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گرنگیی شیعر لە 
کتێبی پرۆگرامی 

خوێندندا

ڕۆسته م خامۆش

شیعر، ئەو ژانرە گرنگ و ناسک و جوان و هەست بزوێن و پڕ لە سۆز 
و  داگیرکردووە  ئەدەبیاتدا  لەنێو  فراوانی  پانتاییەکی  کە  چێژبەخشەیە،  و 
گه یشتووه تە  ترۆپك، لە ئەدەبیاتی مندااڵنیشدا، شیعر هەر پلەی یەکەمی 
وەرگرتووە و پێگەی تایبەتی خۆی هەیە و زیاتر لە ژانرەکانی دی نووسراوە، 
کە  بکەین  مندااڵن  ئەدەبی  و  شیعر  گرنگیی  لە  باس  ده مانه وێ  بۆیە 
لەکتێبەکانی پرۆگرامی خوێندندا شوێنی بۆ کراوەتەوە و دەخوێنرێ و تا 
نەتوانرابێ  پێویست  بەاڵم ڕەنگە وەک  دراوە،  بایەخی پێ  باش  ڕادەیەکی 
باشترینی ئەو شیعرانە بخرێنە نێو کتێبەکان کە تایبەت به  جیهانه  پاک 
خوێندنی  کتێبی  لە  شیعر  دانانی  بەاڵم  نووسرابن،  مندااڵن  جوانه كه ی  و 

قوتابخانەدا، كارێكی زۆر باش و ژیرانه یه .
واڵتانی پێشکەوتوو بۆ پەروەردە و فێرکردن سوودیان لە ئەدەبی مندااڵن 
وەرگرتووە، چونکە ئەدەبیاتی مندااڵن هاوکات لەگەڵ پەروەردە و فێرکردندا، 
و کاریگەریی خۆی هەبێ،  په روه رده دا ڕۆڵ  پێشبردنی  به ره و  له   دەتوانێ 
چونکە خاڵی هاوبەش لە نێوان ئەدەب و پەروەردەی مندااڵندا هەیە، هەر 
تا  بنەڕەتییەوە  یەکەمی  پۆلی  لە  خوێندنەوەدا،  کتێبی  لە  دەبینین  وەک 
قۆناغی ئامادەیی، شیعری تێدا جێ کراوەتەوە و بووە بە وانەیەکی گرنگ 
و سوودبەخش و چێژبەخش، به ڕاستی ئەوانەی بیریان لەوە کردووەتەوە کە 
شیعر بخرێتە نێو کتێبی پڕۆگرامی خوێندن و وەک وانەیەک بخوێنرێ، 
ئەوانە کەسانی شارەزا و ئاوەزمەند و ڕۆشنبیر بوون، چونکە زانیویانە شیعر، 
دەبینن،  لێ  سوودی  و  دەیخوێنن  وانەیەک  وەک  قوتابیان،  لەوەی  جگە 
حەزی خوێندنەوەشیان زیاتر ده كات و لە بیریشیان ناچێتەوە. بۆ نموونە: ئەو 
شیعرانەی کە لە قوتابخانەدا خوێندوومانن و ئەزبەرمان کردوون، زۆربەمان 
دوای تەواوکردنی خوێندن و بەڕێکردنی تەمەنێکی زۆریش، هێشتا هه ر لە 
هزرماندا ماونه ته وه ، بۆیە پێویسته  ئه م بابه تە بە گرنگ بزانرێ و قسەی 

زیاتری لەسەر بکرێ.
گونجاودا،  کاتێکی  و  ئارام  دۆخێکی  لە  باشه ،  وا  من،  بۆچوونی  بە 
پێداچوونەوەیەکی ورد و زانستییانە بۆ ئەو شیعرانە بکرێ کە ئێستا وەک 
وانە دەخوێنرێن، ده بێ شیعرەکان لە بازنەی ئەدەبی مندااڵندا بن و زۆر به  
پێویستە:  بەڵێ  بکرێ،  خوێندنیان  قۆناغه كانی  و  تەمەن  ڕەچاوی  وردی 
)کەسانێکی ئەدەبناس و دەروونناس و شارەزایان و پسپۆڕانی بواری پەروەردە(، 
پێداچوونه وه یان بۆ بكەن و ئەو جۆرە شیعرانە جێیان بکرێتەوە و دابنرێن کە 
بە شێوازێکی سه رده میانه  مندااڵنیان پێ پەروەردە ده کرێن و هانیان ده دەن بۆ: 
ئاشنا  ته بایی،  و  پێکەوەژیان  و  هاوکاری  و چاکەخوازی،  )ژینگەدۆستی 
كردنیان به  به ها بااڵكان و ڕه وشته  جوانه كان، نیشتمانپەروەری و ئه مانه تپارێزی، 

ڕاستگۆیی و دەستپاکی، خۆشەویستی و لێبوردەیی.

سووکە لەنگەر


