆحشاڵم
ئاسودەین کە ميوان دێ
ڕومان دەگەشێتەوە
ھەموو دەڵێنی بەخێر ێب (جاف. )٢٧ ،٢٠٢١ ،
بە خەندەو بەپێکەننی
ئەم ش یعرە ڕەھەندی کۆمەاڵيەىت ەلخۆ گرتووە و ەل ڕێگەيەوە دەيەوێت ڕەوشت و
ڕەفتاری ميواندۆس یت کۆمەڵگەی کوردی فێری منداڵ باکت و بیاکتە بەش ێک ەل
کەسايەىت .فێری باکت و ميوان و ميوانداری ھۆاكری ەل يەکرت نزیکبون و بنەمای
ڕێزگرتن و خۆشەويستيە.
 ٦.٤ڕەھەندی دەروین و خەیڵی:
ئاماجن ەل ئەدەبیاىت مندااڵن بە ش ێوەيەك گش یت ھێنانە ئارای کەش ێکی ئارام و
دڵخۆشکردنە ،منداڵ بە ش یعر و چریۆک چێژ و خۆیش وەردەگرن و خەندە و
شادی دەبێتە ميوانیان ،ەلبەر ئەوەی ش یعر بە ئاوازە و کێش و سەروايە؛ بۆيە منداڵ
لێێی بێزار انبێت ،بە ڕای ئیرباھمی ئەمحەد شوان بەرھەمی ئەدەیب خۆیش وشادی
دەبەخشێت بە مندااڵن ،چونکە بەختیاری و خۆیش دەخاتە انو دەروننيانەوە ئەمەش
ھۆاكرە بۆ خوێندنەوە الی مندااڵن خۆشەويست دەاك و بە پریيەوە دەچن ،ژیريیان
چوست و چاالک دەاكت و ئارامی دەخاتە دەروننيان(.شوان .)٣٧ ،٢٠١٩ ،زارا
بەرھەمەاكین ەل چوارچێوە حەز و ئارەزوی مندااڵنە و ڕەچاوی خۆشييەاكین کردووە،
بۆ منونە :
کۆالرە
چەند خۆشە وەک کۆالرە
ابڵبگرم بە دەم ابوە
بمبە ميواین ئاسامن
سەما بکەم ەلو انوە (جاف.)٦ ،٢٠١٥ ،
ھەڵداین کۆالرە يەکێکە ەلو یريیانەی منداڵ خۆیش لێوەردەگرێت ،ەل گەڵ
بەرزبوونەوەی بۆ ئاسامن ھەس تەاكین دەست پێدەاكت بە خۆحشاڵییەوە لێێی دەڕواێن
خەیڵی ئەوە دەاكت وەک کۆالرەکە بەرز ببێتەوە .
گەشتێک
دمی ابڵندەاكن ابنگيان دەکردین
دەفڕین بۆالمان دەستيان دەگرتنی
بەرزبوينەوە ڕۆش تنی بۆ ئاسامن
ئەوەندە دوربوین ون بوین ەلچاوان (جاف. )١٩ ،٢٠٢١ ،
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شاعری ئەجمارە وێنەيەك خەیڵی تێکەڵ بە دنیای منداڵ کردووە ،ەل ڕێگەی
خۆشەويس یت منداڵ بۆ ابڵندە ئەو گفتوگۆيەمان بۆ دەگێڕێتەوە ،ئەو جۆرە اببەتە
ڕۆش نبریی و ھزريیان فراوان دەاكت و خۆیش و چێژ بە منداڵ دەبەخشيت .
جەژن
جە نژە ھەموو دڵخۆشنی
بەرگی اتزە دەپۆشنی
شادیی خۆاتن دەربڕن
ەل گەڵ تەواوی خێزان
ەل رسوش یت ڕازاوە
سەوزایی دەوری داوە (جاف. )٣٥ ،٢٠٢١ ،
جەژن ڕۆژی شادی و ئاھەنگ و خۆش یە مندااڵن بە اتمەزرۆيیەوە چاوەڕێێی ھاتین
ئەو ڕۆژە دەکەن ،جیل ڕەنگا و ڕەنگی جوان دەپۆشن ،پریۆزابیی جەژن دەکەن و
شریيین و نوقڵ بە يەکرتی دەدەن ،ەل ھەمو اليەکەوە بە خۆحشاڵی و دەم بە خەندە
پێشوازی ەل يەکرتی دەکەن ،بەش ێک ەل مندااڵن ەل ئێوارەی جەژنەوە خۆین
دەگۆڕن و جانتای جوکیات بۆ بەیین يەکەم ڕۆژی جەژن ئامادە دەکەن ،ئەو ڕۆژانە
بە خەندە و پێکەننی و شادی بەخش بەڕێ دەکەن.
کورتەی چریۆك (گەش تەکەی ئەوین)
چریۆکنوس ابس ەل کچێک دەاكت بە انوی ئەوین زۆر حەزی ەل جۆالێن بو
ڕۆژێک پەتەکەی ھەڵدەگرێت بۆ ئەوەی ەل شوێنێک ھەڵیواسێت ،شوێنکی
گوجناوی دۆزيیەوە ئەو ڕۆژە ھەس یت زۆر خۆشە اكتێک گوژمەی پاڵەاكین لێدەدات
ەل پڕ پاڵێکی بەھێز لێدەدات بەرز دەبێتەوە ،اكتێک زاین وا ەل بەرزای ئاسامنە بۆ
خۆی ەل گەڵ پەڵە ھەور و ابڵندەاكندا دەفڕێت ،ەل بەر خۆيەوە دەیگوت ئەم ئاسامنە
چەند جوان و گەورەيە وای ەلو ژينگە پاکەی چەند ەل زەويیەکەی خۆمان خۆشرتە،
دەس یت بە پش یت ابڵندەاكندا دەھێنا پێيدەگوتن ئێوە چەند جوانن ،ئەوین ئاسامین زۆر
پێخۆش بو بڕیڕيدا ەلوێ بێنێتەوە ،ەل پڕ ەل سەر پەڵە ھەورێک خەوی لێدەکەوێت،
ەل کۆاتيدا دایکی و ھاوڕێاکین ابنگی دەکەن ،کە بێت اننکەی خبوات ،کە ھەس تا
ئەمالوالی دەکرد بریی ەلوە دەکردەوە جارێکرت پەتەکە بەرێت گەشتێکيرت
باکتەوە(.جاف .)١٢ ،٢٠٢١ ،ئەجمۆرە چریۆاكنە خەیڵ و مێشکی منداڵ فراوان
دەاكت ،مندااڵن حەزین ەل ابڵندەاكن و زۆر جار خەون بەو جۆر منايش و خەیڵەی
ئەوین دەبینن؛ بۆيە اكریگەری ئەوین بە ش ێوەيەکە سەرەڕای چێژ و خۆیش ،ەلو
چریۆکە اكرەکتەری ئەوین وێنەيەك خۆشەويس یت و تێکەڵبوین ەل جواین رسوشت و
جيھاین ابڵندەاكن گرێدراوە ،چریۆک ەل جيھاین منداڵ خەیڵ و خۆحشاڵییەك زۆر بە
منداڵ دەبەخشێت ،سودێکی گرنگی ئەوەيە ،کە منداڵ خێراتر ەلگەڵ ڕوداوەاكین نێو
چریۆکەکە پەيوەندی دروست دەاكت .ھەر کەس ێک ،کە چریۆك مندااڵن
دەنوسێت ،دەتوانێت ەل چوارچێوەی خستنەڕوی اببەتەکە کۆمەڵێک بریۆکەی نوێ
بۆ منداڵ خباتەڕو ،کە دەبێتە ھۆی بەرزکردنەوەی ئاس یت ڕۆش نبریی و پەروەردەیی
الی ئەو منداڵە ،ەلبەر ئەوەی زۆر اكت منداڵ کەسايەتی خۆی بەراورد دەاكت بە
کەسايەتی ئەو اكرەکتەرەی کە ەل چریۆکەکەدا ھەيە.
 ٧.٤ڕەھەندی رسوشت و ژينگەیی:
رسوشت و ژينگە بە جواین و ڕازاوەیی ئیلھامی ھەوێین بەرھەمی شاعریان و
نوسەرانن و اببەىت بە پێز و گرنگە ،کە جێگای ابيەخن دەورێکی گرنگيان ەل
پەروەردە و گەشەی منداڵدا ھەيە ،ھاین منداڵ دەدات و بۆ انسنی و لێوردبونەوە و

سەرجندان ەل دەوروبەر و ھەنگاوانن بۆ کرانەوە ،یرمەىت منداڵ دەدات بۆ بریکردنەوە
و ژیریی خباتە اكر ،ئەمانە ھەمو ھۆاكرن بۆ جواننایس رسوش یت ئارامی و سەلیقە و
تواانی ئەدەیب بۆ منداڵ ڕەوىت داھێنان و ئەفراندنیان گەشە پێدەدات ،رسوشت و
ژينگە سەرچاوەی بەھرە و تواانیی منداڵ زید دەاكت.
 .١وەسفی رسوشت:
شاعریان بەش ێک ەل بەرھەمەاكنیان بە جواین رسوشت و دمیەنە سەرجن ڕاکێشەکەی
ڕازاوەتەوە ،رسوشت وەک اتبلۆيەک نيشان دەدەن ،دمیەین رسوشت و گەشت و
سەیران خەم ڕەوێنە و شادی دەبەخشێت و مندااڵن ئاوێزاین بەھار و ڕەنگەاكن و
ھاژەی ئاو و دەنگی جريوە و سەمفۆنیای ئەوین و شادی دەبن ،اببەىت رسوش یت
ژیری منداڵ زیتر گەشە پێبدات و بری و ھۆش یان فراوان دەاكت و دونیای خەیڵ و
داھێنانیان دەاكتەوە .زارا ئەمحەد بەش ێک ەل بەرھەمە ش یعريیەاكین تەرخان کردووە بۆ
وەسفی جواین رسوشت.
پەلکە زێڕينە
اكێت دڵۆپێی ابران
دێنە خوارێ ەل ئاسامن
بەر تيشکی خۆر دەکەون
ئاوێتەی جوانی دەبن
ئەوسا ڕەنگەاكین من
ەل گەڵ يەک تێکەڵ دەبن (جاف. )١٥ ،٢٠٢١ ،
شاعری ابیس جواین ئەو دمیەنە سەرجن ڕاکێشە دەاكت ئەو اكتەی پەلکەزێڕينە دێتە
ئارا ،مندااڵن دەکەونە سەما و خۆیش و ابنگی يەکرتی دەکەن ،بۆ ئەو ساتەی
تيشکی خۆر تێکەڵی دڵۆپێی ابران دەبێت ،جواین ڕەنگەاكن بە ئاسامنەوە نەخشی
ابزنەیی دەکێشێت ،مندااڵن ئاوێزاین ئەو دمیەن و جوانیە دەبن.
بەفر
کڵۆ بەفری س پێی و جوان
ەل ژێر ابڵی ھەورەاكن
چەند بەانز دێنە خوارێ
خەندەین لێدەابرێ (جاف. )٩ ،٢٠٢١ ،
شاعری ابیس دمیەین بەفر ابرین دەاكت اكتێک بە سەماو ەلجنە دێنە خوار بە جارێک
دەشت و چيا س پێی پۆش دەبن ،يەکێک ەل دمیەنە جوانەاكین وەرزی زس تان
بەفرابرينە ،مندااڵن شاگەشکە دەبن ،بەفر ھەمو شتێکی جوانە و مندااڵن شەڕە
تۆپەڵ دەکەن و بوکە بەفرينە دروست دەکەن ،ەل گەڵ بەفرابرین خەندە دەھێنێت
بۆین.
کورتەی چریۆك (گوڵ ئەس تێرە)
گوڵە ئەس تێرەيەك جوانکيەل ،وردە وردە بە نزمی دەفڕی ات ڕێێی کەوتە
کەانردەریيەک ،بۆ خۆی ەلو انوە ەل ھەڵبەزو دابەزی شەپۆەلاكن ڕامابو ،شەپۆڵێک
چاوی بەگوڵە ئەس تێرە کەوت ەلو انوە دەدرەوشايەوە ،ەل کەانرەکە نزیک بۆوە لێێی
پریس ،تۆکێێی ئاوا دەدرەوشێيەوە؟ ئەو انوەت ڕوانک کردۆتەوە! گوڵە ئەس تێرە گوىت
من گوڵە ئەس تێرەم ،ئەی تۆ کێێی؟ شەپۆەلکە گوىت منيش شەپۆیل دەریم ،دەزاین
تۆ تروساکيیەك جوانت ھەيە بەوە تۆم بيین؟ گوڵە ئەس تێرە سەیرێکی ئەوالو الی
خۆی کرد و گوىت ەل ئێواراندا اكێت وردە وردە خۆر ئاوا دەێب ئەوڕوانکییەم
بەدەردەکەوێ ،گوڵە ئەس تێرە ھەرسەیری شەپۆەلکەی دەکرد و زۆرپێێی سەرسام
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بو ،ەل کۆاتيدا دەبن بە ھاوڕێێی يەکرت(.جاف ،)٢٦ ،٢٠٢١ ،ئەم چریۆکە جواین
رسوشت بە منداڵ نيشان دەدات ،منايش ێکی وەسفی رسوش تە کە پڕە ەل دمیەین
جوان و سەرجن ڕاکێش ەل ئاس یت تەمەین ( )١٢-٦تێگەيشتین گوجناوە ،کە مێشکی
منداڵ فروان دەاكت بە جۆرێک گفتوگۆی ئەو ڕووداوەی نێوان ابڵندەی گوڵە
ئەس تێرە و شەپۆەلاكین دەری منايش ێک دەکەن ،منداڵ ڕادەکێشن بۆ الی خۆین،
کە جيھانێکە منداڵ حەزی پێدەاكت ،ئەجمۆرە چریۆاكنە منداڵ ھاندەدات بە
گەش بينیەوەی بڕوانن ەل ژین و دوری دەخاتەوە ەل سس یت و بێزاربون.
 .٢پاراسنت و چاودێریکردن:
ژينگە ڕۆڵی گەورە و گرينگی ەل گەشە و پەرەسەندین منداڵ ھەيە  ،پەروەردەی
ژينگەیی ەل ئێس تادا اببەتێکە جێێی ابيەخە ەل پڕۆسەی پەروەردەدا ،کە چەندین بەھای
تری پەيوەست بە ژیین مرۆڤ ەل خۆدەگرێت ،ھۆش یاری اتکەاكین کۆمەڵگا ەل
بەرژەوەندی پاراسنت و بەرزکردنەوەی ئاس یت ھۆش یار پەروەردەی ژينگەیی ەل قۆانغی
ابخچەی مندااڵن و قواتخبانە دەست پێدەاكت و بە ش ێوەيەک وەکو بنەما الی منداڵ
پەرەی پێدەدرێت .ەل ئەمڕۆدا گرفیت گەورە و مەتریس ڕوبەڕوی ئاو خاک و ھەوا
ەل ھەمو جيھان بۆتەوە ،پریس مەتریس پيس بوین ژينگە کە بەرۆك ھەمو مرۆڤايەىت
گرتۆتەوە ەل ئايندەشدا کێشە بۆ سەر گیاین مرۆڤ و بونەوەرەاكین انوی دروست
دەاكت .پيس بوین ژينگە کێشەيەك بەرباڵوە و گەيش تۆتە انوجەرگەی زەوی و ئاوی
بریەاكن و اكنیاوە رسوش تييەاكن و ھەروەھا بەرگی ھەوایش گرتۆتەوە(.اتحون،
 .)٢٣ ،٢٠١٤بەرپرس یارێیت ەل سەر ھەمو اتکەاكین کۆمەڵگايە بە اتيبەىت ەل
قواتخبانە و دەزگا پەروەردەيیەاكن وەک ڕەھەندێکی گرنگ و پڕ ابيەخ اكری ەل سەر
بکرێت .
ژينگەکەم
رسوش یت شار و الدێ ڕەنگينە وەک و چاوە
خوڕەی شەپۆل و اكین وێنەین الم نەخشاوە
ھەموومان دەيپارێزین ئەو کوردس تانە جوانە
ژينگەی پاک و دروس تە نيشتامیین ھەمووانە (جاف.)٢٢ ،٢٠٢١ ،
شاعری دمیەین ش ێواو و پاشاموەی بە جێامو ،کە گەورەاكن زیتر بەرپرسن ەلو
دیردەيە ،جێگەی نیگەراین و مايەیی کێشەيە بۆ رسوشت و مرۆڤ ،داوا ەل
ھەمووان دەاكت ئەو رسوش تە جوانەی کوردس تان ،کە وەکو اتبلۆ نەخشاوە
تێکنەدرێت و پارێزگاری ەل ژينگەی شار و الدێ و سەیرانگا و قواتخبانەاكن
بکرێت.
ئۆپەرێیت ژينگەکەم
اب ژينگە ئاشت کەينەوە
پيیس لێدورخەينەوە
ژينگەمان بۆ ھەموانە
ابوەیش نيشتامینە (جاف. )١١ ،٢٠٢١ ،
نوسەر دەيەوێت بە مندااڵن بڵ ئەوە ژينگەيە ھەڕەشەی ەل سەرە بە پيسکردن،
پارێزگاری ەل ژينگە واتە پاراستین نيشتامین ،چونکە نيشتامین ماڵی ھەمووانە ،وە
پێويس تە گشت اليەک نيشتامین ەل ھەر مەترسەيەک ،کە ببێتە مەتریس ەل سەری
بيپارێزێت ،ەل بەر ئەوەی ئۆپەرێت بە ئاواز ومۆس یقاوە ەل سەر س تەجی ەل اليەن
مندااڵن پێشکەش دەکرێت و مندااڵن زیتر خۆیش و چێژی لێوەردەگرن و بە
تەواوی پەيوەس یت انوەڕۆکەکەی دەبن.

کورتەی شانۆانمەی (شێری ەل خۆابیی)
انوەڕۆکەکەی ەل زاری ئاژەاڵنەوە جەخت ەل پيسکردین دارس تان و ژينگە دەاكت،
ھەر يەکێک ەل (مەمیون و کۆتر و کەروێشک و ئاسک و ەلق ەلق) ساکاڵی
خۆین دەگەيەنن بە پاشای دارس تان (شێر) کەوا ژينگەی دارس تان ش ێواو و مرۆڤ
بە جارێک ئەو انوەین پيسکردووە ،ەل دوای ئەوەی چون بۆ سەیران پاشاموەی
خۆین بە جێھێش تووە ،ژیین ئاژەڵەاكن پەك کەوتووە و انرەحەىت بۆ تەندروس یت و
خاک و گژ و گیا دروست بووە ،پاشای دارس تان ،کە بەمە دەزاێن زۆر نیگەران
دەبێت دەڵ بۆ چی مرۆڤەاكن ئەو ژينگەيە پيس دەکەن انێب ئەوە بەو ش ێوەيە
بڕوات ژیین ھەموان دەکەوێتە بەر مەتریس چەندین ميکرۆب و نەخۆیش باڵو
دەبێتەوە( .جاف ،)٢٤ ،٢٠٢١ ،نوسەر سودی ەل ڕوداوێکی واقيعی وەرگرتووە
گواس تويەتیەوە بۆ مندااڵن ،ەل زاری ئاژەاڵن ئەو پەیمەین پێدەڵێت ،اكتێک ەل گەڵ
دایک و ابوک و خزم و کەس و اكر دەچن بۆ گەشت و سەیران ،دەبێت خاوێین
ئەو شوێنە بپارێزین ،چونکە دوای ئەوەی گەش تەکەمان تەواو دەبێت دواتر ھەر
ھاوڕێ و کەس و اكری ئێمە دەچنەوە بۆ ئەو شوێنانە ،کە دەبینن ژينگەکە بە پيیس
جێھێڵراوە کەس انتواێن ەلوێ پشو بدات و بێنێتەوە .بەش ێکی تری انوەڕۆك
شانۆانمەکە پەيوەندی بە دەسەاڵىت پاشای دارس تانەوەيە ،وەکو پێويست بەدەم
داوأاكری ئاژەڵەاكنەوە انيەت و بە ئەرك خۆی ھەڵناسێت؛ بۆيە ەل کۆاتیی ەل
دەسەاڵت دوری دەخەنەوە کەس ێکی تر دەکەن بە پاشای دارس تان .مندااڵن ەل
ڕێگەی ڕەھەندی انوە شانۆکە ئەوە فێر دەبن ،کە ژينگە و خاک و ئاوین پيس
نەکەن و ھەوڵی پاراستین بدەن و ھەر يەکێک بە ئەرك خۆی ھەس تێت و گیاین
بەرپرس یارێیت ەل الی منداڵ دروست دەاكت.

 .٥ئەجنام
توێژينەوەکەمان ەل کۆاتيدا بەم ئەجنامانە خوارەوە گەيش تووە:
 .١چەندین ڕەھەندی ھەمەجۆر ەل بەرھەمەاكین زارا ئەمحەد بە ھەمو ژانەرەاكین
(ش یعر ،چریۆک ،ئۆپەرێت ،شانۆ) ڕەنگيانداوەتەوە.
 .٢ڕەھەندی پەروەردەیی زۆر بە فراواین ەل ش یعرەاكنیدا دەردەکەوێت و ابیس چەند
خو و ڕەوش یت دەستپاك و ڕاس تگۆی و ھاواكری کردووە ،ەل چریۆکيشدا بوین
ھەيە.
 .٣فێرکردن و خوێندن ەل ئاس یت گش یت و اتيبەتیدا ڕەھەندێکی زەیق دەقە
ئەدەبييەاكین زارا ئەمحەدین پێکھێناوە.
 .٤نوسەر زۆر ابيەیخ بە ڕەھەندی ھۆش یاری و تەندروس یت داوە و خۆپارێزی و
وەرزش و جوڵەی مندااڵین کردۆتە چەندین اببەىت ش یعر و چریۆکەاكین.
 .٥خۆشەويس یت نيشتامین و نەتەوايەىت زۆر جەخیت ەل سەر کراوەتەوە و زارا ئەمحەد
توانیوێیت ەل ڕێگەی دەقەاكین ەل انیخ مندااڵندا چبێنێت.
 .٦کۆمەڵگای کوردی و داب و نەريت و کتور بەھااكین الی نوسەر جێگای ابيەخ
بونە؛ بۆيە بە وردی ھەوڵی انساندین داون و بە مندااڵین ئاش نا کردون.
 .٧اليەین دەروین و خەیڵی مندااڵن ،کە يەکێکە ەل ڕەھەندە ھەرە بنچینەيیەاكین
ئەدەیب مندااڵن الی زارا ئەمحەد زۆر لێزااننە ئاوڕی لێداونەتەوە.
 .٨ڕەھەندی گیاین (ڕویح) و اببەتە ئايینيیەاكن ،وەکو بنەمايەك گرنگ ەل بواری
پەروەردە و فێرکردن و پێويس تييەك دەرون و کتور و داب و نەريیت کورد الی
زارا ئەمحەد ابیس نەکراوە و انبیرنێت.
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سەعید ،فايەق  ،)٢٠٢٠،لیۆ ڤيگۆتسکی تیۆریی سۆس یۆکولتووری و پەروەردەی ھاوچەرخ،
سلێامین :چاپێی يەکەم ،چاپخانەی اتران ،انوەندی غەزەلنووس يۆ چاپ و باڵوکردنەوە.

بەرزجنی ،ئەمحەد سەيید عیل ،٢٠١٠ ،ئەدەیب مندااڵن ەل گۆڤاری گەالوێژدا ،سلێامین :چاپێی
يەکەم ،دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم.

سەعید ،فايەق ،٢٠١٥ ،سرتوکتووەاكین بریکردنەوە و گەشەسەندین مەعريفی مندااڵن
شۆڤەکردین تیۆرەاكین پیاژێ ،سلێامین :چاپێی يەکەم ،چاپخانەی اتران ،انوەندی
غەزەلنووس بۆ چاپ و باڵوکردنەوە .

اتحون ،زەکەری ،٢٠١٤ ،بەڕێوەبردین ژينگە بەرەو خاوێنرتین بەرھەم ،وەگێڕاین ەل عەرەبیەوە
ئەمحەد عەیل ئەمحەد ،چاپێی يەکەم ،چاپخانەی کەمال.

شوان ،ئیرباھمی ئەمحەد  ،٢٠١٨،مەڵۆێی ەل ئەدەیب مندااڵین کورد ،چاپێی يەکەم ،چاپخانەی ھێڤی.

جاف ،زارا ئەمحەد ،٢٠٠٧ ،دیری بۆ ئاڤان ،چریۆک ،گۆڤاری مشکە ،ژمارە (. )٢٠

مەمحود ،فازل مەجيد ،٢٠٠٤ ،ش یعری مندااڵن ەل ئەدەیب کورديدا ،لێکۆڵینەوە ،سلێامین:
دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم.

جاف ،زارا ئەمحەد ،٢٠٢١ ،بوکەڵەاكن ،ئۆپەرێت و شانۆ بۆ مندااڵن ،قەاڵدزێ :چاپێی يەکەم،
چاپخانە ئاان .

مەعروف ،کەمال  ،٢٠١٩،کەەلپور ەل ش یعری مندااڵندا ،سلێامین :چاپێی يەکەم ،چاپخانەی
بينایی.

جاف ،زارا ئەمحەد ،٢٠٢١ ،بێچووە فيل ،ش یعر بۆ مندااڵن ،قەاڵدزێ :چاپێی يەکەم ،چاپخانەی
ئاان.

وسو ،محمد ساميل  ،٢٠١٧،أدب الطفال و انعاکساتة ىف املناجه املدرس یة يف اقلمی كوردس تان
العراق الصف الربع حیت الصف التاسع منوذجا ،رساةل املاجس تری ،جامعة بينكول ،معهد
العلوم اجلامتعیة ،قسم اللغة العربیة ،امجلهورية الرتكیة.

جاف ،زارا ئەمحەد ،٢٠١٥ ،کۆالرە ،گۆڤارەی گوڵەاكن ،ژمارە (.)١٠٦

جاف ،زارا ئەمحەد ،٢٠٢١ ،بێچووە مراوی ەل ئاو انترس  ،چریۆک بۆ مندااڵن ،قەاڵدزێ :چاپێی
يەکەم ،چاپخانەی ئاان .
جاف ،زارا ئەمحەد ،٢٠٢١ ،پش یەلکەی الس ،چریۆک بۆ مندااڵن ،قەاڵدزێ :چاپێی يەکەم،
چاپخانەی ئاان .
جاف ،زارا ئەمحەد ،٢٠٢١ ،کەش یت ،ش یعر بۆ مندااڵن ،قەاڵدزێ :چاپێی يەکەم ،چاپخانەی
ئاان،

وێبس تەر ،رۆجەر  ،٢٠١٧،لێکۆڵینەوەی تیۆریی ئەدەیب ،وەرگێڕاین عەات قەرەدایخ ،سلێامین:
چاپخانەی اتران.
ئەمحەد ،انھیدە  ،٢٠٠٥،سەرەاتيەک دەرابرەی سەرھەڵداین ئەدەیب مندااڵین کورد ،ھەولێر:
چاپێی يەکەم ،چاپخانەی وەزارەىت پەروەردە.
Lewis. G. & Bedson, G. 1999, Games for Children, 1st edition,
Oxford university press26.

جاف ،زارا ئەمحەد ،٢٠٢١ ،نيشتامیین ەلقەلقەاكن ،چریۆک بۆ مندااڵن ،قەاڵدزێ :چاپێی يەکەم،
چاپخانەی ئاان .
جاف ،زارا ئەمحەد ،٢٠٢١ ،ورچەکەی ھاوڕێم ،ش یعر بۆ مندااڵن ،قەاڵدزێ :چاپێی يەکەم،
چاپخانەی ئاان .
حایج ،س تار جبار ،٢٠١٨ ،پەروەردە و فێرکران زارۆك د ھزر و ھوزانێن ھوزانڤاێن
کوردئەمحەدێ خاین دا "نوبھارا چبواكن وەک منوونە" ،زاخۆ :گۆڤاری زانکۆی زاخۆ ،ژمارە
(.( ١
حوسێن ،سەنگەر انزم و مەولود ،ڕێزان ساڵح ،٢٠١٨ ،ژانرە ئەدەبييەاكن ،ھەولێر :بەرگی
يەکەم ،چاپێی يەکەم ،چاپخانەی کوردس تان.
رازاین ،بھمن  ،١٣٧٤،پژوھشی اجامیل در زمينەی "ادبیات کوداكن " ،چاپێی اول ،چاپخانەی
رشديە.
رمضان ،محمد رحمی  ،١٩٨٤،منداڵ و چریۆك مندااڵن ،لێکۆڵینەوە ،چاپخانەی زانکۆی
سەالحەدین.
ساحل ،حمسنی عارف ،٢٠٠٥ ،رەوشا چریوکێن زارواكن ل دە ڤەرا بەھدينان (،)٢٠٠٤-١٩٨٠
دھوک :انمەی ماس تەر ،زانکوی دھوک ،کولژیا ئاداێب.
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