
خوێندنەوە لەگەڵ منداڵەکەت کاتێکی تایبەتتان 
دەداتێ بە یەکەوە و یارمەتی گەشەدان بە لێهاتووی 

و ئەندێشەی زمانی منداڵەکەت دەدات، یادەوەری 
دڵخۆشکەر و خۆشەویستییەکی درێژخایەن بۆ 

خوێندنەوە دروست دەکات.

چۆن دەتوانم یارمەتی خوێندنەوەی منداڵەکەم بدەم؟

منداڵەکەت بە زۆری دوو کتێب لە قوتابخانەوە 
دەهێنێتەوە ماڵەوە. یەکێکیان بۆ ئەوەیە منداڵەکەت 
بۆت بخوێنێتەوە. بە وریاییەوە لەالیەن مامۆستاوە 
هەڵبژێردراوە بۆ ئەوەی منداڵەکەت بتوانێت کار 

لەسەرهەموو وشەکان بکات. ئەمە یارمەتیان دەدات 
فێری خوێندنەوە ببن.

کتێبەکەی تر، کتێبێکە بە دەنگی بەرز دەخوێنرێتەوە، 
هەندێک وشەی تێدایە کە هێشتا منداڵەکەت ناتوانێت 
بیخوێنێتەوە، چێژی لێببینن و پێکەوە قسەی لەسەر 

بکەن لەگەڵ منداڵەکەت.

پشتگیریکردنی 
خوێندنەوەی منداڵەکەت 

باشترین ئامۆژگاری بۆ دایک و 
باوکان و چاودێریکاران

چۆن چیرۆکێک دەخوێنیتەوە بۆ منداڵەکەت بەڕاستی 
یارمەتیدەر بێت

ئەگەر بتوانیت کاتی پێشتر بدۆزیتەوە، یەکەم جار 
کتێبەکە بە دەنگی بەرز بۆ خۆت بخوێنەرەوە، ئەوکاتە 

دەتوانیت بیر بکەیتەوە کە چۆن لەگەڵ منداڵەکەت 
بیخوێنیتەوە.

دووبارە و دووبارە چیرۆکە دڵخوازەکەت بخوێنەرەوە 
و چێژی لێوەربگرە!

وە... لە بیرت نەچێت سەردانی کتێبخانەی ناوخۆیی 
بکەیت کە کتێبێکی زۆر بۆ مندااڵن و پرۆگرامێکی 

سەرنجڕاکێشی بۆنە و چاالکییە بێبەرامبەرەکان 
بۆ هەمووان دەدۆزێتەوە. خزمەتگوزاری 

کتێبخانە خزمەتگوزارییەکی خۆڕاییە؛ خۆڕاییە 
بۆ بەژداریکردن، خۆڕاییە بۆ وەرگرتنی کتێب و 
هیچ پارەیەک بۆ درەنگ گەڕاندنەوەی کتێبەکان 

وەرناگیرێت.



وەهای لێ بکە وەها هەست بکات کە ئەوە پاداشت 
و کاتێکی بێدەنگی تایبەتە؛ لە ئامێزی بگرە 
بۆئەوەی هەردووکتان بتوانن کتێبەکە ببینن.

یەکەم جار هەموو چیرۆکەکە بخوێنەرەوە بەبێ 
ڕاوەستانی زۆر. با چیرۆکەکە سیحری خۆی 

پێکەوە گرێ بدات.

سەرنجڕاکێشی خۆت نیشان بدە دەربارەی ئەوەی 
کە دەیخوێنیتەوە: ‘ئەم کتێبە زۆر سەرنجڕاکێش 
دیارە. ئەوە دەربارەی منداڵێکە شت زۆر لەبیر 

دەکات. حەزەکەم بزانم چی لەبیر دەکات...’

بە خۆشی و تامەزرۆییەوە بیخوێنەرەوە. ئەگەر 
خۆت بەالتەوە خۆش نەبێت، مناڵەکەشت بەالیەوە 

خۆش نابێت. 

جاری داهاتوو کە کتێبت خوێندەوە...

یەکەم جار کە کتێبەکە لەگەڵ منداڵەکەت دەخوێنیتەوە...

ڕێگە بدە منداڵەکەت بوەستێت، بیر لە وێنەکان 
بکاتەوە و سەرنجی خۆی بدات لەسەریان.

ئەو چیرۆکانەی کە منداڵەکەت دەیان زانێت 
ببەستەرەوە بە یەکەوە: ‘ئۆه! ئەژدیهاکەت 

بیرە لە...؟ لەبیرتە چی بەسەر هات؟’

 دەربارەی چیرۆک و وێنەکان قسە بکە: 
 ‘من پێم سەیرە بۆچی ئەو کارەی کردووە؟’؛ 

 ‘ئۆه نەخێر، هیوادارم ئەو.... نەکات’؛
‘من ئەوەم نەدەکرد، تۆ دەتکرد؟’ 

خۆت بەدوور بگرە لە پرسیارکردن بۆ تاقی 
کردنەوەی ئەوەی کە منداڵەکەت چی لە بیرە.

ئەگەر هەست دەکەیت منداڵەکەت لە شتێک 
تێناگات، هەوڵ بدە ڕوونی بکەرەوە: ‘ئۆه! هەست 

دەکەم ئەوەی لێرە ڕوودەدات ئەوەیە...’

هانی منداڵەکەت بدە کە بەشداری بکات بە 
بچووکترین شت کە دەیزانن.

چیرۆکەکان ببەستەرەوە بە ئەزموونە 
هاوبەشەکانتەوە: ‘ئەمە ئەوەم بیر دەخاتەوە 

کاتێک...’

خۆت بە دوور بگرە لەوەی بە منداڵەکەت بڵێیت 
خوێندنەوەی چیرۆکەکان بۆ ئەوان باشە.

سکانم بکە بۆ 
زانیاری زیاتر!

Kurdish Sorani


