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  دەستپک
 

، حز دەکم ئگر ب کـــورتیش بـــت،  ل دەســـتپکی ئم کتـــبدا     
ـــکم ـــانی ب ـــریت، خـــونران ئاشـــنای بابتک ـــابتنیک ب ،  ل چـــواردە ب

دووەکی تریـشیان ، دوازدەیان سـر ب دنیـای ڕۆژنـامگریی کـوردین
  : دۆت س بشکتبکم کر. ..نزیکن ل ڕۆژنامگرییوە، کم و زۆر

نوزاد (وەمکــی درــژو درەنــگ وەخــت بــۆ ھــاوڕم : بشــی یکم * 
ــامگریی کــوردی ل ( کتبــی ٢٠١٠ســای . )علــی ئحــمد بزاڤــی ڕۆژن

ھــسنگاندن و ، نوزاد... م چــاپ و بوکــردەوە)٢٠٠٦-١٩٦٣ئمانیــا 
 ـژی بیی دوورو درکی ڕەخنتش و زنجیـرە) ١٠(بابپاشـکۆی، ب ل 

ی )١٨١(ک بشـی یکمـی ل ژمـارە ، )بـارزان(ی ڕۆژنامی )ئزموون(
. بشکانی تریش ل ژمارەکانی دواتر، دا بوکردەوە١٩/٩/٢٠١٠ڕۆژی 

ھمان بابتی لگڵ کۆمک بابتی تـری ، دوای تپڕبوونی س ساڵ
، دا)٢٠١٣، برگــی ســیم، ڕۆژنــام ل کتبــدا(ل کتبــی ، ڕۆژنــامگریی

  . ارە بوکردەوەدووب
حوت ناوونیـــــشانی جیـــــاوازن لســـــر مـــــژووی : بشـــــی دووەم * 

 ٢٠١٣ســای . دا)١٩٩٣-١٩٧٥(ڕۆژنــامگریی کــوردی ل نــوان ســانی 
ــــــی  ، م)١٩٩٣-١٩٧٥ڕابری ڕۆژنــــــامگریی کــــــوردی ئــــــازاری (کتب

دەبــوو ئم حوت بــابت وەک بشــکی ســربخۆ لگڵ ، بوکــردەوە
ــی گــۆرین بم لبر ئســتوور بــوونی بارســتایی ، وەنبکــروب، کتب

  . ئو کات بونکرانوە، لالیک و نبوونی کتبک ب دوو برگ
شـش ناوونیــشانی گرتـۆت خــۆ ک چواریـان لســر : بشـی ســیم * 

ــشمرگ: (گۆڤارەکــانی ــگ، دەنگــی پ ــشکوتن، پڕەن ــاڤیبوون، پ ب . ە)ھ
ــارانم کــر ــاری دەســتکوتوودرــژی باســی ئم گۆڤ ، دووەو بپــی زانی

-دەست نیـشانی ئو نووسـرانم کـردووە ک بابتیـان لم گۆڤـاراندا 
رگشمدەنگی پ ل وە، دا-جگوکردۆتب .  

٩٩٣-١٩ ٣-١
ازاــــــازاری
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ــر ــابتکی ت ــان لســر کتبــی ،  دوو ب ــم(یکی ــژوویک لســر ل ی )م
ک ئویش کۆمک باسی لسر ڕۆژنامگریی چپ ، ە)ساالر ڕەشید(
کتبخــانی (ئوی تریــان لســر مــژووی دروســت بــوونی . . . ــدایت

ـــــیش کم و زۆر)کـــــوردی ل شـــــاری ھـــــانۆڤر ـــــای ک ئم ، ی ئمانی
کــاتی خــۆی . ســرەداوک ب ڕۆژنــامگریی کــوردی دەیــان بســتتوە

دوای ، ل خوولکی مشـق و ڕاھنـان و کـار دۆزیـنوەدا، )٢٠١٧(سای 
ســ مانــگ وەک پراکتیــک ل کتبخــانی ، یتواو کردنــی مــاوەی تییــۆر

، کتبخانک جگ ل کتبـی ئمـانی. کارم کرد) ھانا ئارنت(نونتوەیی 
، چینـی، یۆنـانی، کوردی(کتبخانی : چند بشکی تریشی تدابوو وەک

  . ). . . . .باشووری ئفریقا، ئمازیغی، فارسی
ـبم کتی ئی دوو تـوتانم بابـژەو داتـاسـیخناخن ،  ئژمـارەو ر ل ،

ئـاواش دنیـام ، چۆن دنیام ک ڕۆژ ھدت ئاوابوونیشی ب دواوە دـت
ک ژمارەو ڕژەو داتاکانی منـیش قـابیلی ئوەن گۆڕانکارییـان بسـردا 

دۆزیـنوەو خـستن سـری یک دوو ناوونیـشان بـۆ سـر : چونک، بت
گۆڤارو ڕۆژنامی ، اشمدنی. . . گۆڕانکاریی دنن ئاراوە، بابتکانی من
  . یان ئاگاداریان نبووم، ک من دەستم پانگیشتوون، تریش ھبوون
 کار ئاسانییک بت بۆ ھواداران وھیوادارم ئم بابتان ،  ل دوا جاردا

 کجــــار بچــــووک لکی یشــــریی کــــوردی و بگژەرانی ڕۆژنــــامتــــو
   . . .کتبخان گشتیی و تایبتییکان ئاوەدان بکاتوە

ــم ب وەی کر ئوە ســــت نکــان:  دەمتشــی زۆری بابکــات و ، ب ل
  . بوکراونتوە، شونی جیا جیادا

  
   

  ئیسماعیل تنیا
  ٢٠١٩کانوونی دووەمی 
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  ەوە)من(نمایشک ل مینبری  
 

   پشکی
 -١٩٦٣دی ل ئمانیـــا بزاڤــی ڕۆژنــامگریی کــور(کتبــی ، دا٢٠١٠ ل ســای 

دەزگـای بـارزان نیـوز بـۆ (ئم کتـبم ل بوکراوەکـانی . بوکردەوە، م)٢٠٠٦
سرپرشـتی ) غـازی حسـن(ک ھاوڕی دـرینم ، بوو) توژینوەو ڕاگیاندن

. دەردەکــــرد، )بــــارزان(ڕۆژنامیکیــــشیان ب نــــاوی ، ئو دەزگــــای. دەکــــرد
  . ھبوو، )ئزموون (پاشکۆیکی ئدەبی و ھونری ب ناوی

، )ڕۆژنــامو پگیکــی ئلکترۆنــی، گۆڤــار(ل چنــد ،  ک کتـبکم بوکــرایوە
بــابتی ، یکــک لم بابتــان. چنــد بــابتکی لســر نووســراو بوکــرایوە

ل ، ەوە)١٩٨٣(ل سـای . بـوو) نوزاد علی ئحـمد(ھاوشارو ھاوڕی درینم 
ھم شـاعیرەو ھم ڕۆژنـامنووس و لکـۆلری ، وئ. نزیکوە ناوبراو دەناسـم

ـــانی  ـــدانوەی بوکراوەک ـــارە ل چاپ ـــواری ئرشـــیف و ســـاغکردنوەو دووب ب
ردەمی شــاخــک کــاری باشــی کــردووە. ســم بــوارەدا کۆمی . لکتبــاب

بزاڤــی مــن بــۆ کتبــی بزاڤــی ڕۆژنــامگریی کــوردی ل (ب ناونیــشانی ، نوزاد
ــــا ــــوو، )ئمانی ــــونری ب زن. ب ــــی و ھ ــــرەو ب دە بش ل پاشــــکۆی ئدەب جی

ــامی )ئزمــوون( ــارزان(ی ڕۆژن ــابت. بویکــردەوە، دا)ب ــۆ جــاری ، ھمــان ب ب
ـــی ، دووەم ـــوی کتب ـــدا(ل دوو ت ـــام ل کتب ـــیم، ڕۆژن ـــی س ، ھولـــر، برگ
کۆمــک ســرنج و تبینــی باشــی خــستۆت ، نــاوبراو. بویکــردۆتوە، دا)٢٠١٣
  بۆ چند گۆڤارو . ھی منی ڕاست کردۆتوە، ونکیشدال چند ش. ڕوو

ـــردووە ـــاتری نمـــایش ک ـــاری زی ـــدکیان ل شـــونی . بوکـــراوەیکیش زانی ھن
. ھندکی تریان ئوەندە پیوەندی ب ڕەخنو کتـبکی مـنوە نیـی، خۆیاندان

ـــــتی نـــــاوبراو دان ـــــارین و لبر دەس ـــــت دەکم ئم زانیارییـــــان. زانی ، ھس
بککتراویزپ ی منی کردۆتوەیـان، کوکردنکی ، دەکـرا. . . بـۆ بنشـو ل
  . نمایش بکرابان، نک ل مینبری منوە، تردا

ــا ھھم
ـــیا ـــیبرگ برگ

ت

ۆیکۆی
ھھھھ    ھ. وە. وە
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ــا ســای چــاپکردنی کتــبکم،  مــن دەســتم ، ب گــورەی ئو زانیارییــانی ک ت
ــوون ــامگریی کــوردی ، کوتب ــار و (دەســتپکی ڕۆژن ــۆرمی گۆڤ چــاپکراو ب ف
ڕۆژنـام (مانیـائ ی ، لبــۆ سـا)وە)١٩٦٣ڕانـدۆتوە . م گیــداوە ئووزاد ھن

ــا ــوردی ل ئمانی ــسلمنت ک یکم بوکــراوەی ک ــامی ، ب ــات(ڕۆژن ی )خب
نـاوبراو . دەرچـووە، دا١٩٦٢ل سای ، ەو) عراق-پارتی دیموکراتی کوردستان(

ک ل ، وەی کـردووەباسی بیست گۆڤـارو بوکـرا، ل کۆتایی بابت درژەکیدا
ھـبت ئم کــارکی باشــو ب . ئمانیـادا دەرچــوون و مـن باســم نکــردوون

ـــزانینوە م و ، ســـوپاس و پـــک ـــۆلین ب ـــانش پ ـــردا ئم ـــت ل چـــاپکی ت دەکر
  . بیانخم دووتوی کتبکم

،  -یکجـار کم بـووە،  ئگر ھش بووبـت- ئم بابت ب دەستکاری کردن 
ــوون( وەک ئوەی ل ــراوەتوە)ئزم ــرەش ، دا بوک ــدا(ل ــام ل کتب ب ، )ڕۆژن

بشـی زۆری ، مـن پمـوای. بوکـراوەتوە، ب ھمان زانیـارییوە، الپڕە) ٧٦(
ـــاوبراو ـــانی ک ن ـــن خـــستویتیی ڕوو، ئو زانیاریی ـــبکی م دەربـــارەی کت ،

ــبکی(زانیــاری الوەکــین و لســر حــسبی  نگاندنی کتــسو ھمــنڕەخــن ( ،
. وتارەکی خۆی پ قب کردووەو دەکرا ل شـونی تـریش بوبکرابوونـایوە

ــووە ــاری ئرشــیفی لبر دەســتدا ب ــک زانی و؛ کۆمــن ، ئ ــبکی م ــۆ کت ک ب
ل : بـــۆ نمـــوون. ک مـــن باســـیان بـــکم، زیـــادەن و پویـــستی بوە نکـــردووە

ـــارەی  ـــار(ســـرنجکانیدا دەرب ـــی کۆمک ـــی لســـر چـــوار الپڕەی ، )دەنگ کتب
ک ســــ الپڕەی تواوی بــــۆ خــــستن ڕووی کــــاتی دەرچــــوونی ، نووســــیوە

و ) ١٣٤ل ، ســـــرخوەبوون(ھروەھـــــا بـــــۆ . ژمارەکـــــان ترخـــــان کـــــردووە
ــودان( ، مبســت ل کتــبکی مــن. ب ھمــان شــوە، )تــاد. . . و ١٤٠ل، برخ

بـۆی ، ەنبـوو، خستن ڕووی بوکراوەو گۆڤارەکان ب ھمـوو ژمارەکانیـانوە
  . ئاماژەم پ نکردوون

) ٣٠-٢٠(دەکــــرا ب ، الپڕە) ٧٦(ل جیــــاتی ، ئم بــــابتی نوزاد:  ب کــــورتی
دەبـــوو زووتـــر . وەمکی مـــن درەنـــگ کوت. بخرابوونـــای ڕوو، الپڕەیک

  : بم ئم ھۆکاران ڕگر بوون، وەمم ھبت
ـــۆی-١  ـــاتی خ ـــرایوە،  ک ـــابتک بوک ـــ، ک ب کی ی لکان ھشـــب ک ل

رار الپ
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ن دەکـرا تـا تواو بـو . بۆی نوزاد خـۆی لـ بـبری کـرد، زۆری تکوتبوو
  . وەمیان بدەموە، من لو شونانی ک وەم ھدەگرن، نکرتوە

بنـــــی ئوەی داوە ک ل ، دا)ئزمـــــوون( ل زۆر شـــــونی بـــــابتکی -٢ 
ــــابتک، کۆتاییــــدا ــــوی ، تواوی ب ــــو بکــــاتوە، کتبکــــدال دووت ــــیش . ب من

  . چاوەڕوانی ئم کتب بووم
پــاش چنــد ژمــارەیکی ،  دوای بوبــوونوەی تواوی بــابتکی نــاوبراو-٣ 

  . و تواوی دەزگاکش داخرا) بارزان(ڕۆژنامی ، کم
کـــی )ئزمـــوون(، ئم بـــابت دوورو درـــژو تایبتمنـــدە،  مـــن پموابـــووە-٤ 

ئوێ شـونی ئوە نبـووە بـۆ ، یان دوو ھفت جارـک، انچوار الپڕەی ھفت
  . بوکردنوە

  :  وەم درەنگ وەختکی منیش لوە سرچاوەی گرتووە-٥ 
  .  قرد کۆن دەبت بم نافوتت- 

. ئم بابتی نوزاد چـووە ئرشـیف و دەکرـت خکانـک پـشتی پـ ببسـتن
ــیش ــ، لوانی ئم وەمی من ــان ئام ــیش ھم ــاو ڕوونییک ــت و برچ کانج بپ

  . بدات ئو کسی ک بابتکی نوزاد دەخونیتوە
ــــیش- ل ھردوو حاتکشــــدا -  ــــزمت ب ،  -ئوەی نوزاد و ئمی من خ

  . ئرشیفی ڕۆژنامگریی کوردی دەگینن
ــــــشدا ــــــوو حاتکی ــــــووەو ،  ل ھم ــــــی(مبســــــتم لوە نب ل ھوڵ و ، )نی

ــکموەکۆشــشکانی ن ــژوو و کولتــور. وزاد کم ب دەب و مئ یــشتن لگت ،
کی ڕەھــا نیــیتگــرن، حــانرنجی تــر ھــا ســ لوانی ئوەی نوزاد پــی . ت

، نوزاد. دروســت، ب پچوانشــوە. الی مــن ڕاســت نبــت، ڕاســت بــوو بــت
. ھر ھاوڕێ و دۆستی خۆشویـستمو ب ڕـزەوە سـیری ھوکـانی دەکم

  . ک ئوە یکم و دوا وەمم دەبت بۆ ئم بابت:  دەکم ئوەش بمحز
   

  سرنجکانی من
ک ب ،  دەموــت ل ڕاســتکردنوەی ئم دوو ھی نوزاد دەســت پــ بــکم

  : سریدا تپڕیوە
ئم بــابتم ب زنجیــرە ل پاشــکۆی : دەنووســت، ی کتبکیــدا)١٧٥(ل الپڕە 

  . بوبۆتوە، ٢٠١١سای ) بارزان نیو(ی ی ھفتنام)ڕەسن(

نشانشــو
سـیری سـیری
دە
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وانوانچشچوانننن

لو لل.. نن
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ــامی :  ھی یکم ــونرییکی ھفتن ــی و ھ ــارزان(پاشــکۆ ئدەب ــاوی ، )ب ن

  . )ڕەسن(نک ، بوو) ئزموون(
) بـارزان(بکـو نـاوی ، نبـوو) بـارزان نیـو(ھفتنـامک نـاوی :  ھی دووەم

) وز بـۆ تـوژینوەو ڕاگیانـدندەزگای بارزان نی(دەزگاک ب گشتی ناوی . بوو
ــوو ــو(نک ، ب ــارزان نی ــازانم چــۆن ئم دوو ھ زەق ل ڕســتیکی یک . )ب ن

دریدا بسر نووسـرکدا تپڕیـوە ک تمنکـی خـۆی لم بـوارەدا  سـرف 
بش و ب ھ نـاو ) ١٠(کـردووە ؟ جـا چ جـای بوکـردنوەی بابتـک ب دە 

ل ڕووی ، )ئزمــوون(و ) ڕەســن(ی؟ )پاشــکۆ، ڕۆژنــام، دەزگــا(ھنــانی ئو 
ی چاپین ھت بک دوورن ناکریوەندە لوەش ئکھاتماناو پ .  

ــورەی پویــست وەمــی ئو بۆچوونــان ، الپڕە ب الپڕە،  ھوڵ دەدەم ب گ
  . ک وەم ھدەگرن، بدەموە

 ڕۆژنـــامو ١٤٠زانیـــاری ســـبارەت ب، لم بشـــدا: (نوزاد دەنووســـت * 
  . )١٠٢ل . گۆڤارو بوکراوەی ھناوە

ر بینووســیبایدا:  ڕاســت و ڕەوانتــر بــوو گشــم بل ، بارەت بزانیــاری ســ
، چـونک زانیـاری ناھنرـت، خـستۆت ڕوو، ڕۆژنامو گۆڤـارو بوکـراوە) ١٤٠(

  . یان باس دەکرت، بکو دەخرت ڕوو
ــــادەک: نوزاد دەنووســــت *  ــــاوبراو ب داخوە ئام ــــی ن رو نووســــری کتب

) ئم(ک وەک دەزانرـت ، دا نکـردووە)ئو(و )ئم(جیاوازی ل نوان ئامازی 
  . ١٠٣ل. بۆ شتی دوورە) ئو(بۆ شتی نزیکو 

ـــاوبراو ـــان ھ بـــووە،  ن ل : کاتـــک ک دەنووســـت، خۆیـــشی تووشـــی ھم
. دانـاوە) کتـبدائو (ھفتیکدا تنیا چند کـاتژمرکم بـۆ کـار کـردن لسـر 

ل ھفتیکــدا تنیـا چنــد : ھروەھــا بینووسـیبا . )ئم کتـب: (دەبـوا بنووســت
  . نک داناوە، ترخان کردووە، کاتژمرکم بۆ کار کردن لسر ئم کتبدا

دەکـــرا بـــۆ ســـاغکردنوەی مـــژووی کـــورد ل وتـــی : نوزاد دەنووســـت * 
چــونک ئو ســرچاوانی ،  بنووســرتئمانیــادا وردتــر ســبارەت بو بــابت

  . ١٠٤ل. . . ک نووسر ئاماژەی پداون ھیچیان ناچن خانی زانستییوە

وسوســــ
 ک وەک وە، ، وە

ووووس نوو نووسـ نننننن

چ،،ووو
 :ل: ل
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ــیبایــیبای

١( .  ( .
،دا،ـدا
١٠(. ١(
شـــشـــــشـــشبشـــب
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رەیرەی پ
گدەگ
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، بـوونی مـژووی کـورد ل وتـی ئمانیـادا،  توەری سرەکی بـابتکی مـن
. تــا ب دوورو درــژی و ســرچاوەی زۆرەوە باســی ئم بــابت بــکم، نبــووە

 شـــدا بمڵ ئگڕەلش الپکـــورتی، شـــ م بـــاس کـــردووەو ، بتم بـــابئ
ـــشان کـــردووە ـــا دەســـت نی ـــشم بـــۆ ئمانی مـــن ل . قۆناغکـــانی ھـــاتنی کوردی

، پـــشتم ب چنـــد ســـرچاوەیک بســـتووە، گـــۆترەوە ئم باســـم ننووســـیوە
ئو سـرچاوانی : نوزاد دەنووسـت. )مـاپڕی ئلکترۆنـی، بیرەوەری: (وەک

  . . . پداون ھیچیان ناچن خانی زانستییوەک نووسر ئاماژەی 
ـــن ـــی(،  ســـرچاوەکی م ـــاپڕی ئلکترۆن ـــرەوەری و م مژوونووســـی . ی)بی

ــسۆر دکتــۆر کمــال مزھر ــاوداری کــورد پرۆفی ــارەیوە دەنووســت، ن : لم ب
ــــدا( ــــام توژینوەییکان ــــووە ک ، مــــن ل برن ــــش ب قوتابییکــــانم گوت ھمی

ـــــام یکم ســـــرچ ـــــرەوەری ســـــرچاوەی دووەم، اوەیبگن ـــــان ، بی ئم
ـــوان. . . ســـرچاوەی ڕەســـنن ـــی: ب ـــار ســـردار قگی ـــال ، زانی ـــۆر کم دکت

  . )٤٢ل، ٢٠١١، چاپخانی شڤان، مزھر ئاوڕ ل مژوو دەداتوە
 من پـشتم ب زانیـاری وردی ئو کسـایتیی ڕۆشـنبیرو سیاسـییان بسـتووە 

ـــی سی ـــان ل بزاڤ ـــی خۆی ـــدا ک تمن ـــوری کوردی اســـی و ڕۆشـــنبیریی و کولت
ک ، نوزاد ل کــارکی ئکــادیمی خۆشــیدا، وــرای ئمش. . . ســرف کــردووە

ھونرەکانی ئدەب ل ڕۆژنـامگریی نھنـی (نامی ماجسترەکیتی ب ناوی 
ــدا  ــۆنی وەک ســرچاوە ، دا)١٩٩١-١٩٦١کوردی چــاوپکوتن و پیوەنــدی تلف

ی مـنوە دروسـتن و ل کـاری زانـستیدا دەکرـت بکــرن ک بال، بکـار ھنـاوە
نـامی ئکـادیمی و کتبـی ، بۆ جخت کردنوە لسـر ئم ڕاسـتیی. سرچاوە

، بم بــۆ خــۆ دوور خــستنوە ل درــژدادڕی، زۆری چــاپکراو لبر دەســتدان
  . تنھا کتبکی ناوبراوم ب نموون ھناوەتوە

تـا ئـستا کتـب و ، )ئمانیـا(یش لم وتدادەربارەی مژووی دروسـتی کـورد
چــونک ئو زانیارییــانی ک بویــش ، بــابتی تــرو تســل لبر دەســتدا نــین

ئمانیــاو وتــانی جیھــان : لبر ئوەی ، زۆر جگــای متمــان نــین، کــراونتوە
ـــوون ڕەگزنـــام، ب گـــشتی ـــۆلین ، ب گـــورەی ھـــاووتی ب ئو پناھنـــدان پ

ــــوون. دەکن ــــۆ نم ــــوردانی ک ل : ب ــــا و (ئو ک ــــوریا و تورکی ــــراق و س ع
ــران ن، ەوە ھــاتوون)ئب دەکیــان حــستانم وتی ئــاوو . نک کــورد، ب ھ

  ک دەکرــت الی مـــن بــاوەڕ پکـــراو ، بــابت و ســرچاوەی لم جـــۆرە زۆرن
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 . لوانی وا نبت، بن و الی یککی تر
ھتـی ناوەڕاسـتدا بـاوە پـلی زانـستی بـۆ وەک ل ڕۆژ: نوزاد دەنووست * 

 ــت بو ناکرینــدنیان ھرزی خوی بپــل ت کدەنووســر ســانو کنــاوی ئ
لو ، یکـــک بـــین دکتـــۆرو ب ئویتـــر نـــین دکتـــۆر ک ل ئســـدا دکتـــۆرە

  . ١٠٤ل. . . بکرت) ١٦٤ تا ١٥٩(ڕووەوە دەکرت سیری الپڕە
ـــای ـــاژەم ب  مـــن ل باســـکردنی بییۆگرافیی  ئو کســـایتییان ب دروســـتی ئام

دەکرــت خـونر سـیری ئو الپڕان بکــات ک ، پـلی زانـستی ئوان کـردووە
  . نوزاد ئاماژەی پکردوون

ل کــــــاتی نووســــــینی نــــــاوی ڕۆژنــــــامو گۆڤــــــارو : نوزاد دەنووســــــت * 
رھــاتوو بوکراوەکانـدا ل نـوان بکارھنـانی پیتــی التینـی لالیک و پیتـی بکا

 ــتک دیــیککــی تــردا جــۆرە تالی تــی کوردســتاندا لخــواروو و ڕۆژھ ل
بۆ نموون ناوی چندان گۆڤـارو ڕۆژنـامو بوکـراوە ب پیتـی التینـی ، برچاو

پیتــی التینــی دەرچــوون دا بســئ ل نووســراون کــت ، ندەکر بــۆ نمــوون
، ھتــــد بکرــــت. . . . . ، ٥٨ ،٥٧، ٥٤، ٥٠، ٤٨، ٤٥، ٤٤، ٣٩ســــیری الپڕەکــــانی 

مــادام ئو گۆڤــارو ڕۆژنــامو بوکــراوان ب پیتــی التینــی دەرچــوون پویــست 
  . ١٠٥ل. . . . بوو ک ل ناوھنانیشدا ب ھمان پیت ناوەکانیان بنووسرت

، )ل نـاو ھنانیـشدا(نک ، )ل نـاو ھنانیـشیاندا: ( یکم جار دەبـت بنووسـرت
 گۆڤارو ڕۆژ(چونکوکـراوانو بکـۆ(، )نـام( کن ن)وزاد. )تـاکی نو ڕایئ ،

ــی لبر ئوەی ، ب الی مــنوە. تنھــا ڕای شخــسکو بس، ڕایکــی ڕەھــا نی
ـــــی  ـــــتان(زۆربی ھرە زۆری خک ـــــی کوردس ـــــوور و ڕۆژھت  -ب ، )باش

التینـی نـازانن و نـاتوانن ،  ل نووسرو وەرگە کوردەکانیشوە-بشکی کم
نوزاد ل . کتـــب و بـــابت ب دروســـتی بخـــوننوەو بنووســـن، ڕنووســبم 

مـن ناوونیــشانکانم . . . دەتوانـت ھســت بم ڕاسـتیی بکـات، کـاری ڕۆژانیـدا
ب ڕنووسی ئارامی نووسیوەتوە تاوەکو لکاتی گۆ کردنـدا گرفتـک دروسـت 

 :بـۆ نمـوون. نبت و زانیارییکـان ب ئاسـانی بـگن ھمـوو جـۆرە خونرـک
ـــیو نووســـراوە ـــشان ئســـییک ب التینی ـــن . )t�viya wel�H: (ناوونی م

ـت: (نووسـیومڤیـا وەلــک ... )ھیـشتن ھـیچ گرفتگوەو تنـدنوا بـزانم بـۆ خو
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بـۆ ئمش ک خـونر بزانـت ئم بوکـراوەی ب . بۆ خونر دروست ناکـات
ا ل ناوەڕۆکــدا ئامــاژەم پــ ئو، دەرچــووە، )ئــارامی یــان التینــی(چ ڕنووســک 

  . خونران سرپشکن ک الینگیری من یان نوزاد بن، ل دوا جاردا. کردووە
 *  ریی کـــوردی لگکی ڕۆژنـــامـــژووی دەســـتپبـــۆ دەســـت نیـــشانکردنی م

بـۆ سـلماندنی . وەک دەسـتپک بـۆ سـاغ بـۆتوە، م)١٩٦٣(من سای ، ئمانیادا
ــــژووە ک مــــن  م مش ئــــ ــــۆ پ ــــردووەســــاک ب ــــشانم ک نوزاد ، دەســــت نی

ــــــاوەوە : دەنووســــــت ــــــراو بوکــــــراوەیک ک ل ن ــــــامو ڕاگین ھر بیانن
ل چاپخانی لیژنی دەرەوەی پارتی ل برلینـی ڕۆژئـاوا ب چنـد ، دەردەچوو

دانیک چـــاپ دەکـــراو ب پۆســـت بـــۆ ڕکخراوەکـــان ل وتـــانی ئوروپـــاو 
 ب گورەی پویـست و بـوونی ژمـارەی ئمریکا دەنردرا ئوانیش جارکی تر

  . ١٠٨ل . . . کورد ل وتکانیان دانیان لبر دەگرتوە
ی ئو بـابت )شونی ئساسی دەرچـوون( ل ڕاستیدا ئم کارە ناچت خانی 

یاننامـانوکـراوەو بوە ، و برگــرتنبنھـا لکــو تزیــاد )کـۆپی کــردن(ب و لـ
ــــــی دەرەبـــی پع ب ک کـــسیر(ن کـــردنـــک ، )تتـــر خرچـــی زتـــاوەکو ھ

دەکرـت زۆربی گۆڤـارو ، ئگر ئوەی نوزاد ڕاسـت بـت. سوودی ل ببینن
-١٩٧٦شۆڕشـی نـوی باشـووری کوردسـتان (بوکراوەکانی سردەمی شـاخ 

ـــــانی ک کوردییـــــان وەک ، )١٩٩١ ـــــرن ئو وت ـــــان بک ـــــونی دەرچوونی ش
ڕکخـراوی ، ھمـوو پـارت کوردییکـانچـونک ، پناھندە تـدا نیـشتج بـووە

ــــووەو ــــان ھب ــــشیدا، دەرەوەی ــــاتی خۆی ــــراوانی ک ، ل ک ــــارو بوک ئو گۆڤ
ئوان ، بویــــان کــــردۆتوە، حزبکانیــــان ل شــــاخ و باشــــووری کوردســــتان

دانی زتریـــــان لبر ، دووبـــــارەو چنـــــد بـــــارە، )ڕیکخراوەکـــــانی دەرەوە(
  . ان دابش کردووەگرتۆتوەو بسر ئندام و ھوادارانی

ــراوە ل ســای  *  ــسلمنت ک یکم بوک ــۆ ئوەی ئم ب ، دا١٩٦٢نوزاد ب
نـاوبراو ، وەک ئوەی ک مـن ئامـاژەم پکـردووە، )١٩٦٣(دەرچووە نک سای 

ــاوەی ســای : دەنووســت ــا ب ١٩٦٢ل م ــسماعیل تنی ــژووەی ک ئی و مــا ئ  ت
ردی ل ئمانیـا دانـاوە ک مـانگی مژووی دەرچوونی یکمین بوکراوەی کـو

ــــــای  ــــــارتی دیمــــــوکراتی ، ی-١٩٦٣ڕەزبری س ــــــای پ ــــــراوی ئوروپ ڕکخ

ت کت کور
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 ــــک لــــات و ژمارەی ــــارە ل ڕۆژنــــامی خب ــــراق ســــ ژم ــــتانی ع کوردس
بوکـــراوەی ڕزگـــاری جـــارکی تـــر چـــاپ کـــردۆتوە ک ل شـــوەدا لگڵ 

ـــگش دەتوان ـــاوازن و وەک ب ـــانی کوردســـتاندا زۆر جی ـــت ســـیری چاپک ر
ــارە  ــسانی ســای )٤٦٥(ژم ــانگی نی ــات بکرــت ک ل م ــامی خب  ١٩٦٢ی ڕۆژن

  . ١٠٨ل. . . دەرچووە
ـــسان ٤٦٥ژمـــارە (ەی نوزاد )خبـــات( ئو  باســـی دەکـــات ، )١٩٦٢ ئوائـــل نی

ـــپ نووســـراوە)کوردســـتان(چـــاپی وت  ـــوای ل )٤٦٥(ئو . ەو ب تای ەی ک گ
ی )نــرخ(و ) ژمــارە(و ) ئــارم(چــونک ، ا نیــیو، دا بوبــۆتوە)ئمانیــا(ئوروپــا 

ـــارتی و ب دەســـت  ـــامیکی پ ـــریتیی ل بیانن ـــا ب کوردســـتانی لســـرەو تنھ
ی )٤٦٥(ی ژمـارە )خبـات(بیاننـامیکو ل : دەتوانین بـین. . . نوسراوەتوە

یـان لسـر )خبـات(کوردستان گواستراوەتوەو ب دەست نووسراوەو ئـارمی 
ــاوە ــ. . . دان ــراقیی ک ب ــارەی ع ۆ ڕاســتی بۆچوونکشــمان ھر نرخکشــی پ

)١٠٠ (ت. فلسمانیا دەرچوو بئ ر لر ، گسـراقـی لی پـارەی عکبۆ نرخ
  ! نووسراوە؟
ی تـدایو )کلـم عـدد(ئویـش تنھـا ، یـش-١٩٦٢ئوائل ئـابی ) ٤٦٦( بۆ ژمارە 

مـــن .  عـــراقیی؟بـــۆ نـــرخکی پـــارەی، ئگر ل ئمانیـــا دەرچـــووە. . . بس
ــانی  ــت خ کــردووە دەچــاژەی پ ــوای ئوەی نوزاد ئام ــاد کــردن(پم ، لــ زی

  . نک شونی سرەکی دەرچوون، )کۆپی کردن
خبــــات ئۆرگــــانی پــــارتی دیمــــوکراتی کوردســــتان (نوزاد ل کتبکیــــدا  * 

بشـی : دەنووسـت، دا)١٥(ل الپڕە ، )١٩٦٤ کانوونی دووەمـی -١٩٦٢نیسانی 
دوو شـوەو ، می ئم کتب بـریتیی ل چـاپکردنوەی ژمـارە ئۆرگیناکـاندووە

ــارە  ــاوە)٤٦٧(جــۆرو چشــنی ژم ــدا دان و ، م تی کوردســتانکــان چــاپ یککی
ی دەرەوەیوەکوی تــــــریش چــــــاپکردنی ، )ئکنھــــــا چــــــاپوزاد تم نب

وە نر گــرتنبی لخــان ــت تــر دەچویــش زئ وە کک دەرەوەی چــاپکردۆت
خۆ، ڕۆژنامربکی سوکراوەییان ب .  

نووسرو ئامادەکری کتـبکدا جوگرافیـای ب واتـای : (نوزاد دەنووست * 
بم لبـارو بـواری زانـستدا جوگرافیـا ھر تنیـا شـون ، شون بکـار ھنـاوە

ی دیمــــورتی دیمــــو
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ئاســایی ، نیــیو بکــو زانــستکی فــراوان دابشــی کۆمــک بش و لــق دەبــت
  . )١١٢ل. . . نووسرت شونی دەرچوونی بوکراوەکانبوو ئگر ب

ــنــاوە،  بکــار ھن بواتــای شــو ــرەدا مــن جوگرافیــام بنیش ، لمــادام شــو
ی )وات شـون(دەکوت خانی جوگرافیاوە زۆر ئاسـایی بنووسـین جوگرافیـا 

  . ئوە ھیچ ل ڕاستی مسلک ناگۆڕت، دەرچوونی بوکراوەکان
بشـــی زۆری : (ەخـــن ل ڕســـتیکی مـــن دەگرـــت و دەنووســـتنوزاد ڕ * 

-تا ئـرە ئو ڕسـتی ھـی مـن . )٢٥ل. . . کوردی بووین، زمانی بوکراوەکان
ئگر ب زمـانکی : (نـاوبراو بۆمـان ڕاسـت دەکـاتوەو دەنووسـت. -ئیسماعیل

یموە جـوانترین گوزارشـت ئـژینداب یم ڕستشـی : سادەی نووسین ئب
یـاخود زمـانی زۆربی بوکراوەکـان ، ۆری بوکراوەکان ب زمـانی کـوردینز

١١٣ل. کوردیی( .  
ئوا ئو دوو ڕسـتیی ،  ئگر ڕستکی مـن بالی نوزادەوە ڕەوان نبـت
ک . ھیچیـان ڕەوان نــین، ک ئو وەک ئلترناتیفـک بـۆ ڕسـتکی منـی دانـاوە

ــت ــو: دە ــان ک ــانی زۆربی بوکراوەک ــن . . . ردییزم ــراوانی ک م ئو بوک
ــردوون ــردوودان، باســم ک ــوای بنووســرت، ل دۆخــی ڕاب ــانی زۆربی : دەب زم
ئوە تنھـــا نوزاد ڕای . یــان کـــوردی بـــوون، کـــوردی بـــووین، بوکراوەکــان

  . خۆیتی و ناکرت بسر خکی تردا فرزی بکات
* ی: (مــن نووســیوومتــر ئاڕاســتکــان زیامپ نــدە کوردەکــان چــونکناھپ 

ــیم ک : (نوزاد ڕەخــنی ھیو دەنووســت. )٢٥ل. . . کــراوە مــن لگڵ ئوە ن
ھســت دەکم زاراوەی ، وشــی کــورد کــۆ بکــرتوەو بنووســرت کوردەکــان

 وەیم شــب یم ڕســتر ئگکــراد ھــاتووەو جــوانتر دەبــوو ئئ کوردەکـان ل
. . . ی پناھنــدەی کــورد کــراونچــونک پیامکــان زتــر ئاڕاســت: بنووســرت

  . )١١٣ل
ـــ جـــوان،  نوزاد ـــی پ ـــت، ڕســـتکی من ڕجـــوانتر دەگ و لم ئب ، ـــۆی ب

ـــوو: (دەنووســـت ـــوانتر دەب ـــا دەنووســـت. . . )ج ـــاری : (ھروەھ ـــت لب دەکر
ڕزمان و ڕنووسدا قسی تـریش بخـرت سـر ئو قـسانی مـن و ڕسـتکان 

نوە داڕشتنی تر بنووسرش ١١٣ل. . . وەب( .  
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واتکی تـــر :  کرک بـــۆ نووســـرنووســـ ل و ڕســـتانوەی داڕشـــتنی ئشـــ
بم قـــسیی نوزاد بــــت دەکرـــت یککــــی تـــر بــــت و ئو . . . دەگۆڕـــت

  . ڕستیی من ب جۆرکی تر دابژتوە ک ھیچ لوەی من و نوزاد نکات
تـــاوەکو ،  بگــوازموەب ناچــاری دەموــت ئو چنــد پرەگــرافی نوزاد * 

ـــات ـــا : (نوزاد دەنووســـت. خـــونر ل ئســـی مســـلک بگ ـــسماعیل تنی ئی
ــــرۆژەک: دەنووســــت ــــی پ ــــانی ک دەســــتم ، کرۆک ــــورەی ئو زانیاریی ب گ
ـــوون ـــردووە ک ل ١٤٠باســـی ئو ، کوت ـــراوانم ک ـــامو بوک ـــارو ڕۆژن  گۆڤ

ەچـاوی سـاڵ و مانـگ ل پۆلین کـردنکش ڕ. دا دەرچوون٢٠٠٦ -١٩٦٣نوان 
ھندک بوکـراوە شانـسی ئوەیـان ھبـووە . . . و کاتی دەرچوونیانم کردووە

ــار  ــستیان لســر تۆم ــاری پوی ــی لســریان بنووســم و زانی ک زۆر ب فراوان
ک ، ھنـــدکی تریـــان ئو شانـــسیان بـــۆ نڕەخـــساوە، ب پـــچوانش. بـــکم

تــا . )١١٤ل. . . ر دەگڕــتوەئوەشــیان بــۆ نبــوونی ســرچاوەو زانیــاری زتــ
ــــرە ئ ،ــــت و . نووســــینی مــــن ــــن دەگر ــــرەی م ــــد د نوزاد ڕەخــــن لم چن

لم چنــد دــرەدا بۆمــان دەردەکوــت ک میتــۆدی نووســین و : (دەنووســت
ـــت نووســـر ب چ  و نازانرـــی ـــادەی نی ـــوون و ئام ـــبدا ب م کتـــادەکردن ل ئام

بــۆ ! ئم کتــبدا کــردووەپــوەرو لســر چ پالنکــی زانــستی کــاری لســر 
نمـــوون دەکــــرا لم بشــــدا گۆڤـــارو ڕۆژنــــامو بوکراوەکــــان ب شــــوەی 
ڕابرـــــک یـــــاخود بیبلۆگرافیـــــایک پـــــۆلین بکـــــرن و بـــــۆ ئمش ڕـــــسای 

گــــایندی باشــــترین و ســــاکارترین ڕبــــا ، کلیــــش ــــان ســــوود ل بیبلۆگرافی ی
  . )١١٤ل. . . ژارەلم کتبدا میتۆدی کار کردن پرۆسیکی ھ. وەربگرت

ـــاوەکو  ـــردنوەیک ھی ت ـــد ڕوونک ـــستی ب چن  ئم بۆچـــوونی نوزاد پوی
  . . . . من نمکردووە، ک ئمی نوزاد دەیوت، خونر وا نزانت

ــی،  ئم کتــبی مــن-  ــا نی ــارو ، بیبلۆگرافی ــد ڕســتیک بــاس ل گۆڤ ــا ب چن ت
  . ڕۆژنامکان بکم

ـــا،  خـــونر-  ـــانی گر ب وری ـــات زۆر ب ئاس ـــن بک ـــانی م یی ســـیری کارەک
 مگـــرێ و گـــۆڵ دەخ کانی خـــۆم بـــمـــن نووســـین وە دەکـــات کســـت بھ

یکمیــان : مــن کتــبکم کــردۆت دوو بشــی ســرەکی. بردەســتی خــونران
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ــان( ــارو بوکراوەک ــامو گۆڤ ــان، م)ڕۆژن ــورەی ســای دەرچوونی ــۆلین ، ب گ پ
شتیکم کـردووەو ب گـورەی ئلـف و بـی خـ، ل بشی دووەمیـشدا. کردووە

تواو ئم داخــــوازییی ، ئوا. . . کــــوردی ناوونیــــشانکانم پــــۆلین کــــردووە
یکــــک ل بنماکــــانی ، ئمی مــــن کــــردووم. نوزادە ک ل منــــی کــــردووە

، گر خونرـک بییوـت ب دوای ناوونیـشانکدا بگڕـت. بیبلۆگرافیا نووسین
یـــــان ب گـــــورەی نـــــاوی ، رەی کـــــاتی دەرچـــــوونگر حز بکـــــات ب گـــــو

لــــف و بــــی ئر بنچیــــنســــل وکــــراوەکــــت ، بئاســــانی دەتوان زۆر ب
  . بیاندۆزتوە

: دەــــم،  بــــۆ مبســــتی کم و زۆر نووســــینیش لســــر بوکراوەکــــان- 
یـــان ڕابر نیـــی تـــاوەکو زانیـــاری ھمـــوو ، کتـــبکی مـــن نـــاوی بیبلۆگرافیـــا

ئمی ک ل ھندکیانــدا ، ئمی مــن کــردووم.  یک بــنناوونیــشانکان وەک
ـــاری  ـــشدا زانی ـــدکی تری ـــراوان لســـرم نووســـیون و ل ھن ب شـــوەیکی ف

ئم زانیارییــانم خــستۆت ڕوو ک پویــست : ل ھردوو حــالتکدا. کمتــرن
ـــــن ـــــارە: وەک، ھب ـــــات، شـــــون، دەرچـــــوونی یکم ژم ـــــی ، زمـــــان، ک الین

ــــاد . . . .سرپرشــــتکار ــــاتر. ت ــــازانم لم زی ــــای ، ن ــــی ک ڕگ مبســــتی چی
ئوە میتـــۆدی مـــن لم . ! بیبلۆگرافیـــاو ڕابر نووســـین ب مـــن نیـــشان دەدات؟

، زۆر ب ڕوونــــی ناوونیــــشانکانم ب دوو جــــۆر پــــۆلین کــــردووە: (کتــــبدا
دووەمیـشیان ب گـورەی ئلـف و بـی ، یکمیان ب گـورەی کـاتی دەرچـوون

کچـی نوزاد ، بزانم میتـۆدەکی مـن زۆر ڕوون و سـادەو ڕەوانوا . )کوردی
دوو جار جخت لسر ئوە دەکاتوە ک مـن ڕەچـاوی ھـیچ ، لم پرەگرافدا

میتــۆدی نووســین و ئامــادە : (ک دەنووســت، بنمــایکی زانــستیم نکــردووە
ـــی ـــادەی نی ـــوون و ئام ـــبدا ب م کتـــردن ل ـــان دەنووســـت. )ک ـــبدا : (ی م کتل

  . )تۆدی کارکردن پرۆسیکی ھژارەمی
تـا ، ناچاری کردم ک سرک بسـر کارەکانیـدا بـکم،  ئم بۆچوونی نوزاد

خـونر دەتوانـت . . . بزانم ئو ب چ میتۆدـک کارەکـانی خـۆی ڕایـی کـردووە
  : سیری ئم کارانی ناوبراو بکات

ی ڕبــازکی زانــستی پیــەو، ل ھــسنگاندنی کتــبکی منــدا، ئو:  یکم- 
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نھــاتووە الپڕە ، ل ڕەخــن گــرتن و خــستن ڕووی بۆچوونکانیــدا. نکــردووە
یـاخود ب گـورەی ئلـف و ، یان بگورەی زنجیرەی ناوونیشانکان، ب الپڕە

بم میتــۆدەی ، ئو. . . کتــبکی مــن شــن و کو بکــات، بــی ناوونیــشانکان
ئم بـابت ل چنـد . نر شـواندووەسـری ل خـو، ک کـاری لسـر کـردووە
، دەکـات) مـزگین(ناوبراو باسی گۆڤـاری : بۆ نموون. شونکدا دووبارە بۆتوە

ـــدای)٥٨(ک ل الپڕە  ـــبکی من ی کت .مـــاری ، دوای ئ ـــسر باســـی گۆڤ یک
دواتـــر دەچـــت ســـر . . . . ی کتـــبکم)٦٨(دەکـــات ک کوتـــۆت الپڕە ) ڕێ(

ــانئم. )٧٠(الپڕە  ک باســی ، )٥٩(وە گڕاوەتوە الپڕە )٧٠(ل الپڕە ، جارەی
ــدکار(گۆڤــاری  ــت الپڕە )٥٩(ل الپڕە ، جــارکی تــر. . . دەکــات) خون وە دەچ

مـادام ل ھـسنگاندنکیدا . . . دەکـات) دڕک(و ھسنگاندن بۆ گۆڤاری )٦٢(
. ٦٢، ٥٩، ٥٨: (دەبـوو بم شـوە بـوای، پیەوی زنجیرەی الپڕەکانی کـردووە

٧٠، ٦٨( .  
-١٩٢٣ڕابریـی ڕۆژنـامگریی نھنـی کــوردی : (نووسـر ل کتبـی:  دووەم- 

. . تووشی ھمـان کـش بـۆتوە، بویکردۆتوە، دا٢٠٠٤ک ل سای ، دا)١٩٦٠
ــامو بوکراوەکــانی ، )کــات(ئو ب گــورەی ســای دەرچــوون .  گۆڤــارو ڕۆژن

ــردووە ــۆلین ک ــد شــو، پ ــووەکچــی ل چن ــوون .نکدا ھی تکوت ــۆ نم ل : ب
، دا دەرچــــووە١٩٤٦باســــی ڕزگــــاری دەکــــات ک ل ئیلــــولی ، دا)٢٧(الپڕە 

ـــارە ل الپڕە  ـــشتیمان( باســـی دا) ٣١(ئمج ـــارەی ل ) نی ـــات ک یکم ژم دەک
  . دا دەرچووە١٩٤٣تموزی 

-١٩٦١ڕابری ڕۆژنــامگریی نھنــی کــوردی : (نووســر ل کتبــی:  ســیم- 
. . . تووشـی ھمـان کـش بـووە، دا بویکـردۆتوە٢٠٠١ک ل سای ، دا)١٩٩١

ڕە : بـۆ نمـوونالپ کۆشــانی قوتابیـانی کوردسـتان(باسـی ، دا)٤٨(لدەکــات) ت ،
دا )٤٩(ل الپڕە ، دوای ئم. دا دەرچــــووە١٩٨٢ک یکم ژمـــارەی ل ســــای 

، دا٨/٢/١٩٨٠ ڕۆژی ک یکم ژمــارەی ل، دەکــات) ڕیبــازی پــشمرگ(باســی 
تکۆشــآنی (بکـات و )٤٨ل، ڕبـازی پــشمرگ(کچـی دەبــوو باسـی . دەرچـووە

ــانی کوردســتان ــشمرگ: وات، )٤٩(یــش بخــات الپڕە )قوتابی بــازی پدوای ڕ .
ـــانی  ـــشانی الپڕەک ـــوای ناوونی ـــش )٥٤، ٥٣، ٥٢، ٥١، ٥٠(ھروەھـــا دەب ـــش پ ی

دەکات ک ل سـای ) آالتحاد(باسی ، دا)٥٦(ل الپڕە . باس بکات) ٤٨(الپڕەی 
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ــــشدا باســــی )٥٧(ل الپڕە . . . دا دەرچــــووە)١٩٨٢( ــــدکاران(ی ــــازی خون  )ڕب
ئمش دەبـوای پـاش و پـش . دا دەرچـووە)١٩٨١(دەکات ک ل کۆتایی سـای 

ڕەکـان بکرابـوایالپ ب ،  نــدکاران(چــونکبـازی خوڕ ( ڕوی کـات ل)ی )ســاڵ
) کوردســتان(دا باســی )٦٤(ل الپڕە . دەرچــووە، )ادآآلتحــ(دەرچــوونوە پــش 

ل ، دوای ئم. دا دەرچـــــووە)١٩٨٣(دەکـــــات ک یکم ژمـــــارەی ل نیـــــسانی 
، دا)١٩٨٢(دەکـــات ک ل کـــانوونی دووەمـــی ) پـــشمرگ(دا باســـی )٦٥(الپڕە 

  . ئمش دەبوا پاش و پشی پ بکرابوای. دەرچووە
دەکـــات ک ئم ژمـــارەی نوزاد ) ی حـــزبتکۆشـــر(دا باســـی )٩٢( ل الپڕە 

کچــی ل . ە)١٩٨٦(ی مــانگی ئــازاری )١(ژمــارە ، باســی دەکــات و بینیــویتی
. . . دەکـات) ئزمـر، ھـۆرە، گزنگی بچووکان(باسی ، دا)٩٥، ٩٤، ٩٣(الپڕەکانی 

چـونک ل ڕووی کـاتی ، دوای ئمان باس بکرابـوای، )تکۆشری حزب(دەبوو 
  . مان دتدەرچوونوە دوای ئ

ڕۆژنــامگریی خونــدکارانی کــورد ل (، نوزاد ل کتبکــی تــردا:  چــوارەم- 
گــوای ل بشـی چوارەمــدا ل کــاتی پــۆلین ، دا)١٩٩١-١٩٤٩ئوروپـاو ئمریکــا 

پیــــەوی کــــاتی دەرچــــوونی ، ی کتــــبکی)٨٧(کــــردن ک کوتــــۆت الپڕە 
بــۆ . شانکانوە کــراوەزۆر پــاش و پــش ب ناوونیــ، کچــی لوــشدا. کــردووە
نموون :  

یکم ژمـــارەی ل ســـای ، شۆڕشـــی کـــورد: دا دەنووســـت)٩٣( ل الپڕە - 
دەکــــات ک ) ی ئیلـــول١١(دوای ئم باســـی بوکــــراوەی .  دەرچـــووە١٩٧١

ــارەی ل ئیلــولی  ــووە١٩٦٩یکم ژم ــول١١(، دەبــوو. دا دەرچ لپــش ) ی ئیل
  . باس بکرابوای، )شۆڕشی کورد(
 -ڕە  ل٩٧-٩٦( الپ(ت، دادەنووســـ :ژمـــارە ، دەنگـــی کـــۆم)١٩٧٨ی )١ ل 

: دەکـات و دەنووسـت) الـشعل(یکـسر باسـی ، دوای ئم. شوباتی دەرچووە
ــارە  ــانوونی دووەمــی )١(ژم ــوای .  دەرچــووە١٩٧٨ی ل ک ــشعل(کچــی دەب ) ال

  . بکوتای، )دەنگی کۆم(پش 
ــانی ســای باســی بوک، دا)١٠٢( ل الپڕە -  ــات١٩٨٢راوەک ــ ، دەک کچــی لپ

  . دەرچووە، دا١٩٨١ک ل مانگی جۆزەردانی ) ڕوانگی ئازاد(دت سر باسی 
ل ، بـــا بس بـــت بـــۆ براورد کردنـــی میتـــۆدی مـــن و ھــــی ئو،  تـــا ئـــرە

ئم سـرنجانی مـن لسـر . ساغکردنوەی مژووی ڕۆژنـامگریی کوردیـدا
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ـــاوبراو ـــوو ، کارەکـــانی ن ـــکمندەب بم لبر ئوەی ، لم وەمدا باســـیان ب
ـــدا  ـــبکی من کت ـــستی ل ـــۆد و بنمـــای زان ـــوونی میت ـــی ل نب ئوەنـــدە جخت

  . ناچار بووم باسیان بکم، کردۆتوە
، )حمــەش ڕەشــۆ: (ک مــن نووســیوم) ھڤیــا وەلــت(دەربــارەی گۆڤــاری  * 

ـــو ئوەنـــدەی گۆڤـــار: نوزاد دەنووســـت، سرپرشـــتی کـــردووە گم ھەک
  . ١١٥ل. . . . وەرگ کرد ناوی سرپرشتیاری گۆڤارم نھات برچاو

چـونک ئو کـات ،  ناوبراو ڕاست دەکات ک ناوی ھیچ کسکی لسر نبـووە
ــا  ــدک جــاریش ل ســانی ، ســایش دوای ئم) ٤٠(و ت ، یــش)٢٠٠٥-٢٠٠(ھن

ســــانو کنــــی ئاســــایش و پاراســــتنی ژیــــانی ئر الیبنــــاوی خۆیـــــان  ،ل
بـاش ئم دەزانـت ک موخـابراتی وت داگیرکرەکـانی ، ناوبراو. ننووسیوە

مرج نیـی . . . چند ترسناک و دەست ڕۆیـشتوو بـوون، کوردستان ل ئوروپا
، لگڵ ئمشــدا. ئیــدی ئو سرپرشــتی نکردبــت، ک نــاوی ئو نھاتبــت

ــــشی ل الپڕە  ــــدا)٩١(نوزاد خۆی ــــدکارانی  (ی کتبکی ــــامگریی خون ڕۆژن
: ھمان بۆچوون دووبـارە دەکـاتوەو دەنووسـت) کورد ل ئوروپاو ئمریکا

مـن چـۆن باسـی ، جـگ لم. )حمـەش ڕەشـۆ سرنووسـری بـووە: سرنج(
، بــــووە) ھیڤیــــا وەلــــت(م کــــردووە ک سرپرشــــتکاری )حمــــەش ڕەشــــۆ(

ی )١١٩(ل الپڕە  ،)پرشـــــنگ(نوزادیـــــش ب ھمـــــان شـــــوە ل باســـــکردنی 
ــدا  ــورد(کتبکی ــامگریی خونــدکارانی ک کمــال . د(:  دەنووســت). . . .ڕۆژن

منـــیش ب ھمـــان شـــوەی نوزاد . )فـــواد سرپرشـــتی دەرچـــوونی کـــردووە
، ی وەک سرپرشـتیکار)کمـال فـواد. د(کچی ناوی ، سیری گۆڤارەکم کرد

و ) پرشــنگ( نوزاد دەربـارەی ئو بۆچـوونی، بالی مـنوە. . . لسـر نبـوو
ــواد. د( ــاچت خــانی ھوە، )کمــال ف ــادام ، ن داینمــۆی ) کمــال. د(چــونک م

دەبــت بــۆ ، بـا نــاوی ئویــشی لســر نبـوو بــت، سـرەکی ئم گۆڤــارە بــووە
ئم نــــاوان بھنــــرن و ســــاغ ، مــــژوو و ئرشــــیفی ڕۆژنــــامگریی کــــوردی

  . بکرنوە
ھتـا کۆتاییکـانی سـانی نوەدی سـدەی ڕابـردوش ، )شاخ( جگ ل قۆناغی 

ــــــاوی ، ل باشــــــووری کوردســــــتان ــــــ ن ــــــام بب ــــــارو ڕۆژن ــــــدین گۆڤ چن
، ب قـسی نـاوبراو بـت. بـو دەکـرانوە، سرپرشتکارو دەستی نووسران

ــاوی لســر نبــوو ــاش ســۆراغ کــردن، ئگر ھر گۆڤــارو بوکــراوەیک ن ، پ
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ــوونگر ســاغیش بــۆوە ک کــ سرپر ئوا ، شــتکارو دەســتی نووســران ب
ئم ســاغ بکــرتوەو ئاماژەشــی پــ ، بڕای مــن. . . دەچـت خــانی گومــانوە

  . زۆر باشترە ل نکردنی، بکرت
ک بســـــر ، )ڕۆژنـــــام ل کتبـــــدا(نوزاد ل زۆر شـــــونی کتبکیـــــدا  * 

ــــات ــــوزەر دەک ــــشانکاندا گ ــــارە، ناوونی ــــک ل ژم ــــیفتی ئو بش ی بو س
دــــت باســــی جــــۆری کــــاغزو ، ئۆرگینــــای گۆڤــــارو بوکراوەکــــانی بینیــــوە

مــن مبســتم ئوە . دەکــات، و ڕەنــگ و شــوەی پیتــی چــاپ کــردن)کوالیتــت(
ئوەی نوزاد خــستویتی . نبــووە دەســت نیــشانی جــۆرو ڕەنگــی کــاغز بــکم

ــاری بســوودن، ڕوو ــردوون، زانی ــن باســم نک ــت ب خوش ، بم ک م ناکر
دەربـارەی پـۆلین کردنـی ھر . ر منـدا بـشکتوەو بچـن خـانی ڕەخـنوەبس

ـــارەکی  ـــت(ســـ ژم ـــا وەل ـــاتی )ھیڤی ـــیش ل ڕووی ک ـــانی من ـــش زانیارییک ی
بم لوەدا ڕاســـت ، وەک ئوەی نوزادن، دەرچـــوون و ژمـــارەی الپڕەکـــان

  . کردووە) ٣ و ٢(دەکات ک من ل پۆلین کردندا پاش و پشم ب ژمارەکانی 
یکم ژمــارەی ل تــشرینی : (ک مــن نووســیوم، )چیــا(دەربــارەی گۆڤــاری  * 

ئو گۆڤــارە : (نوزاد ڕەخــنی ھیو دەنووســت، )دا دەرچــووە١٩٦٥یکمــی 
ــــووە ــــشرینی یکم دەرنچ ــــشرینی دووەم دەرچــــووە، ل ت . . . . بکــــو ل ت

  . )١١٥ل
ی لســر )ڕەزبر(مــانگی کــوردی ، یکم ژمــارەی ئم گۆڤــارە،  ل ڕاســتیدا
ئوا ، ل کــاتی گــۆڕینی مــانگی کــوردی بــۆ مــانگی ســای زایینــی، نووســراوە

ھفـتی یکمـی . دەکوـت مـانگی تـشرینی یکم) ڕەزبر(ھفتیکی مانگی 
ی کـــوردی دەکوـــت برامـــبر ھفـــتی کۆتـــایی مـــانگی )گڕـــزان(مـــانگی 

ل کـاتی ، ی نووسـراونزۆر جـاران مانـگ و سـاکان ب کـورد. تشرینی یکم
ــان ــن، گۆڕینی ــش دروســت دەب ک کــد ــی گر بنووســرت: کوات. ھن : ھ نی

ــشرینی یکم دەرچــووە ــانگی ت ــایی ، یکم ژمــارەی ل م ــتی کۆت چــونک ھف
ــــشرینی یکم) ڕەزبر( ــــانگی ت ــــت م وت. دەکوزاد دەنووســــــــا ن : ھروەھ
  . )١١٧ل،  الپڕە٢٧ ،١٩٧٠سپتمبر ، بفرانبار، ٥ساڵ ، ٨ژمارە (

دەنـــا ، ی)چیــا(یــان ھی ئۆرگینــای گۆڤــاری ،  نــازانین ئم ھی نوزادە
  . ی زایینی)ئیلول(ی کوردی نابت سپتمبر)بفرانبار(مانگی 
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ـــارەی  *  ـــورد(نوزاد ل ب ـــدکاری ک ـــی : (دەنووســـت، ەوە)خون ـــی یکت دەنگ
  . )١١٨ل . . . نۆکس بووە-خوندکارانی کورد ل ئوروپا

منــــیش نووســــیوم ) : ــــدکارانی کــــورد ل ــــی خون ــــی نتوەی ئۆرگــــانی یکت
ـــا ـــس-ئوروپ ـــووە)  نۆک ـــن . ب ـــگ(م ـــردووە ب )دەن ـــان(م ک ل ھردوو . )ئۆرگ

ــی (کرۆکــی مبســت ئمی ک ئم بوکــراوەی ل الین ، حاتکشــدا یکت
جـگ لمش . وەوە دەرچـو) نۆکـس-نتوەیی خونـدکارانی کـورد ل ئوروپـا

. )ئۆرگـــــان(ب ئمــــانی لســـــری نووســــراوە ، دا)١(ل دوا الپڕەی ژمــــارە 
ــارەکش ــوونی ھر ســ ژم ــاتی دەرچ ــارەی ک ــیچ ، دەرب ــوومت ھ ــن نکوت م

ــــۆ قبارەکشــــی. . . ھیکوە ــــانی ، ب ــــشتم ب زانیارییک ــــن پ ــــک (م بروس
ــراھیم ــۆنییوە، بســتووە، )ئیب ــدی تلف ــای پیوەن ــووە، ک ل ڕگ ــم وەرگرت . ل

ــارە  ــراوی ژم ــۆپی ک ــی ک ــاوبراویش دانیک ــۆ نــاردووم)١(ھر ن بم ب ، ی ب
بــۆی ل ، بــۆ منــی نــاردووە) ٥ئی (ئو ب شــوەی بچــووک کــراوە ، داخوە

 و بھ توتـــــوومی کبـــــارەکی (دەســـــت نیـــــشانکردنی قبم ) ٥ئحـــــس
ــردووە قبــارەی فۆلــسکاب ل : دەربــارەی قبارەکشــی نوزاد دەنووســت. ک

ڕاســتییکی بم شــوەی . کچــی ئویــش تووشــی ھ بــووە. دای) ٤ئی (
  : بووە

  . ە)٣ئی (قبارە ،  الپڕە٢، )١( ژمارە - 
  . ە)٤ئی (قبارە ، الپڕە٤، )٢( ژمارە - 
  . ە)٣ئی (قبارە ،  الپڕە٢، )٣( ژمارە - 

ــاک ل ئرشــیفی  ــارە ئۆرگین ــارزراوەو)خزندارجمــال ( ھر ســ ژم ، دا پ
ــارە  ــاوبراو ل دوا الپڕەی ژم ــامی ٢٨/١١/٢٠١٠ی )١٩٠(ن ــارزان(ی ھفتن ، )ب

  . ی نمایش کردووە)خوندکاری کورد(زۆر ب پوختی 
ب ھمـان زانیـاری . نوزاد ھیچ گلییکـی نیـی، ١١٨ل، )پرشنگ(دەربارەی  * 

بـۆ باسـکردنی ژمـارە . ەباسی ئم گۆڤارەی کـردوو، ئمو ھندک تفاسیلوە
ــبکی د، یــش)٤( کت ــشتم ب ــازاد عوبــد . مــن وەک ســرچاوە پ ــاریگریی (ئ ک

  . بستووە، )١٩٧٥-١٩٦١شۆڕشی ئیلول لسر ڕۆژناموانیی کوردی 
تــــــا دوو ســــــ ســــــاڵ لموبر پــــــسپۆڕانی بــــــواری :  نوزاد دەنووســــــت
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اڵ لموبر مـن پـش سـ سـ، ڕۆژنامنووسی دنیا نبوون ل ژمارەکـانی تـر
ـــاو ئمریکـــا باســـم  ـــدکارانی کـــورد ل ئوروپ ـــامگریی خون ل کتبـــی ڕۆژن

  . کردووە ک ئم گۆڤارە تنیا چوار ژمارەی لدەرچووە
ســــاک پــــش کتــــبکی نوزاد . )ئــــازاد عوبــــد. د( ل ڕاســــتیدا کتــــبکی 

م ل، جـــگ لمش. ئو راســـتییی بـــاس کـــردووە، )ئـــازاد. د(ئو ، دەرچــووەو
باســی پۆژەیکـی خــۆی دەکـات ل بــارەی ئم گۆڤـارەوە ک ھــیچ ، پراوـزەدا

وە نیـیکانی منزانیاریی یوەندی بپ . وزاد کی نیم ڕسـتڕای منـیش ئ ب
ـــــات: (دەنووســـــت ـــــانی ئو ک ـــــت ب چاپکراوەک راورد بکرر بگئ مئ . . .

اپکراوەکــــانی ئو کــــات ئم ئگر ب چ: (وا دابــــژرتوە ڕەوانتــــرە. )١١٩ل
  . )براورد بکرت

زانیــاری زۆر ورد نــین و : (نوزاد دەنووســت، )شۆڕشــا کــورد(دەربــارەی  * 
  . )١٢٠ل. ل دەستی دوو یان س یاخود چوار گواستراونتوە

ئاســــایی نیــــی ، ئدی ئگر ژمــــارەی ئۆرگینــــاڵ نبــــوو:  ل نوزاد دەپرســــم
کـار بھم بیرچاوەی دووەم و سـبـاش دەزانـمس کمنیـت؟ مـن خـۆم وە ،

ــــاوبراوە ــــۆ ن ــــارەوە. بم ئم ھر ب ــــارەی ئم گۆڤ ل ڕووی زانیــــاری ، لب
ــادی ، بخــشینوە ــزاف(ھــیچ زی ــارە ، یکــی نکــردووە)ئی ــۆ ژم ــا ب مــن ، )٤(تنھ

ــامگریی خونــدکارانی کــورد (پــشتم ب کتــبکی ئو  ،  بســتووە). . . .ڕۆژن
ی )٤(ژمــارە : لوــدا نوزاد دەنووســت.  پکــردووەوەک ســرچاوە ئاماژەشــم

ـــدا )بـــارزان(کچـــی ل ڕۆژنـــامی . دا دەرچـــووە١٩٧٢ل نیـــسانی  و لم کتبی
جــا مــن نــازانم کامیــان .  دەرچــووە١٩٧٤ی ل نیــسانی )٤(ژمــارە : دەنووســت

  ! راست؟
ــزانم  ــاوی خــوازراوی ، )شــریف( ئوەی مــن بی ــووە لم ) جمــال نبز. د(ن ب

  . اغداقۆن
ب دروســــتی ، ی لبر دەســــتدا بـــووە)٣( نوزاد چـــونک ئۆرگینــــای ژمـــارە 

وتـاری تـدا ) ١٠(الپڕەیو ) ٤٨(ی )١(ژمـارە ، بـۆ زانیـاریش. نمایشی کـردووە
ـــراوەتوە ـــای ئم ژمـــارەی ل ئرشـــیفی . بوک ، دا)جمـــال خزندار(ئۆرگین

  . پارزراوە



 
26 

سـبارەت بو : (نوزاد دەنووسـت، )کوردسـتان ئینفرماسـیۆن(دەربارەی  * 
بوکـراوەی زانیارییکــانی ھــیچ ئیزافیکـی نخــستۆت ســر ئو زانیارییــانی 

ڕۆژنــامگریی خونــدکارانی کــورد ل ئوروپــاو ئمریکــادا : مــن ک ل کتبــی
مــن ل کتبکمــدا ک دوو ســاڵ پــش ئم کتــبی ئیــسماعیل ، ئامــاژام پــداون
) ل ھـــیچ ئیـــزافیک(مبســـتی ،  نـــازانم نـــاوبراو. )١٢١ل . . .تنیـــا چـــاپکراوە

ــات و شــونی دەرچــوون و سرپرشــتکارو  ــی ک ــاژەم ب الین ــن ئام ــی؟ م چی
ئامــاژەم ب کــاتی دەرچــوونی بشــک ل . . . قۆناغکــانی دەرچــوونیم کــردووە

ــــرای ئمش. ژمارەکــــانی کــــردووە وەک ، و ــــت ک وە بســــتی ئبر مگئ
ئوە ب ناچـــاری دەبـــت ئم ، اســـی کتـــبکی ئوم نکـــردووەب، ســـرچاوە

وە کمڕوون بک:-   
ـــانم ل ڕۆژی -١  ـــاتی ، )١٤:٣٠(کـــاتژمر ، ١٦/١٠/٢٠٠٧ مـــن ئم زانیاریی ب ک

) بروســـــک ئیبـــــراھیم(ل ، ل ڕگـــــای پیوەنـــــدییکی تلفـــــۆنییوە، ئمانیــــا
ـــــووە ـــــدا. وەرگرت . مـــــاژەم پکـــــردووەئا، ک وەک ئمـــــانتکیش ل کتبکم

ــدیی کــۆپییکی ئم بوکــراوەی ل ، )بروســک(، ھفتیکــیش دوای ئم پیوەن
کم ، ئم ئوە دەسـلمنت ک زانیارییکـانی مـن. بـۆ نـاردم، ڕگای پۆستوە

  . پیوەندی ب کتبکی نوزادەوە نیی، دوورو نزیک، و زۆر
ب نــــاوی ) درخـــانب( کـــاتی خـــۆی ســـتوونکی بچـــووکم ل ڕۆژنـــامی -٢ 
ـــا( ـــوردی ل ئمانی ـــامگریی ک ـــوو) ئرشـــیفی ڕۆژن ـــارە . دا ھب ی )٩٣(ل ژم

ب درــــــژی ئم ، دا٨/٤/٢٠٠٨ی ڕۆژی )١٧(ل الپڕە ، ڕۆژنــــــامی نــــــاوبراو
  . زانیارییانم بو کردۆتوە

، )دوو ســــاڵ پــــش کتــــبکی مــــن چــــاپکراوە(،  ئگر کتــــبکی نوزاد-٣ 
ــــت ک وە بســــتی لبکــــردووەمو نی ئکــــب کت ئامــــاژەم ب  ، دی خــــۆئ

 ی من لکدرخان(نووسینو ، )بوزاد بـی نکـبش کتواو پـی تک سـای
ــــۆتوە ــــم نوزاد. . . . ب ــــووەو ، دنیاش ــــان ب ــــی بدرخ ــــونرکی بردەوام خ

  . بابتکی منیشی بینیووە
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ریش ھی دەموـت خـاکی تـ،  سرەڕای ئم س خای ک باسم کـردن-٤ 
ــ بــکم ــاژەی پ ــاتی خــۆی بشــک ل کتــبکی خــۆی : ئام بشــی (نوزاد ک

ــوو ب ) ڕابر-چــوارەم ــاردم، )ۆرد(ەک ب ــۆ ن ــکوە ب ــای ئمل داوای . . . ل ڕگ
بـۆی بنووسـم ، ئوەی کردبوو ک پش چاپکردنی گر زانیـاری زیـادەم ال بـت

، منــیش ل وەمــدا. . . )ۆیــدا بــووەک ب الی مــنوە داوایکــی ڕەواو لجــی خ(
ـــوەی ، )کوردســـتان ئینفرماســـیۆن(دەربـــارەی  ـــدا ک نی ـــک زانیـــاریم پکۆم
 بــــوو)ۆرد(زیــــاتری لدا نــــزدا، ەکراورچاوەو پســــ و لچــــی ئھــــیچ ، ک

لگڵ ، ئامــاژەیکی بم زانیارییــان نکــردووەو ب شــوەیکی خــراو ســرپی
ـــۆ ســـ ـــر ب ـــد کســـایتییکی ت ـــبکیچن ری کتبرل ، ـــاوەو ـــی ھن ـــاوی من ن

جـگ ل . ل ڕگای ئاوگۆڕ کردنی زانیاری سوودم لـ بینیـوون: نووسیوویتی
مـن زانیـاری وردم دەربـارەی بوکـراوەی ، زانیارییکانی بوکـراوەی نـاوبراو

)تروسک( ، کاتی خۆی ک)ک ژمـارەی ، ) پاسـۆک-پارتی سۆسیالیستی کوردی
ەکی ئودا )ۆرد(یش ل )تروســـک(ئم . . . پـــداوە، ردووەل ئمانیـــا دەرکـــ

ـــوو ـــارد. نب ـــۆ ن ـــشم ب ـــدا ھـــیچ ، کـــۆپی برگـــی یکمی کچـــی ئو ل کتبکی
وا دیـارە میتـۆدی دروسـت ل . !!ئاماژەیکی بم زانیاری و نامیی مـن نداوە

ــــردن ــــرچاوەکان، ســــاغکردنوەو ب ئرشــــیف ک ــــاژە ندان ب س ب . . . ئام
ـــش : یکـــورت ـــ دەفرۆشـــتوە ک ســـاک پ ـــانی خـــۆم پ نوزاد ئم زانیاریی

. . کتبکی ئو بوم کردۆتوەو چند مـانگکیش پـشتر ب تلفـۆن پمـداوە
ــــــابتکی ئوم ب ، ئگر بــــــاوەڕیش ناکــــــات.  الی ک ) ۆرد(ئوا کــــــۆپی ب
)تروســک( کــورتیش باســی و زۆر بــدا نیــیی ت)رماســیۆی )نکوردســتان ئینف

  . کردووە
لالین کـۆم شۆڕشـڤانن کـوردن : (من نووسیوم، )ڕۆناھی(دەربارەی  * 

ڤــرا-تورکیــایوە،  ھو دەکــرایوروپــا چــاپ و بــئ تی. )لوزاد نووســیوین :
)ــــدایــــوڕی ت ــــتواژەی ھم ھیو ھم کموک ــــۆی مــــن ب . . . ئم دەس ب

ــــ ــــاھی ب ــــر ل ڕۆن ــــرو ترت ــــی ک وردت ــــستم زان ــــا . )١٢٢ل. دومپوی ھروەھ
دوای چنـد ژمـارەیک دەسـتواژەک بم جـۆرە گۆڕانکـاری تـدا : (دەنووست

  . )١٢٢ل. . . ھڤرا کۆم شۆڕشڤانن کوردن تورکی: کراوە
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ڕک وەک ڕستو دەسـتواژەکی مـن ک باسـم ،  ئم ڕستیی دوایی نوزاد
ب درژایــی ، وکراوەکــاننــاوبراو خــۆی ئوە دەزانــت ک زۆربی ب. کــردووە

لوانی ئم . ل یک فـــــۆرم و کلیـــــشدا نمـــــاونتوە، کــــاتی دەرچوونیـــــان
ــــت ر نووســــرا بســــوای ل ــــووم ــــن بینی ــــارەیی ک م ــــن وام ، ژم ــــۆی م ب

، ). . .، زمـان، کـات، خـاوەن: (لڕووی، زانیارییکانی من و نوزاد. گواستۆتوە
ــــــا ئوەی نوزاد ک، لیک دەکنوە ــــــی کــــــردووەتنھ ،  ب دوو الپڕە باس

دەچــت خــانیکی تــرەوە ک دەکرــت ل کــاتکی تــرو ل وتــارکی تایبتیــدا 
ــوە بکــات باســی ل . . .ڕەیو دوو الپوە ، ئــن ــابتکی م ــدی ب ب ھــیچ پیوەن

کی . نیـــیو باســـی شـــیعرژار(ئکـــاتی ، ی کـــردووە)ھ روەھـــا ئامـــاژەی بھ
ک ال ، ک ئوە مبســتی مــن نبــووە، دووەدەرچـوونی ھمــوو ژمارەکــانی کــر

نیــوەی زیــاتری . . . خــاکی تــرو ل شــونکی تــردا وەمیــشم بــۆ ئم دەبــت
ھر لســــر . قبـــارەی نووســـینکی نوزاد دەچــــت خـــانی ئم بـــابتوە

  : حز دەکم ھندک ھش بۆ نوزاد ڕاست بکموە، )ڕۆناھی(
: ڕاســتتر وای بنووســرت. )١ دا ل الپڕە ١رە ل ژمــا: ( نوزاد نووســیویتی-
  . ) ول الپڕە یکدا١ل ژمارە (
ــابتی ب زمــانی تــورکی و : ( نوزاد نووســیویتی-  ــاھی ب پیتــی التینــی ب ڕۆن

  . )١٢٣ل. کوردی بوکردۆتوە
یوەیم شــی بکزمــانی تــورکی و:  ڕاســتیی تی بکــوردی(ڕۆنــاھی بــاب- 

چـــونک ک ، بـــابتی بـــو کـــردۆتوە) نووســـی التینـــیکرمــانجی ژووروو و ڕی
 نووسـی تـورکی لڕ وە ناکات بنووسی التینی چونکویست بگوتت تورکی پ

دا التینییبنچین .  
ــرا پــشین  (-  ە نک )چریــا پــشین: (ڕاســتییکی. )١٢٣ل.  الپڕە٨، ١٩٧١چی
  . ئم مانگ برامبر ب تشرینی یکم دت. )چیرا پشین(

. )گۆڤـارا ڕزانـی و جآنـدیا مھـانی: (مـن نووسـیوم، )ڕزگاری( دەربارەی  *
بم ل : (نــازانم ڕەخــنکی نوزاد لم ڕســتیی مــن چیــی ک دەنووســت

وا بـــــزانم . )١٢٤ل. . .  دا نووســــراوە گۆڤــــارا ڕزانــــی و چانــــدی١٠ژمــــارە 
 دیــارە م نووسـیوە ک)مھـان(تنھـا مـن ، ڕسـتکانی ھردووکمـان وەک یکـن
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ـــووم ـــن بینی ـــارەیدا وا نووســـراوە ک م ـــاوبراو دەنووســـت. لم ژم وەک : (ن
ـــورەی ســـرچاوەی  ـــدا ب گ ڕینی زانیاری ـــ ـــاتی گ ـــی ل ک ـــانتکی مژووی ئم

منـــیش ئم . )١٢٤ل. . . بــگدار باشـــترە زانیارییکـــان ب وردی بگـــوازرنوە
واتــان ، ەکــانی خۆتانــدائایــا ئــوە ل پۆژ: پرســیارە ل نوزاد دەکم و دەــم

ــــردووە؟ ــــۆ ! ک ــــاری(ب ــــود لوەنــــدی ، )ڕزگ ــــبکی محم کت ــــشتم ب مــــن پ
) رییــا کــوردی ل کوردســتانا بــاکورو ل ترکیــگســوید، ١٩٨١-١٩٠٨ڕۆژنام ،

بیبلۆگرافیـای (بستووە ک کاتی خۆی ل کتبکی ترم ب نـاوی ، )١٩٨٩ئاداری 
زۆر ب ) لوەنــدی(. دووەئامــاژەم پکــر) ١٩٩٣-١٩٧٥ڕۆژنــامگریی کــوردی 

 ـــژی لمانیــــاو . دواوە) ڕزگــــاری(دوورو درباســـی ژمارەکــــانی تورکیـــاو ئ
مـــن . ھروەھـــا کلیـــشی برگکشــی بـــو کـــردۆتوە. پاشــکۆکانی کـــردووە

 تیــان بباب ــردووە ک ــانی ئمانیــا ک ــانی تورکیــاو ژمارەک ــاژەم ب ژمارەک ئام
نوزاد . بوکـــــردۆتوە، ) ڕنووســـــی التینـــــی-کرمـــــانجی ژووروو(کـــــوردی 
 ١٩٧٤کوات سـای . الپڕە١٣٦، ١٩٧٧گـونی ، ٣سـای ، ٣ژمارە : (دەنووست

  . )١٢٤ل!  یکمین ژمارەی لدەرچووە١٩٧٥یان 
لــرەدا کــۆپی برگــی یکم . دەرچــووە) ١٩٧٦(ی ل ســای )١( بــ ژمــارە 

، ١ھژمــار  ،١ســاڵ : (بــو دەکموە ک لســری نووســراوە) دیــوی ژوورەوە(
ورای ئمانش من نـاوی سرنووسـرو خـاوەن ئیمتیـازو . )١٩٧٦ ی ئادار ٢١

ڕزگــاری : (نوزاد جــارکی تـریش دەنووسـت. . . دەسـتی نووسـرانم ھنـاوە
ئم ڕاسـتییکی حاشـا . )١٢٤ل. . . ب پیتی التینـی ب زمـانی تـورکی دەرچـووە

، دەنووسـرت) التینـی(ە ب ەو)١٩٢٨(چونک زمانی تـورکی ل سـای ، ھنگرە
خـۆ تورکیـای ئـستا تورکیـای . . . پویست بم جخت لسـر کـردنوە ناکـات

  . بنووسن) ئارامی(سردەمی عوسمانییکان نیی تا ب پیتی عرەبی 
ــارەی  *  ــانی ســبارەت بم : (نوزاد دەنووســت، )ڕاســتی(دەرب ئو زانیاریی

بم باشــتر دەبــوو ئگر ســیری ، نبوکــراوەی خــراوەت ڕوو زانیــاری ورد
  . )١٢٦ل. . . ناوەرۆک و ژمارەکان بکرت

ل کــاتی داڕشــتنی ڕســتو بکــار .  زانیارییکــانی ھردووکمــان وەکــو یکــن
ھر کســک ل گم ، ھنــانی وشــدا خــۆ ناکرــت وەک ئو ڕســت دابــژم 



 
31 

 وەک یک مرج نیــی ھردووکمــان. کــردن ب وشــو داڕشــتنی ڕســتدا ئــازادە
. مبستی سرەکی گیانـدنی زانیـاری و داتـا ڕاسـتکان ب خـونر، بنووسین

مـــن ئۆرگینـــای . ی)ڕنـــاس نورۆزی(بـــابتکی ھـــاوڕم ، ســـرچاوەکی مـــن
 ٦-٥ژمـارە : مـن نووسـیوم. تا سیری نـاوەرۆکی بـکم، گۆڤارەکم نبینیووە

. دەرچـــووە) ١٩٧٨ی مـــانگی تمـــوزو ئیلـــول (١٣٥٨ گالوـــژی -ل خرمانـــان
جـــارێ : (بۆمــان ڕاســـت دەکــاتوەو دەنووســـت) گوایـــا(نوزاد تبینــی ھیو 

  . )١٢٧؟ ل. . .  گالوژ- خرمانانی کردۆت خرمانان-نازانم بۆ گالوژ
. ە) گالوـژ-خرمانـان(چونک زنجیرەی مـانگ کوردییکـان :  ل وەمدا دەم

رمانـــان: (واتخ ( شپـــ)ـــژالوـــ) گـــوە . ت و ڕاســـتم نووســـیوەدوەی ئئ
یھ ــاوبراو. نووســیوتان ــی ن ــۆ برچــاو ڕوون ــوان : ب ن ــت وــان دەک خرمان

ی ٢٣یـش دەکوـت نـوان )گالوـژ(ھروەھـا . ی مـانگی ئـاب٢٣ی تموزو ٢٣
 دەرچـــووە نک ١٣٥٧ســـای : (ک دەشنووســـت. ی مـــانگی ئیلـــول٢٣ئـــاب و 
ک لوـدا ، اوەی دەسـتی دوو بسـتووەئوە من پشتم ب سرچ. )١٣٥٨سای 

  . من ژمارەی ئۆرگینام نبینیووە. وا ھاتووە
نوزاد ، )خونـدکاری کـورد(دەربارەی مژووی دەرچوونی یکم ژمـارەی  * 

ـــــدا ـــــبکی خۆی کت ـــــورد: (ل ـــــدکارانی ک ـــــامگریی خون ئم ( و ). . . .ڕۆژن
ژمـارە : (دەنووسـت، )١٢٧ل. . . ڕاستکردنوەی ک بۆ کتـبکی منـی کـردووە

کچــــی ل ڕاســــتیدا زانیارییکــــانی ئو ل ھردوو . )١٢٨ل، ١٩٨١ شــــوباتی ١
ی ل کـانوونی دووەمـی ١ژمـارە : (چونک، زانیاری ھن، ەکانیدا)کتب(شون 
ی کتــبکی )٥١(خــونر دەتوانــت ســیری الپڕە . )دا دەرچــووە١٩٨٢ســای 

ــای برگــی  ــشی ئۆرگین ــات ک کلی ــردۆتوەمــن بک ــم بوک ــورتی. یکم : ب ک
یوزاد ھو ھـی نکـانی مـن دروســتیری . زانیاریینـازانم چــۆن نـاوبراو ســ

  !برگکی نکردووە ک بوم کردۆتوە؟
ــۆ مســلی وشــی  ــان( ب ــش)گۆڤــار، ئۆرگ ــورد(، ی ــدکاری ک یــش وەک )خون

) رگـــانئۆ(وشـــی ، زۆربی بوکراوەکـــانی تـــر ل قۆناغکـــانی دەرچوونیانـــدا
 وە، )گۆڤار(کراوەتشوانچپ یان ب .  

ئمو ئو زانیارییکـانی : (نوزاد نووسـیویتی، )دەنگـ کۆمکـار(دەربارەی  *
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تریـــشی ســـبارەت بم ڕۆژنـــامی زۆر ورد نـــین و ب ڕاگـــوزەران بســـر 
وا تۆزــک وردتــر ل ڕۆژنــامک دەدوــم و شــتک بــۆ ، ڕۆژنــامکدا تپڕیــوە

  . )١٢٩-١٢٨ل. . . . نی ل زیاد دەکمزانیارییکا
ــشانکاندا ، کرۆکــی مبســتم خــستۆت ڕوو،  مــن ل باســکردنی ھمــوو ناوونی

ـــارە: (وەک ـــانی نووســـین، سرپرشـــتکار، شـــون، دەرچـــوونی یکم ژم ، زم
، نـــاوی بشـــک لو نووســـرانی ک بابتیـــان تـــدا بوکـــردۆتوە، ڕنــووس

ئم کتبی مـن تـایبت ب ڕکخـستن . ) . . ..کاتی دەرچوونی چند ژمارەیک 
تـــا ناچـــار بـــم ھمـــوو ، نیـــی بـــۆ ئو بوکـــراوان) ئینـــدکس(و ئامـــادەکردنی 

ــکم ــاس ب ــارە . . . ژمارەکــان ب ــشانی ژم و دوا )٨٨(و )٧٥-٧٤(و )١(مــن دەستنی
ـــارەو : (باســـی فـــۆرمکم کـــردووەو نووســـیوم. م کـــردووە)١٤٢(ژمـــارە  قب

. . گۆڕانکـاری بسـردا ھـاتووە، گیر نبووەو نـاوە نـاوەژمارەی الپڕەکانی ج
نوزاد ! نازانم ورد نبـوونکی مـن چیـی؟. ) بووە٣و ئی ٤قبارەکی ئی . 

سـ ، ی ترخـان کـردووە)دەنگـ کۆمکـار(ل چوار الپڕەی کتبکیـدا ک بـۆ 
 . . .الپڕەی تواوی ب خــستن ڕووی ژمارەکــانی ئم گۆڤــارە پــ کـــردۆتوە

 ســتی مــن بـــوایبم مر ئگبــووە(ئســتی مـــن نبم وا دەمتـــوانی ، )کئ
ک ل زۆربی شــارە گورەکــانی ، ســردانی بــنکی ڕکخــراوی کۆمکــار بــکم

لوێ سـیری ئرشـیفی کۆمکـار بـکم و ئم ، بنکو بارەگایان ھی، ئمانیادا
ــــی ــــارەی ک نوزاد کردوویت ــــیکم، ک ــــیش ب ــــگ لمش. من ر ئمم ئگ، ج

پیـامی ، ھـاوار، سـکۆ(خۆ دەمتـوانی ئامـاژە ب ھمـوو ژمارەکـانی ، ندەتوانی
بـکم ک ھمـوو ژمارەکانیـانم ھیو خۆشـم بـابتم ) کوردستانی ئیمـۆ، کورد

قبــارەی ، ئگر ئمم بکردابـوای. . . بوکـردۆتوە، ل زۆربی ژمارەکانیانـدا
 م لکــبڕە) ١٩٢(کتتـــریش دەبــوودوو قـــات و، الپبگــرە ز  . . . ر لنخـــو

تـا نبـوونی ، مسلی بوونی ئینـدکس بدی ناکـات، ناوەڕۆکی کتبکی مندا
  . ببت خوشک بۆ پرۆژەکی من

بــــــۆ ئوەی ئرشــــــیفی ڕۆژنــــــامگریی کــــــوردی ب : ( نوزاد دەنووســــــت
ــــت وا ھر  ــــتدا ب ــــامیی لبر دەس ــــادەکراوی ئم ڕۆژن  ژمــــارەک ١٤٢ئام

  . )١٢٩ل. ناسنمدە
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ــــاندنی ژمارەکانــــدا ــــاوبراو ل کــــاتی ناس ــــنی ک داویتــــی ،  ن م بوەک ئ
چــــونک ھمــــوو ژمارەکــــانی ،  ژمــــارەک نمــــایش بکــــات١٤٢نیتوانیــــوە ھر 
ئمش بـــــۆ ئوە دەگڕـــــتوە ک ئم کتبخـــــانیی ئو . . . . نناســـــاندووە

ویـش بدوایـدا نگڕاوەو ئ، ھموو ژمارەکانی تـدا نبـووە، سردانی کردووە
جـارکی . . . جبجی بکـات، خۆی ماندو نکردووە تا ئو بنی ک داویتی

  : بۆ نموون. تریش ل کاتی گواستنوەی مانگکاندا تووشی ھ بووە
ــا پاشــین ( ــی. )١٣٠ل، ١٩٨٠ شــوبات -چیلری ــازانین مبســت . ئم ڕاســت نی ن

رھف ل ؟ ککچ مـــانگ م مـــانگلنگـــی زمـــانی کوردیـــدا بـــوونی نیـــی . . . ب
 کرەی کاتشوبات(گو( ، توا بزانم دەب)یا پاشینت، )چیلب . . .  

ــا پاشــین (-  ــا پاشــین: (ڕاســتییکی. )١٣٠ل، ١٩٨٠، چیرەی ــت ، ە)چیری دەب ک
  . مانگی تشرینی دووەم

بـــۆ : (نوزاد دەنووســـت، )ڕۆژا کوردســـتان(ل بـــارەی ڕۆژی کوردســـتان  * 
بم نـاوی گۆڤـارەک بو ! اوی ئم گۆڤارە نووسیوویتی ڕۆژا کوردسـتان ن

ــی ســۆرانیش نووســراوە ڕۆژی  شــوەی نووســراوە ڕۆژا کوردســتان و ب پیت
  . )١٣٣-١٣٢ل. . . کوردستان

 مــت ئوەو نووســین دەربکــات دەزاننــدنخو رەدەری لــک ســموەی کئ 
نــاوبراو ل مــن . ە)ڕۆژا کوردســتان(نیــیو ) ڕۆژا کوردســتان(ھی چــاپو 

باشــتر دەزانــت ئم ھی چــاپ چــونک مــن کلیــشی برگــی گۆڤارەکشــم 
ــــردۆتوە ــــی ، بوک ــــی ب ڕنووســــی التین ــــی و گورەی ــــدا زۆر ب ڕوون ول

ــارە ئم . )ڕۆژا کوردســتان(نووســراوە  ــمدا )ێ(دی ی ھی چــاپو بســر ئ
: نووسـیوم) کرمـانجی خـواروو( دیـالکتی مـن ب، لگڵ ئمشـدا. . . تپڕیوە

  . )ڕۆژی کوردستان(
ـــردووە ـــی وەک نوزاد باســـی ک ـــی ســـۆرانیش نی ـــالکتی (بکـــو ب ،  ب پیت دی

  . )ڕنووس(چونک سۆرانی دیالکت نک ، ی)ئارامی(و ڕنووسی )سۆرانی
ــــــارە ــــــارەی ئم گۆڤ ب زمــــــانی کــــــوردی : (نوزاد دەنووســــــت،  ھر دەرب

  . )١٣٣ل. . . یتی التینی و سۆرانی بابتی بوکردۆتوەدەرچووەو پ
ئوەی .  ئم یکم جــارە دەســتواژەی لم شــوەی بخــونموە یــان ببیــستم
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داھنــراو ل ئلــف و بــی ) ئــارامی(و پیتــی ) پیتــی التینــی: (تــا ئــستاک زانــراوە
ب تـــــایبتیش ل ھر چـــــوار پـــــارچکی (ل نووســـــینی کـــــوردی ، عرەبـــــی

پیتــی . یــش پیــت نیــی بکــو دیــالکت)ســۆران(. بکــار دەھنرــت، دا)ســتانکورد
ب زمـــانی (: (دەبـــوا بنووســـرت. )پیتـــی ســـۆرانی(ئـــارامی و التینـــی ھی نک 

ـــانجی خـــواروو -کـــوردی ـــانجی ژووروو)ســـۆرانی( کرم ب ڕنووســـی ، و کرم
  . بابتی بوکردۆتوە، )ی و التینیمئارا
ـــــارەی  *  ـــــا وەالت(دەرب ـــــتکردنوەکی ، )گازی مـــــن . دام)نوزاد(لگڵ ڕاس

ی : (نووســـیومســـا ـــارەی ل ـــورکی ١٩٨٠یکم ژم ـــوردی و ت دا ب زمـــانی ک
لبر ئوەی تواوی ژمارەکـــــــانیم لبر . ئمیـــــــان تواوە. ). . .دەرچـــــــووە

ـــــووە ـــــانی ، دەســـــتدا نب ـــــشتم ب زانیارییک ـــــاوادانکردنوەی (پ ـــــدی ئ مبن
ــــین-کوردســــتان ــــان نووســــیووە. بســــتووە)  برل ــــیش ، وەک ئوان چۆنی من

وەو نووسـیومتی ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ژمارەکـانی : (گواستوومسـا دا ١٩٨١ی ل
ــوای بنووســم، کچــی ل ڕاســتیدا. )دەرچــووە : وەک نوزاد نووســیوویتی دەب

 ھر ٥، ٤، ٣، ٢: دا دەرچــووەو ئوانیتــر١٩٨١ ل ســای ٧، ٦تنھــا ژمارەکــانی (
  . )دەرچووین دا ١٩٨٠ل سای 

نوزاد تنھـا . من ب ترو تسلی باسم کـردووە، )دەم(دەربارەی گۆڤاری  * 
ی ٩مـن تنھـا ژمـارە : (ی بینیـووەو لسـر ئم بنچیـنی دەنووسـت)٩(ژمارە 

 م گۆڤــارە بی ئکــانی دوو تـوم زانیارییسـت دەکو گۆڤـارەم بینیــووەو ھئ
ر برگـــی ئم گۆڤـــارە نووســـراوە بـــۆ نمـــوون لســـ، وردی نگـــوازراونتوە

  . )١٣٤ل. . . کۆمال دیموکراتن کوردستان ئا سوری ل کۆمارا ئمانیا ڕۆژاڤا
. ئاماژەشــم پکــردووە، ە)علــی جعــفر(کــاک ،  ســرچاوەو زانیارییکــانی مــن

نووســـرو ڕۆژنامنووســـکی ڕۆژئـــاوای کوردســـتانو مـــاوەیک ل ، نـــاوبراو
ـــــــادا دەژی ـــــــابتکی ، )ھـــــــاڤیبوون( گۆڤـــــــاری ل، ئو. ئمانی ب دوو بش ب

. ئم زانیارییانی خـستۆت ڕوو ک مـن گواسـتوومتوە، لودا. بوکردۆتوە
یـش )جـان کـورد(ھروەھا ناوبراو ڕۆژنامنووسکی ب ئاگایو دۆستی نزیکی 

ـــووە ک سرنووســـری  ـــووە) دەم(ب ـــن ب وردی باســـی سرنووســـرو . ب م
ـــــووەو لســـــر ئم )٩(نوزاد تنھـــــا ژمـــــارە . ژمارەکـــــانیم کـــــردووە ی بینی
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، یدا نیـی)٩(لم ژمـارە ، بنچینیی ک ئو زانیارییانی مـن خـستوومت ڕوو
ـــۆی دەنووســـت ـــارە ب : (ب ـــوی ئم گۆڤ ـــانی دوو ت ھســـت دەکم زانیارییک

ــــوازراونتوە ــــارە . )وردی نگ ــــی ئوەی ل ژم ــــراوە)٩(مرج نی ل ، دا نووس
، دەربـارەی نـاوی ڕکخـراوەکش. ەکانی پشوو تریش نووسرا بنھموو ژمار

کـــۆمال (بـــۆ ) کـــۆمال یکتیـــا کـــوردن ســـوری(دا ل )٩(دەکرـــت ل ژمـــارە 
ن کوردستان ئا سوریـت) دیموکراتگۆڕدرا ب ، کلسـم ش ھـیچ لمئ ک

  . ناگۆڕت
نیـــاری ھر بـــۆ زا: (نوزاد دەنووســـت، )کوردســـتان ڕیپـــۆرت(دەربـــارەی  * 

. . . خــونران ل وتــی تــریش گۆڤــار ھبــوو ب نــاوی کوردســتان ڕیپــۆرت
چــونک ئم گۆڤــارە ل زۆربی وتــانی ، ســرنجکی نوزاد ڕاســت. )١٣٤ل

مبسـتکی . ب زمانی فرمـی ئو وتـان دەردەچـت، ئوروپا ب ھمان ناو
ــادا دەرچــووە ــ، مــن تنھــا ئم چــاپ بــووە ک ل ئمانی ۆی ھر باســی ئمم ب

  . کردووە
ــارەی  *  ــدا، )ســرخوەبوون(دەرب ک ل ، نوزاد ل بشــی پنجمــی بابتکی

ـــــامی  ـــــارزان(ڕۆژن ـــــۆتوە)ب ـــــارانی : (نووســـــیوویتی، دا بوب ـــــارتی کرک پ
ــن ١٩٧٨کوردســتان ســای  ــدەی م ــردو ئوەن ــداری ک ــاتی چک  دەســتی ب خب

ھنـی بوکراوەیکـی دەرکـردووە ب ل تورکیـا ب ن١٩٧٩زانیاریم ھبت سای 
ــانی ئو بوکراوەیــان لژــر  ــاوی ســرخوەبوون و پاشــان زۆربی بابتک ن

  . )ناوی ژمارەی تایبت بم شوەی کۆکردۆتوە
ــــابتکی  ــــاوبراو ک ب ــــن ( ن ــــی م ــــب ). . .بزاڤ کت ــــدا( ل ــــام ل کتب ) ڕۆژن

ــردۆتوە پــارتی کرکــارانی  (:وشــی چکــداری الداوەو کردوویتــی ب، بوک
  . )١٣٤ل. . . . .  دەستی ب خبات کرد١٩٧٨کوردستان سای 

دەکرــت ھکی ئوــش ، یــش چــۆت ئرشــیفوە)بــارزان( مــادام ڕۆژنــامی 
گر ئوە بخیـن ، وا بـزانم بـبری نابـت ل سـوود بخـشین، ڕاست بکینوە

 ی : ڕوو کســا ــارانی کوردســتان ل ــارتی کرک ــاتی ، دا١٩٧٨پ دەســتی ب خب
   -:بکو، چکداری نکردووە

-رمی لف یاندووە،  دا٢٧/١١/١٩٧٨ بزراندنی خۆی ڕاگدام .  
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 - دژی ســوپای ، دا١٥/٨/١٩٨٤ ل ربازی خــۆی لنی ســ یکمــین ئۆپراســی
بم ســرەتای . ئنجامــداوە، )ســرت(ل پارزگــای ، )ئروح(ل قزای ، تورکیــا

  . ی دژ ب سوپا ڕاگیاندووەچاکی چکدارانی خۆ
، )فخـرەدین تـاھیر(کـاتی خـۆی ، ەی نوزاد باسی دەکات)سرخوەبوون( ئو 

باسـی ، )١٥٠ل، ٢٠٠٦، ھولـر، ڕۆژنـامی سـۆڤیت کوردسـتان: (ل کتبکیدا
ئو ، دەرچــــووە) غــــازی عنتــــاب(ل شــــاری ، دا١٩٧٩کــــردووە ک ل ســــای 

، ئوەی نوزاد باسـی دەکـات. . . وەە نیـی ک مـن باسـم کـردو)سرخوەبوون(
ـــا  ـــبکی مـــن ک تنھ ـــوەی کت ـــاو چـــوار چ ـــاچت ن ـــا دەرچـــووەو ن ل تورکی

یــاوە ھ ــدی ب ئمانی ــاژەم . . . پیوەن ــدا نچــوویمو ئام ــۆیش ب دوای ھر ب
  . پ نکردووە

ـــــا ١٩٨٢ئمو ســـــرخوەبوون ک ل ســـــای : ( نوزاد دەنووســـــت ل ئمانی
ش ک گۆڤاردەرچووە لدا بووە ن١٣٥ل. . . . وەی ڕۆژنام( .  

ل قۆنــــاغ جیــــا جیاکــــانی ،  مــــن ئامــــاژەم بوە کــــردووە ک ســــرخوەبوون
ـــدا ـــام دەرچـــووە، دەرچوونی ـــارو ڕۆژن ســـرەتا ل شـــوەی . ب شـــوەی گۆڤ

دیـارە (، ل کتبکمـدا ئامـاژەم پـ کـردووە. دواتر بۆت گۆڤار، ڕۆژنامدا بووە
ە )ســــرخوەبوون(زانیارییکــــانی مــــن دەربــــارەی ئو . !!)ە نوزاد نیبینیــــوو

ــــت، ڕوونناگروەی تــــر ھکــــدانوا بــــزانم ل .کی : (مــــن نووســــیومگۆڤــــار
پـارتی کرکـارانی کوردسـتان ڕکخـراوی ، ڕۆشنبیری و سیاسیی گـشتیی بـووە
ــــردووە  ــــی دەریک ــــا ب نھن ــــن ل : (نوزاد دەنووســــت. ). . .ئوروپ ب ڕای م

ازادی ڕۆژنامگرییـدا ناکرـت ب سـرخوەبوون بوترـت ب نھنـی ئوروپای ئ
  . )١٣٥ل. . . دەرچووە

   -:چونک،  من دیسان جخت لسر ئوە دەکموە ک ب نھنی دەرچووە
  .  مۆتی دەرچوونی نبووە- 
ل ، ەکـــان)کتبخـــانی وـــستگی شـــمندەفر( ب ئاشـــکرا ل کتبخـــانو - 

  .  نفرۆشراوەشارەکانی ئمانیادا
ــووە وەک ئوەی -  ــازو دەســتی نووســرانی لســر نب ــاوی خــاوەن ئیمتی  ن

ــامی  ــامی ڕەســمی و ئاشــکرا ، )ئوزگــور پۆلتیکــا(ڕۆژن ــوانین ب ڕۆژن ک دەت
تنھا ل نـوان ئنـدام و ھوادارانـی ، ب نھنی، )سرخوەبوون(. . . ناوی ببین
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م پارتو دەستی کردوو، ئم دەست و ئەئ .  
ـــار( نوزاد ســـ الپڕەی لســـر ئم  ـــام-گۆڤ ک دوو ، ی نووســـیووە) ڕۆژن

. . . الپڕەی تواوی تنھــا ل خـــستن ڕووی کــاتی دەرچـــوونی ژمارەکـــانیتی
ــــوای ــــد ، مــــن گر مبســــتم ب ــــوانی ئامــــاژە ب کــــاتی دەرچــــوونی چن دەمت
، ھزارب تــایبتیش ژمارەکـــانی ســـانی دوای دوو ، ژمــارەیکی زیـــاتر بـــکم

چونک ب ئاسانی دەمتوانی لسـر تـۆڕی ئنترنـت بچـم سـر پگکیـان و 
  . ئم مبستی من نبووە، بم ل کتبکمدا، ئاماژە ب ژمارەکانی بکم

نوزاد نـــاوی مـــانگ تورکییکـــانی ک لســـر ،  ل خــستن ڕووی ژمارەکانیـــدا
انگی زایینـی الی خۆمـان و نھناوەت سـر شـوەی بـاوی مـ، گۆڤارەکدا ھن

   -:بۆ نموون سیری ئم مانگان بکن. لنوان دوو کواندا بیان نووست
  . ١٣٦ل،  الپڕە٢٤، ١٩٨٢ئیکیم ، ١٠ ژمارە - 
  . ١٣٦ل،  الپڕە٢٠، ١٩٨٢کاسیم ، ١١ ژمارە - 
  . ١٣٦ل،  الپڕە٢٠، ١٩٨٢ئارالیک ، ١٢ ژمارە - 

ان بـــۆ خـــونران ڕوون بکـــاتوە چـــونک نـــاوی ئم مانگـــ،  دەبـــوای نـــاوبراو
. ســـر لم مانگـــان دەر نـــاکن، خـــونری باشـــوورو ڕۆژھتـــی کوردســـتان

  . ە)کانوونی یکم: ئارالیک، تشرینی دووەم: کاسیم، تشرینی یکم: ئیکیم(
  . )١٣٧ل،  الپڕە٨٠، ٢٠٠٩میژدەر ، ٣٣٥ژمارە  (- 

  .  بکردابوایچ مانگک؟ خۆزگ ڕوونی، )میژدەر( نازانین 
  . )١٣٧ل، ٢٠١٠چیلی ، ٣٣٧ژمارە  (- 

 ســت لبم یوانــی( ل ــا(، )چیل ــت) چلی ــام ، ب ــا(بم ک ــان )چلی ــشین ی ؟ پ
  ! پاشین؟

دەنگـــی : ئم گۆڤـــارە: (مـــن نووســـیوم، )کوردســـتان(دەربـــارەی گۆڤـــاری  * 
اد نوز. بـووە، ) یوکـسی-یکتی خونـدکاران و الوانـی کوردسـتان ل ئوروپـا

چــونک ، زۆر ورد نبــووە، ل کــاتی گواســتنوەی ئم زانیــارییدا: (دەنووســت
دا ٦ و ٢بکـــو ل ژمـــارە ، لســـر تواوی ژمارەکانـــدا ننووســـراوە دەنگـــی

 ــی کوردســتان ل ــدکاران و الوان ــی خون ــاری یکت نووســراوە کوردســتان گۆڤ
  . )١٣٨ل. . . . وات دەنگ کراوەت گۆڤار . ئوروپا
بــت مــن ورد نبــووبم؟ مــن چــی بــکم ک سرپرشــتکارانی گۆڤــارەک  بــۆ دە

، لسر شوەیک جگیر نبووبن و ل ھر ژمارەیکدا شـتکیان نووسـی بـت
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ئوەنـدە ، لگڵ ئوەشـدا! بنووسـن؟) گۆڤـار(و جارکی تـریش ) دەنگ(جارک 
اد ان الی نوز)دەنــگ و گۆڤــار و ئۆرگــان(ئم . ل کرۆکــی مبســت ناگۆڕــت

ـــارە ، بـــۆت خوشـــی ســـرەکی و ل زۆربی ڕەخنکانیـــدا ـــارەو چنـــد ب دووب
ل کاتی ڕیزبنـدی ژمارەکانـدا ن : (ھر ل ھمان الپڕەدا دەنووست. دەبنوە

. . ھروەھا ن ژمـارەی الپڕەکانیـشی نووسـیووە،  داوە٥و٤ئاماژەی ب ژمارە 
  .  ژمارەکان بنووسمدیسان دەیم ئم مبستی من نبووە ک ھموو. ).

: مــن نووســیووم، )دەنگــی خونــدکارانی کوردســتان(دەربــارەی گۆڤــاری  * 
دا ١٩٨٣ەو ل تشرینی دووەم و کـانوونی یکمـی )٢-١(ژمارە ، یکم ژمارەی

 ١٨(ب (ڕە دەرچـــووەتی، الپوزاد نووســـیویچـــی نک) : ـــن ـــدەی الی م ئوەن
وات کــانوونی دووەمــی ،  ک٢٦٨٢ ل بفرانبــاری ســای ١ســاغ بــۆتوە ژمــارە 

  . )١٣٩ل. . .  دەرچووە١٩٨٣سای 
وزاد باســی دەکــات زۆر ڕاســتی نمی مــن باســم کــردووە.  ئمئ ، ــت دەب

ـــارە  ـــارەی ســـای یکم)٢-١(ژم ســـاک . ی ســـای دووەمـــی نک یکم ژم
 مــان ســای دووەمــی، )١٩٨٣(ھســا ــتم دەبب . وزاد ئامــاژەی پــوەک ن
ــــۆران : ( نووســــیویتی ککــــردووەو ــــاتر ســــر خــــونران و لک ئوەی زی

ینـد کردنـی ژمارەکـانی گۆڤـارەکتی ڕیزبت چـۆنینو١٣٩ل. . . دەش( .وات :
ەوە دەسـتی )١(ڕیزبند کـردنک ل ژمـارە ، ل ھر ساکی تازەی دەرچوونیدا

ــ کــردۆتوە ــت ل. پ ــات ک ھمــوو ژمارەکان بر لم حاتشــدا پویــست دەک
  . یان زانیاری دروستت لال بت، دەستدا بت

دا ١٩٨٣یکم ژمــارەی ل ســای : (مــن نووســیوم، )برخــودان(دەربــارەی  * 
 ١٩٨٣ڕاســــت برخـــــودان ل ســـــای : (نوزاد نووســـــیویتی. ). . .دەرچــــووە
دەربـارەی یکم . )١٤٠ل. . . بم ل سوید دەرچـووە نک ئمانیـا، دەرچووە
دەبـوای ئامـاژە بوە بـکم ک چـوار ژمـارەی سـرەتایی ، )رخودانب(ژمارەی 

ــا ، بداخوە مــن ئو کــات. ل ســوید دەرچــووەو دواتــر گواســتراوەتوە ئمانی
ــووە ــانم دەســت نکوت ــدای. ئم زانیاریی ــیکی نوزاد ل شــونی خۆی . تبینی

سـت دەربارەی ئم گۆڤـارەش نـاوبراو کـاتی دەرچـوونی کۆمـک ژمـارەی دە
، ک ھر چنـدە ڕیزبنـدییک ھمـوو ژمارەکـانی نگرتــۆتوە، نیـشان کـردووە

  . ئاماژەی پ کردووە، تنھا ئوانی دەستی کوتوون
گۆڤـارا یکتییـا دیمـوکراتن : (مـن نووسـیوم، )دەنگی یکتیـ(بۆ گۆڤاری  * 
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کوردســتان( .تیوزاد نووســیوین) :ن کوردســتاــوکرات ــا دیم ــارا یکتی . )نگۆڤ
ــــایی )ێ(ئو ، نوزاد ڕاســــت دەکــــات ــــادەی) کوردســــتان(ەی کۆت نوزاد . زی

ئمو زانیارییکانیــشی بــۆ ژمارەکــانی گۆڤــارەک زۆر ورد نــین : (نووسـیویتی
مبســـتی مـــن ھر ئوە . )١٤٣ل. . .  داوە ١١و ١تنیـــا ئامـــاژەی ب ژمـــارە 

ک ، مـارەو دوا ژمـارەبووە ک ئاماژە ب ژمارەکانی بکم ب تـایبتیش یکم ژ
، بـــــۆ کـــــاتی دەرچـــــوونی یکم ژمـــــارەو دوا ژمـــــارە. ھرواشـــــم کـــــردووە

یتی دەچت خـانی لـ زیـاد ئوەی نوزاد کردوو. زانیارییکانی من دروستن
  . کردن

ئویـش ، ک تنھـا سـ ژمـارەی لـدەرچووە، ەوە)مـزگین(لبارەی گۆڤاری  * 
زانیارییکـانی مـن زۆر .  سـان بـووەگۆڤـارکی: وات. ھر ژمـارەو ل سـاکدا

یــشم ھ ، نوزاد ھــیچ ئیزافیکــی نکــردووە. دروســتن و ھر ســ ژمارەکی
وشـ کـردن ب گـۆڕکج مان زانیاری منـی بوە، ھمـن . . . دووبـارە کـردۆت

ـــان، کـــاتی دەرچـــوون ـــاوی سرپرشـــتکاران، ژمـــارەی الپڕەک ـــانی ئو ، ن زم
. ئامـــــاژەم پـــــ کـــــردوون، بوکـــــراونتوەبابتـــــانی ک ل گۆڤـــــارەکدا 

  . یش ھمان زانیاری دووبارە کردۆتوە)نوزاد(
ئامــادەکری کتبــی بزاڤــی : (نوزاد نووســیویتی، )ڕێ(دەربــارەی گۆڤــاری  * 

ی ئم گۆڤـارە ٤و١ڕۆژنامگریی کوردی ل ئمانیـا تنھـا ئامـاژەی ب ژمـارە 
ـــــست گ، داوە ـــــورەی پوی ـــــارەکی نناســـــاندووەبم بداخوە ب گ . . . ۆڤ
  . )١٤٤ل

 نـــازانم بـــۆ مـــن ب گـــورەی پویـــست گۆڤـــارەکم نناســـاندووە؟ مـــن نـــاوی 
سرپرشــتکارو ڕنــووس و شــون و یکم ژمــارەو ژمــارە چــوارم دەســت 

ی )٥و٣(نوزاد ھـــاتووە تنھـــا کـــاتی دەرچـــوونی ژمـــارە . . . نیـــشان کـــردووە
ــردووە ــا. . . دەســت نیــشان ک ئدی ، رەکم بــاش نناســاندووەمــادام مــن گۆڤ

. )گۆڤـارکی ڕۆشـنبیری بـووە: (من نووسیوم! خۆی بۆ باشتری نناساندووە؟
  نوزاد 
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ـــشی فرامـــۆش نکـــردووە: (ھـــاتووە نووســـیویتی ـــارەی ، بم سیاستی ل ب
کــ تنھــا بم ڕســتیی دوایــی گۆڤــارەکی . ). . .فۆرمــدا گۆڤــارکی ڕــک و پ

  . !!باشتر ناساندووە
ســبارەت بم گۆڤــارە زانیــاری : (نوزاد نووســیویتی، ەوە)دڕک(لبــارەی  * 

بم دەموــت ، وردی نووسـیووەو پویــست ناکــات بدواداچوونیـان بــۆ بــکم
کــۆمی خونــدکارانی : ئم ڕســتیی بــۆ ڕاســت بــکموە ک نووســیووتی

کرـــت ب نا.  ئکـــسا ک ســـر ب یکتـــی بـــوو-کوردســـتان ل دەرەوەی وت
. موتقی بین کۆمی ناوبراو سر ب یکتـی نیـشتیمانیی کوردسـتان بـوو 

  . )١٤٧ل. . 
یم کــــۆمئ وە کمــــاتی دەک ــــستاش دووپ مــــوو ،  مــــن ئوەک چــــۆن ھ

ئمــیش ب ھمــان شــوە ســر ب ، کۆمکــانی تــر ســر ب الینــی تــر بــوون
ک ل سیاسـتکانی یکتـی یکتی نیشتیمانیی کوردستان بـووەو بقد مـووی

ھــیچ گومــان لوەدا . الیــنداوەو ڕنماییکانیــشی ھر ل یکتــیوە وەرگرتــووە
نیی ک پارت سیاسییکانی کوردستان بۆ مبسـتی خۆیـان دەیـان ڕکخـراوی 

  . لم بابتیان دروست کردووە
ھــیچ  ،دا لســری نووســیوە)١٤٨(ک نوزاد ل الپڕە ، )پرشــنگ(ل بــارەی  * 

ری نییسکم لبینییکـانی ، تر زانیارییسـ کـردۆتکـی نیھیچ ئیزاف چونک
ـــم. مـــن ـــاوبراو ب تـــرو تســـلتر دەزان . . . زانیارییکـــانی خـــۆم زۆر لوەی ن

  . خونر دەتوانت براوردیان بکات
بـۆچی : (نوزاد دەنووسـت، )ئینفرماسـیۆن بـولتن کوردسـتان(دەربارەی  * 

  . )١٤٩ بیبلۆگرافیایی بۆ تواوی ژمارەکانی نکردووە؟ لڕیزبندکی
کـارەکی مـن  ئامـادە کردنـی ،  من ب وردی باسی ئم بوکـراوەیم کـردووە

) ١٩(تنھــا باســی ، بــۆی ھمــوو ژمارەکــانم ننووســیوە، بیبلۆگرافیــا نبــووە
یشی زۆری ژمارەکانیشم ھژمارەم کردووەو ب .  

 *  بارەت بـــــ ـــــراوەب، گۆڤـــــار(س نوزاد ، )کوردســـــتان ئرشـــــیف(ی )وک
ـــری نووســـینکی : دەنووســـت دوا د ل ـــراوەی ـــار بوک ســـبارەت بم گۆڤ

شــایانی باســ ل ھـــیچ : (ئیــسماعیل تنیــا دەســت پـــدەکم ک نووســیوویتی
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یکـــک ل بیبلۆگرافیـــا کوردییکـــان و ئو کتبـــانی ک لســـر ڕاگیانـــدنی 
کم و زۆر باســـی کوردســـتان ، دا نووســـراونیکتـــی نیـــشتیمانیی کوردســـتان

جنابیـان ڕاسـت دەکـات ل : (ھروەھـا دەنووسـت. . . . )ئرشیفیان نکـردووە
ـــت  ناکر چـــونک ش زۆر ئاســـانکمـــراوەو وە ـــاس نک ـــان ب ھـــیچ لو کتب

ـــر ـــراوەی الینگ ـــتان ، دۆســـت، بوک ـــشتیمانیی کوردس ـــی نی ـــدامکی یکتی ئن
چـونک ئو بوکـراوەی ب ، ۆژنـامگریی حـزبکبخرت دووتوی مژووی ڕ

ــشتیمانیی کوردســتان خــۆی  ــی نی ــی یکتی ــیچ شــوەیک وەک بوکراوەیک ھ
  . )١٥٠ل. . . نناساندووە

ڕابری : (ئدی ئـــــــوە بــــــــۆچی ل کتبکتانــــــــدا:  ل وەمـــــــدا دەپرســــــــم
، کرکـوک، ١٩٩١-١٩٧٥ڕۆژنامگریی نھنـی یکتیـی نیـشتیمانیی کوردسـتان 

گۆڤــــارو بوکراوەتــــان کــــردووەو خــــستووتانت نــــاو ) ١٥(باســــی ، دا)٢٠١٢
ک ، چوارچـــــــوەی ڕۆژنـــــــامگریی یکتیـــــــی نیـــــــشتیمانیی کوردســـــــتان

، یکتـی ژنـان، کـۆمی خونـدکاران، یکتی نووسـران: ڕکخراوەکانی وەک
ــــــدان ــــــوان، یکتــــــی ھونرمن ــــــدی ژیل ــــــاد؟. . . ، ئنجــــــوومنی گون گر . ت

ـــووبن وەک ژنـــان و خونکـــارانھندکیـــ ئدی خـــۆ ، شیان ســـر ب یکتـــی ب
دیـارە ! ب فرمـی یکتـی نبـوون؟، نووسران و ئنجـوومنی گونـدی ژیلـوان

)وایو دوو ھک؟)بان! .  
مادنـا : (ل ئامـادە کردنـی کتبـی، )ئازاد خانقینی(، یش)نوزاد( ھروەھا پش 

ـــدنی ی ـــای ڕاگیان ـــژوو و بیبلۆگرافی مانی، ١٩٩١-١٩٧٥ک . ن. م٢٠٠٠، ســـل( ،
ھمــان ڕچــکی گرتــووەو کۆمــک گۆڤــارو بوکــراوەی خــستۆت خــانی 

خۆیـــان لـــ ، ک خـــودی ڕکخراوەکـــان، بیبلۆگرافیـــای ڕاگیانـــدنی یکتیـــیوە
  . ببری دەکن ل یکتی بوون

وادارانـی بـووە:  من نووسیومتـی و ھکی ر بر . سسـخـت لـستاش جئ
ــردئم ــادیرانی سرپرشــتیان دەک ،  دەکموە ک بشــی ھرە زۆری ئم ک

ی مــانگی ١ژمــارە : (نوزاد نووســیویتی. ئنــدام یــان ھواداری یکتــی بــوون
ــــابی  ــــووە١٩٨٨ئ ــــشان . )١٥١ل،  الپڕەی٥٠،  دەرچ ــــیش ئمم دەســــت نی من

ــــردووە ــــرد، ک ــــردن ندەک ــــاژە ک ــــستی بم ئام ــــا دەنووســــت. پوی : ھروەھ
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 ٤٥-٤٤-٤٣ندی ژمارەکانیـشی ھی تـدای بـۆ نمـوون ل دوای ژمـارە ڕیزب(
  . )١٥١ل، ٢٥-٢٤-٢٣ئینجا دتوە سر ژمارە 

ــدا ھم نکــردووە وەک نوزاد ئامــاژەی پــ کــردووە ــد کردن ،  مــن ل ریزبن
ـــدۆتوە ـــی خون ـــبکی من کت ییانپـــاوبراوە ســـ ـــن ب ، بکـــو ئوە ن ـــا م دەن

ئوەی لـــ تکچـــووە ک مـــن ل ، ئو. نیم کـــردووەزنجیـــرە باســـی ژمارەکـــا
کــی جیــاوازدا نووســیومرەگرافژمارەکــان دەنووســین: (پ ک لنــدنرخــی ھ( .

بم بــۆ ، م کـردووە)٢٥-٢٤-٢٣(پـشتر مـن ل زنجیــرەکدا باسـی ژمارەکــانی 
ــاوازدا ــرخ ل شــونکی جی ــانی ، مســلی ن ــاژەم ب ژمارەک و )٢٥-٢٤-٢٣(ئام

مـن : ب کـورتی. ئمـان ل ڕیزبنـدی نرخکـان. کردووە) ٣٥(و )٣١-٣٠(و )٢٧(
. زنجیـرەی ژمارەکـانیم بـاس کـردووە، ب پـاش و پـش کـردن، ب ڕک و پکی

باسـی نـرخم کـردووەو ئامـاژەم ب چنـد ژمـارەیک ، ل پرەگرافکی جیـاوازدا
بـۆ . . . ئوە ناوبراوە ب ھ خوندنوەی بۆ کتـبکی مـن کـردووە. کردووە

خـــونران دەتـــوانن ســـیری کتـــبکی مـــن و ، دنیـــا بـــوون لم ڕاســـتییش
  . نووسینکی نوزاد بکن

 ١٨ دەکــات تنیــا نووســیوویتی ب ٣١-٣٠باســی ژمــارە : ( نوزاد دەنووســت
، ٣بانــــد ،  ٣١-٣٠ژمــــارە . مــــارک بــــووە ســــای دەرچــــوونی ننووســــیووە

  . )١٥١ل، ٤قبارە ئی ،  مارک١٨ب ،  الپڕە٢٠٠، ١٩٩٢حوزەیرانی 
ـــن ل الپڕە ،  کـــاتی دەرچـــوونی ئو ژمـــارانی ک نوزاد باســـی کـــردوون م

بــــۆ قبارەکشــــی . باســــم کــــردوون، وەک ئوەی نوزاد دەخوازــــت، دا)٧١(
ی : (نووســـیوممـــوو ژمارەکـــان ئبـــارەی ھوە . . . بـــووە) ٤قویـــستی بپ

.  مـن ئامـاژەم پـ کـردووەچـونک، جارکی تر قبـارەک بنووسـتوە، ندەکرد
یی ژمارەکــانم ھرە زۆری ئۆرگینــاشــی ھم. . . بــوەش بــت ئودەم : ک

زۆربی بـــۆ ئوە دەگڕـــتوە ک زۆر شـــتی ، قب بـــوونی وتـــارەکی نوزاد
  . ک من پش ئو کردوومن، دووبارە کردۆتوە

ــــــــارەی  *  ــــــــرتن(دەرب ــــــــاری زۆرب، ) االتحــــــــاد-ھڤگ ی لبر ئوەی زانی
وا ، یـشدا)ھڤگـرتن(ل ، ل ھموو ژمارەکانیاندا جگیـر نبـووین، بوکراوەکان
ئو زانیـاریی ھبـووە ک باسـم ، لم ژمارەیی ک من ناوم ھناوە. کوتۆتوە
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گۆڕانکـاری ، لم ژمارەیی ک نوزاد بینیـوویتی و نمایـشی کـردووە. کردووە
و بوکراوەکــانو ســریان ل ئم گرفتــی زۆربی گۆڤــار. بســردا ھــاتووە

ھروەھـا . . . خونرو توژەرانی مژووی ڕۆژنـامگریی کـوردی شـواندووە
-ھڤگـرتن(ب نـاوی ، بۆ بوونی بوکراوەیکـی تـریش ب کمـک جیـاوازییوە

ــارز ــاوبراو دەنووســت، )وەالتپ ــر : (ن ــارکی ت ــاوی گۆڤ ــاژە ب ن ــرەدا ئام ر لھ
ک ھـــیچ ، تپـــارز ک ل شــاری کیـــل دەرچــووەوەال-دەدەم ب نــاوی ھڤگــرتن

االتحــادەوە نیــیو ھوڵ دەدەم ل الپڕەکــانی -پیوەنــدی ب گۆڤــاری ھڤگــرتن
  . )١٥٢-١٥١ل. . . داھاتوودا لو گۆڤارە بدوم

ــردا:  یکم ک بنــی ب خــونران داوە بۆیــان بــاس ، نوزاد ل الپڕەکــانی ت
ـــدۆت ســـرو، بکـــات ـــنکی نگیان ـــدا باســـی ب  ل ھـــیچ شـــونکی کتبکی

  . نکردووە
مـن ل ، ئم گۆڤارەی نوزاد ب نیـاز بـووە بـۆ خـونرانی بـاس بکـات:  دووەم
ی کتبکمدا باسم کـردووەو پویـست بوە ناکـات بـۆ خـونران )١٠٠(الپڕە 

ئمش بـگی ئوەی ک نــاوبراو ب ســرپی . !!)ک نیکــردووە(باسـی بکــات 
کبوەکتندۆت؟، ی منی خومن کردووم ک دەکات کتدەنا بۆ باسی باب .  

ــم باشــ ، دام)نوزاد(لگڵ ڕایکی ، )جــودی(دەربــارەی گۆڤــاری  *  بم پ
   -:ئم سرنجان بخم ڕوو

 - و پــارتئ ــت کڕاســت ب یوانتــا ئیــسالمی کوردســتان( لرەکح( ، ل ک
ــدا، یــک بــووەپــارتی کرکــارانی کوردســتانوە نز ، ل قۆناغکــانی خبــات کردنی

  . وەک ئوەی نوزاد باسی دەکات، ناوی خۆی گۆڕی بت
کـی تـر بـوو )جودی(، یی ک ل ئمریکا دەرچووە)جودی( یان دەبت ئو - 

ـــارت ل ئمریکـــا، بـــت ـــان ڕکخـــراوی ئو پ ـــ ، ی ـــد ژمـــارەیکی لوێ ل چن
  . دەرکردبت

ڕابری ڕۆژنـامگریی کـوردی ئـازاری : (ا کتبمـدای دو)٢٢٩( من ل الپڕە - 
ــارەو ، )١٩٩٣-١٩٧٥ ــژی باســی ئم گۆڤ در ــسالمیا کوردســتان(ب ــا ئی م )پارتی

  . لوانی ڕۆژانی داھاتوو شتی تازەتر لم بارەیوە بزانین. کردووە
ل الپڕەکــانی ) کوردســتان ئکتوئــل، کوردســتان ھــۆیت، ژیــان(دەربــارەی  * 
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ـــی ،دا)١٥٤و١٥٣( ـــی نی ـــوویتی، نوزاد تبین ـــارانی ک ئو بینی ـــا ئو ژم ، تنھ
  . نمایشی کردوون، وەک ئیزاف کردن

ـــارەی  *  ـــوز(لب ـــتان نی ـــیویتی، ەوە)کوردس ـــاوبراو نووس ـــارە : (ن  ٣٥-٣٥ژم
،  الپڕە٢٤، ١٩٩٧ئیلــولی ،  بــت٣٥بم ڕەنــگ ھر تنیــا ژمــارە ، نووســراوە

  . )١٥٥ل
رنجی نوزاد باش سم نووسـیوە ژمـارە ، داوە نک ننھـیچ شـو دەنا مـن ل

 دا ١٩٩٧ە ک ل ئیلــولی )٣٦-٣٥(ئوەی مــن نووســیوم ژمــارە . . . )٣٥-٣٥(
ــووە ــارەیی ک ل برگکــدا دەرچــووە . دەرچ نوزادیــش ھر ئم جــووت ژم

ڕەنــگ ھر : (وەک مــن نمایــشی کــردووە ب کمــک ھوە ک نووســیویتی
ە نک )٣٥-٣٤(چـی ل ڕاسـیدا وەک مـن نووسـیوم ژمـارە ک. ) بـت٣٥ژمـارە 
  . )٣٥(تنھا 

دانری کتــبک بــۆ : (نــاوبراو نووســیویتی، ەوە)ســترکا جــوان(ل بــارەی  * 
 ــارەک ــۆ ناســینی ئاڕاســتی کــاری گۆڤ ــارە ئامــاژەی بوە نداوە ک ب ئم گۆڤ

  . )١٥٦ل. . . نووسیوویان سترکا جوان دەنگی زارۆکن ئاگرو ڕۆژێ
ــایبت ب الوان  ــارکی ت ــردووە ک گۆڤ ــارەک ک ــاژەم ب ئاڕاســتی گۆڤ ــن ئام م

  . زانیاری پویستیشم خستۆت ڕوو. بووە
ـــارەی  *  ـــا شـــین(ل ب ـــارە ، ەوە)ئاڤ ـــارەو دوا ژم ـــن باســـی یکم ژم م )١٣(م

ڕاسـتیش دەکـات ک . نوزاد چنـد ژمـارەیکی تریـشی بـاس کـردووە. کردووە
ئمانیــا دەرچــووە منــیش ئامــاژەم بم زانیــاریی داوە ک ی ل )١(تنھـا ژمــارە 

  . ئوانی تر ل سوید دەرچوون. نوزاد خستوویتیی ڕوو
ــاری  *  ــۆ گۆڤ ــاوار(ب ــاری ورد : (نوزاد نووســیویتی، )ھ ــارە زانی ــۆ ئم گۆڤ ب

ــدان ژمــارەی گۆڤــارەک دراوە، خــراوەت ڕوو ــای ئامــاژە ب چن بم ل ، ک تی
ـــد ـــو ژمارەکان ـــارە ن ـــراوە لوان ژم ـــارەیک نک ـــد ژم ـــن ٩ا باســـی چن  ک م

دەرچـووەو بـریتیی ، ٢٠٠٠بفرانبـاری ، ٩ژمـارە : بینیـوومو وا تۆمـاری دەکم
 ڕە٥٦ل١٥٨ل،  الپ( .  

ــی نکــردووە ــبکی من یری کتوە ســتــق ــا مــن ل ،  نوزاد لــرەش ب دی دەن
وە ندەکـــرد ھمـــان پویـــستی ب. م کـــردووە)٩(دا باســی ژمـــارە )١١٠(الپڕە 
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  . ژمارە وەک من نمایش بکاتوە
ئم گۆڤــــارە لیک کاتــــدال ســــ : (مــــن نووســــیوم، )ھواڵ(دەربــــارەی  * 

، ەوە)ھواڵ(ھر ل بـارەی . )دەرچـووە، برلین، ستۆکھۆم، واشنتۆن: پایتخت
ھـۆ (ئو پـۆژەی بسرپرشـتی : پشەوی سـید برایمـی برزنجـی دەـت

لم ، نـاوبراو دەیویـست ئم گۆڤـارە لیک کاتـدا. . . ەوە بـوو)حمدئیبراھیم ئ
ـــی گورە ـــت پرۆژەیک ـــت و بب دا دەربچتو ری . . . ســــــر ســـ بم دوات

نگرت و ھر یک ژمارەی ب شـوەی گۆڤـار دەرچـووەو پـرۆژەک بـووە ئو 
 واڵ(ڕۆژنــــامــــت)ھمانی دەردەچســــل ل ریی . . . ە کگبزاڤــــی ڕۆژنــــام

  . ١١٩ل، کوردی
ــدا ــبکی من ی کتــان ئو ھوا : (نوزاد دەنووســت،  ل وەمــی ئم زانیاریی

ھـــیچ پیوەنـــدی بو ھواوە نیـــی ک لژـــر سرپرشـــتی خت عـــومردا 
 ل و ژمـارەیک ئوەیھـیچ شـ بـووەو ب ر خۆشی خاوەن پرۆژەکبووەو ھ

  . )١٥٨ل. تاد. . . . ئمانیا دەرنچووە
ئدرەسـی واشـنتۆن و برلـین و ، ەی من باسی دەکم و الی مـن)ھواڵ(و  ئ

ک ل ، الپڕەی) ٦٤(ل شــوەی گۆڤــاردایو ب برگوە . ســتۆکھۆمی لســرە
ەی )ھواڵ(لوانی ئو . . . کتبکمــــدا وــــنی برگکشــــم بوکــــردۆتوە

ــردووە، ســلمانی ــومر سرپرشــتی ک ــیچ وەک نوزاد ، ک خت ع ــت ھ دە
بم مـــن وەک ئامـــاژەم کـــردووە ، پیوەنـــدی بو ھوای برلیـــنوە نبـــت

بسـتووە ک کـادیرکی چـاالک و ) پشەوی سـید برایمـی(پشتم ب قسکانی 
  . ب ئاگای یکتی بووە
بـۆی سـرنجکانم بـۆ ، ڕەنگ ئم نووسین درژ بکـاتوە: ( نوزاد دەنووست

کبدەگرمکاتی چاپکردنی کت١٥٨ل. . . .  ھ( .  
،  ھیوادارم ئم سرنجانی ک نوزاد دەیوت بـۆ خـونران ڕوونـی بکـاتوە

ــــابتکی ســــربخۆدا ــــن ، بیانخــــات ڕوو، ل ب م بدووەم جــــارە ئ مئ ک
ــــکۆی : دەدات ــــاری یکم ل پاش ــــوون(ج ــــی ) ئزم ــــاری دووەم ل برگ و ج

ـــی ـــدا: (ســـیمی کتب ـــام ل کتب ـــن ھر ئوەی . )١٥٨ل، ڕۆژن م بـــام ئ دنی
بووە بم ل کـاتی ئامـادە کـردن بـۆ ئم کتـبی ب نووسـینکیدا ) ئزموون(
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  . نچۆتوە تاوەکو ئم بن دووبارە نکاتوە
ـــــم ش بمم ئز دەکـــــرەوە حر لو :  ھکتـــــاب ک لکـــــاتی نووســـــینی ب

 وەی لوبــوونزمــوون(بک، دا)ئنــد شــو  بنــی ئوە دەدات ک گر ل چن
ـــردەوە ـــابتی ل دوو تـــوی کتبکـــدا بوک ئوا ئینـــدکس بـــۆ چنـــد ، ئم ب

ـــات ـــراوەیک دەک ـــبدا، بوک م کتـــاری خـــۆم ل ـــردووەو ب ک ـــن نم ک ، ک م
ئوە بـــابتکی نوزاد بـــووە کتـــب و بنکانیـــشی ، بداخوە. . . نزانیـــوە

  . نبردە سر
ــۆ خــستن ڕووی ال) ٢٥(، نوزاد *  ــبکی ترخــان کــردووە ب ڕەی کت٢٢(پ (

ک ل کتـــبکی منـــدا نـــین و ل ئمانیـــاش ، گۆڤـــارو ڕۆژنـــامو بوکـــراوە
ناوی . دەرچووین رعی بکی فند کـردن(عینوانمالی ، ی بـۆ دانـاوە)دەو ک

زانینی دەست خۆشی و سوپاس و پمن مای .  
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  بشی دووەم
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 نامگریی چپی کوردیڕۆژژ
)١٩٩٣ - ١٩٧٥(  

  :باشوری کوردستان* 
ـــراق   ـــی شـــیوعی ع ـــدنی حزب ـــای،  دامزران وەرچرخـــانکی ،  دا١٩٣٤ل س

ـــتاندا  ـــشتی و کوردس ـــی ب گ ـــۆمگی عراق ـــو ک نـــوو ل ـــگ ب ـــی گرن مژووی
جـگ ، ھسـت کـردن ب جیـاوازی چینـایتی، پـش بـوونی ئم حـزب. بتـایبتی

ــــدەواران بوالوەلالی دەســــتبژر ــــنبیرو خون ــــوو، ک ل ڕۆش ــــوونی نب . ب
، بھۆی خباتی کادیرانی ئم حزب لنو چـین و تـوژە جیاجیاکـانی کۆمگـاو

ــاخود  ــا ی ــردنوەی بارەگ ــر ک ــی کوردســتان(دوات ــزب لشــارە )ھرم ی ئم ح
ــک ھوشــیار بــۆوەو ھســتی بوە کــرد ک ، گورەکــانی کوردســتاندا ئیــدی خ

ندنوەی نتوایتـــی ک لالین دەوتوە دەرھقیــان ئنجـــام لپــاڵ چوســا
ڕوبڕوی ، لالین ئاغـــاو دەرەبگ و خـــاوەن مـــولک گورەکـــانیش، دەدرـــت

. چوسـاندنوەی چینـایتیی، جۆرە چوساندنوەیکی تـر دەبـنوە ک ئویـش
خبــاتی ، یکــسانی ژن و پیــاو: (فیکــری تــازەو چمکــی مــۆدرنی وەک، ئوان
. . . ، عدالتـی کـۆمیتی، مـافی مـرۆڤ، چوساندنوەی چینایتی، ارانکرک

  . بوکردەوە، ل کوردستاندا، یان)تاد. 
ـــدەو ـــدنی ئم حـــزب،  ھر لم ســـرو بن ـــۆ ســـاک دوای ڕاگیان ، ھشـــت ن

ـــنبیری  ـــاک و ڕۆش ـــدامی چ ـــک ئن ـــوا(کۆم ـــی ھی ـــاوەن دیـــدو ، )حزب ک خ
ـــوونی فیکـــری چپ بـــوون ،  دا١٩٤٣لســـای ، جیـــابوونوەو) ھیـــوا(ل ، بۆچ

ک دەتـــوانین ب یکم ، دامزرانـــد، )کـــۆمی مـــیللت(ڕکخراوکیـــان بنـــاوی 
ـــوردی ـــی ک ـــن، ڕکخـــراوی ســـربخۆی چپ ـــاوزەدی بکی ، ئم ڕکخـــراوە. ن

ــاوی ، ھرلم ســادا ــان بن ــردەوە، )دەنگــی کــورد(بوکراوەیکی ک ب ، بوک
ـــرایوە، دەســـتنووس ـــادا. بودەک ـــان س ـــحمد ، ھر لھم ـــسمد م عبدول
 ڵ(ناســــراو بــــج ــــۆی، )ســــمد من ــــدامی ئم ڕکخــــراوە ل شــــاری ک ، ئن

ـــــاوی ، بوکراوەیکـــــی یک الپڕەیـــــی ب دەســـــتنووس ـــــو ، )بـــــس(بن ب
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دەنگـــی : (تـــا ئـــستاک دانیک ل ھردوو بوکـــراوەک، بداخوە. دەکـــردەوە
ــــس(و ) کــــورد دۆزراو، )بــــینن ــــانی . نتوەو لبر دەســــتدا ن ئو زانیاریی

ـــزی ڕوداوەکـــان راوـــو یاداشـــت و پ ـــاری ن ـــا . . . ھشـــن ھر وردە زانی ھت
بـۆ ئم مبسـت (، ھنـدک دەـن ھر بـوونی نبـووە، )بس(ئمی دواییان 

وانی: بتام گۆمیـدەری ، بورھان حاتح حـی سیاسـی ٢٠٠١-١٩٢٢سـاڕۆ 
  . )١٧٠الپڕە  ،  ٢٠١٢، ھولر، چاپی یکم، و ڕووناکبیریی

لسـ ڕکخـراوو گروپـی مارکـسی ، ی عرەبـی)یکتی تکۆشـین( ڕکخراوی 
ب مبســــتی ، ل ھــــاوینی ھمــــان ســــادا. دادەمزرــــت،  دا١٩٤٣لســــای 
پـاش گفتوگـۆو . دەکن، ەوە)کۆمی میللت(پیوەندی ب ڕکخراوی ، یکگرتن

ک لقکــی : مرجــی کوردەکــان ئوە بــوو. یکــدەگرن، الھردوو، دانوســتاندن
ــضال(کــوردی  ــانی ، )وحــدة آلن ــامیکیش بزم ــکنوەو ڕۆژن ل کوردســتاندا ب

، یکم ژمـارەی ئم ڕۆژنـامی. دەربـکن، )یکتـی تکۆشـین(کوردی بنـاوی 
ــرایوە ک ،  دا١٩٤٤لھــاوینی ســای  ــدەری و (بوک ــونس و ســالح حی ــافع ی ن

بشــ کــوردییکی ئم . سرپرشــتکارو لپرســراوی بــوون، )والعلــی عبــد
ــراوە  خۆیــان ھوەشــاندەوەو نــاوی خۆیــان کــردە ، )یکتــی تکۆشــین(ڕکخ

ئم ،  دا١٩٤٤ل کۆتـــایی ســـای . )حزبـــی کۆمۆنیـــست ل کوردســـتانی عـــراق(
یکتـی (دەبـ ئوەش بگوترـت ک ڕۆژنـامی . خۆی ھوەشـاندەوە، حزبش

یکمـــین ڕۆژنـــامی چپـــی کـــوردیی لمـــژووی ڕۆژنـــامگریی  ،)تکۆشـــین
کـــادیرو سیاســـتمدارە کوردەکـــانی نـــاو ئم حـــزبو ، لم بدواوە. کوردیـــدا
  . درژەیان بخبات کردندا، لبواری ڕۆژنامگریی چپی کوردی، دەرەوەیدا

ــوان ســانل ی کوکــراوە کوردییــانو بم گۆڤــارو ڕۆژنــامنی  گرنگتــرین ئ
ــامگریی چپــی ، دا)١٩٧٥-١٩٤٥( دەرچــووینو دەچــن خــانی مــژووی ڕۆژن

  : دەکرت وا پۆلینیان بکین، کوردییوە
ــامی -  ــازادی( ڕۆژن ــی دەرچــووە) ١٩٤٥(ســای ): ئ دا )١٩٥٩(لســای . بنھن

  . بوکراوەتوە، ب ڕەسمی و ئاشکرا، مۆتی وەرگرتوەو
، ) لقـی سـلمانی-ھرمی کوردستان(راق حزبی شوعی ع:  ئای کارگران- 

  . دەریکردوە، بنھنی
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پـارتی دیمـوکراتی (بای جیـابۆوە ، )١٩٦٤( پاش لکترازان مژووییکی سای 
ـــدام و ، ناســـران، )جاللـــی(ک دواتـــر ب ، ) مکتبـــی سیاســـی-کوردســـتان ئن

ــا ــی بشــک لم ب ــدن، ھواداران ــۆ دامزران ــوون ب ی خریکــی زەمینســازی ب
، )آلنـور(ڕۆژنـامی ڕوونـاکی ، )١٩٦٩(لسـای ، لم پناوەدا. ڕکخراوکی تازە

ــی و ــاری(گۆڤــاری ، ب عرەب ــوردی)ڕزگ بوکــردنوەی . دەردەکــرد، یــان بک
ــارە ــامو گۆڤ ــانی نــو ئم دوو ڕۆژن ــنو گفتوگۆک ــارو ڕەخ ــوون زەمیــن ، وت ب

لسـای ، )تانلینینینـی کوردسـ-کـۆمی مارکـسی(سازییک بۆ دروسـتبوونی 
، ١٩٧٣ تمـــــوزی -ئـــــای ســـــوور(، ش)ڕزگـــــاری(و )آلنـــــور(دوای .  دا١٩٧٠

ــسی ــۆمی مارک ــانی ک ــوێ(، و) لینینینــی کوردســتان-ئۆرگ ــری ن ی حزبــی )بی
  . بوکرانوە،  دا١٩٧٢لسای ،  ھرمی کوردستان-شیوعی عراق

ر ھ، کۆتـــایی ھـــاتنی شۆڕشـــی ئیلـــول، و)١٩٧٥( لدوای کارەســاتی ئـــازاری 
ئمجارەیــان ، دووبــارە خبــاتی چکــداری دەســتی پکــردەوەو، دوای ســاک

ــاتی خبــاتی تــاک حزبــی زەمیــنی ئوە ڕەخــسا ک کۆمــک حــزب و ، لجی
لگڵ بـوونی . بـدەن، درـژە ب کـاروانک، ڕکخراوی جیا جیا دروسـت بـبن و

ــراق و مــی کوردســتانی حزبــی شــیوعی عری مارکــسی(، ھــی-کــۆم  لینینین
ـــۆ ، )کوردســـتان ـــاوەکی ب ـــر ن ـــتان(ک دوات ـــۆمی ڕەنجـــدەرانی کوردس ، )ک
ــراق، گــۆڕدراو ــی شــیوعی ع ــادەی مرکزی حزب ــای قی ــری ، ب ڕیکخراوکــی ت

ـــاوی  ـــستی دیمـــوکراتی کوردســـتان(چپ بن ـــزوتنوەی سۆسیالی ل ســـای ) ب
ڕکخــراوو گروپــی بچــووک بچــووکیتر ، ئیــدی لم بدواوە. دامزرا، دا)١٩٧٦(
توانییــــان کۆمــــک گۆڤــــارو ڕۆژنــــامو ، )١٩٨٥(وســــتبوون و تــــا ســــای در

  :ک گرنگترینیان ئمان بوون، بوکراوە دەربکن
ــای یکگــرتن-  بــای قیــادەی (ڕۆژنــامیک بــوو حزبــی شــیوعی عــراق :  ئ

  . دەریکردوە، ل سوید، ١٩٧٦لسای ، بزمانی کوردی، )مرکزی
، ڕکخــراوی ڕەنجــدەرانی کوردســتان، نــی بـووبوکراوەیکــی نھ:  ڕەنجـدەر- 

  . ھر لم سادا دامزراوە، ئم ڕکخراوە. دەریکردوە، دا)١٩٧٦(ل سای 
، دا)١٩٧٧(لسـای ،  لینینینـی کوردسـتان-کـۆمی مارکـسی:  ئای شۆڕش- 

  . دەریکردوە
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 -ـــۆم لســـای ، )کـــۆمی ڕەنجـــدەرانی کوردســـتان(، گۆڤارـــک بـــوو:  ک
  . دەریکردوە، دا)١٩٧٨(
ک شـــھید ، )تکۆشـــانی ڕەنجـــدەرانی کوردســـتان(ڕیکخـــراوی :  تکۆشـــان- 
لســـای ، ب نھنـــی لشـــاری ســـلمانی، لپرســـراوی بـــوو) رەئـــوف ئـــاکرەیی(
  . دەریکردوە، دا)١٩٧٨(
لســای ،  لقــی ئوروپــا- لینینینــی کوردســتان-کــۆمی مارکــسی:  ڕاپڕیــن- 
  . دەریکردوە، دا)١٩٧٨(
ـــراق: گـــای کوردســـتان ڕ-  ـــی شـــیوعی ع دوای ،  ھرمـــی کوردســـتان-حزب

  . دەریانکردوە، دا)١٩٨٠(لسای ، دەرچوونیان بۆ شاخ
ــوو:  سۆسیالیــست-  ــۆری ب ــارکی تی ــستی کوردســتان(، گۆڤ ــی سۆسیالی ، )حزب

  . دەریانکردوە، دا)١٩٨١(لسای 
، بــووەئۆرگــانی ناوەنــدی حزبــی سۆسیالیــستی کوردســتان :  ڕگــای ئــازادی- 

  . دەرچووە، دا)١٩٨١(لسای 
نـزیکی سـزدە ، دا)١٩٨٢-١٩٨١(بوکراوەیک بـووە لنـوان سـانی :  کار- 

  . ژمارەی لدەرچووە
یــازدە ، دا)١٩٨٥-١٩٨٣(لنــوان ســانی ، )ڕبــازی زەحمتکــشان( گۆڤــاری - 

  . ژمارەی لدەرچووە
ــــای  ــــ(لھنــــاوی ، )١٩٨٥( لس ــــی نیــــشتیمانی کوردس حزبــــی (و ) تانیکت

دوو ڕکخـراوی چپ دروســتبوون ک خۆیــان ل ، دا)سۆسیالیـستی کوردســتان
  :ئمان بریتیبوون ل، دایک چپکانیان ب چپتر دەزانی

ب ڕەســـمی ، دا)١٩٨٥(ھویانـــداو لســـای ) ١٩٨٤(ســـای :  ئـــای شـــۆڕش- 
  . ڕبرایتی دەکردن) مال بختیار(. دروستبوونی خۆیان ڕاگیاند

لســای ، ئیتجــاھی دیمــوکراتی شۆڕشــگ- حزبــی سۆسیالیــستی کوردســتان- 
ئیـدی . دروسـتبوو، )قادر عزیز و عبدولخالق زەنگن(ب ڕبرایتی ، )١٩٨٥(

مــژووی ڕۆژنــامگریی ، ئمـانش ب بوکــردنوەی ئۆرگــان و گۆڤارەکانیـان
ـــان ـــی کوردی ـــرد، چپ ـــدتر ک ـــاوەکو)١٩٨٥(لســـای . دەومن ـــنەوە ت ،  ڕاپڕی

چ لالین ڕکخـراوە شۆڕشـگەکانی سـر ، کۆمک گۆڤارو بوکـراوەی تـر
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ــاتی چکــداری ــانی خب ــازە  ، گۆڕەپ ــی ت ــان لالین ڕکخــراو و دەســتو گروپ ی
  :بریتیبوون ل، بوکرانوە، دروستبوو لنو شارەکانی کوردستاندا

ــوێ-  ــری ن ــوو:  بی ــراق، گۆڤارــک ب ــی شــیوعی ع ، کوردســتان ھرمــی -حزب
  . دەریکردوە، دا)١٩٨٥(لسای 

ل مـــانگی ، بوکراوەیکـــی کۆمۆنیـــستی بـــووە:  سۆســـیالیزم یـــان بربری- 
  . ل سوید دەرچووە، )١٩٨٥(ئابی 

ـــشکوتن-  ـــوو:  پ ـــوری ب ـــارکی تی ـــتان، گۆڤ ـــستی کوردس ـــی سۆسیالی  -حزب
ـــوکراتی شۆڕشـــگ ـــوون ، ئیتجـــاھی دیم ـــر ب ـــشانی (ک دوات تکـــی زەحم حزب

ــــانکردوە، دا)١٩٨٦(لســــای ، )وردســــتانک ــــ . دەری ــــارەی ل ــــنج ژم ــــا پ تنھ
  . بوکراوەتوە

ـــار-  ـــوو:  دەنگـــی کرک ـــراوەیک ب ـــای شـــۆڕش لســـای ، بوک ، دا)١٩٨٦(ئ
  . دەریکردوە

گۆڤارـک بـوو ل بنچیـندا ب زمـانی عرەبـی :  ڕگای ئاشـتی و سۆسـیالیزم- 
ـــوو  ھرمـــی -بـــی شـــیوعی عـــراقچـــاپ کـــوردییکی لالین حز. دەردەچ
  . بودەکرایوە، ل سوریاوە، )١٩٨٦(ل سای ، کوردستان

 ئیتجـاھی -ئۆرگانی ناوەندی حزبـی سۆسیالیـستی کوردسـتان:  ئای ئازادی- 
  . بو دەکرایوە، ەوە)١٩٨٦(دیموکراتی شۆڕشگ بوو و ل سای 

نھنــی ل شــاری ب، )ئــقی ئدیبــانی کۆمۆنیــست(، گۆڤارــک بــوو:  ڕابر- 
ــر ولدەســتنووس ، ھ ــرا(ب ــاد دەک ــی زی ــاربۆن ل ــرایوە) ب ک ــو دەک ل . و ب
عبــدوال (لالین ، )١٩٨٧(لسـای ، ئـقی نــاوبراو. دەرچــووە، )١٩٨٧(سـای 

  . دامزراوە، )جمال کۆشش، نوزاد ئحمد ئسوەد، سلمان مشخڵ
کــــــۆمی (کخــــــراوی ڕ، بوکــــــراوەیک بـــــوو:  ئاســـــۆی سۆســــــیالیزم- 

ــدەکرد، )١٩٨٧(لســای ، ) کۆتــک-تکۆشــرانی کۆمۆنیــست ڕکخــراوی . دەریان
ڕبـــوار ، ڕەحمـــان داود، ســـاالر ڕەشـــید(لالین ، )١٩٨٧(ل ســـای ، نـــاوبراو
گروپـی (،  کـۆنفرانس-ئـای شـۆڕش:  پیامی کرکاران- . دامزراوە، )ئحمد

ــــناو ــــوبکر خۆش ــــمد و ئب ــــاد ئح ــــای، )عیم . دەریــــانکردوە، دا)١٩٨٨ (لس
ـــاوبراو ـــای شـــۆڕش، ڕکخـــراوی ن ـــان ب ، ل ئ ـــوونوەو خۆی ـــا بب ـــای (جی ئ
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  . دەناساند، ) کۆنفرانس-شۆڕش
 -ی شۆڕش:  ئای ،  کۆنفرانس-ئاسا دەریدەکرد، دا)١٩٨٨(ل .  
، دا)١٩٨٩(ل ســـای ، )کــۆمی کرکـــارانی یکــی ئایـــار: ( خبــاتی کرکـــار- 

   .دەریانکردوە
، ب نھنـی، )ئـای شـۆڕش(کـۆمیتی ڕکخـستنی ھولـری :  ئاسۆی کرکار- 

  . دەریانکردوە، دا)١٩٨٩(ل سای ، لناو شاری ھولر
ئــــای (،  بــــوو)ئی ســــ(ڕۆژنــــامیکی قبــــارە گورە :  ئــــای شــــۆڕش- 

  . دەریاندەکرد، دا)١٩٩٠(ل سای ، )شۆڕش
یک ، )١٩٩١(ل زســتانی ، )شــۆڕشئــای (، گۆڤــارکی تیــوری بــوو:  نــۆژەن- 

  . دەریکردوە، مانگ پش ڕاپڕین
بھۆی برقرار بـوونی ئـازادی و نمـانی ، )١٩٩١( ل دوای ڕاپڕینی بھاری 

چنــدین گـروپ و ڕکخـراوی چپـی مــۆدرن ، دەسـتی ڕژـم ل کوردسـتاندا
داری چتمسیاســ یــان برانــی زۆربنزرنــدام و دامئ پــی دروســتبوون ک

لژـر ڕۆشــنایی . سرسـام بــوون، )٢٠٠٢-١٩٥١منـسووری حــیکمت (فـارس 
گرنگتـرین گۆڤـارو بوکـراوەی . خباتیـان دەکـرد، نووسین و وتارەکـانی ئودا

م ڕیکخراواندا، ئم قۆناغبوون، ل مانئ:  
ــــــار-  ــــــامی کرک ــــــوو:  ھوان ــــــراوەیک ب ــــــارانی (، بوک ھســــــتی کرک

ل کۆتـایی ، ڕکخراوی نـاوبراو. دەریاندەکرد، دا)١٩٩١(ل سای ، )سۆسیالیست
  . دامزراوە، دا)١٩٩١(نیسانی 

لســای ، )ڕەوتـی کۆمۆنیـست(ڕکخـراوی ، بوکـراوەیک بــوو:  بـۆ پـشوە- 
  . دامزراوە، دا١٩٨٤لسای ، رەوتی کۆمۆنیست. دەریدەکرد، دا)١٩٩١(
تــاھیر ، کوردســتانھــسوڕاوی بــواری خبــاتی چپ ل :  پیــامی کرکــار- 

  . دەریدەکرد،  دا١٩٩١ل سای ، حسن
کـۆڕو کـۆمڵ و ئـق کرکارییکـان ، بوکـراوەیک بـوو:  سرنجی کرکار- 

  . دەریاندەکرد،  دا١٩٩١لسای 
عبــاس ، خــاوەن ئایــدیای چپ بــوو، گۆڤــارکی ئدەبــی:  ئدەبــی کرکــاری- 

ژمـــــارەی ) ٣٣(. ەکردل شـــــاری ســـــلمانی دەریـــــد،  ١٩٩١لســـــای ، شـــــوان
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  . لدەرچووە
ـــاری-  ـــوو:  پۆلیت ـــراوەیک ب ـــست، بوک ـــی کۆمۆنی ـــای ، ڕەوت ،  دا١٩٩١لس

  . بویدەکردەوە
ب کـوردی ، )کـۆمی خبـاتی سـور(، بوکـراوەیک بـوو:  ڕبازی کـارکر- 
  . دەریاندەکرد، دا١٩٩١لسای ، )کرمانجی خواروو(
 -سک بـوو:  بوکـراوەیـ(، بئـسی کۆمۆنیـستی بی ، )قسـادا١٩٩٢ل  ،

  . دروست بووە، دا)١٩٨٥(ئقی ناوبراو لسای . دەریاندەکرد
ــاران:  دەنگــی بکــاران-  ــر ، دا١٩٩٢لســای  ، ڕکخــراوی یکتــی بک ولھ ل

عبـدوال سـلمان (لالین ، دا)٢/٦/١٩٩٢(ل ، ڕکخـراوی نـاوبراو. دەریانکردوە
  . اوەدامزر، ەوە)مشخڵ

، )یکتــی کرکــارانی کۆمۆنیــست(، بوکــراوەیک بــوو:  شۆڕشــی کرکــاری- 
  . دەریانکردوە، دا١٩٩٢لسای 

ل ھولــــر ، )١٩٩٢(لســــای ، گۆڤــــارکی ئدەبــــی پۆلیتــــاری بــــوو:  نینــــا- 
  . دەرچووە

، بوکراوەیکــی ئنترناسیۆنالیــستی کرکــاری بـــوو:  ھاوپــشتی کرکــاری- 
  . دەرچووە، دا١٩٩٢لسای 

دەنگــی نــاڕەزایتی کرکــارانی چیمنتــۆی شــاری ســلمانی :  دەنگــی کرکــار- 
ژمـارە ، )نووسـری ئم بـابت(بنـدە . بداخوە نازاندرێ کی دەرچووە، بوو

  . بم مژووی دەرچوونی لسر نی، حوتی بینیوە
دەـن  .نازاندرێ کی دەرچـووە، بوکراوەیک بوو:  کرکارانی کۆمۆنیست- 

  . س ژمارەی لدەرچووە
ــــگ-  ــــوو:  زەن ــــراوەیک ب ــــدەرچووە، بوک ــــارەی ل ــــژووی . یک دوو ژم م

دەرچوونی دیار نی .  
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  :ڕۆژھتی کوردستان*  

چمکـــی چپ و کۆمۆنیـــستی لنـــو کـــۆمگی ،  ل ڕۆژھتـــی کوردســـتاندا
ـــ. دەگڕـــتوە، حزبـــی تـــودەی ئـــران(بـــۆ ، کوردیـــدا اکبیرو کۆمـــک ل ڕوون

-حزبـی دیمـوکراتی کوردسـتان(ک دواتـر ھـاتونت ڕیـزی ، تکۆشرانی کـورد
ــران ئ( ، ــاتی سیاســییان ل ــودە(ســرەتای خب ــی ت . دەســت پکــردوە، ەوە)حزب

دوو سیاســتمداری دیــاری ، دکتــۆر عبــدولەحمان قاســملو و غنــی بلوریــان
ئوان ، وات .بــووە، وە)حزبــی تــودە(ســرەتای کــاری سیاســییان ل ، کــوردن و

، دا)شـــا(ل ســـردەمی حـــوکمی . باکراونـــدکی چپ و کۆمۆنیـــستیان ھبـــووە
کـۆمی (، )١٩٦٩(کۆمک گروپ و دەستی ھگری ئایـدیای چپ لسـای 

ب ڕەسـمی ڕادەگینـن و درـژە ، ) کـۆم-زەحمتکشانی کوردستانی ئـران
  . دەدەن، ب خباتی سیاسی

ـــ ب ڕبرایتـــی ، دا١٩٧٩سالمی ئـــران لســـای  پـــاش ئوەی ک شۆڕشـــی ئی
نکــوی ل مــاف نتوایتیکــانی کــورد ، دەســت دەگــرت دەســت، )خــومینی(

ـــاڵ ، دەکـــات ـــی دیمـــوکراتی کوردســـتان(لپ ـــران-حزب ـــری ، ) ئ ک ھگـــری بی
ــــوو ــــی ب ــــاریخوازی نتوەی ــــورد، ڕزگ ــــری ک ــــی ت ــــک خک ــــی (، کۆم حزب

دادەمزرـنن و لسـر ڕبـازی ، دا١٩٨٣ای لسـ، ) کـۆم-کۆمۆنیستی ئران
لپنـاو بنبکردنـی چوسـاندنوەی چینـایتی و برقرار ،  لینینیزم-مارکسیزم

ــانی سۆســیالیزم درــژە ب خبــاتی خۆیــان ، کردنــی کۆمگــایکی ئــازادو بنیاتن
  . دەدەن

ــــزب و کــــۆم( دوای ئم  ــــسوری حــــیکمت(، ی)ح ، دا١٩٩٠لســــای ، )من
ک دواتر کـاریگری کـردە سـر ، دادەمزرنت، )مۆنیزمی کرکاریڕەوتی کۆ(

لژـــــر ڕۆشـــــنایی . کۆمـــــک گنجـــــی ڕۆژھت و باشـــــوری کوردســـــتان
کۆمـــک دەســـتو گـــروپ و ڕکخـــراوی کۆمـــۆنیزمی ، نووســـینکانی ئودا

کۆمــک ، لالین ئم کــۆمڵ و حــزب چپــاندا. ھــاتن دامزرانــدن، کرکــاری
  : نموونی، گۆڤار بوکرانوەبوکراوەو 

ل ، )حزبـی تــودەی ئــران(بوکــراوەیک بــوو ): نــامی مـردم(یــان ، )مـردم (- 
، ئم بوکـراوەی. بویـدەکردەوە، ب زمانی کـوردی، دا)تاران(ل ، ١٩٧٩سای 

  . چاپی فارسیشی ھبوو
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ســـــازمانی ئینقالبـــــی زەحمتکـــــشانی (، بوکـــــراوەیک بـــــوو:  شـــــۆڕش-
  . بویدەکردەوە، ب زمانی کوردی، دا١٩٧٩ل سای ، ) کۆم-وردستانک
 -ــام ــوو:  خبرن ــراوەیک ب ــستی (، بوک ــی کۆمۆنی ســازمانی کوردســتانی حزب

  . بویدەکردەوە، ب زمانی فارسی، دا١٩٧٩لسای ، ) کۆم-ئران
ب ، دا١٩٨٣لســای ، ھمــان ســازمانی نــاوبراو، ڕۆژنــامیک بــوو:  پــشەو- 

  . بویدەکردەوە، زمانی کوردی
ب زمــانی ، دا١٩٨٥ل پــایزی ، گۆڤــارکی ئدەبــی کرکــاری بــوو:  پــشنگ- 

  . بودەکرایوە، وە)کۆم(لالین ، کوردی

  
  :ڕۆژئاوای کوردستان *  

پـارتی دیمـوکراتی (ھر لگڵ لکترازانـی ، دا)سـوریا( ل ڕۆژئاوای کوردستان 
باـک لم ، ناوەڕاسـتی شسـتکانی سـدەی ڕابـردووەوەل ، )کورد ل سـوریا
دوای . ناسـاند، خۆیـان ب ھگـری بیـری چپ و سۆسـیالیزم، پارت جیـابۆوەو

ــــروپ و ڕکخــــراوی چپ، ئوان ــــک گ ت، کۆمــــاو و ــــان ، چ ئوانی لن ی
ــرد، ئوانی ل دەرەوەی وت ــان دەک ــد، خباتی ــان ڕاگیان ، دروســتبوونی خۆی

  :ل نموونی
ل شـاری ، ئم گـروپ ل ڕۆژئـاوای کوردسـتان:  گردانا مارکسیستن کـورد- 
ب زمــانی ، )پـشنگ(یـان ب نــاوی ، کــۆمیتی، گۆڤــارکی ئدەبـی، )عفـرین(

  . بودەکردەوە، دا١٩٧٦لسای ، کوردی
ڕۆژنــامیکی سیاســییان ب ، ل ئمانیــادا، ١٩٧٧لســای ،  ھمــان ڕکخــراو- 

، )١٩٨٠(ک تــا ســای ، بــو دەکــردەوە، ب زمــانی کــوردی، ) ڕاســتڕیــا(نــاوی 
  . توانراوە دوازدە ژمارەی لدەربکن

پارتیــــا (، گۆڤــــارکی سیاســــی و کولتــــوری ســــان بــــوو): آلطریــــق( ڕــــک -
رەبـی، )سۆسیالیستا کورد ل سوریزمـانی کـوردی و ع ی ، بسـادا١٩٧٧ل ،

  . دەریاندەکرد
ـــتراکی-  ـــووڕۆژنـــامی:  االش ـــا سۆسیالیـــستا کـــورد ل (ئۆرگـــانی ، ک ب پارتی

ی . بـوو) سـوریسـا سـوریا، دا١٩٧٨ل رەبـی لزمــانی ع وە، بودەکــرایب .
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. لوێ بردەوام بـووە، شونی دەرچوونی بـۆ ئمانیـا گواسـتراوەتوەو، دواتر
  . دەرچووە، دا١٩٩٩ی ل ئیلولی )١٤٥(ژمارە 

ـــسار (-  ـــق الی ـــد(و ) طری ـــر الجدی ـــش)فک ـــاوای ، ی ـــی ل ڕۆژئ ـــانی عرەب ب زم
  . دەرچووین، کوردستانوە

  
  :باکوری کوردستان *  

ل ژـر کـاریگری پـارت سۆسیالیـست ،  لم بش سـتراتیژییی کوردسـتاندا  
یکمـــین ڕۆژنـــامی ھگـــری ئایـــدیای چپ و ، و کۆمۆنیـــستکانی تورکیـــادا

، ) ینـی ئـاکیش- نـوێڕیبازی(ب ناوی ، دا١٩٦٦لسای ، سۆسیالیستی کوردی
وردە وردە ، دوای ئوە. ەوە بوکـــراوەتوە)مـــحمد علـــی ئســـن(لالین 

، دا)پــــارتی سۆسیالیــــستی تورکیــــا(ئو کــــوردە چپــــانی ک ل ڕیزەکــــانی 
ــقرەو ، دا١٩٦٩لســای ، لگڵ ھنــدک چپــی تــورک، خباتیــان دەکــرد ل ئن

ـــوری شۆڕشـــگی ڕۆ(، ئیـــستانبول  دۆغـــو دەڤرمچـــی -ژھتیانکـــانی کولت
زۆربی . بوویـان دامزرانـد، )ۆ. ک. د. د(ک کـورتکراوەکی ، )کولتور ئۆجاغی

ھر زوو ل شـــــارەکانی بـــــاکوری . ھرە زۆری ئنـــــدامکانی کـــــورد بـــــوون
. د(پـاش . دەسـتیان ب خبـات کـرد، لقیـان کـردەوەو لنـاو خکـدا، کوردستاندا

، دا)١٩٧٥-١٩٧٤(لنــوان ســانی ، رھنــدک چاالکڤــانی سیاســی تــ، )ۆ. ک. د
ـــــدنی  ـــــوری دیمـــــوکراتی شۆڕشـــــگ(دامزران ـــــۆمی کولت  دەڤرمچـــــی -ک

ســاڵ ، ئیــدی لم بدواوە. دامزرانــد، یــان)دەمۆکراتیــک کولتــورو دەرنگــلری
، لالین کوردەکـانوە، گروپ و ڕکخـراوی کۆمۆنیـستی و چپ، لدوای ساڵ
  : نموونی، دادەمزران

ـــا -  ـــتان پارتی ـــستا کوردس ـــا-سۆسیالی ـــسمبری :  تورکی د ن ، ١٩٧٤لالیل
  . دامزرا، و چند ھڤاکی ترەوە)کمال بورکای(
زیـــاتر دەرکوتـــن و ، دا١٩٧٦لســـای :  رکخـــراوی ڕزگـــاری کوردســـتان- 

: جیــاببوونوە وەک، پـشتر لچنــد گروپکـی جیــا جیـادا، ئنــدامکانی. ناسـران
  . )یانی کولتوری شۆڕشگی ڕۆژھت(، )اپارتی کرکارانی تورکی(
  . دامزراوە، دا)١٩٧٧-١٩٧٦(ل سانی :  ڕکخراوی کاوە- 
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  . دروست بووە، دا١٩٧٨لسای :  کۆمی تکۆشین- 
پـــارتی پـــشنگی : (ک دواتـــر نـــاوەکی بـــۆ،  پـــارتی کرکـــارانی کوردســـتان- 

   .دامزرا، دا١٩٧٨لسای ، گۆڕدرا) کارگری کوردستان
ـــــتان-  ـــــارانی کوردس ـــــارتی کرک ـــــی : ک. ک.  پ- پ ـــــدوال (ب ڕبرایت عب

  . دامزرا، دا١٩٧٨لسای ، ) ئاپۆ-ئۆجالن
،  لینینـی بــوو-جـوالنوەیکی مارکــسی:  تڤـگری سۆسیالیـستی کوردســتان- 

ـــوو ـــان ب ســـربخۆیی کوردســـتان ھب ـــاوەیک لگڵ . باوەڕی ، )ک. ک. پ(م
ک ھـــزی چکـــدارییان ھبـــوو ک لژـــر نـــاوی ھنـــد. نوانیـــان خـــۆش بـــوو

ڕۆژنامیکیـــان بنـــاوی . خباتیـــان دەکـــرد، )لشـــکری ڕزگـــاری کوردســـتان(
  . دەردەکرد، )دەنگی وت(

کخـراوانم ڕموو ئربازی ،  ھنـی و نـاوە ، ١٢/٩/١٩٨٠تـا کودەتـای سـنھ ب
  :ئم گۆڤارو ڕۆژنامانیان دەردەکرد، ناوەش ب نیمچ ئاشکرا

،  تورکیــا-پارتیــا سۆسیالیــستا کوردســتان): ئۆزگورلــوک ۆلــو(یــا ئــازادی  ڕ- 
  . بویدەکردەوە، ب زمانی تورکی و کوردی، دا١٩٧٥لسای 

لســای ، )بــاکور/ لینینیــا کوردســتان-مارکسیــستن(ڕکخــراوی :  بروســک- 
  . بویاندەکردەوە، ب زمانی کوردی و تورکی، دا١٩٧٧

لسـای ،  تورکیـا-تیا پـشنگا کارگریـا کوردسـتانپار:  پشنگ بۆ شۆڕش- 
  . بویان دەکردەوە، دا١٩٧٧

لسـای ، )ڕکخـراوا مارکسیـستن شۆڕشـگرا کوردسـتان: ( ئم چی بکیـن- 
  . بویاندەکردەوە، ب زمانی کوردی و تورکی ل ئمانیا، دا١٩٧٨

دا ل ١٩٧٧ی لســا،  تورکیــا-پارتیــا سۆسیالیــستا کوردســتان:  ڕۆژا وەالت- 
ل ئمانیـا درـژەی ، ١٩٧٩لسـای ، پاش قدەغکردنی. تورکیا بویدەکردەوە

  . ب بوکردنوەدا
،  ل تورکیــا١٩٧٨بــۆ یکم جــار لســای ، ڕیکخــراوی کــاوە): کــاوە( کاڤــا - 

ـــدەکردەوە ـــوردی و تـــورکی. بوی ـــر گواســـترایوە ســـویدو بزمـــانی ک ، دوات
  . بودەکرایوە

ــا ڕ-  ــاری ئ ــا کوردســتان: زگ ــانی ، دا١٩٧٩لســای ، ڕکخــراوی ڕزگاری بزم
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ـــدەکردەوە ـــورکی بوی ـــارکی عســـکری. ت ـــان ســـاڵ ب بی ، ھر زوو لھم
  . قدەغ کرا

ب زمــانی تــورکی لســای ، پــارتی کرکــارانی کوردســتان:  ســرخوەبوون- 
  . دەریدەکرد، ١٩٧٩

ـــان ـــی ج،  دوای ئوەی کودەتاچییک ـــان ئڤـــرین(نراڵ ب ڕبرایت ل ، )کنع
دەســـتیان ، کودەتــای ســربازییان ئنجامــداو، دا١٩٨٠ی ئیلــولی ســای ١٢

، پـش ھمـوو شـتک کوتـن گیـانی حـزب و ڕیکخـراوە چپکـان، گرت دەست
ـــوان ســـانی . ب تـــایبتیش کوردەکـــان نـــدە ، دا)١٩٨٣-١٩٨٠(ل زیـــاتر ل حڤ

ل سـای . ن سیاسـتمداریان ل سـدارەدابدەیا. زیندانی کرد، ھزار کوردیان
ل مــاددە ســی ئم دەســتورەدا . دەســتورکی تازەیــان نووســیوە، یــشدا١٩٨٢
ھمـوو جـۆرە زمـانکی تـر بـۆ قـس کـردن و ، جـگ ل زمـانی تـورکی: (ھاتووە

ــــیلتکی یک قوارەیو . قدەغی، نووســــین ــــا خــــاک و م ــــی تورکی دەوت
: یـشدا ھـاتووە)٤٢(ھروەھـا ل مـاددەی . )ورکییدابش نابت و زمانکشی تـ

ـــانون ( ـــت ک ب ق ـــک ب زمان ر بگـــادرێ ئ ـــگی پن ک رـــراوەی ھـــیچ بوک
  . )قدەغ کرابت

ـــوکم عســـکرتارییدا ـــزانی ک ،  لســـایی ئم دەســـتورو ح ـــگ ک ئم دەن
 یــان گۆڤارکیــان، ڕۆژنــام، دەبیــستران و نــاوە نــاوە، جاروبــار لمــالو لوال

ــــردەوە ــــا، بودەک ــــان. ئمش نم ــــان چپک ئوانی ، بشــــی زۆری چاالکڤ
، ئوان. توانیــان تورکیـا جبھــلن و ڕوو ل ئوروپــا بــکن، زینـدانی نکرابــوون

. درژەیـان ب خبـاتی سیاسـی و کولتـوری شۆڕشـگی خۆیانـدا، ل ھندەران
ــازەی وەک ــد ڕکخراوکــی ت ــستن کوردســتا: (چن ــا کۆمۆن ــا (و ) نیکتی پارتی

ـــتان ـــستن کوردس ـــان)پ. ک.  ک-کۆمۆن ـــد، ل دەرەوەی وت، ی ئم . دامزران
ـــای ئیلـــول ـــاوەوەی ، دروســـتبوون، ڕکخـــراوانی پـــش و دوای کودەت چ ل ن

ـــــدەران، وت ـــــارو ، ب گـــــورەی دەرفت و زەمینســـــازی، چ ل ھن ئم گۆڤ
  :بوکردۆتوە، ڕۆژنامانیان

ـــ:  دەنگـــ کوردســـتان-  ـــستن کوردســـتان پارتی لســـای ، )پ. ک. ک(ا کۆمۆن
  . بویان کردۆتوە، بزمانی تورکی ل ئمانیادا، دا١٩٨١
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ب ، ل ئمانیــا، ١٩٨٢پــارتی کرکــارانی کوردسـتان لســای :  سـرخوەبوون- 
  . دەریکردوە، کوردی و تورکی

ب ، ل ســــوید، ١٩٨٣پــــارتی کرکــــارانی کوردســــتان لســــای :  برخــــودان- 
  . دەریکردوە، ردی و تورکیکو
، دا١٩٨٧لســــای ، یکتیــــا کۆمۆنــــستن کوردســــتان:  راســــتیا کوردســــتان- 

  . بویانکردۆتوە، بزمانی تورکی ل ئمانیادا
، ل ئمانیـا بزمـانی کـوردی، دا١٩٨٨لسـای ، رکخراوی کاوە:  ئا یکتی- 

  . بویکردۆتوە
ـــــست-  ـــــۆمیتی ن:  تکۆشـــــینا سۆسیالی ـــــدی ڕکخـــــراوی ک تکۆشـــــینا (اوەن

  . بویانکردۆتوە، ل وتی سوید، بزمانی کوردی، )سۆسیالیست
ــانی :  کوردســتانلی مارکسیــست-  ــستی کوردســتان(ئۆرگ ــزوتنوەی کۆمۆنی ) ب

  . بوبۆتوە، بزمانی تورکی ل بریتانیادا، ١٩٩٠لسای . بووە
، دا١٩٧٦لسـای ، بخۆوەک خونـدکارکی چپـی سـر، یـش)کندال نزان (- 

  . بوکردۆتوە، دا)پاریس(ل فڕەنسا ، بزمانی کوردی، )ئازادی(گۆڤاری 
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  ئنجامم

ــــی  (لالین ، ھنــــان و بوکــــردنوەی فیکــــری چپ ل کوردســــتاندا) ١( حزب
  . ھاتۆت کوردستان، ەوە)شیوعی عراق

کـۆمی (ڕکخـراوی ، یکم ڕکخراوی چپ لسرانـسری کوردسـتاندا) ٢ (
پـشتر ل ڕیـزی ، ئنـدامکانی. دروسـتبووە، دا١٩٤٣ک لسـای ، بووە، )میللت

  . خباتیان کردوە، دا)حزبی ھیوا(
، ڕۆژنـــام، گۆڤـــار: (ناوونیـــشانی) ٦٧(، دا)١٩٩٣-١٩٧٥(ل نـــوان ســـانی ) ٣ (

، ی ھگـری فکـری چپ و کۆمۆنیـستی ل کوردسـتان و دەرەوەیـدا)بوکـراوە
ــــووین ــــووەو ژمارەیــــان ، دەرچ ــــوری کوردســــتاندا ب ک زۆرترینیــــان ل باش
 یــشتۆتناوونیــشان و) ٤٠(گ ،زمــانی کــوردی بــووین مووشــیان بوانــی . ھئ

  . )٥: ڕۆژھت، ٦: ل ڕۆژئاوا، ١٦: ل باکور: (تریش
ئوانی : لڕوی ئو زمانـــانی ک بوکراوەکانیـــان پـــ بوکـــراوەتوە) ٤ (

شـش ب کـوردی و :  بـاکور-:  ئوانی تـر.  بـووینھمـووی کـوردی، باشور
  . پنج ب تورکی، س ب کوردی، تورکی

  . یک کوردی و عرەبی بووە، دوو ب کوردی، س ب عرەبی:  ڕۆژئاوا- 
یک ب فارســــی و ، دوو ب کــــوردی، دوو ب زمــــانی فارســــی:  ڕۆژھت- 

  . کوردی بووە
  . بووە، قبارەی فۆلسکاپ، قبارەی زۆربی ناوونیشانکان) ٥ (
ھنــدک ل بوکراوەکــان بدەســت نووســراونتوەو تیراژیــان ســنوردار ) ٦ (

  . بووە
) ٧ (ســـییک ـــاک ـــی ت وـــا چـــوار ھ ـــر لالین ڕکخـــراوی ، ســـ ت ئوانی ت

  . بوکراونتوە، سیاسییوە
) ٨ (یـــان گۆڤـــاری ، رۆژنـــام)کۆشـــینتـــی تکپـــی ، )یی چم ڕۆژنـــامکیب

  . دادەنرت، کوردی ل سرتاسری کوردستان
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ستگکانی ڕۆژنامگریی کوردی وو
ری بادیناندالدەڤ  

(1950-1993)  

ـــگی جـــوگرافییوە   ـــان ئم دەڤرەی ک لڕوی پ ـــووە؛الی ، بادین وا ھکوت
باشــووری ڕۆژھت؛نــاوچی . باکور؛بۆتــان و ھکــاری بــاکوری کوردســتان

ڕۆژئاوا؛حســـکو . ا؛ســـنووری پارزگـــای موســـباشـــووری ڕۆژئاو. ســۆران
بـۆت خـای ، )زـی گورە(ھروەھا ڕووباری . قامیشلوی ڕۆژئاوای کوردستان

، )بھـــدینی(خـــککی ب بـــادینی. جیـــاکرەوەی نـــاوچی ســـۆران و بادینـــان
ــافن ــادینی. دەئاخ ــانجی ژووروو، ب ــالکتی کرم ــانی دی ــووە زارەک ــک لبچ . یک

دا بـــۆت )١٩٦٩(ک لســـای، ە)دھـــۆک(شـــاری ، دینـــانســـنتری نـــاوچی با
ــی لگڵ شــاری موســدا ھی. پارزگــا جــاران ، ئم دەڤرە ســنوورکی فراوان

. خـککی ڕوویـان لم شـارە دەکـرد، بۆ بازرگانی کردن و کین و فرۆشـتن
ک دەســــتی ســــرکوتکردن و ، ھروەھــــا یکــــک لم دەڤرانی کوردســــتان

ــــی زوو گ ــــشتوتتعریبکردن ــــاری. ی ــــی بھ ــــا ڕاپڕین ــــدن و ، )١٩٩١(ت خون
بشــوەیکی سـرەکی ھر بزمــانی عرەبــی ، سیــستمی پروەردە، نووسـین
ــــووە ــــوردی لم دەڤرەدا، ھر لبر ئوەش. ب ــــامگریی ک ــــی ڕۆژن ب ، بزاڤ

، بۆ دەستنیـشانکردنی خـای دەسـتپک. درەنگوە کوتۆت سرپ و دەرکوتن
ــــامگریی ، اغ بــــۆتوەئوەی تــــا ئــــستاک ســــ ئوەی؛ک یکم کــــاری ڕۆژن

 . ی)ئاکرێ(بوکراوە یان ڕۆژنامی، کوردی
ـــاکرێ   ـــاکرێ ، ئ ـــامیتی شـــاری ئ ـــوو لالین قائیمق ـــان ب ـــامیکی ھفت ڕۆژن

. بــــوو)١٩٨٨-١٩١٤شــــاکر فتــــاح(خــــاوەن و سرنووســــری. بودەکــــرایوە
امــانجی ڕۆژنــامک زتــر ب ئ. نـاوبراو ئم کــات قائیمقــامی قزای ئــاکرێ بـووە

مبستی ھوشیارکردنوەی نتوەیی و پاک و خاون ڕاگرتنی شـارو ژیـنگو 
ئو ب . گیانــــدنی ھواڵ و ئاگادارییکــــانی حکــــومت بــــووە ب ھاوتییــــان

ـــییوە ـــۆی دەینووس ـــردو ل شـــون ، دەســـتختی خ ـــاپی دەک ـــایپایتر چ ب ت
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ـــانی شـــاردا ـــاکرێ ب دیوارەک ـــانی ئ ـــارەی ئم . ھدەواســـرا، دیارەک یکم ژم
ل یژمــــــارە دە دواژمــــــارە بــــــووەو . دا دەرچــــــووە)١٥/٩/١٩٥٠(ڕۆژنــــــام

١"دەرچووە، دا)١٥/٩/١٩٥٠(ل" . 
ــــــاح ــــــدا، شــــــاکر فت ــــــک و لشــــــوەی کتبک رگبی لــــــارەک ، ھر دە ژم

 . ل بغدا چاپ و بوکردۆتوە، )١٩٨٤(لسای
دوو بوکـــراوەی تـــر ، دائیـــدی پـــاش ھشـــت ســـاڵ خامۆشـــی لم دەڤرە  

، )الـــــصرخ( یکمیـــــان؛. دەردەچـــــن، دا)١٩٥٨(لســـــای، بزمـــــانی عرەبـــــی
لیــژنی یکتــی گــشتیی قوتابیــانی حزبــی شــیوعی ، بوکراوەیکــی نھنــی بــوو

، )الغــد(دووەمیــان؛. دەریــدەکرد، لخونــدنگای ئامــادەیی کــاوە ل دھــۆک، عــراق
ــــۆک ــــوو ئامــــادەیی دھ ــــد، بوکــــراوەیک ب ــــستوپنج . ەکرددەری لمــــاوەی بی

لم دەڤرەدا ، بوکـــراوە، ڕۆژنـــام، گۆڤـــار) ١٠(تنھـــا، دا)١٩٧٥-١٩٥٠(ســـادا
، ١٩٦٣الثقــاف، ١٩٥٨الــصرخ، ١٩٥٨الغــد، ١٩٥٠ئــاکرێ(دەرچــووین ک ئمــانن؛
ـــــــی کوردســـــــتان ـــــــدم، ١٩٦٧دەنگ ـــــــشکفتن-التق ـــــــا، ١٥/١/١٩٧١پ ، ١٩٧١چی

ــی، ١٩٧٢ڕەوشــن ــ گش، ١٩٧٣ھیڤ ــارو . "٢)"١٩٧٣چرای ــی ئم گۆڤ لدەرکردن
ــراق و ، ڕۆژنامــاندا ــی شــیوعی ع ــاک کســی و ڕکخــستنکانی حزب ــی ت وھ

ھر ، ڕۆکـی برچاویـان بینیـوە، پارتی دیموکراتی کوردستان و قوتابخانکـان
 . ئوانیش خاوەنیان بوون

ـــراق و ســـرکردایتی    تی عـــوم ـــوان حک ـــتاندنی ن ـــاش تکچـــوونی دانوس پ
ــابوونی شــڕوسیاســی ئم کــاتی ، جــارکی تــر. خــامۆش بــوونی،  کــوردو برپ

ــــان . شــــۆڕش ل کوردســــتاندا ھدەگیرســــتوە، دا)١٩٧٦(لســــای ئمجارەی
ھر . دروسـت دەبـن، چندین حزب و ڕکخـراوی سیاسـی، لجیاتی تاک حزبی

لپـــاڵ حـــزب سیاســـیی . یکو بوکـــراوەو گۆڤـــارو ئۆرگـــانی خۆیـــان دەبـــت
ــشدا ــشییکانڕکخــ، نھنیکانی ــی و پی ــسۆری ، راوە مدەن ــر ســبرو سان ژل

، )١٩٩١-١٩٧٥(لنـــوان ســـانی. کـــاری ڕۆژنـــامگریی خۆیـــان دەکن، ڕژـــم
ک یکمیــان ، بیــستوپنج ناوونیــشانی تــازە دەردەچــن، لمــاوەی شــازدە ســادا

لیـژنی ڕۆشـنبیری ل ، الوان؛بوکراوەیکـی مانگـان بـوو. ە)الوان(بوکراوەی
یکم ژمــارەی بزمــانی کــوردی و . دەریــدەکرد، ەبرتی الوانــی دھــۆکبڕــو
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ــــــــــی ــــــــــامری چــــــــــاپ، عرەب ، ب ئ
ژمـــارە . دا دەرچـــووە)١٩٧٥(لنیـــسانی

. دەرچــووە، دا)١٩٧٧(دوازدەی لســای
 ــــی ــــرە زەمن ــــانی ئم فت بوکراوەک

، ١٩٧٥الوان(ئمـــــــــــــــــــــــــــــانبوون؛ 
الغـــــد ، ١٩٧٨الـــــشعل، ١٩٧٦الـــــشموع
النــــصیر ، ١٩٨٠پیــــڤ، ١٩٧٨المــــشرق
ئلنــدا ، ١٩٨١فجرالنــصیر، ١٩٨٠الثقــافی

، ١٩٨١متــــــــین ، ١٩٨١پـــــــشمرگی
، ١٩٨٢االنتفاضـــــــــــ، ١٩٨١ھـــــــــــرور 

فتنرکیاســـــــــــــگازیـــــــــــــا ، ١٩٨٣ڕ
دۆزا ، ١٩٨٣بھــدینان، ١٩٨٣خونــدکارا

دەنــــــگ ، ١٩٨٤االنتفاضــــــ، ١٩٨٣گل 
ــــا الوان ، ١٩٨٥دەنگــــ م ، ١٩٨٤ڤدان

ــــــابور ــــــد، ١٩٨٦خ ــــــا ، ١٩٨٦الراف گازی
ــــــــــدکارو  ــــــــــق ، ١٩٨٦الوانخون طری

ـــــار ، ١٩٨٧دھـــــۆک، ١٩٨٦االتحـــــاد اخب
 . )١٩٨٨متین

ــــــــــــــــی    ل دەســــــــــــــــتپکی ڕاپڕین
یـــــــــش تـــــــــاوەکو )١٩٩١(بھـــــــــاری

ـــستویک ، )١٩٩٣(ســـای ـــات بی ک دەک
ناوونیــــــشان لدەڤری ) ٢٧(، مانــــــگ

 دەرچـــــووین ک ئمـــــانن؛، بادینانـــــدا
، ١٩٩١خــــــــــــابوور، ١٩٩١بۆتــــــــــــان (

، ١٩٩١پــــال سربســــت، ١٩٩١تیــــرۆژ
دەنـــــــــگ ڤدانـــــــــا ، ١٩٩١صاتاالنـــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــدکارو الوان ، ١٩٩١خون
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ــــرس، ١٩٩١ســــرھلدان ــــصات، ١٩٩١نوخــــازی، ١٩٩١پ ــــادار، ١٩٩١االن ، ١٩٩١ئ
، ١٩٩٢خالخـالۆک، ١٩٩٢چلنـگ، ١٩٩٢االتحـاد، ١٩٩١االعتصام، ١٩٩١سرەدان
، ١٩٩٢ڕاســـــتڕێ، ١٩٩٢میـــــدیا ، ١٩٩٢ئـــــاکرێ، ١٩٩٢فولکـــــان، ١٩٩٢نورۆز

ــــوێ  ــــس، ١٩٩٢بردەڕەشــــی ن ــــا ئی ــــد ، ١٩٩٢چپر، ١٩٩٢المیبزاڤ ، ١٩٩٢ئلن
 . )١٩٩٢مھاباد ، ١٩٩٢پرلمان

   ریی کــــوردی لگــــژووی ڕۆژنــــامی مم پانۆرامــــایوەی ئبــــۆ کــــۆکردن
دەتـوانین زۆر بکـورت داتاکـان بم شـوەی پـۆلن بکیـن و ، دەڤری بادیناندا
  بیانخین ڕوو؛

ـــای دەســـتپکوە// یکم تنھـــا دە ، )١٩٧٥(ایتـــاوەکو ســـ، )١٥/٧/١٩٥٠(لخ
کـوردی ، ناوونیشان دەرچـووین رەبـی و چواریـان بزمـانی ع؛ چواریـان بک

) ئــاکرێ(وعرەبــی و دوو دانیــان ب کــوردی بــووین ک ئوانیش؛ڕۆژنــامی
ـــا(و ـــووین) چی ـــستوپنج ســـای تواودا. ب ـــاوەی بی ـــشان ، ل م ـــا دە ناوونی تنھ

دەرچووین .ر دوو ساڵ و نیوک دەرچووە، کواتا؛بۆ ھنھا ناوونیشانت . 
، لمــاوەی شــازدە ســادا، )١٩٩١(ەوە تــاوەکو ئــازاری)١٩٧٥(ل ئــازاری//دووەم

بیـستوپنج ناوونیــشانی جــۆر بجــۆر دەرچــووین ک؛ نــۆزدە دانیــان ب نھنــی 
لالین حـــــــــزب کوردســــــــــتانی و 

. لشــــاخ دەرچــــووین، عراقییکــــان
ــــــر  ژــــــشیان ل شــــــش دانی تری

. ژمـــــدا دەرچـــــووینسانـــــسۆری ڕ
ـــوان  ی مـــاوەی نوانچ١٩٥٠(پـــ-

چـــــــاکی ڕۆژنـــــــامگریی ، )١٩٧٥
کـــــوردی زۆر بجـــــۆش و گـــــوڕتر 

ــــــووە ــــــگ و ، ب ک لھر حوت مان
ــــووە ــــشانک دەرچ ــــدا ناوونی . نیوک

 ی کم زمانــــــــــــــــــــــــانڕووی ئل
 وکراوەکانیـــــــــــــــــــان پـــــــــــــــــــب
بوکــراونتوە؛دوازدە دان کــوردی 
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ھــا چــوار دان ســربخۆ بزمــانی کـــوردی تن، نــۆ دان عرەبــی، و عرەبــی
بووین . 

ـــــازاری//ســـــیم ل مـــــاوەی ، )١٩٩٣(ەوە تـــــاوەکو ســـــای)١٩٩١(ل مـــــانگی ئ
ـــدا ـــستویک مانگ ـــین و ، بی ـــازادی ڕادەرب ـــوونی ئ ـــن و برقرارب ـــاش ڕاپڕی پ

ھروەھـا نمـانی ڕژـم ، خۆڕکخستن ل حزب و ڕکخراوی سیاسی جیا جیادا
ــاوەی ب، لم دەڤرەدا ــدالم ــستویک مانگ ــراونتوە، )٢٧(، ی ــشان بوک . ناوونی

زۆر خراتـرو ، گشـکردنک، )١٩٩١-١٩٧٥(ب براورد کردن بمـاوەی نـوان
لھر ، ئگر لمـاوەی دەسـتپکی شۆڕشـی تـازە تـا ڕاپڕیـن. برچاوتر بـووە

ئوا ل بیــستویک مــانگی ، یک بوکــراوە دەرچووبــت، حوت مانــگ و نیــودا
لم بیـستوحوت  . بوکـراوەیک دەرچـووە، ل ھر سـ ھفتیکـدا، داڕاپڕین

ــــی ــــان کــــوردی و عرەب ــــشانانی ســــردەمی ڕاپڕیندا؛ســــزدە دانی ، ناوونی
 . س دانیان بزمانی عرەبی بووین، یازدەیان تنھا کوردی

 
 ئنجام؛؛

، یچـاالکی ڕۆژنـامگریی کـورد، قۆنـاغ لدوای قۆنـاغ، لھرس قۆنـاغکدا-
زتـــر گرنگـــی بزمـــانی ، لگڵ فراوانبوونیـــشی. فراوانتـــرو ھکـــشاوتر بـــووە

م زمانوکراوەکان بوە، کوردی داوەو بتوکراونب . 
ـــــاغی- ـــــازاری(لقۆن ـــــشانی ھمالینی، دا)١٩٩٣-١٩٧٥ئ  پنجـــــاودوو ناوونی
ـــی، سیاســـی( ـــدکاری، ئدەب ـــی، خون ـــایبت، پروەردەی ـــۆنی ت . دەرچـــووە، )ب

دەتـــوانین وا پۆلینیــان بکیـــن؛ بیـــستوپنج ، مــانی دەرچوونیـــانوەشلڕووی ز
پــازدە دان . ک دەکــات نیــوەی ســرجم ژمارەکــان، دان کــوردی و عرەبــی

 . دوازدە دان عرەبی. کوردی
ــی ب ، لســرەتای کــاروانکدا- بوبــوونوەو خواســت لســر زمــانی عرەب

ک ، اکگراونــدی خــۆی ھبــووەھــبت ئمش ھۆکــارو ب، پــلی یکم بــووە
لم ، دیارترینیـــــان خونـــــدن و نووســـــین و پرۆســـــی پروەردەو فرکـــــردن

ھاوسـیتی ، وـای ئمش. تا ڕاپڕین ھر بزمانی عرەبـی بـووە، دەڤرەدا
 . کارکردەی خۆی ھبووە، عرەب و فراوانبوونی پرۆسی تعریب



 
71 

دەبــت دان ، گی ڕاپڕینــدالمــاوەی بیــستویک مــان، لگڵ ھمــوو ئمانشــدا  
ــــدا ــــواری ڕۆژنامگریی ــــوردی لب ــــانی ک ــــانی زم ــــین ک بکارھن وەدا بنب ،

ـــووە ـــدا نب ـــازادی و . لجگـــای خۆی ـــوونی ئ ـــاغکو برقرارب بگـــورەی قۆن
 . نھاتۆت دی، خواستکانی پاراستنی زمانی کوردی، حوکمی خۆسرتی

ــبت ڕاپڕیــن- کردن و زیــاتر ، ھشــی گکان و پرۆســکردنــی ناوونیــشان
لم . ک ھموو کسـک ھسـتی پـدەکات، خراتر کردووە، بکوردی کردنیانی
، ١٩٩١لسـرەتای سـدەی بیـستموە تـا ڕاپڕینـی سـای(ڕووەوە دەگوترت؛

لھموو ناوچکانی دەڤری بادیناندا ب بوکـراوەی ڕۆشـنبیریی و حـزبییوە 
ن ھشـتیان بزمـانی عرەبـی دەرچـوون و بوکراوە دەرچووە لوا،  ٢٢تنھا

کچــی پــاش ڕاپڕیــن تنھــا . پنجیــان بزمــانی کــوردی و عرەبــی دەرچــوون
 ڕۆژنـامو گۆڤـار لم دەڤرەدا دەرچـوون و کـاریگریی ٨٢سـادا ١٥لماوەی 

 . "٣)"گورەیان ھبووە
لخــستن . ی ڕۆژنامنووسـ)ئحــمد میـرە(خـاوەنی ئم بۆچـوونی سـرەوە 

بــــــۆی ل . بھداچوونــــــک بدی دەکم،  ئم داتــــــایی نــــــاوبراوداڕووی
حز دەکم لبــارەی ، ک تــایبت ب دەڤری بادینــان، پراوــزی ئم بــابتدا

، ئو. ڕاســـتییکی بـــخمڕوو، پرەگرافـــی یکمـــی بۆچـــوونکی نـــاوبراودا
ـــاتی دەرچـــوونی یکم ڕۆژنـــام(پیوای؛لســـرەتای ســـدەی بیـــستموە  ک

تـــــــاوەکو ڕاپڕینـــــــی ، )ئیـــــــسماعیل-دا، ١٩٥٠لدەڤری بادینـــــــان لســـــــای 
ــووە، )١٩٩١(ســای ــراوە دەرچ ــستودوو بوک ــا بی ، )٣٥(کچــی لڕاســتیدا، تنھ

وکراوەیب . 
 

 سرچاوەکان؛؛
جمال خزندار؛ئینسکلۆپیدیای ڕۆژنامگریی کوری، برگی یکم، ئلف، چاپخانی (1)

 . ٥٩، ٥٨، ل ٢٠١١حاجی ھاشم، ھولر، 
- ١٩٥٠ناوی بوکراوەکان ل؛وەسفی حسن ڕدنی؛ڕۆژنامگریا دەڤرا بھدینان (2)

 . ، وەرگیراون٢٤-١٥، ل٢٠٠٦، چاپا ئک، چاپخانی حاجی ھاشم، ھولر، ٢٠٠٥
ئحمد میرە؛کاریگریی بزوتنوە ڕۆشنبیری و ئدەبی کوردییکان لسر کۆمگای (3)

 . ٢٢٦-٢٢٥، ل٢٠١٢، چاپی یکم، سلمانی، ٢٠٠٣-١٩٧٠دستان کوردی باشووری کور
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  ڕۆژنامگریی چوار پارتی کوردستانیی
)  ١٩٩٣- ١٩٧٥(  

  

حزبــــی ، پــــارتی دیمــــوکراتی کوردســــتان،   یکتــــی نیــــشتیمانیی کوردســــتان
ئم چـوار حـزبی ، پارتی کرکارانی کوردسـتان،  ئران-دیموکراتی کوردستان

 گشــــپدان و دەومنــــد کردنــــی کــــاروانی ل، ســــ پــــارچی کوردســــتان
ــدا ــامگریی کوردی ــووە، ڕۆژن ــان ھب ــرە ، ڕۆکــی کاریگری ــایبتیش ل فت بت

لم ھمــوو پــارت و ڕکخــراوە سیاســییانی . دا)١٩٩٣-١٩٧٥(زەمنــی ســانی
ــداری کوردســتاندا ــاتی سیاســیی و چک ــانی خب ــۆی ئم چــوار ، ســر گۆڕەپ ب

  -نک؛چو، حزبمان ھبژاردووە
ئنــــدام و الینگــــرو ھواداری زۆریــــان ،  لڕووی بــــنکی جمــــاوەرییوە-

یبــــــووەو ھش. ھمل بــــــواری چــــــاالکی سیاســــــیی و کــــــاری ، جــــــگ ل
ــشمرگایتیدا پ ، ــر وەشــاندن ل ــدن و زەب ــووە ل تۆقان ــان ھب ــی کاریگری ڕۆ

 ب  ناچارکردنیــان ک دان-ھنــدک جــار-ڕژــم داگیرکرەکــانی کوردســتاندا و
 ئگر بــۆ کــاتکی کم و تــاکتیکیش -داخــوازیی ڕەواکــانی نتوەکمانــدا بنــن

  . -بوو بت
کــــــــشی ڕەوای ، بھــــــــۆی ئم حزبــــــــانوە،  لڕووی سیاســــــــییوەش-  

زتــــر ئاشــــنای شــــقامی ئوروپــــی کــــراوەو ، )بتــــایبتیش لدەرەوە(کــــورد
کشوانی بۆ ڕەوابوونی کر کر، ھاریکاری و سۆزی ئبدووەدەست .  

 ڕبرە پل یککانی ئم حزبـان بـوونت ناسـنامیک بـۆ نتوەکمـان و -  
ـــــندراوە ـــــر ناس ـــــشک زت وە کوانـــــۆی ئ ـــــان ھی . بھ  ئگر -کم بگ

نــاوی تابـــانی و ،  -ســرەداوکی لگڵ سیاســت و خونـــدنوە ھبووبــت
  . بارزانی و ئۆجالن و قاسملوی نبیستبت

  -تا ئـت ھدا بگۆشی لیـان کـۆنترۆڵ کـردووە، مکوان گۆڕەپانر ئھ ،
یـان بـنک ، نمـوونی باشـووری کوردسـتان، جا چ ب ڕگای ھبـژاردنوە بـت

  . فراوانی جماوەرەکیان وەک ئوەی باکور و ڕۆژھت
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ــاوی ئم چــوار حــزب دنــین وەنبــت ڕۆــی حــزب و ڕکخــراوە ،   ک تنھــا ن
بکـو تنھـا ئوان وەک ، نادیـدە بگـرین،  ل خباتی چکداریداسیاسییکانی تر

ئم چـوار . لبر ئم ھۆکـارانی ک ئاماژەمـان پکـردوون، نموون وەرگیراون
ــا ئم ناوونیــشان ڕۆژنامگرییانیــان بوکــردبتوە ک ، حــزب وەنبــت تنھ

، شیان دەرکـردووەزۆر ناوونیـشانی تریـ، نا. . . ئم لخوارەوە باسیان دەکین
ر نییسوانی لوخۆ ناوی ئم ڕاستبـژاردوون . بمـان ھواننھـا ئت مئـ
یــان ئوان خــاوەنی ڕاســتقینی بــ ، ک ڕاســتوخۆ نــاوی ئوانــی لســرە

، دەنــا؛ ھر یکــک لم چــوار حــزب ناوھــاتیی بگــری. . . ئمــالو ئوالی بــوون
نمـــــــوونی؛ ، یـــــــان ھیچنـــــــدین ڕکخـــــــراوی پیـــــــشیی وابســـــــت بخۆ

. ، مافناسـان، ھونرمنـدان، مامۆسـتایان، )خوندکاران(قوتابیان، )ژنان(ئافرەتان
ــاد. . . .  ــاوی . ت ڕاســت ئم ڕکخــراوان بانگشــی ســربخۆبوون دەکن و ن

ـــابت و ، نانووســـن، حزبکانیـــان لســـر بوکراوەکانیانـــدا وەلـــ لمیـــانی ب
یـان لم کاتـانی ک . ڕوونتـر دەبـنوە، سـتییکانڕا، ھوست و وتارەکانیانـدا

 کانیــان بڕن حزبــدەپخت و ناســک و چارەنووســسازدا تکی ســم ، قۆنــاغئ
کخراوانوە، ڕمینس ن، بخاوەن دەککانیان بحزب خۆیان ل .  

  
  

  یکتی نیشتیمانیی کوردستانن
  

ئــــاد معــــسوم و فو. ھر یک ل مــــام جالل و د، ٢٢/٥/١٩٧٥  ل ڕکوتــــی 
ـــوونتوەو ، دا)دیمشـــق(لشـــاری ، عبـــدولەزاق عزیـــزو عـــادل مـــوراد کۆب

یکمـین بیـانی . دامزرانـدووە، یان)یکتیی نیشتیمانیی کوردستان(ڕکخراوی
 زرانــدنیان لیانــدنی دامرمــی راگوە، دا١/٦/١٩٧٥فوکــردۆتوەی . بپــاش ئ

ــــسی( ــــۆمی مارک ــــی کوردســــتان-ک ــــزو(و ) لینین ــــستی ب وتنوەی سۆسیالی
ـــتان ـــوکراتی کوردس ـــدی ب ، )دیم ـــی(پیوەن ـــازە دامزراو دەکن) یکت ئم ، ت

،  دا١٩٩٢تـا بسـتنی یکم کـۆنگرە لسـای. ڕکخراوە دەبـت نـیمچ برەیک
پــاش ئم . خبــاتی کــردووە، وەک ڕکخراوکــی نــیمچ برەیــی بیــروڕا جیــاواز

کخــراوی سیاســی خــ، کــۆنگرەیک ڕی و ئایــدۆلۆژیاو بــۆتــام اوەن یک برن
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ل ھگیرسـاندنوەی . تـا ئـستاک سـ کـۆنگرەی بسـتووە. پیەوو پرۆگـرام
ــدا ــووە، شۆڕشــی نو ــاریگرو برچــاوی ھب ــاوەڕی ب سۆســیال . ڕۆکــی ک ب

یتی ھیـــۆم ـــی ک ـــوکرات و عدالت ـــات ، دیم ـــژە ب خب ناوەشـــدا درم پل
  . دەدات

گڕووی کــــاری ڕۆژنــــاموە  لرارە(، رییلــــشم ، )ئوکــــراوەی ئم بکی
کخراوەیکخراوە بووە. ڕم ڕتـشرینی . ئۆرگانی ناوەندی ئ م ژمـارەی لکی
تـا کۆتـایی ، یکتـی. ل دیمشـق دەرچـووە، بزمانی عرەبی،  دا١٩٧٥دووەمی
، گۆڤـــار و ڕۆژنـــامو بوکـــراوەی ب زمانکـــانی؛ کـــوردی) ٤٦(، ١٩٩٢ســـای 

ـــــی ـــــزیئین، عرەب ـــــدی، گلی ـــــراوەی . دەرکـــــردووە، ئمـــــانی، ھۆن دوا بوک
ـــامی ـــراوان. ە)ئلئیتحـــاد(ڕۆژن ـــوردی)٣٠(، ئم بوک ـــانی ک ـــان بزم ب ) ٩(، ی
ـــی ـــزی) ٤(، عرەب ـــدی) ٢(، ب ئینگلی ـــووین) ١(، ب ھۆن ـــانی ب یـــازدە . ب ئم

ڕیزبنــــدی بوکراوەکــــانی . دەرچــــووین،  دا١٩٩٢ و١٩٩١دانیــــان لســــانی
ــشرارە (بم شــوەیی؛ ، کتــی ب پــی کــاتی ــوێ ، ١٩٧٥ئل ، ١٩٧٦ڕبــازی ن

ـــای ، ١٩٧٧بالغـــی عســـکری ، ١٩٧٧زی ســـپارک ،  ١٩٧٦دەنگـــی یکتـــی ئ
ــــۆم، ١٩٧٧لتینــــسل ، ١٩٧٧شــــۆڕش  ، ١٩٧٨ ســــوید -ڕاپڕیــــن،  ١٩٧٨ک
وروپـــــا -کـــــۆمـــــراق ، ١٩٧٨ ئی کوردســـــتانی عنـــــاموا١٩٧٨ھ ،ئـــــا-
ھوانــــامی کوردســــتان ل ، ١٩٧٩ئمانیــــا -دــــر فــــونک،  ١٩٧٩ئمریکــــا

ئلخنــادق ،  ١٩٨٠ کوــت-ئلخلــیج، ١٩٨٠ ئوروپــا -ڕۆژنامکــانی ئوروپــادا
ــــــزووتنوە ،  ١٩٨٠ ــــــوت کوردســــــتان، ١٩٨٠ب ــــــک ئ ــــــدا-دەڤۆن ، ١٩٨١ ھۆن

ــــست  ــــشمرگ ، ١٩٨١سۆسیالی ــــسبوع، ١٩٨٢پ ــــن ،  ١٩٨٢ســــوت ئلئ راپڕی
، ١٩٨٣کــــوردایتی ، ١٩٨٣کۆســــار، ١٩٨٢ھۆنــــدا. ریا ســــو-ئلئیتحــــاد، ١٩٨٢

ـــسار، ١٩٨٣ھوـــست ،  ١٩٨٣ســـنگر ـــاح ئلئن ـــا -کیف دەنگـــی ، ١٩٨٣ئوروپ
ڕزگـاری ، ١٩٨٤ڕۆشـنبیری ، ١٩٨٤ئمریکـا -زی تۆرخ، ١٩٨٣شۆڕشی عراق 

ــا-زی کوردســتان فۆکــوس، ١٩٨٧ ســوید -ئرکــی نــوێ، ١٩٨٥ ،  ١٩٨٩ بریتانی
، ١٩٩١سـرھلدان ،  ١٩٩١بـابگوڕگوڕ،  ١٩٨٩مریکـا ئ-ئسترەی کوردسـتان

ــــــوێ  ــــــامی ن ــــــابگوڕگوڕ کرکــــــوک ، ١٩٩١پی ــــــسام، ١٩٩١ب ،  ١٩٩١ئلئیعت
ـــی ، ١٩٩٢دھـــۆک -ئلئیتحـــاد، ١٩٩٢کوردســـتانی نـــوێ  ، ١٩٩٢سیاســـتی دەول

  . )١٩٩٢ ھولر -ئلئیتحاد،  ١٩٩٢کوردستان تایمز، ١٩٩٢ دھۆک -پرلمان
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  پارتی دیموکراتی کوردستانن
  

ـــارتی دیمـــوکراتی کوردســـتان ـــراق-  پ ـــی ، ع لشـــاری ، ١٦/٨/١٩٤٦ل ڕکوت
ــــدا ــــاواز، بغ ــــی ســــ ئاڕاســــتی جی ــــامی یکگرتن ــــد ســــرۆک (ل ئنج چن

بــاتگکی خشــیرەتدارو ڕوونــاکبیری ناسیۆنالیــست، عتمــک سیاســکۆم ،
چنــــــد ســــــرکردەو ڕوونــــــاکبیرکی ھگــــــری بیروبــــــاوەڕی مارکــــــسی و 

خـاوەنی شۆڕشـی . دامزراندنی خۆی ڕاگیانـد،  کۆنگرەیکدال، )سۆسیالیستی
یکـــــک ل الین کاریگرەکـــــانی شۆڕشـــــی  نـــــوی . ە)١٩٧٥-١٩٦١(ئیلــــول

  . تا ئستاک سزدە کۆنگرەی بستووە. )١٩٩١-١٩٧٦(گلکمان 
ـــدنوە ـــستگکیان،  لڕووی ڕاگیان ئ ل ـــراق(جـــگ ـــی کوردســـتانی ع ، )دەنگ
یکم . ژنــامو بوکــراوەی ھم چشــنی بوکــردۆتوەکۆمــک گۆڤــارو ڕۆ

ئۆرگـــانی ناوەنـــدی پـــارتی ، )ڕزگـــاری(. ڕزگـــاری بـــووە، )پـــارتی(بوکـــراوەی 
،  دا١٩٤٦یکم ژمــارەی ل ئیلــولی. ە- پاشــان کوردســتان-دیمــوکراتی کــورد 

ـــووە ـــم باســـی لـــوە . دەرچ ـــیی ک ئ ـــرە زەمن ـــراوەی ئم فت یکم بوک
بوکراوەیکـــی ھواـــی وەرزیـــی ،  زۆزک. ە)زۆزک(، )١٩٩٣-١٩٧٥(دەکیـــن

ـــوو ـــانی ، ب ـــا ب زم ـــتان ل ئمانی ـــوکراتی کوردس ـــارتی دیم ـــای پ ـــی ئوروپ لق
ژمـــارە ششـــی دەکوـــت ئم فتـــرەیی ک ئـــم . دەریکـــردووە، عرەبـــی

ب چــــوار الپڕە ، دا١٩٧٦ژمــــارە شــــش ل شــــوباتی . لســــری دەدوــــین
دوای .  بوکـــراوەی پـــارتیی ل شۆڕشـــی گونـــدائم یکمـــین. دەرچـــووە

 ک دەبـوو لسـری -ی خبـات )٥٢٦(ژمارە . دت) خبات(رۆژنامی ، زۆزک
شـــــایانی گـــــوتن؛ . دەرچـــــووە، دا١/٧/١٩٧٦ل ، -٥٢٨بنووســـــرابای ژمـــــارە 

دوا ژمــارەی خبــات بــووە ک لدوا ڕۆژەکــانی شۆڕشــی ئیلــول ، )٥٢٧(ژمــارە
دەرچووە،  دا١٩٧٥ل .  

لســرەتای شۆڕشــی نوــوە تــا کۆتــایی ســای ،  پـارتی دیمــوکراتی کوردســتان
ــــان ، بوکــــراوەی دەرکــــردووە) ٢٣(، ١٩٩٢ ــــوانین بم شــــوەی پۆلینی ک دەت

ــا-صــدا خبــات، ١٩٧٦خبــات ، ١٩٧٦ ئمانیــا -زۆزک(بکیــن؛  ،  ١٩٧٦ ئوروپ
رگـــشمزمـــانی ئینگلیـــزی-پوروپـــا - بریکـــا -زاگـــرۆس، ١٩٧٧ ئم١٩٧٨ئ ،
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ـــار کوردســـتان  ، - ل دوو چـــاپی جیـــاوازی کـــوردی و عرەبـــی- ١٩٨٠ئخب
ـــــا -والت،  ١٩٨١متـــــین،  ١٩٨٠ســـــفین گۆڤـــــاری شـــــھیدانی ، ١٩٨٢ئوروپ

، ١٩٨٣دەنگــی کوردســتان ، ١٩٨٣لوبنــان -صــدا کوردســتان ، ١٩٨٢کوردســتان 
 -کوردسـتان تـودەی، ١٩٨٥ئزمـ ، ١٩٨٤ ئران -ڕزگاری، ١٩٨٤باب گوڕگوڕ 

 -ئلئنــسات، ١٩٩١ دھـۆک -ئلئنـسات، ١٩٨٨ئخبـار متـین ، ١٩٨٧یکـا ئمر
-مھابـاد، ١٩٩٢ ئـران -سپدە، ١٩٩٢دەروازە ، ١٩٩١سرەدان ، ١٩٩١ئاکرێ 

ـــی و . )-؟-ســـلمانی ـــوردی و عرەب ـــانی؛ ک ـــارتی  ب زمانک ـــانی پ بوکراوەک
ـــــــووین ـــــــان ل دەرەوەی کوردســـــــتان)٨(دانیدا؛ ) ٢٣(لم . ئینگلیـــــــزی ب دا ی

روەھــــــــا . دەرچــــــــووینکانی ) ٥(ھســــــــا شــــــــیان لدا١٩٩٢ و١٩٩١دان  ،
دەرچووین .  

  
  ئران-حزبی دیموکراتی کوردستانن

  

ل شــاری ، )قــازی مــحمد(ب ڕبرایتــی پــشوا ، ١٦/٨/١٩٤٥  ل ڕکوتــی 
چنـدین . دیمـوکرات، خـاوەن دیـدگاو ئایـدۆلۆژی نتوەیـی. دامزراوە، مھاباد

یکم کـــــاری . ڕوویــــداوە، ل ڕیزەکانیـــــدا، ون و لکتــــرازانجــــار کرت بـــــو
م حزبریی ئگی ، ڕۆژنامکوردسـتان؛ ئۆرگـانی .  بـووە)کوردسـتان(ڕۆژنـام

، ١١/١/١٩٤٦یکم ژمـارەی ل .  ئـران-ناوەندی حزبی دیمـوکراتی کوردسـتان
ــاد ــوان . دەرچــووە، ل شــاری مھاب نل م حــزبوکــراوەی ئم بک١٩٧٥(ی-

ل ، ١٩٧٥ەی ک ل مــانگی تــشرینی یکمــی )کوردســتان(بــریتیی لم ، دا)١٩٩٣
پـــاش . ل بغـــدا دەرچـــووە) ١٩٧٥-١٩٧١(کوردســـتان ل . بیـــروت دەرچـــووە

ــاری داخوازییکــانی  ــر ب ژ ــن ــادە نــابن بچ ــزب ئام ــی ئم ح ئوەی ک ڕبران
ریــم ک. کوردســتان ل بغــدا دادەخــرێ و چیتــر بــو نــابتوە، ڕژمــی بعــس

برگـــی ، ١٩٧٩ -١٩٧٥ل بیرەوەرییکـــانم (ل کتبـــی؛ ، لم بـــارەیوە، حـــسامی
لالین ، ١٥/١/١٩٧٥ڕۆژی (دەنووســــت؛ ، دا)٩ل، ١٩٩١، ســــتۆکھۆم، پــــنجم

ـــتان ـــامی کوردس ـــاب ڕۆژن ـــدین ک ن ـــان ڕاگیان ـــابراتوە پی ـــاپ و ، موخ چ
لــی ئمریکـــا یــان دەبـــ دژی مال مــستفا بنووســـن و ب عمی. بوبــکنوە
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  . )ئم پاش باس و لکۆینوە بیارماندا ک ڕۆژنامک ڕابگرین. ناوی برن
، پـاش ئوەی ل بغـدا قدەغ دەکرـت،  بگورەی گانوەکی حسامی بت
ــکن ــاپی ب ــار دەدەن ل ســوید چ ــت. بی وــک ناک ــش ڕوــار . ل ئمجــارە بی

بــۆی؛ دواجــار دەیــبن ل . رتلوــش ســرناگ، دەدەن ل ئمانیــا چــاپی بــکن
ـــروت چـــاپی دەکن ـــروت دەرچـــووە. بی ـــارەیی ک ل بی ـــانگی ، ئو ژم ل م

ی ھمــان برگــی )٦٤(حــسامی ل الپڕە . دەرچــووە،  دا١٩٧٥تــشرینی یکمــی
ــدا دەنووســت؛  ــن (بیرەوەرییکانی خــاوەن چاپخــانک دۆســتی ســالح بدرەدی

سـراوی ڕکخـراوە ئرانییکـانی چـاپ ڕۆژنـامو نوو، پیتی فارسـی ھبـوو، بوو
  . )میسری بوون، کرکارەکانی چاپخان. دەکرد

ــاتوە،  بداخوە ــی ناک ــروت ، کریمــی حــسامی ڕوون ــارەیی ک ل بی ئم ژم
ئـم پـاش سـیرکردن و . زنجیرەی ژمارە چندی لسرە، چاپ و بوبۆتوە

یچ ئنجامکمـــان ھـــ، گڕان بدوای ســـرچاوەگلک لبـــارەی ئم ژمـــارەیوە
ـــــوو ـــــاۆزترین ســـــاغکردنوە. دەســـــتگیر نب ـــــامی ، ئ ســـــاغکردنوەی ڕۆژن

ل ، چـونک ل کـات و سـاتی جیـا جیـا، ە ب ھمـوو قۆناغکـانییوە)کوردستان(
ڕۆژنامیکی کـۆچر بـووە ھر ، ڕۆژنامک. بو بۆتوە، شونی جۆر بجۆر

لی لکترازانکانیــشی ئوە ل مســ. چنــد ژمــارەیکی ل شــونک دەرچــووە
درـــــژەی ب دەرکردنـــــی ، چـــــونک  ھر الینو ب ھمـــــان نـــــاو، ھر گڕێ
ھمــــان ژمــــارە ل ، ژمــــارەی وا ھی ل بغــــدا دەرچــــووە. داوە، کوردســـتان

دووبــارە بوکـراوەتوەو ئدرەســی ، یــان سـوید، وتکـی تــری وەک فڕەنـسا
ــــــرە ــــــانی لس ــــــن. . . ئم وت ــــــۆم، م ــــــاری خ زۆر بدوای ئم ، یک بب

دەســـــت ، بم ئنجـــــامکی دروســـــت و دخۆشـــــکرم، مســـــلیدا گڕاوم
  . نکوتووە

ـــوکرات ـــی دیم ـــارە ،   حزب ـــاش ئم ژم ـــروت)کوردســـتان(پ ـــا ســـای ، ەی بی ت
ــردووە) ١٥(، )١٩٩٣( ــشی دەرک ــراوەی تری ــانن؛ ، بوک ــورد(ک ئم ــی ک -دەنگ

زانیـاری ، ١٩٧٩مھابـاد -واپـش، ١٩٧٩ تاران -دەنگی کوردستان، ١٩٧٩تاران 
رگشمپ- ھید، ١٩٧٩سنش- کـانی کوردسـتان، ١٩٧٩ بانوازمـانی -ھ ب 

ـــووە ـــسی ب ـــسا -فرەن ـــی ، ١٩٨٠ فڕەن نکرۆز ، ١٩٨١کلشـــین ، ١٩٨١یکت
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ـــــارارات ، ١٩٨١ ـــــام، ١٩٨٤ی ســـــرماوەز ٢٦، ١٩٨٢پنـــــگ ، ١٩٨٢ئ  -نووچن
 ئوروپـا -مطبوعـات فارسـی زبـانبازتاب وقائیع کردستان در ، ١٩٨٤فڕەنسا 

لم . )١٩٩١ فڕەنــسا - ب زمــانی فڕەنــسی بــووە-کوردســتان د ئــران، ١٩٩١
)١٦ (وکـــراوەیتـــاران و پاریـــسدا، ب یـــان لش دانشـــ ،زمـــانی . دەرچـــووین

ــوردی ــان؛ ک ــسی، فارســی، بوکراوەک ــووین، فڕەن ــشان ل . ب ــرین ناوونی زۆرت
ڕاپڕینـــی ، لم ســادا. رەیــان پـــنج دانیدەرچـــووین ک ژما، دا١٩٧٩ســای 

خۆیـان ، خکـی کوردسـتانیش توانیبوویـان خۆیـان، خکی ئران ل ئارادا بـوو
  . بڕوە ببن

  
  )کا. کا. پ(پارتی کرکارانی کوردستان  

  

ــاپۆچتی ل ســای  ــازو فکــری ئ دەســت ، وە١٩٧٦  ســرەتای ســرھدانی ڕب
، لژـر نـاوو گـرووپ و بـازنی جیـا جیـادا، دوو سـای سـرەتایی. . . پدەکات

بیــــار دەدەن چیتــــر ب پرتوازەیـــــی و ، لم بدواوە. خباتیــــان کــــردووە
ک دووانیـان کـچ ، کس)٢٣(بـۆی؛ ب ئامـادەبوونی . گرووپ گـرووپ نمنـنوە

ی )لـیج(ی سـر ب قزای )فـیس(ل گونـدی ، ٢٧/١١/١٩٧٨ل ڕکوتـی ، بوون
دەبسـتن و ھر لوـش ) دامزرانـدن(یکم کـۆنگرە ، )ردیـاربک(شاری ئامد

، شــدا١٥/٨/١٩٨٤ل  . ڕادەگینــن، )پــارتی کرکــارانی کوردســتان(دامزرانــدنی 
ئم پـــارت؛ بـــۆ بدەســـت ھنـــانی مـــاف . خبـــاتی چکـــداری دەســـت پـــدەکن

باوەڕیـــان ب فکـــرو ، زەوتکراوەکـــانی نتوەکمـــان ل بـــاکوری کوردســـتاندا
ـــدۆلۆژی ـــی-مارکـــسی(ای ئای ـــی. ھی)  لینین ـــایتی و نتوایت ـــاتی چین ب ، خب

ــــــدنوە. یکوە گرــــــدەدەن ــــــاتی ڕاگیان کۆمــــــک گۆڤــــــارو ، لڕووی خب
ــان دەرکــردووە ــای . ڕۆژنامی ــوونت خــاوەنی کن ــارتی کــوردین ک ب یکم پ

یکـک ، )ڕۆژنـام، گۆڤـار(بۆ دەست نیشانکردنی یکم بوکراوەیـان. ئاسمانی
ــــان  ــــنرە دیارەکانی زرــــدام و دام ــــک(ل ئن ــــل بای ــــت؛ ) جمی ــــاتی (دە خب

ــین کــۆنفرانس ل ســای ــم ب یکم ــاموانیی ئ ــان ١٥/٧/١٩٨١ڕۆژن  ک ل لوبن
ل کۆنفرانسی یکمـدا ئو بیارەمـان وەرگـرت ک ئـم . دەست پدەکات، بوو

ـــن ـــا دەربخی ـــامی ســـرخوەبوون ل ئوروپ ـــامی ئو . ڕۆژن ـــارەدال ئاک ، بی
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یکمـین ڕۆژنـامی . ھڤان کاریان کـرد سـرخوەبوون ل ئوروپـا دەرچـوو
رخوەبوونرە ســڤــگم تن جــودی(. ئســ؛ حوانئــاگر، بــ ک لــژوویم ،

، دیمــانیک لگڵ جمیــل بایکـــدا، نھنــی و خــۆڕاگری بــزووتنوەی ئــاپۆچی
ی جمیــل بایــک ە)ســرخوەبوون(ئو . )٤٢٩ل، ٢٠١٤، ســلمانی، چــاپی ســیم

ــار، ســرەتا ل فــۆرمی ڕۆژنــامدا بــووە، باســی لــوە دەکــات . دواتــر بــۆت گۆڤ
یکم ژمـارەی . ئۆرگانی کۆمیتی ناوەنـدی پـارتی کرکـارانی کوردسـتان بـوو

 ڕە) ٢٠(بــــی ، الپ ــــانوونی دووەم ــــولن(لشــــاری ، ١٩٨٢ل ک ــــا)ک ، ی ئمانی
ــوردی ــانی ک ــانجی ژووروو(بزم ــی-کرم ــورکی)ڕنووســی التین . دەرچــووە، و ت

الپڕە ل شـــوباتی ) ٢٠(ی ب )٢(ژمـــارە . نـــرخکی یک مـــارک و نیـــو بـــووە
الپڕە ل مـانگی دـسمبری ) ٢٤(ی ب )١٢٠(ژمـارە . دەرچووە، دا١٩٨٢سای 
ـــومتی . دەرچـــووە، دا١٩٩١ ـــاش ئوەی ک ب شـــوەی ڕەســـمی لالین حک پ

 ــاوە ل ــارت قدەغ دەکرــتچاالکییکــانی ئ، دا٢٦/١١/١٩٩٣ئمانی ــنکو ، م پ ب
  . بۆ ھۆندا دەگوازرتوە، )سرخوەبوون(بارەگای ئم ئۆرگانش 

مڕای ئــو،  برخوەبوون(ئــوە دەکــات)ســمیــل بایــک باســی لم ، ەی جکی
ـــی ـــارت نی ـــامگریی ئم پ ـــاری ڕۆژن ـــارتی . ک ـــامگریی پ ـــاری ڕۆژن یکم ک

ل زینـدانی شـاری ) کـا. کـا. پـ(انیانی ەی ک زیند)سرخوەبوون(ئو ، ناوھاتی
ــــــاب( ــــــازی عنت ــــــسی ، )غ ــــــانکردووە، دا)١٩٧٩(ل مای ــــــک ک ئم . دەری کات

. کـا. پـ(شش مانگ بسر دامزرانـدن و ڕاگیانـدنی ، بوکراوەی دەرچووە
ب دەسـتی ، ەی ک ل زیندانـدا ئامـادەکراوە)سـرخوەبوون(ئو . دا تپڕیوە)کا

یکم . ەرەوەی زینـــــدان کـــــۆپی کـــــراوەو دابشـــــکراوەل د، نووســـــراوەتوە
ـــورکی ـــانی ت ـــارەی بزم ـــسی ، ژم ـــارە . دەرچـــووە، دا١٩٧٩ل مای ی دوا )٤(ژم
ــولی  ــووەو ل ئیل ــارە ب ــارەک. دەرچــووە، دا١٩٧٩ژم ل ، پاشــان ھر چــوار ژم

دووەم بوکــــراوەی ئم . جــــاپ و بوکــــراوەتوە، ل ئمانیــــادا، برگکــــدا
ــارت؛ ــ) ھوار(پ ــک دەســت . ووەب ــل بای ــش ئم بروارەی ک جمی ھواریــش پ

کرمـــانجی (بزمـــانی کـــوردی ، ھوار؛ ڕۆژنـــامیک بـــوو. نیـــشانی کـــردووە
ــــی-ژووروو ــــاری دیــــاربکر، و تــــورکی)ڕنووســــی التین ــــدانکانی ش ، ل زین

ــــوش(. دەردەچــــوو ــــدەر دورم ــــای و حی ــــاد کونت ــــوم دۆغــــان و فرھ زم( ،
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، دا١٩/٨/١٩٨٠ژمــــارەی ب ھشــــت الپڕە ل یکم . سرپرشــــتییان دەکــــرد
جـارکی تـر . دەرچووە، دا٢/٩/١٩٨٠دوا ژمارە بووەو ل ، )٣(ژمارە . دەرچووە

، دا٥/٤/١٩٨١ل ، )١(ل ئمانیـــــا بم شـــــوەی چـــــاپ کـــــراونتوە؛ ژمـــــارە ، 
  . دەرچووە، دا٢٤/٤/١٩٨١ل ، )٢(ژمارە . دەرچووە
 واترخوەبوون(  کــــ)ســــ ــــدانی غ ــــابەکی زین ــــاری ، ازی عنت ــــین ک یکم

ەکی زینــــدانی )ھوار(، دووەم کاریــــشیان. ڕۆژنــــامگریی ئم پــــارت بــــووە
، دەبــت ســیمین کــار، ەی جمیــل بایــک)ســرخوەبوون(ئم . بــووە، دیــاربکر

ئم گۆڤــارو ڕۆژنامانشــیان بــو ، پــاش ئم ســ بوکــراوەی. نک یکمــین
، ١٩٨٣ بـاکوری کوردسـتان -پشمرگ، ١٩٨٣ئمانیا -برخوەدان(کردۆتوە؛ 

 زینـدانکانی -شـڤکا برخـودان، ١٩٨٩ زینـدانی ئیـستانبوڵ -دەنگی کوردستان
ــا  ــا، ١٩٨٩تورکی ــا -کــورد ئ ــدانکانی -ســرھلدانا کوردســتان، ١٩٩٢ ئمانی  زین
پـنج ، لم نـۆ ناوونیـشانی باسـمان کـردن. )سای چاپکردنی نزانـراوە-تورکیا

  . دەرچووین، س دانشیان ل ئمانیادا. دەرچووین، نداندادانیان ل زی
  

  ئنجامم

  دەگین ئم ئنجامان؛،   لم بسرکردنوەو دەورکردنوەیدا
ــــارچی کوردســــتان-)١  ( ــــارت ســــرەکییکی ســــ پ ) ٩٤(،  ھر چــــوار پ

ــردووە ــشانیان دەرک ــوی ســرجم ئم ، ناوونی ــات ل ســدا دوازدەو نی ک دەک
ـــــــوان ناوون نل ی کـــــــازاری (یـــــــشانان لم . دەرچـــــــووین، دا)١٩٩٣-١٩٧٥ئ

)٩٤(یدان ،)تی نیشتیمانیی کوردستان(، یان)٤٦کدەریکـردوون، )ی . دەکـات ک
ـــزیکی نیـــوەی بوکراوەکـــان ـــزبکی تـــر ئینجـــا ھنـــدەی . ن ب ھرســـ ح

ی بـ پـشنگ، ل رووی کاری ڕۆژنامگریـدا، ئم ڕکخراوە. بووین، )یکتی(
ــابرە ــی(دوای . ڕک ــر، )یکت ــانی ت ــارتی ، ئم ــرن؛  پ ــد دەک بم شــوەی ڕیزبن

ــــوکراتی کوردســــتان  ــــوکراتی کوردســــتان، دان) ٢٣(دیم ــــی دیم ــــران-حزب ئ ،
)١٦(کارانی کوردستان، دانپارتی کر)٩(، )کا. کا. پ(دان .  

ـــــتان-)٢  ( ـــــارانی کوردس ـــــارتی کرک ـــــامگریی پ ـــــاری ڕۆژن ئم ،  یکم ک
، دا١٩٧٩ەی ک ل زینـــــدانی غــــــازی عنتابـــــدا ل مایــــــسی )رخوەبوونســـــ(
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  . ەی ک ل ئمانیادا دەرچووە)١٩٨٢-سرخوەبوون(نک ئم ، دەرچووە
ی بوکراوەکــــــانی پــــــارتی - ل نیــــــوەی زتــــــر- زۆربی ھرە زۆری-)٣  (

  . ل زینداندا دەرچووین، کرکارانی کوردستان
ســرەڕای بکارھنـانی زمــانی کــوردی ، دسـتان یکتـی نیــشتیمانیی کور-)٤  (

پـشنگ ل زمـان زینـدووە جیھانییکـانی ، و عرەبی ل کاری ڕۆژنامگرییـدا
  . )ئمانی، ھۆندی، ئینگلیزی(وەک؛

ناوونیــــــشانی ڕۆژنــــــامگریی پــــــارتی دیمــــــوکراتی ) ٢٣( ل کــــــۆی -)٥  (
  . دەرچووین ،دانیان ل دەرەوەی کوردستاندا) ٨(، عراقدا-کوردستان

، ئـران- سردەمی زینی رۆژنامگریی حزبـی دیمـوکراتی کوردسـتان-)٦  (
  . دەست پدەکات، ەوە)١٩٧٩(ل پاش ڕوخانی شا لسای 
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 ڕۆژنامگریی زیندانن
  ل مژووی ڕۆژنامگریی کوردیدا

   

   یوانـــدان(، ل ـــامگریی زین ـــامگریی کوردیـــدا، )ڕۆژن ـــژووی ڕۆژن م ل ،
بم ، دەســتواژەیکی کمــک نــامۆ بــت)١٩٧٥(یبتیش بــۆ ســانی پــشبتــا

ـــــــوان ســـــــانی  نتیش لـــــــایب ـــــــوێ و بت ، دا)١٩٩٣-١٩٧٥(لســـــــردەمی ن
کواژەیکـانی، دەستچاالک نـدامرگـری ئرخودان و بگیانی ب)کـا. کـا. پـ( ،

ـــان و ل زینـــدانکانی  ـــی ئاشـــنا پم ـــردو کردیـــان چمکک ـــان ببردا ک ڕۆحی
ــادابــ ــۆ مــانوەی دەنگــی خبــات و برخــودان و ، اکوری کوردســتان و تورکی ب

کاتـک ک تنھـا مـاوەی . پیەویان لکـرد، بردەوام گیاندنی داخوازییکانیان
ڕاگیانـــدنی خـــۆی ڕاگیانــــدبوو و ڕایی ، ئم ڕکخـــراوە، دوو ســـاڵ بـــوو

ایبتیش حـوکمی بتـ، ڕژمـی تورکیـا، بوببـۆوە، ڕکخستنکانی لنو خکیـدا
دەســـتی ، )کنعـــان ئڤـــرین(عســکرتاری کپـــاش کودەتـــا ســـربازییکی 

یکم ھنگــــاوی قدەغکــــردن و ســــرکوتکردنی ، وتــــی گرتبــــۆوە دەســــت
ــارانی  ــارتی کرک ــبت ڕکخــراوی پ ــوو ھ ــزووتنوەو ڕکخــراوە چپکــان ب ب

کراویـدا دروسـت ھر ل زەمینیکی نھنی و قدەغ، ش)کا. کا. پ(کوردستان
ـــوو ـــران ، ھر زوو. . . بب ـــران و خ ـــان دەســـتگیر ک ـــارو چاککانی ـــدام دی ئن

، ک جــارێ ھر ل خبــاتی سیاســی و ڕکخــستندا بــوون، ئوان. زینـدانکانوە
ـــان برکوت ـــشدا، گورزکی ـــان لزیندانی ـــ ئم ـــات و ، وەل دەســـتبرداری خب

ی کــۆنترۆی فاشــیتی و ســرەڕا، لوــش. ھوشــیارکردنوەی خــک نبــوون
ــم م ڕژرتاری ئســکــراوە ، ع ــارو بوک ــامو گۆڤ ــی ڕۆژن ــان لدەرکردن بیری

 . دەکردەوە، ئگر ب شوەی سادەو دەستنووسیش بت
ک دەســـــــــتبژرک ل ، یکم ڕۆژنـــــــــامی لم بـــــــــابت بـــــــــوو، )ھوار(

کی ل بنـــدینخانی شـــاری دیـــاربکر بشـــوەی، )کـــا. کـــا. پـــ(زینـــدانییکانی
ــان ــری (ھریک ل، ھفت ــوم دۆغــان و فرھــات کورتئــای و مھــمت ھی مزل

ب ھشـــت ، دا)١٩/٨/١٩٨٠(یکم ژمارەیـــان ب دەســـتنووس و ل ، )دورمـــوش
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دەگیانـدە ، الپڕە ئامادە کردو لڕگـای ئو کسـانی ک سـردانیان دەکـردن
ــو ڕ نوەو بــرای ــۆپی لبر دەگی ــش ک وــدان و ل ، کخــستنکاندادەرەوەی زین

توانیــان ســ ژمــارەی لــ بــو ، لمــاوەی پــازدە ڕۆژدا. بویــان دەکــردەوە
ب ئـامری تـابیع دووبـارە ، ھر ئم ڕۆژنـامی ل ئمانیـا، ک دواتر، بکنوە

، ئم ڕۆژنـامی. چاپ و بوکـرایوە، دا)٥/٤/١٩٨١(یکم ژمارەی لڕکوتی 
ـــــانی کـــــوردی ـــــیال، کرمـــــانجی ژووروو(بزم لژـــــر . و تـــــورکی بـــــوو)تین

ــــاڕمی ــــمی؛)ھوار(ئ ــــا کوردســــتان(دا دروش ــــرخوەبوون و ئازادی ، )ژ بــــۆ س
 . نووسرابوو

 وم ھکردا، پــاش ئــارب ــدینخانکانی دی ــدانی تــری ، ھر ل بن کۆمــک زین
ــــــراو ــــــان ڕکخ ــــــان ، دا)١٩٨٨(لســــــای، ســــــر بھم ــــــی تری بوکراوەیک

ــــاوی ــــرد، )برھم(بن ــــاندوای ئ. دەردەک ــــر ل ، م ــــی ت ــــد بوکراوەیک چن
  ک ئمانن؛، بوکرانوە، زیندانکاندا

ـــدانی دیـــاربکر لســـای -١ ـــک بـــوو لزین ـــکا ژیـــان؛ گۆڤار ، دا)١٩٨٨(چروس
 . . دەردەچوو

ــاتی)تیــل ئۆرگــو(ســیم -٢  ــارا ڕزگــاری جڤ ــا. ؛ کۆڤ ــدانکانی شــاری ئورف ، لزین
یکم ژمــــــارەی ، گۆڤــــــارکی تـــــایبت ب منــــــدان بـــــوو. دەردەچـــــوو

بــــو ، )التینـــی-کرمــــانجی ژووروو(بزمــــانی کـــوردی، دا)١٩٨٨(لســـای
ـــرایوە ـــدەرچوو. ک ـــارەی ل ـــا ســـ ژم ـــاکبیران . تنھ ـــدانی و ڕون ئم زین

ـــرد؛  ـــان دەک ـــولمش(سرپرشـــتی دەرکردنی ـــان، شـــوکرو گ ـــزەت بالک ، عی
 . )فوزی یتکین، علی کلیچ، قادر ئکن، ئیدریس گیوزەل

ل زینـدانی ، زینـدانیی کـوردو تـورک چپکـان،  گۆڤارـک بـوودەنگـ م؛  -٣ 
ــــــــورکی ــــــــوردی و ت ــــــــقرە بک ــــــــدەکرد، ئن ــــــــارەی . دەریان یکم ژم

. وەسـتا، پـاش دەرچـوونی پـازدە ژمـارە. ل بوکـرایوە، دا)١٩٨٩(لسای
 ک لر یمــــــال تــــــاش(ھن و جــــــدا ، )تــــــایفون شــــــنووســــــینیان ت
 . .بودەکردەوە

ــــودا -٤ ــــووشــــڤکا برخ ــــوری ب ــــارکی سیاســــی و کولت لالین ، ن؛ گۆڤ
و )التینـی-کرمـانجی ژووروو(بزمـانی کـوردی، )کـا. کـا. پـ(زیندانییکانی 

پـاش . دا ل بوکرایوە)١٩٨٩(یکم ژمارەی لسای. دەردەچوو، تورکی
 . . وەستا، دەرچوونی دوازدە ژمارە

 ل زینــدانی شــاری، زارۆکــ پــشنگ؛ گۆڤــارکی تــایبت بمنــدان بــوو -٥
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، دا)١٩٩١(یکم ژمــارەی لســای. بزمــانی تــورکی دەردەچــوو، )ئایــدن(
ــووە ــاوەیک لدەرچــوون. دەرچ ــاش م ــۆ، پ ــاوەکی ب ــالن(ن ــۆڕاوە، ) دی . گ

 . . لدەرچووە، ەوە)دیالن(تنھا دوو ژمارەی بناوی
 دەگین ئم ئنجامان؛، لم کورت نووسیندا

پــشنگ و ، )کــا. کــا. پــ(یکراوەکانی ڕکخــراویئنــدام چــاالک و زینــدان -١
ـــوارەن و ـــۆی ســـرەکی ئم ب ـــیدا، داینم ـــرە زەمنی -١٩٧٥(ئوان لم فت

خۆیــــــان خــــــاوەنی ئم ، ئم کــــــارو چاالکیییــــــان داھنــــــاوەو، دا)١٩٩٣
 . . سروەرین لمژووی ڕۆژنامگریی کوردیدا

ووس ل زیندانکانـدا تنیکم جـار ب دەسـ، گۆڤارەکان، ڕۆژنام، بوکراوە -٢
یــــان ب ، لدەرەوەش. وەو دواتــــر ڕەوانی دەرەوە دەکــــرانندەنووســــرا

ری تابیعوەی کۆپی، ئامشوە، یان بودەکرانب . . 
ـــاربکر دەرچـــووە، یکم بوکـــراوە -٣  ـــدینخانی شـــاری دی لکـــۆی . ل بن

، ن دەکوسـیان بر زینـدانی خۆڕاگرەکـانی ئم شـارە، ھشت ناوونیـشاندا
 . . ناوزەدی بکین، ک دەتوانرت ب دی زیندووی باکوری کوردستان

ــــاربکر -٤ ــــاش شــــاری دی ــــدن(دوو دان لشــــاری، پ و ســــرو دانش ل )ئای
 . . دەرچووین، )ئنقرە(و)ئورفا(شاری

ســ دانیــان تــایبت بــوون ب منــدان و بــۆ ، لم ھشــت بوکــراوەیدا -٥
 . . ئوان نووسرابوون

ــدانییانی کــورد -٦ تــورک چپکــانیش ھاوســۆزی کــورد بــوون و ، جــگ ل زین
 . . بھاوبشی کاریان کردووە، لم بوارەدا

مزلـوم دۆغــان؛ یکــک بــوو ل دامزرــنرو ئنــدامی ســرکردایتی پــارتی * 
ل نورۆزی . لدایـــــک بـــــووە، دا)١٩٥٥(لســـــای. کرکـــــارانی کوردســـــتان

ل زینــدانی دیـــاربکر ، ۆری دەوتــی تورکیـــادالدژی زوــم و ز، دا)١٩٨٢(
لم کــاتوە بـۆت ســیمبوی . شــھید بـوو، ئـاگری ل جســتی خـۆی برداو

 . . نورۆزو برخودان
ئـاگری ل جسـتی ، لگڵ مزلوم دۆغان، )١٩٨٢-١٩٤٩(فرھات کوردئای؛* 

 . . خۆی برداو شھید بوو
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ــوش؛ ل ســای*  ــری دورم ــووە ،دا)١٩٥٥(مھــمت ھی ــک ب ــک لدای . ل چولی
ــدامی ســرکردایتی  ــ(ئن ــا. پ ــا. ک ــووە) ک ، )١٩٧٩ ســرماوەزی. ٢٣( ل.  ب

لگڵ فرھــات کوردئــای دەگیــرێ و ل زینــدان مــان لخــواردن دەگرــت و 
ری١٢(لت، دا)١٩٨٢ی ڕەزبھید دەبزیندان ش ل . . 
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  ڕۆژنامگریی کوردییی
  ی مندان)نھنی و ئاشکرا (

)١٩٩٣ - ١٩٧٥(  
  

زەمنکـــی پـــ ل ڕوداوو کارەســـاتی تراژیـــد ، )١٩٩٣-١٩٧٥(  مـــاوەی نـــوان 
دەیـــــان کارەســــاتی وەک؛ ورانکردنـــــی . ئــــامزە لمـــــژووی نتوەکمانــــدا

ــان و ڕاگواســتنیان ــا بــارانکردنی ، ھگیرســاندنی شۆڕشــی نــوێ، دھاتک کیمی
بـــجی ، شـــاری ھیلـــولی ســـاربازی دوازدەی ئ١٩٨٠(کودەتـــای ســـ ( ل

ھزار خکـــی ســـڤیلی ) ١٨٢(ئنفـــالکردنی ھشـــت ھزار بـــارزانی و ، تورکیـــا
ــورد ــورد ل پرۆســیکی ســربازیدا، ک ــاوالتی ک . . . ب جاشــکردنی ھزاران ھ

انرگبج م کارەساتکن لشب مانئ .  
ھاوشــــــان لگڵ ڕەوت گــــــشتییکی ،  ڕۆژنــــــامگریی کــــــوردی منــــــدان

چ نھنـی (ل تاک پنـجرەیک ، ن ئستم و تاریکدالم زەم، ڕۆژنامگریی
ــان ئاشــکرا ــۆ ، گڕاوە، )ی ــست ب ــاکو شای ــی پ ــت کش و ھوایک ــاوەکو بتوان ت

ـــدان بەخـــسنت  ـــژوو، من ت و مـــاروانی شارســـتانی ـــا ل ک . دوا نکون، ت
بســــــــر دوو توەری ، دەتــــــــوانین ئم ھونی ک لم بــــــــارەیوە دراون

   -ی بکین؛سرەکی دابش
  

  ھو فرمی و ئاشکراکان/  توەری یکم
ــورد ــسۆزی ک کی دــار ــد نووســرو پروەردی ــان ئو ھونن ک چن ،   ئم

 وە برانن داگیـــــرکالیل وەربگــــرن ک تــــانم دەرفســــوود ل توانیویــــان
گۆڤـارو بوکـراوەی بـۆ منـداڵ نووسـراو ، ڕگیان پـدراوە، گورەی دەستوور

ـــــک ـــــدانی مـــــۆتی ڕەســـــمیش. ندەرب ڵ پگتداران، لم و زۆر ، دەســـــک
، )ئگر ب چند بـابتکیش بـت(ویستوویان سوود لم بوکراوان وەربگرن 

ویستوویان تۆوی سیاستی شۆڤینیـستانی خۆیـان ل دڵ و دەروونـی منـدای 
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ــکن، کــورد ــان ب ــوایک پروەردەی ــنن و ب ھی خــزم، بچ دوا ڕۆژدا بل ت ک
ـــشکتوە ـــان ب ـــۆ خۆی ـــاران لالین ئم نووســـرە . ب ـــری ئم گۆڤ بشـــکی ت

، کوردانوە سرپرشـتی کـراون ک وەک پنـابری سیاسـی ل وتـی سـویددا
  . نیشتج بوون

یکم گۆڤـاری منـدان و سـیمین گۆڤـاری کـوردیی ک لم فتـرە ،  ئسترە
ل مـانگی مایـسی ، شـاری بغـدال، بزمـانی کـوردی. دەرچوو بـت، زەمنییدا

تنھا سـ ژمـارەی لـدەرچووەو ، ھمووی بسر یکوە. دەرچووە،  دا١٩٧٥
  . داخراوە، پاشان بھۆی ھوستی سیاسییوە

  

   
  
ـــدان) ٢ ( ـــی من ـــوو/ ئدەب ـــراوەیک ب ـــست ، بوک ـــامیلکیکی بی ـــۆڕمی ن ل ف

ســـر ئرک و ل، لالین حوت نووســـرو پروەردیـــاری کـــورد، الپڕەیـــی
ــان ــزاین و فنتازیــای . بوکــراوەتوە، گیرفــانی خۆی ــنو ڕەنگــو دی رووی و ل

یکم ژمــارەی ل کــانوونی دووەمــی . زۆر ھژاران بــوو، بوکــراوەی منــدان
ـــــار. دەرچـــــووە، دا)١٩٨٥(ســـــای  ـــــاجن(شـــــاعیرو پروەردی ، )ڕۆســـــتم ب
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نج ســـاڵ بســـر پـــاش تپڕبـــوونی پـــ. کـــاراکتری ســـرەکی پـــرۆژەک بـــوو
لســـر ئرکـــی ، دا)١٩٩٠(ژمــارە دوو لســـای ، بوکــردنوەی ژمـــارە یکـــدا

  . بوکراوەتوە، )سعدوال شخانی(فۆلکلۆریست 
ئمینـدارتی گـشتی ڕۆشـنبیریی و ، گۆڤارکی مندان بوو/کاروانی مندان) ٣ (

، وەل ڕووی ڕەنــــگ و قبــــارەو بــــوونی وــــن. الوان ل ھولــــر دەریــــدەکرد
ڤـارکی شایــست بـوو ھر ئوەنـدە بــوو . ھـیچ نبــوو، لڕووی نــاوەڕۆکوە. گ

، وــــرای ھی ڕنــــووس و ڕزمــــانیش. ک ب زمــــانی کــــوردی دەردەچــــوو
لســـرو . بابتکـــانی تواو ل خـــزمت سیاســـتکانی ڕژمـــی بعـــسدا بـــوو

ــدا  ــدی دەرچوونی ــی ئحــمد(بن ــامزی لســ) نوزاد عل ــابتکی ڕەخــن ئ ر ب
تنھــا . دەرچــووە، دا١٩٩٠ل نیـسانی ، یکم ژمــارەی ئم گۆڤــارە. بوکـردەوە

ئویـش وەک . ی بسـردا ھـات)کوـت(داگیرکردنـی . دوو ژمارەی لـدەرچووە
  . بر سیاستی دەست پوەگرتن کوت و داخرا، زۆربی گۆڤارو ڕۆژنامکان

   - بوکرانوە؛ئم گۆڤارانی خوارەوە، )١٩٩١( لپاش ڕاپڕینی بھاری 
) ٤ (لکڕەســن بــوو/ پکی ڕەنگــاو رەنگــی منــداگۆڤــار ، م ژمــارەی لکی

لگڵ پاشـکۆیکی تــایبت بـۆ دایکــو ، دا)١٩٩١(مـانگی تــشرینی یکمـی ســای 
ــر، باوکــان ولھرەکی . دەرچــووە، لمــۆی ســرشــتیارو داینرپگــورد (سھ

  . بوو، )عبدولوەھاب جندیانی
) ٥ (ــوول ــارکی پروەردەیــی/پپ ــوو،  گۆڤ کــۆمی (، ڕۆشــنبیریی منــدان ب

ڕەنگـــاو ڕەنـــگ و . دەریـــدەکرد، ل شـــاری ســـلمانی، )منــداپارزی کوردســـتان
خـاوەن ئیمتیـازی . دەرچووە، دا)١٩٩٢(یکم ژمارەی ل شوباتی . وندار بوو

   .دەرچووە،  دا٢٠٠٣ی ل ئیلولی)٧١(ژمارە . بوو) ھرۆ ئیبراھیم ئحمد(
 سـرەتا؛. بـوو،  )کوردستانی نوێ(پاشکۆی مندانی ڕۆژنامی /پریستان) ٦ (

کڕەکـــانی ڕۆژنـــامی الپدووتـــو ل فتـــانڕە دەردەچـــوو، ھچـــوار الپ ب .
خۆی مانگــانربکی ســــدەرچوو و . پاشــان بــووە گۆڤــارکی  لنــد ژمــارەیچ

 )د عبـدولوەھابمولود ئیبراھیم حسن و ھگـور(داینمۆی سرەکی. داخرا
ونکـان لالین ھگـوردو ھونرمنـدی . . . ڕەنگاو ڕەنگ و وندار بوو. بوو

ئیـسماعیل تنیـا و ئیـدریس . دەکـشران، ەوە)نرمین ئحمد ئسوەد(شوەکار
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  . کاریان تدا دەکرد، وەک دەستی نووسران، الوە
 بـوو ک پـارتی پاشـکۆی ڕۆژنـامی بۆتـان، گۆڤـارکی منـدان/ خالخالۆک) ٧ (

یکم ژمــارەی ل . گلــی دیمــوکراتی کوردســتان ل شــاری دھــۆک دەریــدەکرد
ھر تنھــا ئم تــاک ژمــارەی لــدەرچووەو . دا دەرچــووە)١٩٩٢(ھــاوینی ســای

  . وەستاوە
ــوو/ ئســترە) ٨ ( بھاوکــاری . ل ســلمانی دەردەچــوو، گۆڤــارکی منــدان ب

ــرۆژەی قنــدیلی ســویدی بوکــراوەتوە ، د)١٩٩٢(یکم ژمــارەی لســای  .پ
  . دەرچووە

سـ گۆڤــاریش ل ســوید دەرچــووین ک ،  جـگ لم گۆڤــارانی باســمان کــردن
   -ئمانن؛

 ڕنووســی -کرمــانجی ژووروو(گۆڤارــک بــوو ب زمــانی کــوردی/ کولیلــک) ٩ (
. بودەکــرایوە، لالین کــۆمی ڕۆشــنبیریی کــارکرن کوردســتان، )التینــی

تــاوەکو ، ھمـووی بسـریکوە. دەرچـووە، دا)١٩٨٠(ارەی لسـای یکم ژمـ
  . پنجاو یک ژمارەی لدەرچووە، )١٩٩٨(سای 

یکتییـا کــارکرن (، وـنداری منـدان بــوو، گۆڤـارکی وەرزیــی/ ھلـین) ١٠ (
ــــتان ــــوکراتن کوردس ــــوردی) دیم ــــانی ک ــــانجی ژووروو(ب زم ــــی-کرم ، )التین

ــدەکرد . دەســتی نووســرانی بــوون، )مــزگین. ھــا (نــدی ومحمــود لوە. دەریان
ی ل مـانگی )١٤(ژمـارە . دەرچووە، دا )١٩٨٢(یکم ژمارەی ل شوباتی سای 

  . دەرچووە، دا)١٩٨٥(حوزەیرانی سای 
ب زمــانی کــوردی ، گۆڤــارکی وەرزیــی منــدان و الوان بــوو/ کــۆچر) ١١ (
ــواروو( ــانجی خ ــارامی-کرم ــاتیعا(لالین ، ) ڕنووســی ئ ــو ، یوە)ســی ڕەب ب

ــرایوە ــایی ســای . دەرچــووە، ەوە)١٩٨٨(یکم ژمــارەی لســای . دەک ــا کۆت ت
  . دوازدە ژمارەی لدەرچووە، )١٩٩٢(
، بوکراوەیکـی وـنداری ڕەنگـاوڕەنگی منـدان بـوو/ ئامانج بۆ زارۆکا) ١٢ (

، )ئـارامی-خـواروو کرمـانجی(ب زمـانی کـوردی ، وەک پاشکۆی گۆڤاری ئامانج
، دا)١٩٨٥(یکم ژمـــارەی ل مـــانگی کـــانوونی یکمـــی . ل تـــاران دەردەچـــوو

. دەرچــووە، دا)١٩٨٩(ی ل خــاکلوەو بــانمڕی ســای )٢١(ژمــارە . دەرچــووە
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وکــراوەیم  بم ، ئــوەی ئچــوار چ ل ک نــدا یکم و دوا بوکــراوەی من
ــن ــوە دەکی باســی ل مــ ــاتی ک ئ ــیچ ب، چ ب فرمــی(، ک ــران و ، ) نھن ئ ل

  . دەرچووبت، ڕۆژھتی کوردستاندا
  

  ھو نھنییکان// دووەمم
ــــوردانی  ــــگیی و ک ــــاوەرۆکی شۆڕش ــــسۆرو ن ــــتۆی سان ــــۆی پاپس  بھ

ئو ، یــــان قاچــــاغ بــــوونی نووســــرەکانیان لالین ڕژــــموە، بوکراوەکــــان
وەی ئاشـــکراو تیـــراژی زۆرەوە بگـــاتشـــ ب بـــووە کیان ندەســـتی شانـــس 

ک سـ لوانیـان ، دەرچـووین، ھشت ناوونیشان، لم ماوەیدا. . . مندانوە
، ب ھوــــی تاککســـــی و چــــاپ و فـــــۆرمکی ھژارانو تیراژکـــــی کموە

   -ک ئمانن؛، بوکراونتوە
ب ، ل تمنـی شـازدە ســایدا، ھگـورد عبـدولوەھاب جنـدیانی/ نورۆز) ١٣ (

ـــتنووس ـــرلشـــار، دەس ولنـــی، ی ھنھ ـــردووە، ب یکم ژمـــارەی ل . دەریک
  . تنھا س ژمارەی لدەرچووەو وەستاوە. دەرچووە) ١٩٨٠(ئازاری سای 

یکتــی (مبنــدی ســی ، نــامیلکیکی زانــستی منــدان بــوو/ سروشــت) ١٤ (
یکم ژمــارەی ل کــانوونی دووەمــی . بویــدەکردەوە، )نیــشتیمانیی کوردســتان

، دا١٩٨٣دوا ژمـارە بــووەو ل ئــازاری ، ژمــارە دوو. دەرچــووە، دا)١٩٨٣(سـای 
ــاری(. دەرچــووە شــایانی گــوتن؛  . سرپرشــتی کــردووە، )عبــاس ئیــسماعیل ئ

سروشـــت ب یکمـــین بوکـــراوەی زانـــستی منـــدان دادەنرـــت ل مـــژووی 
  . ڕۆژنامگریی مندانی کورددا

مبنـدی ،  قبـارەی نیـو فۆلـسکابب، گۆڤـارکی منـدان بـوو/ ئسـترە) ١٥ (
عبــاس مــحمد حوســن . دەریــدەکرد، )یکتــی نیــشتیمانیی کوردســتان(ســی 

یکم ژمـــارەی ل . سرپرشـــتی دەکـــرد، )کـــاک بـــاس(یـــان ، )حـــاجی ممـــۆ(
  . تنھا ھر ئم ژمارەیی لدەرچووە. دەرچووە، دا)١/٢/١٩٨٣(ڕکوتی 

ـــی نووســـرانی )گزنـــگ(ری پاشـــکۆی گۆڤـــا/ گزنگـــی بچووکـــان) ١٦ ( ی یکت
، دا)١٩٨٥(یکم ژمــــارەی ل مــــانگی ئــــازاری .  لقــــی کرکــــوک بــــوو-کــــورد

  . دەرچووە
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ــاکوری کوردســتاندا ــایبت ب منــدانیش ل ب دەرچــووین ، چــوار بوکــراوەی ت
 تــردراوننــی ئامـادە کــراون و ننھ ژوورەکـانی زینــدان ب یــان لدان سـ ک

   -ک ئمانن؛، راونتوەدەرەوەو بوک
  . دەرچووە، دا)١٩٨٨(ل سای ، ل زیندانی شاری ئورفا/ سیم) ١٧ (
ب زمــانی ، ل زینــدانی شــاری ئایــدن ،  ١٩٩١ل ســای/ زارۆکــ پــشنگ) ١٨ (

  . دەرچووە، تورکی
ـــشنگ(ھر/ دیـــالن) ١٩ ( پ زارۆکـــ( ـــۆت ـــاوەکی ب ـــالن(ەو ن ل ھمـــان . )دی

ــدان ــالنک. دەرچــووە، زین ــۆت دی ــاوەکی ب ــوردیش دەرچــووە،  ن ــانی ک . ب زم
  . بوکراوەتوە، دا)١٩٩١(یکم ژمارەی لسای 

  . دەرچووە، ل باکوری کوردستاندا، )١٩٩١(ل سای / دەنگ شاگردان) ٢٠ (
ــــــای بوکــــــردنوەی بوکــــــراوەو گۆڤارەکــــــانیش بم   شــــــون و جوگرافی

   -شوەین؛
  . وری کوردستان چوار دان ل تورکیاو باک-
  .  س دان ل وتی سوید- 
  . )تاران( یک دان ل ئران - 
  .  دوازدە دان ل عراق و باشوری کوردستان- 
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 کان)زازا(ڕۆژنامگریی کوردە  
 

ڕباز یان ئایینزایکی سۆفیگریی تـکڵ ب ڕبـازو ئـایینزای ھم ، علوی   
یشـــنشـــیان. چوەوە ھـــاتووە؛، ناوەکدەرلکـــی زۆرو ســـنوور بزڕ ک ، ل

ک دەکــات ئــامۆزای ) علــی کــوڕی ئبــو تالیــب(خلــیفی چــوارەمی ئیــسالم
. دەگــــــرن و بــــــۆ پــــــلی خــــــوایتی برزی دەکنوە، )مــــــحمد(پغمــــــبر
ڕزکـی زۆر بـۆ گورەیـی مـرۆڤ و . زیاتر دنیایی و مرۆڤـایتیی، ڕبازەکیان

ـــاوو پا ـــنگدادپروەری و یکـــسانی ژن و پی ـــن، راســـتنی ژی گرنگـــی ب . دادەن
. نــادەن، وەک موســمانکی ئاسـایی، ڕۆژوو گـرتن و نـوژ کــردن و حج کـردن

، ھـاتووچۆی مـزگوت نـاکن. قدەغو گوناھ نیـی، می خواردنوە الی ئوان
. بڕگـاوە بـووە بـۆ مـزگوت، بۆ نوژ کـردن، چونک؛ئیمامی علی ک کوژراوە
ـــگ ل ھـــاتووچۆ نکردنیـــ ـــشی بـــۆ دانـــانن، شیج چـــونک الی ، ھـــیچ ڕزکی

زۆر . مـزگوت نبـووە، ئوان؛لسرەتای دەرکوتنی ئیسالم و بوبـوونوەی
ـــان وای؛گر . دروســـت کـــراوە، دوای کـــۆچی دوایـــی کردنـــی پغمـــبر باوەڕی

ـــزا بکـــات ـــی ھر ل ، یکـــک خـــودا پرســـتی بکـــات و دوعـــاو ن ئوە مرج نی
 خـودا لھمـوو شـونک بـوونی ھیو گوـشی چونک، مزگوت دروست بت

ــت ک دەبمــوو شــتھ وت. لــاتی مــزگ ــک ، ئوان ل جی لــان ھوت ل خــانوو ی
بدەم ، بشـوەیکی ئاھنـگ ئـامز. کۆدەبنوەو خـودا پرسـتی خۆیـان دەکن

بم ھـــۆڵ یـــان . جـــ بجـــ دەکن، ســـرووتکانیان، ئـــامری ســـاز ژەنیـــنوە
بم ڕـز ل ھمـوو ،  کتبکی ئـایینی پیرۆزیـان نیـیھیچ. )جم(خانووە دەن؛

ھروەھــــا . دەگــــرن، )قورئــــان و ئینجیــــل و تورات(کتــــب ئایینیکــــانی وەک؛
یـــستا ھئ ی کم قورئـــانن؛ئـــدەســـتکاری کـــراوە، دە ، قورئـــان دەنـــا ل
. نــــاوی حزرەتـــی علـــی تـــدا ھــــاتووە، ئســـییکی ســـردەمی پغمـــبر

ـــانی  ـــات و بھشـــت و دۆزەخ و (وەکئوان؛چمکک ـــوژو ڕۆژو حج و زەک ن
لجیـاتی . ڕەت دەکنوە، وەک مفھـومی ئـستای ئیـسالم، )تاد. . . . حیجاب و
مـــانئ ،یرنـــاتیفی تریـــان ھلتکان. ئدیق و (، وەک شـــیعکری ســـبـــوبئ
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بگــرە ، خــۆش ناوــت، یــان)عــومری کــوڕی ختــاب و عوســمانی کــوڕی عفــان
چــونک ئوان پیــان وای؛ل دوای پغمــبر ، دەبــتوە، نیــشیانڕقیــان ل ناوەکا

بتــایبتیش ، بـت) بنمـای پغمـبر(دەبـووای جگـرەوە ھر ل ئھلـی بیـت
 . پاوان کراوە، بم لالین ئم س خلیفوە، بت، بۆ ئیمامی علی

ــدنکانی ســای   ــدا، )٢٠٠٢(بگــورەی خمن ــزی، ل سرتاســری جیھان کی ن
ھـبت ئم خمنـدن زۆر . پیـەو کـاری ئم ڕبـازەن، سزدە ملیـۆن کس

وان، نادروســـتی ئقین؛ژمـــارەی ڕاســـتزیـــاترە، چونک موان. زۆر لئ ، ب
بوبـوونتوەو ل وتـانی وەک؛ھیندسـتان و ، کشوەرەکانی ئاسـیاو ئفریقـادا

 سـوریاو وتـانی کنـداوو پاکستان و ئفغانستان و تورکیاو عـراق و ئـران و
 . نیشتجن، تاد. . . . . باشوری ئفریقاو

. . . . عرەب و کــوردو فــارس و پاکــستانی و ھینــدی و( لڕوی نتوەییــشوە؛
یکــــک ل چــــوار ، )زازا(. )زازا(ب کــــوردە علوییکــــان دەگوترــــت؛. ن)تــــاد

ــــوردی ــــانی ک ــــرەکییکی زم ــــالکت س ــــادا. دی ــــارەکان، لتورکی  ی وەک؛لش
، ئنتالیــا، بورســ، ئســکی شــھر، بــاغ کســر، ئدەن، ئنــقرە، ئیــستانبول(

 ل شــارەکانی، ھروەھــا ل بــاکوری کوردستانیــشدا، )ئردەھــان، دامــاڵ، ئایــدن
ــــی، ســــیواس، ئرزنجــــان( ــــشتجن) قھرەمــــان مڕەش، دەرســــیم، مالت . نی

بیــستوپنج ملیــۆن بگــورەی ژمــاردن نــافرمی و خمنــدنکان؛ل نــزیکی 
ـــاکوری کوردســـتاندا ـــورد ل ب ـــان، ک ـــنج ملیۆنی ـــا پ ـــزیکی چـــوار ت  علوی، ن

ــان. ن)زازا( ــژوو، ئم ــی م ــان ، ب درژای ــی قکردنی ووەو ھتندراونوســچ
ـــزی، دراوە ردوو زلھردەمی ھســـتیش لـــایب . دا)عوســـمانی و ســـفوی(بت

لکـــاتی ، ھاوئـــاینزان، کاندابھـــۆی ئوەی لگڵ ئـــرانی ســـفوی، کـــان)زازا(
ھر بـۆی لالین . داویـانت پـاڵ سـفویکان، ملمالن و شڕی نوان ئواندا
ـــــیف عوســـــمانیکانوە ـــــورک . کوشـــــتوب کـــــراون، خل ـــــچوانی ت ئوان پ

ھیچ ڕزک بۆ خلیفکـانی عوسـمانی دانـانن و ب کـافرو زەنـدیق  ، سونییکان
ــان دەبن ــژووی ڕاپ. ناوی م ــشدال ــانی کوردی ــی ، ڕینک ســرکردایتی ڕاپڕین

لم . یـان کـردووە)سـید ڕەزای دەرسـیم(ب ڕبرایتی، )١٩٣٨-١٩٣٦(دەرسیم
 . ئای کوردستانیشیان برز کردۆتوە، ڕاپڕیندا
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ـــشوە   ـــدامی، لڕوی کـــاری سیاسی ـــان ئن ـــارتی (بشـــی زۆریـــان ھوادار ی پ
چپ و ، وانی تــــریشئ. ن)جمھــــوریت ھالــــک پارتیــــسی-کۆمــــاری خــــک

. دان)کــا. کــا.  پــ-پــارتی کرکــارانی کوردســتان(یــان ل ڕیزەکــانی، کۆمۆنیــست
ــــیوە ــــی و مزھبی ــــژووییی ک لڕووی نتوەی ــــوزۆرە م ، لبر ئم زوم

. کــــردووە، ڕویــــان ل دەرەوەی وت، بدواوە) ١٩٦٠(ل ســــانی، لیــــانکراوە
ــای ســرب، لــشاوی ئم کــۆچش ــولیلدوای کودەت ، )١٩٨٠(ازی دوازدەی ئیل
 . زۆر فراوانتر بووە، )کنعان ئڤرین(ب ڕبرایتی گنراڵ

ــا   ــی ئمانی ــدنکانی وت ــۆن علوی لم ، بگــورەی خمن ــو ملی ــزیکی نی ن
، لم ژمــارەیدا. ھــاتوون، ل تورکیــاوە، لســدا نوەدو پنجــی. دەژیــن، وتدا

ــــزیکی ــــان) ٢٠٠-١٥٠( ن ــــیوەل، ھزاری ــــوردن، ڕوی نتوەی ــــورەی . ک بگ
ـــا ـــدرای ئمانی ـــۆلیس و دادگـــای فی ، ھـــسنگاندن و ڕاپۆرتکـــانی دەزگـــای پ

ــورکوە ــر، علوییکــان ب کــوردو ت ــانی ت ــوو موســمانی نتوەک ــ ، ل ھم ب
ــرن ــوەی ت و بــش ت . کرنی وــۆد ــسای م ڵ یاســاو ڕگکی لــوپ زۆر بڕک

ــــــدەکن و ئو سیــــــستمی ژیــــــان ــــــاداھ ،  پســــــند دەکن ک ل ئوروپ
یکم فیدراسـیۆنیان ، )١٩٨٧(لسـای، کان ل ئمانیـادا)زازا(کوردە . برقرارە
فراوانتـر ، دواتـر. دامزرانـدووە، دا)فیدراسیۆنی علویکـان ل ئمانیـا(بناوی؛

) ١٢٥(زیــاتر ل ، ل ئــستادا. بوبــوونتوە، بــووەو ب ھمــوو شــارەکانی تــردا
ــدکــۆ ، مــاینز، کــولن، ئاوســبۆرگ( لشــارەکانی وەک؛، یــان)دەرنگ(مو ناوەن

بــۆ ئوەی . ھن، )تــاد. . . ھــامبۆرگ، برلــین، ھــانۆڤر، دیــسبۆرگ، شــتوتگارت
ــابلد نبــن ــانی کــوردی ن ــداکانیان ل کولتــورو زم ــان خونــدنگای ، من بدەی

ی )فربــوونی زازائینیــستیوتی (ک دیارترینیــان، فربــوونی زمانیــان کــردۆتوە
، سویــسرا، نمـسا( ل وتـانی وەک؛، ھاوشـوەی ئمانیـا. لشـاری فرانکفـۆرت

کـــۆمو ناوەنـــدی زمـــان و ، لونـــدەرش. نیـــشتجن، شـــدا)ھۆنـــدا، ســـوید
یکولتوری خۆیان ھ . 

دەلـیڤی ئوەیـان ، دا)تورکیا(لبر ئوەی ل وت، ئم ڕەوەندە پرشوبوە  
 چـاالکی کولتـوری و پاراسـتنی زمـان و ڕۆژنـامگریی ئنجـام بۆ نڕەخساوە

ھوڵ دەدەن قرەبــــووی ئم زیـــــان بـــــکنوە ک ل ، ل ھنـــــدەران ، بــــدەن
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ــدین ، دا)١٩٩٣-١٩٧٥(لمــاوەی نــوان ســانی. لیــان کوتــووە، ڕابــردوودا چن
ک ، بــــو کــــردۆتوە، )زازا(يــــالكتى د ب، گۆڤــــارو ڕۆژنــــامو بوکراوەیــــان

، ک ئــم زانیاریمــان لســر کــۆکردونتوەو ڕومامــان کــردوون، نگترینیــانگر
  ئمانن؛

ل سـوید بزمـانی ، دا)١٩٨٥(لسـای، کـان)زازا(ئاری؛ گۆڤارک بوو کوردە -١ 
 . . بویانکردۆتوە، ) ڕنووسی التینی-دیالکتی زازا(کوردی

ــارکی وەرزی -٢  ــا؛ گۆڤ ــوو، ڕۆشــنبیری، پی ــ(، ناڕــک ب ــوری جم اعت کولت
، دا)١٩٨٨(لسـای ، )التینـی-زازا(ب زمانی کـوردی، )ستۆکھۆم( ل سوید، )زازا

 . . دەرچووە، دا)١٩٩٠(ل ئازاری ، ی)١٠(ژمارە. دەریانکردووە
ــــوو -٣  ــــراوەیک ب ــــستان؛ بوک ــــانی ، )ســــتۆکھۆم(ل ســــوید، زازای بزم

مـــانگی نیـــسانی یکم ژمــارەی ل . و تــورکی دەرچـــووە)التینـــی-زازا(کــوردی
ــارە دوو. دەرچــووە، دا)١٩٩١( لم . دەرچــووە) ١٩٩١(ل ، ب دوازدە الپڕە، ژم

  . . ئدرەسی وتی ئمانیای لسرە، ژمارەیدا
ــــراوەی نورۆز -٤  ــــک(بوک ــــی سیاســــی)نورۆز یاینجیلی ، ؛ بوکراوەیک

ی ڕنووســ-زازا، کرمــانجی ژووروو(بزمــانی کــوردی. مانگــان بــووە، کولتــوری
حوســـن  بڕـــوەبر؛. دەرچـــووە، دا)ئیـــستانبول(ل تورکیـــا ، و تـــورکی)التینـــی
ژمــارە . دەرچــووە، دا)١٩٩١( لســای، الپڕە) ٦٨(یکم ژمــارەی ب . ئالتــاش

 ٦٨(دوازدەی ب(ڕەمــانگی ئارالیــک، الپ ل)مککــانوونی ی( یی ســا)دا)١٩٩٢ ،
لڕووی .  لســرەی)لینــین(وــنی ، لســر برگــی ژمــارە ســدا. دەرچــووە

) ٦٨(زۆربی ژمارەکـان ، جـۆرە تنـسیقکی بـاش ھی، ژمارەی الپڕەکانیوە
ـــان ئـــازاد(ئم نووســـران؛. الپڕەن ـــۆ، حوســـن کـــورەکچی، بریڤ ، ئدیـــب پ

 . . بابتیان تدا بوکردۆتوە، )جمشید ئاتش، سعید ڤرۆژ
ـــوو -٥  ـــان ب ـــوری مانگ ـــارکی کولت ـــانی ، وارە؛گۆڤ ـــوردیبزم ـــانجی (ک کرم

یکم . دەرچـــــووە، ل ئمانیــــادا، )رنووســــی التینـــــی-دملــــی، زازا، ژووروو
 ٤٤(ژمــــــارەی ب( ڕەمایــــــسی ، الپ ل)١٠(ژمــــــارە. دەرچــــــووە، دا)١٩٩٢ ( ب

 . . دەرچووە، دا)١٩٩٦( لسای، الپڕە)١٧٢(
ـــارمی  -٦  ـــوو )ســـرکتن(سرکتن؛لســـر ئ دا نووســـراوە؛کارکرن ھم

بزمـانی ، گۆڤـارکی سیاسـی مانگـان بـوو. گلـن بندەسـت یک بـنوەالتـان و 
ــــوردی ــــانجی ژووروو(ک ــــی-زازا، کرم ــــا )رنووســــی التین ــــورکی ل تورکی و ت
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ـــــستانبول( ـــــولی. دەرچـــــووە، دا)ئی ـــــارەی ب . برپرسیار؛شـــــاھن گ یکم ژم
، الپڕە)٨٤(ژمـارە پنجـی ب . دەرچـووە، دا)١٩٩٢(ل مانگی مارتی ، الپڕە)٦٨(

ــــــــــ ــــــــــیل ت ــــــــــشرینی دووەم ــــــــــووە)١٩٩٢(شرینی یکم و ت ئم . دا دەرچ
ـــدەر الچـــین(نووســـران؛ ـــی حی ـــرو زارەک، عل ـــاران، پ ـــاد ب ـــین ، فرھ خمگ

 . . ھر پنج ژمارەکم بینیووە، من. بابتیان تدا بوکردۆتوە، )سیدۆ
ڕاســتی؛گۆڤارکی تــایبت بــوو ب زمــان و ئدەبیــات و کولتــوری کــوردە  -٧ 

ل ، )١٩٩١(لســـــای، و تـــــورکی)التینـــــی-زازا(ب زمـــــانی کـــــوردی  .زازاکـــــان
الپڕە )٢٨(ژمـارە دووی ب . خـاوەنی؛ئبوبکر پـاموکچو. دەرچووە، فڕەنسادا
ــووە، دا)١٩٩١(لســای ــارە  ســ. دەرچ ــوو لســای)٢٤(، ژم ، دا)١٩٩١(الپڕە ب
مـارە ژ. دەرچـووە، دا)١٩٩١(لسای ، ژمارە چواری ب بیست الپڕە. دەرچووە
من ئم ژمـارانم بینیـووە . دا دەرچووە)١٩٩٢(لسای ، الپڕە بوو)٣٢(، حوت

 . . ک ئاماژەم پکردوون
ــوری  -٨  ــوو ب زمــان و ئدەب و کولت ــایبت ب دەســما ســوورە؛گۆڤارکی ت

ـــان ـــانجی(. زازاک ـــستا کرم ـــۆمال کۆمۆنی ـــوردی، )ک ـــانی ک و )التینـــی-زازا(بزم
ژمــــارە ششــــی ب . دەریــــانکردووە، انیــــادالئم، )١٩٩٢(لســــای، تــــورکی

، الپڕە)٢٤(ب ، )١٥(ژمــــــــــارە. دا دەرچــــــــــووە)١٩٩٣(لمــــــــــارتی، الپڕە)٥٢(
 . . دەرچووە، دا)١٩٩٥(لسای

کـوردە زازاکـان بزمـانی ، واخت؛ بوکراوەیکـی چانـدی و سیاسـی بـووە -٩ 
ــی-زازا(کــوردی ــادا، )التین ــانکردووە، ل ئمانی ــارە ســفر. دەری ب چــوار ی ).(ژم
ــــــارە . دەرچــــــووە، دا)١٩٩٠(لســــــای، الپڕە ل ، ی ب ھشــــــت الپڕە)١(ژم

ل ، ھشــــــت الپڕە بــــــووە، )٢(ژمــــــارە . دەرچــــــووە، دا)١٩٩٠(حــــــوزەیرانی 
ــــوزی ــــارە . دا دەرچــــووە)١١٩٩٠(تم ــــووە)٢٠(ی )٣(ژم ــــشرینی ، الپڕە ب ل ت
 الپڕە بـــــووە ل شـــــوباتی) ١٢(ی )٤(ژمـــــارە . دا دەرچـــــووە)١٩٩١(یکمـــــی

 . . ک باسم کردوون، ھموو ئم ژمارانم بینیووە. دا دەرچووە)١٩٩١(
، کۆمـک گۆڤـارو ڕۆژنـامی تـر دەرچـوون، ش)١٩٩٢(ھروەھا پاش سای   

  ک ئمانن؛، حز دەکم ل پراوزی ئم بابتدا ئاماژەیان پبدەم
 ژمــارەی ل یکم. زولفقار؛گۆڤــارا فیدراســیۆنا علویــان ل ئمانیــا -١٠ 

 و )التینی-زازا(بزمانی کوردی، )کولن(لشاری) ١٩٩٣(مانگی ئاب و ئیلولی
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ل مـــانگی ئـــاب و ئیلـــولی ، الپڕە)٦٢(ی ب )٤١(ژمـــارە . تـــورکی دەرچـــووە
دەســـــتی . لپرســـــراوی بشـــــی کـــــوردی؛ئرداڵ ئیـــــر. دا دەرچـــــووە)٢٠٠١(

 . ).ئرسالن. ج. حسن، تورکر ئالب، نووسران؛ عیرفان دایئۆغۆ
، گۆڤــارکی ڕۆشــنبیریی. دــت) تیــشکی بیــان(تیجــا ســۆدرێ؛ ب مانــای  -١١ 

، )فرانکفــۆرت(ل ئمانیــا ، )التینــی-زازا(بزمــانی کــوردی، گــشتی بــوو، وەرزیـی
ــارە . دەرچــووە، دا)١٩٩٥(یکم ژمــارەی لســای. دەرچــووە ی لســای )٧(ژم

، ھــاوار تــۆرن جنگــی، د چیــادەســتی نووسران؛ســعی. دەرچــووە، دا)٢٠٠١(
 . ).باقی ئیشچی، چلکر. خ، فاسۆپت. ک، یوشن الشر، محمد دۆغان

 ١٢- دیموکراتخوازەکـان ویلما؛گۆڤاری فیدراسـیۆنی عم ژمـارەی . سـکی
زۆربی بابتکـانی بزمـانی . دەرچـووە، لشـاری دۆرتمونـد، دا)٢٠٠٢(لسای

-زازا(دوو تـا سـ بـابتی ب زمـانی کـوردی  ،لھر ژمارەیکدا، تورکی بوون
 . . بووە) التینی

کـــوردە زازاکـــان ب زمـــانی ، چما؛گۆڤـــارکی ئدەبـــی و کولتــوری بـــوو -١٣ 
. دەریانـدەکرد، )ئاوسـبورگ(و تـورکی ل ئمانیـاو لشـاری)التینی-زازا(کوردی

ی ژمـارە پنجـ. دەرچـووە، دا)٢٠٠٥(ل شـوباتی، یکم ژمارەی ب بیست الپڕە
 . . دەرچووە، دا)٢٠٠٦(لسای، الپڕە بوو) ٤٠(

. ھگــری فکــری چپ و کۆمۆنیــستی بــوون، زۆربی گۆڤــارو بوکراوەکــان  
ـــووین ـــدەران دەرچ ـــان ل ھن ـــا. بشـــی زۆری ـــان لئمانی ســـ ، حوت دانی

، یک دانیـــــان ل فڕەنـــــسادا، دوو دانیـــــان ل تورکیـــــا، دانیـــــان ل ســـــوید
شی . دەرچووینبکتی زازا بـوویندیـال نھـا بوکـراوەی . زۆریـان تم بکی

ل ، )١٩٨٥(ک لســــای، بــــوو)ئــــاری(گۆڤــــاری، )١٩٩٣-١٩٧٥(نــــوان ســــانی 
 . . سویددا دەرچووە

نووســـرو ڕۆژنامنووســـ ، بـــجگ لم بوکـــراوانی ک باســـمان کـــردوون 
ـــان ـــری کـــوردی بـــاکور، زازاک بشـــدار ، ل زۆربی گۆڤـــارو رۆژنامکـــانی ت

ب شـوەی گـشتی ، بم ئم بوکـراوان، بووینو بابتیان تدا بوکـردۆتوە
 . . . کانوە)زازا(تایبت نبووین ب دیالکتی
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  گۆڤارە کۆچپکراوەکانن
 

ک بدوای ، خـــاوەن ڕانمڕەکـــانی ناچـــار کـــردووە،   گـــۆڕانی کش و ھوا
ــای باشــدا ــرگ و لوەڕگ ــداکردنی م ــۆ ئاژە، پی ــانب ــن، کانی ڕبگ . ــک ک کات

ســرچاوەی ئاوەکــان وشــک دەبــن ناچــاری ، گرمــا تــاو دەســتن و گــژو گیــا
ک . کــۆچ بــکن، ئوە دەبــن ک ڕەشــماکانیان بپچــنوەو برەو کوــستانکان

ســــرما تینــــی ســــندو بفــــر متــــرە عــــاردکی بڕەشــــی ، زســــتانیش ھــــات
ئوە حـای خـاوەن مڕو . نھشتوە؛ناچار دەبـن برەو گرمـن شـۆڕ ببـنوە

کـــــانین . . . . ئاژەوەو ڕامــــــان و ڕادەربــــــودای بیرکــــــردنر مگدی ئئ
ــرایوە ــا، برتســک ک ــان ھر نم ــان، ی ــارگو داینمۆکانی ــبرو ک ــت مین دەب ،
یــان . ھــبت چارەنووســیان وەک ڕۆژی ڕوونــاک دیــارە! چیــان بســر بــت؟

یــان کــۆچکردن برەو شــونک ، عدەســتمۆبوون و ڕازیبــوون ب ئمــری واقیــ
  . ک ئازادی بیرکردنوەو ڕادەربینی تدا فراھم کرابت

ــدا ــوردی دوورو نزیک ــامگریی ک ــژووی ڕۆژن مــان ،   ل ــۆرە نموونانم ئم ج
  -ئوەی ئم مبستمان کلسری بدوین؛. زۆرن

  . ی)١٩٩٣-١٩٧٥( ماوەی نوان سانی-  
  -م گۆڤارو ڕۆژنامانوان ئت و ئاگـاداری ئتی ڕەسـمی حکـوممۆبن ک ،

مۆتیــــــان ، ب ئاشــــــکرا دەرچــــــووینو دواتــــــر بھر ھۆکارــــــک بووبــــــت
شــونکانیان ، ناچــار بــووین، پاشــان بــۆ بردەوامبوونیــان. لــسندراونتوە

ــر بــکن نیــشتیمانی بیرکــردنوەو ڕامانکانیــان ــدی ، بگــۆڕن و وارکــی ت ز ک
دایکبوون و ڕەسبووەلنی خۆیان ن .  

ــاکور و ،   ئوەنــدەی مــن ســۆراغم بــۆ کردبــت ئم جــۆرە حــاتم تنھــا ل ب
، ھـبت پـشکی شـری حـاتکش. ڕۆژئاوای کوردستان و تورکیادا بدیکرد
ــــادا ــــتان و تورکی ــــاکوری کوردس ــــت، بر ب وــــایی و . دەک ــــتکی زۆر ئاس ش

ۆرانی گـوتن و بکـوردی گـ، بگنویست ک تا نوەدەکـانی سـدەی ڕابـردوو
ــردن ــس ک ــدا، ق ــای تورکی ــو کۆمگ نــوو، ل ــامۆ ب ــاردەیکی ن ــاف . دی ک ئم م
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نــامۆو نائاســایی بــن؛ ھــبت نووســین وگۆڤــارو ، ســرەتاییانی مرۆڤکــان
، ئوەنـدەی کـراوەش. ھر زۆر نائاسایی بـووە، ڕۆژنام دەرکردنیش بکوردی
ـــامنەلـــزانین و فرتوفـــ دۆزیـــنو ـــووە ی ڕۆژن ووس و نووســـرانی کـــورد ب

لگڵ . لداوی سانـسۆر دەربازیـان ببـت، تاوەکو بتوانن بھر شوەیک بت
شــــــدامئ ،دان( تووشــــــینجشــــــکناچــــــاری )گــــــرتن و کوشــــــتن و ئ و ب

ئم گۆڤــاران ، لمودای ئم بۆچــوون و قــسو باســدا. کــراون، ســرھگرتن
، م بـابتی ک ئـم دەمانوـتبنموون دەھنیـنوە کدەچـن چوارچـوەی ئ

  . قسی لبارەیوە بکین
. گۆڤـــارکی ئدەبـــی و ھـــونری بـــووە): ئۆزگورلـــوک یۆـــو( ڕیائـــازادی-)١ (

مینبری کۆمـک ڕۆشـنبیرو نووسـرو ڕۆژنـامنووس و خکـی چپخـوازی 
ھر بنــــــاوی ، ئم کــــــۆم خــــــک لنــــــاو کۆمگــــــادا. کــــــورد بــــــووە
ئۆرھـان (. فـاروق ئـاراس:خـاوەنی. ناسـراونتوە، ) ئـازادیڕیا(گۆڤارەکیانوە

ــالون ــاڵ، ت ــادر ئاک ــا، ق ــستفا کای ــو، م ــادا، )ســیری میرئۆغ ــا جی ــاغی جی ، ل قۆن
م گۆڤارە بووینری ئرنووسزمـانی کـوردی. سم ژمـارەی بککرمـانجی (ی

.  دادەرچــووە١٩٧٥ل حــوزەیرانی ســای، و تــورکی)ڕنووســی التینــی-ژووروو
ئم کـۆم خـک ب . ل حکـومتوە ھبـووە،  ب فرمی دەرچـوونی مۆتی

ـــانی  ـــی ل ڕیزەک ـــتان(نھن ـــستی کوردس ـــارتی سۆسیالی ـــا-پ ـــاکی ، دا)تورکی چ
، دا)١٩٧٩(ی لکـــانوونی دووەمـــی ســـای )٤٤(ژمـــارە. سییاســـییان ئنجامـــداوە

ـــاش ئوە. دەرچـــووە ـــرنوە، ىپ ـــان زۆر برتســـک دەک ـــای . ئازادییک کودەت
تواوی گۆڤـــــارو . ڕوودەدات، )١٩٨٠(کری دوازدەی ئیلـــــولی ســـــای عســـــ

. دادەخرن و پـارت و گـرووپ چپکـان قدەغ دەکـرن، ڕۆژنام کوردییکان
ــــدانوە ــــونجی زین ــــان دەخــــرن ک ــــازادی(. خاوەنکانی ــــا ئ ش بناچــــاری )ڕی

خــۆی ئاشــکرا دەکــات و خبــاتی ، پــارتی سۆسیالیــستی کوردســتان. دادەخرــت
نووسـرو ڕۆژنامنووسـ .  خۆی دەگـوازتوە ڕۆژھتـی کوردسـتانسیاسی

ـــــان ـــــا دەکن، چاککانی ـــــازەدا. ڕوو ل ئوروپ ـــــوولکی ت ـــــوید و ، ل خ لس
یکم ژمـــارەی ســـای یکمـــی ئم . دەردەکنوە، ڕیـــا ئـــازادی، ئمانیـــادا

ی )١٣٧(ژمـارە . دەرچـووە، دا)٢١/٣/١٩٨٢(ل، خوول تازەیی ب ھشت الپڕە
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 ڕە)٢٨(بری ، الپمبسد دەرچووە، دا١٩٩٠ل .  
یکم ژمـارەی بمـۆتی . )کۆڤـارا ڕزانـی و چانـدیا مھـانی:( ڕزگاری-)٢  (

ــقرە، فرمــی دەوت و ب ئاشــکرا ــاش . دەرچــووە، دا)٢١/٣/١٩٧٦(ل ، ل ئن پ
م ژمارەیوە، دەرچوونی ئتندردەسـ ی لکت٢(ژمـارە . مۆ( ر لشـی ھ

پاشــان بارەگــای دەرچــوونی بــۆ شــاری . دەرچــووە، )بم بــ مــۆت(ئنــقرە
لم شــارە ، ی)٩(یوە تــاوەکو ژمـارە )٣(ل ژمـارە . دەگــوزرتوە) ئیـستانبوڵ(

، پــاش قدەغکردنــی ڕزگــاری. ڕەوشــن ئرســالن: سرنووســر. دەردەچـت
 ســـوید برەو،  بــووە)مــحمد ئــوزون(ک ، یکــک ل نووســرە چاککــانی

بھـــۆی فـــشاری زۆری دەوت و ، )٩(پـــاش دەرچـــوونی ژمـــارە . ڕادەکـــات
بـــــۆ ئمانیـــــا ، چیتـــــر ل تورکیـــــادا دەرناچـــــت، )ڕزگـــــاری(، قدەغکردنـــــی
ـــــــازدەی لم وتدا. دەگـــــــوازرتوە ، پاشـــــــان. دەرچـــــــووە، ژمـــــــارە دەو ی

  . داوە، درژەی ب بوکردنوە، ل وتی سوید، دا)١٩٨٨(لسای
یکم . نیـو مـانگی بــووە، ڕۆژنـامیکی سیاسـی و ئدەبـی: ۆژا وەالت ڕ-)٣  (

ــۆتی  فرمــی دەوت ــارەی ب م ــوردی، ژم ــانی ک ــانجی ژووروو و (بزم کرم
ــــی ــــی-زازای ــــقرە)التین ــــورکی لشــــاری ئن ــــی ، و ت ، دا)١٥/٩/١٩٧٧(لڕکوت
دەوت بوبیـانووی زۆرو جـۆر ، لگڵ دەرچوونی یکم ژمارەیدا. دەرچووە

گرتـــووەبوە. جـــۆری پندراوەتـــستی دەرچـــوونی لپاشـــان مـــۆ ، دەغق
دەکن ) پارزگـاری ئنـقرە(کاتک ک سرپرشتیارانی سـردانی والـی. کراوە

ـــــرتنوە دەکن ـــــۆت وەرگ ـــــت و ب ، و داوای م ڕق ڕادەچـــــان ل ـــــی لی وال
ــت؛ ــان دە ــوڕەییوە پی ــکن(ت ــوردی دەرب ــامی ک ــی ڕۆژن ــان نی ســرتان ، بۆت

مـستفا ئایــدن (لپرسـراوەکانی؛، لگڵ بوبـوونوەی یکم ژمـارەدا. )ەبـیند
پـــاش قدەغکردنـــی بناچـــاری . زینـــدانی دەکـــرن، )و ســـدیق بۆزئرســـالن

ی دواژمـارە بـووە )١٢(ژمـارە . بارەگای ڕۆژنـامک بـۆ ئیـستانبوڵ دەگـوازنوە
 ل ـــت، )١٥/١٢/١٩٧٨(ک ـــادا دەرچووب ـــارە ســـزدە. ل تورکی ـــا ژم ی ل ئمانی

ـــردنوەی دەدەن ـــژە ب بوک وێ درـــت و ل ـــاری. دەردەچ ـــۆ زانی ئم ، ھر ب
ەی ک )ڕۆژا وەالت(جیــــــای لگڵ ئم ، ەی باســـــمان کــــــردووە)ڕۆژا وەالت(

ل ســوید دەرچــووەو فــۆرمکی بــۆت ، دا)١٩٧٨(یکم ژمــارەی ل شــوباتی 
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  .  بووەخاوەنی، )تورکیا-پارتی سۆسیالیستی کوردستان(گۆڤارو 
ـــا-)٤  ( ـــاوا( کاڤ ـــوو): ک ـــارکی سیاســـی ب ـــاوە(لالین ڕکخـــراوی ، گۆڤ ، وە)ک

، ل تورکیــادا، )١٩٧٨(یکم ژمــارەی ل تــشرینی یکمــی ســای . دەردەچــوو
ـــارە . دەرچـــووە ـــدا)٤ و٣(ژم ـــازاری، ی ل یک برگ . دەرچـــووە، دا)١٩٧٩(ل ئ
ــدوال ســودان: خــاوەنی ــوەبری نووســین. عب ڕن : بنحوســم . شــر لھ
حکومت بدەرکردنـی بیارـک بوکـردنوەی زۆربی ، )١٩٧٩ئازاری (کاتدا

یکـــک دەبـــت ل ، ش)کـــاوە(گۆڤـــاری . گۆڤـــارو ڕۆژنامکـــان قدەغ دەکـــات
وە )١٩٧٩(ل ســای، )عبــدوال ســودان(خــاوەنکی؛. گۆڤــارە قدەغکراوەکــان

حوســن (. شــان ئـازاد دەکرــتپا، لزیندانـدا دەمنــتوە، )١٩٩١(تـاوەکو ســای 
، )١٩٧٩(لســــای. لشــــاری درســــیم ل دایکبــــووە، دا)١٩٥٥(لســــای، )شــــن

پــاش ئوە ، ئــازارکی زۆری دەدەن، ببرینــداری لالین پۆلیــسوە دەگیرــت
  . . . لژر ئشکنجدا دەمرت

ـــــارەک ـــــان ،   سرپرشـــــتیارانی گۆڤ ـــــاش ئوەی ک ھمـــــوو پنجرەیکی پ
. بناچـــاری ڕوو لوتـــی ســـوید دەکن و لوـــدا دەگیرســـنوە ،لــدادەخرت

ل مانگکـانی شـوبات ، ی ل سوید)٥(ژمارە. دەدەن) کاوە(درژە ب دەرکردنی 
  . دەرچووە، دا)١٩٨١(و مارتی

. بـــووە)پـــارتی سۆسیالیـــستی کـــورد ل ســـوریا(ئۆرگـــانی :  اآلشـــتراکی -)٥  (
پاشـان . زمـانی عرەبـی دەرچـووەل سوریا ب ، )١٩٧٨(یکم ژمارەی لسای

  . دەرچووین، ژمارەکانی دواتری ل ئمانیادا. قدەغ کراوە
ل ، )ئیبــراھیم گوجلــو(و )خدیــج یشــار(پــاش ئوەی :  ئــاال ڕزگــاری-)٦  (
، )ئـاال ڕزگـاری(پـارتکی تـر بنـاوی، جیـا دەبـنوە) پارتی ڕزگـاری کوردسـتان(

ئم گۆڤـــارە . دەردەکن، ) ڕزگـــاریئـــاال(گۆڤـــارکیش بنـــاوی. دادەمزرـــنن
خــــاوەنی . ھر دوو ھفــــت جارــــک ل تورکیــــادا دەردەچــــوو، سیاســـی بــــوو

لیکم . دەرچـووە، دا)١٩٧٩(یکم ژمـارەی ل ئـازاری . )ئیکـرام دەلم:(گۆڤار
لم وتـارەدا ھرشـکی تونـد دەکـات . ژمارەیدا؛وتارکی ڕەخنیی بودەکـاتوە

ت دەرھــــوم ــــبر ب ق بم ســــر حک ــــاھقییی کبرام ــــم و زۆری و ن زو 
دەگیرــت و ، لالین دەوتوە،  دا٩/٥/١٩٧٩بــۆی ل. نتوەی کــورد دەکرــت
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ـــدا ـــگ ل زیندان ـــتوە، ھژدە مان نـــت. دەم ش دادەخرـــارەک ـــاش ئوە. گۆڤ ، پ
یکم ژمـارەی . ل ئوروپـا درـژە ببوکـردنوەی دەدەن، لخوولکی تازەدا

  . بوبۆتوە، ل ئوروپادا،  ١٩٨٣ازەیی ل ئازاری ئم خوول ت
یکم ژمـــــارەی ل تــــــشرینی ، گۆڤـــــارکی کولتــــــوری بـــــوو:  تیرـــــژ-)٧  (

ــــاش . مــــۆتی فرمــــی ھبــــووە. دەرچــــووە، ل تورکیــــادا، )١٩٧٩(یکمــــی پ
ل شــاری ، ژمــارە چــواری ل ســوید. قدەغ دەکرــت، دەرچــوونی ســ ژمــارە

   .دەرچووە، دا)ستۆکھۆم(
ل بــاکوری ، )وان(لشــاری ، گۆڤــارکی سیاســی مانگــان بــوو: ژینــانوو-)٨  (

. )ئیــــــــوب کمــــــــال ئادســــــــز:(برپرســــــــیار. دەرچــــــــووە، کوردســــــــتاندا
، دا)١٩٧٩(یکم ژمـارەی ل ئۆکتـۆبری سـای . بھجت ئفـشار:سرنووسر
پاشــان . دا دەرچــووە)١٩٨٠(ل ســای، ژمــارە پنجــی ســای یکمــی. دەرچــووە

ــــراوەقدە ــــۆ . غ ک ــــاری دەســــتگیرکردن ب ــــال(بی ــــوب کم ــــت)ئی دەردەچ .
ـــی کوردســـتان و تاســـای  ـــات ڕۆژھت ـــدا ، )١٩٨٣(ئو؛ناگیرـــت و ڕادەک ول

. پاشـــان دەچـــت ئوروپـــاو ل وتـــی دانیمـــارک دەگیرســـتوە. دەمنـــتوە
لالین تورکیـاوە دەسـتگیر دەکرـت و ،  دا١٩/١/١٩٨٠یش ل)بھجت ئفشار(

زیندانداس وە، زدە ساڵ لتندەم .  
، ی تورکیـادا)میـت(لالین دەزگـای، دا)١٩٨٤(لسـای ، )ئیوب کمـال ئادسـز (

ک ، وا بـوی دەکنوە، پاشان میـدیاکانی تورکیـا. تیرۆر دەکرت، ل دانیمارک
کــشی ھبـــووەو ھر ئوان ) پــارتی کرکـــارانی کوردســتان(نــاوبراو لگڵ 
  !!!ەتیرۆریان کردوو

لسـر . ل سـوید دەرچـووە، )١٩٨٤(ی ئم گۆڤارە لمانگی گـونی )٦( ژمارە 
ئۆرگانی کـۆمیتی مرکزی پارتیـا پـشنگا (برگی ژمارە ششدا نووسراوە؛ 

  . )کارکرن کوردستان
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رگشمدەنگی پ  
  "ل چوار خولی جیاوازدا"

 

ــــــی ، ســــــاغکردنوە، نووســــــینوە       ڕاســــــتکردنوەو ب ئرشــــــیف کردن
ــامگریی کــوردی ــمی کــورد، کــارکی ســخت و دژوارە، ڕۆژن ــا ، چــونک ئ ت

ــی ــار، کتــب( ئــستاک گرینگیمــان ب ئرشــیف کردن ــام، بوکــراوە، گۆڤ ، بیانن
ــار ــاد. . . . کاســت و، تۆم ــر. نداوە، )ت ــانی ت نک ھر ، ب براورد لگڵ میلت

 . کو ئستمیش خۆمان بوان بچونینب، زۆر دواکوتوین

ســاک -)٣٠-٢٠(ئگر بــت و بدواداچوونــک بــۆ مژوویکــی نزیکــی خۆمــان
ــــراوەی حــــزب و  ــــگو بوک ــــت و ب ــــت دیکۆمن وــــن و بمان لموبر بکی

ئوا ب دنییـــاییوە ، ڕکخـــراوە مۆدرنکـــانی ئو ســـردەم بدەســـت بخیـــن
ئــم زاکیـــرەو پالنـــی . دەکوـــت، ن نبـــوویــا، چاومــان ب ئرشـــیفکی ھژار

رشیفیمان نیـینی ئـزو الوازە، الیھن. یـان زۆر ببـاوەڕ بـک ، یحزبـی وا ھ
ژی نیـیندە دوورو درکی ھژووییتوانیـوە، موجـا نژمـارەی ئۆرگـانی )٢٢(ئ
سـاڵ )٣٠-٢٠(گر ئو بۆچوونمـان بـۆ . . . ناوەندی حزبکی ئرشـیف بکـات

 . ھر زۆر ڕاست، ساڵ لموبر)٦٠-٥٠(ئوە بۆ، ت بتلموبر ڕاس

"رگشمدەنگی پ" ،ریی کـوردییگری ڕۆژنـامکی ناسـراوو ئاشـنای ڕابناو .
دەنگـی "یـان"پـشمرگ"تا ئستاک چندین گۆڤارو رۆژنامو بوکراوە بناوی 

رگشموە، "پتوکراونوە. بسـاغ بـۆت ـستاکوەی زانـراوەو تـا ئئ ، وەیئ
ک یکم بوکــراوە بو نــاوەوە ل ســانی یکم و دووەمــی دوای شۆڕشــی 

تــــا ئــــستاک ، ی"دەنگــــی پــــشمرگ"ئو. دەرچــــووە، دا)١٩٧٥-١٩٦١(ئیلــــول
ـــدا ـــابتی ڕۆژنامگری ـــوردی و ب ـــامگریی ک ـــوی ڕابری ڕۆژن زۆر ، لدووت

ــاتووە ــاوی ھ ــژیش لســری نووســراوە. جــاران ن ــورتی و در ــا و، ب ک ــ ت ەل
ئگر ، ئـــستاک ب دروســـتی دەستنیـــشانی خوولکـــانی دەرچـــوونی نکـــراوە

 . یان مژووی دروستی تۆمار نکراوە، یان بھ باسکراوە، کرابیش
دەمانوـــت ب درـــژی باســـی ژمـــارەو خوولکـــانی و ئو ، لم نووســـیندا 
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رچاوەیک تـاوەکو  ببـت سـ، کسان بکین ک ڕۆی سرەکییان تدا بینیـووە
ــامگریی کــوردی ــابت و لکــۆینوەو بدواداچــوونی مــژووی ڕۆژن . . . بــۆ ب

ھومانداوە ل شونی پویـست ئو ھن ڕاسـت بکیـنوە ک دەربـارەی ئو 
 . بوکراوەی بوکراونتوە

ــی (: دەنووســت، "ســفر یوســف میرخــان  "  ــاری دەنگ ــارەی گۆڤ یکم ژم
مـانگی ی ل رگشمیلـول دەرچـووە، دا"١٩٦٧"کـیپی شۆڕشـی ئرمگل....( .
ب قۆنــاخی یکمــی دەنگــی ، "١٩٧٤-١٩٦٧"ئو قۆنــاخ( ھروەھــا دەنووســت
 . " ١)"پشمرگ دادەنرت

گـــوای ئم گۆڤـــارە ژمـــارە یکـــی (:دەنووســـت، "نوزاد علـــی ئحـــمد "
ــــن دو"١٩٦٧"لســــای رچــــاو دەب ــــۆت ا دەرچــــووەو دوا ژمــــارەش ک کوت
ی "٢٤"ژمــــــارە، ژمــــــارەیمــــــانگی تــــــشرینی دووەمــــــی ســــــا دا "١٩٦٩"ەو ل
 . "٢)"دەرچووە

ــــفر و نوزاد " ، ئوان  ــــتی ، "س ــــارکردنی مــــژووی دروس دەنگــــی "ل تۆم
رگــــشموە"پھ توتــــوونوان باســــی ، دا کی ئکو ژمــــارە یئ چــــونک

بکــو ، نچـووەدەر، نیـیو لو بروارەی ئوان باســی دەکن)١(ژمـارە، دەکن
 . دەرچووە، دا"١٩٦٨"ەو ل مارتی)١٣(دەبت ژمارە

 . )یان خوولی دووەم، قۆناغ(یان خوولی یکم نییو دەبت، قۆناغ
  

 "دەنگی پشمرگ"قۆناغ و خوولکانی 
 خوولی یکم

ــول ــگ و ، ھر دوو ســاک دوای ھگیرســانی شۆڕشــی ئیل ــدنی دەن ــۆ گیان ب
ـــش ـــانی پ ـــاس و چاالکییک ـــی ، مرگب ـــری لدەرکردن ـــدنی شـــۆڕش بی ڕاگیان
ــردۆتوە ــراوەیک ک ــۆ ئو مبســت. بوک ــراوەی، ب ــان بوک ــار ی ــی "گۆڤ دەنگ

رگـــــــشموە، "پو دەکـــــــاتبـــــــ . لک وکـــــــراوەیو بدووەم ژمـــــــارەی ئ
ــین"ئرشــیفی ــاوەدانی کوردســتان ل برل ــدی ئ ــارزراوە" مبن ــۆڤمبر ، پ ل ن

 . دەرچووە، دا ب زمانی کوردی)١٩٦٣(ی سای"تشرینی دووەم"
ـــشوە ـــارەی دەرچـــوونی ژمـــارە یکی ـــد ســـاح. د، ل ب ـــازاد عوب ـــامی ، ئ ل ن

ـــــــدا یکم ژمـــــــارەی ســـــــرەتا بر ل کـــــــانوونی (:دەنووســـــــت، دکتۆراکی
حیلمـی علـی شـریف و فرەیـدون علـی ئمـین "بسرپرشتی"١٩٦٣"یکمی

ـــشدا.  "٣)"دەرچـــووە ـــاڵ ئوانی ـــاوارە مالی" ، لپ ـــارەدا ، ش" ئ ـــاری لم گۆڤ ک
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 . "٤"کردووە
ــــارە دوودا  ــــوونوە ل ژم ــــارەی بر لم ، کوات ب لوردب ــــت یکم ژم دەب

تـــــاوەکو لکتـــــرازان . دەرچووبـــــت، دا"١٩٦٣تـــــشرینی دووەمـــــی "مـــــژووە
ھر ئو سـ ، دا"١٩٦٤"ل سـای ، )پارتی دیمـوکراتی کوردسـتان(مژووییکی

حیلمــی "دوای ئوەی ک . یــان کــردووە"ی پـشمرگدەنگــ"کسـ سرپرشــتی 
 بــــای -پــــارتی دیمــــوکراتی کوردســــتان(دەکوــــت برەی ، "علــــی شــــریف

ئو ئرک دەگـــرت ئســـتۆی ، شـــاعیر" ھژار موکریـــانی"، )مکتبـــی سیاســـی
ـــۆی و درـــژە ب بوکـــردنوەی دەدات " شـــرکۆ بـــکس"، لم بـــارەیوە. خ

" لــوژە"ل گونــدی، "دەنگــی پــشمرگ"، دا"١٩٦٦-١٩٦٥"ل ســانی(: دەنووســت
ــانی"دەردەکــراو  ــاوچی . سرپرشــتی دەکــرد" ھژار موکری ــدکی ن لــوژە گون

ـــوو ـــان دوو مانـــگ جارـــک ژمـــارەیکی . . . باکـــایتی ب ئو کـــات مانگـــک ی
ەوە ل "کـاوە"ھنـدێ نووسـین و شـیعرم بنـاوی، لو ماوەیدا. . . لدەردەچوو

 . " ٥)"بوبوونوە، گدادەنگی پشمر
ھژار "یش دـت دەزگـای ڕاگیانـدن و لگڵ"سامی عبدولەحمان"، پاش ئوە

. درـژە ببوکـردنوەی دەدەن، "موکریانی و شـرکۆ بـکس و مالی ئـاوارە
سـانی پـشوو بوکـراوەیک بنـاوی (سعید ناکام دەنووسـت، لم بارەیوە

 عبـــدولەحمان و ھژاری شـــاعیرەوە ب دەنگـــی پـــشمرگ لالین ســـامی
وەکـــو درـــژەی ئو ، ک دوازدە ژمـــارەی لــدەرچوو بـــوو، ڕۆنــۆ دەرکرابـــوو

بوکــــراوەی دەســــتم کــــرد ب دەرھنــــانی گۆڤــــارکی ڕکوپــــک ب شــــوەی 
ــــوێ ــــانی ک لبردەســــتدان.  "٦)"چــــاپمنی ن ــــورەی ئو زانیاریی لم ، بگ

ژمـــارەی " ١٢"بردەوام بـــووەو" ١٩٦٧"یتـــا کۆتـــای، "خـــوولی یکم"خـــوولدا
  .لدەرچووە

  
 خوولی دووەم

دەگــات ڕیـزی شــۆڕش و ل ، دا"١٩٦٥"ل سـای ، پـاش ئوەی ک سـعید ناکــام
ئرکـــی بڕـــوەبردن و سرپرشـــتیکردنی ، دەزگــای ڕاگیاندنـــدا کـــار دەکــات

ــات"چاپخــانی ــر لم بدواوە. . . ی پدەســپرن"خب ــاش دوو ســاڵ، ئیت ــر، پ  بی
ــــازەدا ــــاتوە دووبــــارەو ل خــــوولکی ت .  "٧)"دەنگــــی پــــشمرگ(، لوە دەک

دەدات یکم ژمــــارەی "١٣"ژمــــارە، لم خــــوول تــــازەیدا، ئو. بوبکــــاتوە
  رکۆ ـــــریف و شــلی شــحیلمی ع(چونک پشتر ل الین ، "خوولی دووەم"
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ــ دولەحمان و مالی بــکس و فرەیــدون علــی ئمــین و ھژار و ســامی عب
ـــاوارە ـــشوودا، وە)ئ خـــوولی پ ـــدەرچووە"١٢"، ل ـــارەی ل ـــحمدی مال (. ژم م
ژمـــارەی "١٢"، یـــش پـــ لســـر ئوە دادەگرـــت ک ل خـــوولی یکمـــدا)قــادر

 . "٨"بردەوام بووە، "١٩٦٧"لدەرچووەو تا کۆتایی سای
ـــارەی خـــوولی دووەموە ـــام دەنووســـت ، لب ـــژەی ئ(ســـعید ناک و وەک در

وکراوەیب-رگشمـک -دەنگی پکوپکی ڕنـانی گۆڤـاردەرھ دەستم کرد ب 
یکم برھمــم لژــر " ١٩٦٨"ب شــوەی چــاپمنی نــوێ ک لمــانگی ئــازاری

" ١٩٦٨ئـــاداری "لمـــاوەی بیـــست مانگـــدا. . . . ژمـــارەی ســـزدەدا بوکـــرایوە
ــــ"دوازدە ژمــــارەی ، "١٩٦٩تــــشرینی دووەمــــی "تــــاوەکو  دەنگــــی پرگم "شم
 . " ٩)"دەرھنا

ــارە - ــارەی خــوولی دووەم"١٣"ژم ــات یکم ژم ــارتی، ی ک دەک ، دا"١٩٦٨"ل م
 . دەرچووە

 . "١٠"دەرچووە ، دا"١٩٦٨"ی ل ئایاری "١٤"ژمارە -
 . دەرچووە، دا"١٩٦٨"ی ل ئیلولی "١٥"ژمارە -
 . دەرچووە، دا"١٩٦٨"ی ل تشرینی دووەمی "١٦"ژمارە -
 . دەرچووە، دا"١٩٦٩"ل کانوونی دووەمی ی "١٧"ژمارە -
 . دەرچووە، ل چاپخانی خباتدا، دا"١٩٦٩"ی ل مارتی "١٨"ژمارە -
 . دەرچووە، دا"١٩٦٩"ی ل نیسانی "١٩"ژمارە -
 . "١١"دەرچووە، دا"١٩٦٩"ی ل مایسی "٢٠"ژمارە -
 . دەرچووە، دا"١٩٦٩"ی ل حوزەیرانی"٢١"ژمارە -
ئامـــاژە ، ی ئو ســرچاوانی مــن ســیرم کــردوونی ب گــورە"٢٢"ژمــارە -

 . بوە نکراوە ک کی دەرچووە
 . دەرچووە، دا"١٩٦٩"ی ل ئیلولی"٢٣"ژمارە -
 ژمــــارەی دوا وئ. دەرچــــووە، دا"١٩٦٩"ی ل تــــشرینی دووەمــــی"٢٤"ژمــــارە -

 . ژمارەی خوولی دووەم بووە
ۆ دەســــتی ک بــــ، "وریــــا جــــاف"ب گــــورەی زانیارییکــــانی نــــاو نــــامکی 

ـــــــاری  ـــــــامنووس"نووســـــــرانی گۆڤ ـــــــاردووە"ڕۆژن ـــــــارمی ، ی ن ـــــــر ئ ژل
ـــارە ـــدەی شۆڕشـــی کوردســـتان (: دا نووســـراوە"١٤"و"١٣"ژم ـــژنی پروپاگن لی

یــــش لژــــر ئــــارمی دەنگــــی "٢٤"تــــاکو ژمــــارە " ١٥"ل ژمــــارە . )دەریــــدەکات
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لیـژنی پخـش و ئاڕاسـتی شۆڕشـی کوردسـتان دەری (پشمرگدا نوسراوە
پـدەنت ، دا"١٩٦٩" ئوەی ک شۆڕشی ئیلـول ل کۆتاییکـانی سـای پاش)ئکا

ــــداری ــــاتی سیاســــی و چک ــــری خب ــــاغکی ت ــــشمرگش ل ، قۆن ــــی پ دەنگ
 . دەرچوون دەوەستت

  
 خوولی سیم

ی ١١"پــاش ئوەی ک حکــومتی عــراق ل بجھنــانی بنکــانی پیماننــامی
ــازار ــتوە، "ئ ز دەبتی س، پاشــگرکردایــۆ ، یاســی کــوردســ ــا ب ب ناچــاری پن

ــازاری ــداری دەبــاتوەو ل ئ ــاتوە پــشتو ، دا"١٩٧٤"شۆڕشــی چک چیاکــان دەک
دەنگـی ، جارکی ترو ل خـوولکی تـردا ک دەبـت خـوولی سـیم. پنای خۆی
رگشموە، پتشـدا. دەردەچم خوولـی کـارای ، وا دیارە لعید ناکـام ڕۆسـ
ژمــارە بیــستو پنجــی گۆڤــاری دەنگــی (ســتچــونک نــاوبراو دەنوو، ھبــووە

 . " ١٢)"پشمرگشم چاپ کردوو ژیاندەوە
ەوە دەســـت پـــدەکات و تـــا مـــانگی "١٩٧٤"ک ل ئـــازاری، لم خـــوول تـــازەیدا

چــوار ژمــارەی تــری لــدەردەچت ک ، بردەوام دەبــت، "١٩٧٤"ی"ئــاب"ڕەزبر
  :بم شوەی بووە

 . دەرچووە، دا"١٩٧٤"ی ل مارت، ی خوولی سیم"٢٥"ژمارە -
ئمـانتی (لژر نـاوی، دا"١٩٧٤مایسی "ل گون ، ی خوولی سیم"٢٦"ژمارە-

 . "١٣"دەرچووە، دا)گشتی ڕۆشنبیری و ڕاگیاندن و الوان دەریدەکات
 . دەرچووە، دا"١٩٧٤"ی ل حوزەیرانی "٢٧"ژمارە-
لم . ەرچــووەد، دا"١٩٧٤ئـابی "ی ک دوا ژمـارە بــووەو ل ڕەزبر"٢٨"ژمـارە -

  . بدواوە وەستاوە
 

 خوولی چوارەم
 ک وەیئ رنجگـــای ســـوەی جئ"رگـــشم ـــدا، "دەنگـــی پ شۆڕشـــی نو ل ،

ــون( ــدا، )شۆڕشــی گ ــازدە ســای چکداری ــی شۆڕشــی ، ل مــاوەی پ ب درژای
، "خــوولی چــوارەم"پــاش ڕاپڕیــن و ل خــوولکی تــردا. دەرنــاچتوە، گــون

 . دەردەچتوە
گۆڤـارکی ڕۆشـنبیری (وەک ، دا"١٩٩٧"ژمارەی ئم خـوولی ل ئیلـولییکم 
ــشتی ــتوە، )گ و دەبــ ــوان. . . ب نی لــوول ــانی ئم خ ــارەی الپڕەک -١٠٠"ژم
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ـــووە"١٢٢ کـــانی ەدیـــزاین و ھـــونرکی جـــوانی چـــاپی ھیو الپڕ. الپڕەدا ب
ڕەنگاو ڕەنگ . یـدا بـۆتم دواییژمارەکانی ئ کی گـشتی ڕۆ(لشـنبیری گۆڤـار

رگــشمکخــستنی پبــی گــشتی ڕکتن مالیو لربازیشــی -سیاســی ســب
 . )مانگی جارک دەردەچت-ڕاگیاندن

دا "خبـات"ک ل ڕۆژنـامی، "سـفر یوسـف میرخـان"ب گورەی زانیارییکانی
، سـدو بیـستوپنج، "١٩/٩/٢٠٠٨"تـا ڕۆژی، ل خوولی چوارەمدا، بویکردۆتوە

   .ژمارەی لدەرچووە
 

 ئنجام
پـاش خونـدنوەو شـن و کو کردنـی ئو بـابت و نووسـین و دیکۆمنتــانی 

ک دەتـوانین ، بم ئامانجان گیـشتین، نووسراون، "دەنگی پشمرگ"کلسر 
  :لچند خاکدا پۆلینیان بکین

، دا"١٩٦٣"یکم ژمارەی ل نیـوەی دووەمـی سـای، ی)بوکراوە(ئم گۆڤار -١
 .دەرچووە

یــش "١٩٦٩-١٩٦٨"ب خــوولی یکم و ســانی، "١٩٦٧-١٩٦٣"مــاوەی نــوان -٢
 .ب خوولی دووەم دادەنرت

 . دوازدە ژمارەی لدەرچوو، ل خوولی یکمدا -٣
ــوولی یکمــدا -٤ حیلمــی علــی شــرف و فرەیــدون علــی ئمــین و ، ل خ

ـــــرکۆ بـــــکس و ھژار موکریـــــانی و ســـــامی عبـــــدولەحمان و مالی  ش
 . سرپرشتی و کاریان تدا کردووە، "١٤"اوارەئ
لم . "١٩٦٩تـشرینی دووەمـی -١٩٦٨مـارتی "خوولی دووەم دەکوت نـوان -٥

سرپرشــتکاری بــووەو توانیــویتی دوازدە ژمــارەی ، ســعید ناکــام، خــوولدا
وەک ، ی پــدراوە"١٣"ژمــارە ، ژمــارە یکــی خــوولی دووەمــی. تــری لــدەربکات

ل ژمـارە (دوازدە ژمارەی تـر، ل خوولی دووەمدا. لی یکمدرژەپدەری خوو
 . ) بوکراوەتوە٢٤- ١٣
ـــارە ، خـــوولی ســـیم -٦ ـــارتی -٢٥"ل ژم ـــدەکات و ل "١٩٧٤م ەوە دەســـت پ

لم خـــوولدا تنھـــا چـــوار . کۆتـــایی پـــدت، دا"١٩٧٤ئـــابی "ڕەزبر"٢٨"ژمـــارە
 . دا بینیوەدیسان سعید ناکام ڕۆی سرەکی ت. ژمارەی لدەرچووە

ـــدا -٧ ـــراوەیک لالین ، "١٩٩١-١٩٧٦"ل شۆڕشـــی گون ـــارو بوک ـــیچ گۆڤ ھ
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بونکـراوەتوە  ، ب نـاوی دەنگـی پـشمرگ، پارتی دیمـوکراتی کوردسـتانوە
 خوولی چوارەم دەکوت دوای ڕاپڕین و شڕی ناوخۆ -٨

ب ، وولدالم خــ. دا دەرچــووە"١٩٩٧"یکم ژمــارەی ئم خــوولی ل ئیلــولی 
ــازە ــۆڕمکی ت ــگ، لڕوی دیــزاین(ف ــت، وــن، ڕەن ــراژ، قبــارە، فۆن ژمــارەی ، تی

  . چاپ و بوبۆتوە، )الپڕە
 

 پراوزەکانن
دەنگی پشمرگ بخشش و یادگارییکانی شۆڕشی ئیلول و ، سفر یوسف میرخان-١ 

ــــدا ــــامگریی کوردی ــــی ڕۆژن ــــۆبرەیک ل بزاڤ ــــامی ، ن ــــات"ڕۆژن ــــار، "خب ، "٢٩٧٦"ەژم
 . ١١الپڕە، ١٩/٩/٢٠٠٨ڕۆژی

، ســلمانی، ١٩٩١-١٩٦١ڕابری ڕۆژنــامگریی نھنــی کــوردی، نوزاد علــی ئحــمد- ٢
 . ٢٧الپڕە، ٢٠٠١

-١٩٦١کاریگریی شۆڕشی ئیلول لسر ڕۆژنـاموانیی کـوردی، ئازاد عوبد سالح. د-٣ 
 . ٢٦٦-٢٦٥الپڕە ، ٢٠٠٧، ھولر، ١٩٧٥

بر : دەنووسـت، ل گۆڤـاری ڕۆژنـامنووس، ٢٠٠٤ی ھاوینی"٢"لژمارەمالی ئاوارە  - ٤
ەحمان، ١٩٦٥لـــدول ـــاری بھشـــتی مامۆســـتا عب ـــانی"ب ھاوک و مامۆســـتا "ھژار موکری

، ڕۆژنـامنووس: بـوان. بوکردەوە، یکم ژمارەی دەنگی پشمرگمان، شرکۆ بکس
 . ٢٣٥-٢٣٤الپڕە ، ٢٠٠٤ھاوینی ، "٢"ژمارە

، برگــی دووەم، ژیاننـامو بیـرەوەری، نووســین ب ئـاوی خـۆمش، شـرکۆ بـکس -٥ 
 . ١٥٠-١٤٩الپڕە ، ٢٠١٣، سلمانی، چاپی یکم

 . ١٤٣الپڕە، ٢٠٠٣، ھولر، چاپی یکم، بیرەوەرییکانی سعید ناکام، سعید ناکام- ٦
، ٢٠٠٨، اپخانی سیماچ، سلمانی، برگی یکم، وش پرتوازەکان، ھاوڕێ باخوان - ٧

 . ٢٧الپڕە
، ھولـر، چـاپی یکم، سـربردە کـورتیک ل بیرەوەرییکـان، مـحمدی مال قـادر - ٨

 . ٧٧الپڕە، ٢٠٠٩
 . ١٤٣الپڕە، بیرەوەرییکانی سعید ناکام، سعید ناکام -٩

ــا جــاف -١٠ ( ــز، وری ڕنووســی بــاری ڕۆژنام ــۆ دەســتی نووســرانی گۆڤ ــام، ب ، ن
 . ٢٤٠-٢٣٧الپڕە ، ٢٠٠٤ھاوینی، "٢"ژمارە، )منووسڕۆژنا

 . ٢٦٦-٢٦٥الپڕە، . . . کاریگریی شۆڕشی ئیلول، ئازاد عوبد سالح. د - ١١ 
 . ١٦٣الپڕە، بیرەوەرییکانی سعید ناکام، سعید ناکام -١٢ 

 . ٢ژمارە، ڕۆژنامنووس، وریا جاف - ١٣
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  )پڕەنگ((
 ی دەنگی ڕەوەندی کورد لزای قۆناغ

  سختکاندا
  

کـارکی ، ساغکردنوەو بسرکردنوەی گۆڤارو ڕۆژنـامو بوکراوەکـان     
 یــشتن لگبــۆ ت تیدەریــشریی کــوردی گرنــگ و یارمگوەی ڕۆژنــامبــزوتن

ــاغدالم ش ب خــونرو نوەی نویــان ئاشــنا دەکــات و موــرای ئ. . .  قۆن
ئو ، ئگر ئو بسـرکردنانوەش. . . ڕگاکانیان ڕۆشنترو کـورتتر دەکـاتوە

ـــــدا  ـــــرتوە ک ل ســـــردەمانکدا ل دەرەوەی وت ـــــارو بوکـــــراوان بگ گۆڤ
ـــووبن ـــدە ئاســـان نب ـــدییکانیش ئوەن ـــی ، دەرچـــووبن و ڕایی پیوەن گرنگ

ئمانیـاش یکـک لو وتــانی . کـارەک دوو ھنـدەو ســ ھنـدەی تـر دەبــت
، ونتوەو ل شسـتکانی سـدەی ڕابـردووەوەک کوردکی زۆری لـ گیرسـا

  . ب دەیان گۆڤارو بوکراوەی کوردییان ل بوکراونتوە، تاوەکو ئستا
ــن یکــک لم ــم لــرەدا دەمانوــت ھروەســتی لســر بکی ــارانی ئ ،  گۆڤ

 ھوارەدا ش پڕەنگـــیش چنـــدین گۆڤـــاری تـــر لمپـــ. ە)پڕەنـــگ(گۆڤـــاری 
ی، دەرچووینشنگ (:نمووننـدکاران، پکوردسـتان ڕاپـۆرت، دەم، دەنگی خو ،

ــزگین ــدکارانی کوردســتان، ڕۆژی کوردســتان، دڕک، م ــی خون ــشنگ، دەنگ پ ،
  . )تاد. . . . . ، ژیان

ـــگ ( ـــر ســـر ب باشـــووری ) پڕەن ـــاوارەی زت ـــوردی ئ ـــک ک ن کۆمالی ل
ـــا)دارمـــشتاد(کوردســـتان ل شـــاری  جی کرمـــان(ب زمـــانی کـــوردی ، ی ئمانی

کرمـــانجی (بابتکـــان ب دیـــالکتی . دەرچـــووە)  ڕنووســـی ئـــارامی-خـــواروو
ل ژمـارە ) ھڤـاڵ مـراد(جگ ل یک بابت ک وتارک لالین ، بووە) خواروو

ــــالکتی ، دا)٥( ــــانجی ژووروو(ب دی ــــارامی-کرم نووســــراوەو ، ) ڕنووســــی ئ
) ٦(تـا ئـستاک  ،ب گورەی دوا ھوڵ و گڕان و سـوڕانی مـن. بوکراوەتوە

ــووە ــ دەرچ ــارەی ل ــوم ، شــش ژم ــن توانی ــان ) ٥(ک خۆشــبختان م ژمارەی
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  . دەست بخم و ل ئرشیفکی خۆمدا ریزبندیان بکم
ئوجـا ، ی دەست بـخم) ٣( چاوەڕوان بووم تا ئو تاک ژمارەیش ک ژمارە 

 زۆر بم زۆر لمـــژە ھوڵ دەدەم و ســـرم ب. بـــابتکی لســـر بنووســـم
مخـابن سـۆراغ کـردنکم ، شوندا گرتووە ک گومانی دەستکوتنم ل کردووە
  . ب ئنجام بووەو ئو ژمارەیم دەست نکوتووە

  
   پناسین

ل دەستڕاسـتی ) پڕەنـگ(ب شوەی جیـا جیـا نـاوی ،  ل ھر پنج ژمارەکدا
 ڕنووسـی  ئارمشـدا بمل ژـر ئ. . . سرووی برگی گۆڤـارەک نووسـراوە

نجمدیـــن کریـــم ل (، دا)٢(و ) ١(ل ژمـــارە . نووســـراوە) پڕەنـــگ(التینـــی 
ـــشانی ، وە)ســـۆفیا( ـــر ناوونی ژ ک لیـــام ـــد وشـــیک(ب ن ـــگ و چن ) پڕەن

، خـستۆت ڕوو) ١(کۆمک ڕازو سرنج و بۆچوونی خـۆی دەربـارەی ژمـارە 
ــکیــشدا دەشنیازپ ــت: (لم بگوتروە دەکــشنیازی ئڕەنــگ : پگۆڤــاری پ

خباری و کولتورییکی ئگۆڤار( .  
داو ل الپڕەی )٤( پدەچت ئو پـشنیازە جـی خـۆی گرتبـت بـۆی ل ژمـارە 

  :نموونی. . . کۆمک شت کراوە ک جاران نبووین، یکمدا
ل الکـشیکی . . . نووسـراوە) پڕەنگ( ل الکشیکدا لسرەوە ناوی -)١ (

ــ ژ کــراوەتــرداو ل ی گۆڤــارەکناســڕەنــگ وا پکی ڕۆشــنبیریی : (ر پگۆڤــار
رخ، گشتیینگی کوردی ھاوچرھشخستنی فکگرتن و پبۆ ی( .  

ــــشدا-)٢ ( م الکیســــ دوو ،  ل وە کوکــــراوەتب ــــارەک ــــشانی گۆڤ ناوونی
  :یکمیان، ناوونیشان ھبووە

pereng 
TH-Darmstadt-PF-7262 
G 700 Darmstadt w- Germany  

  :دووەمیان
Pereng 
F-M-PF 2825 
Gottingen 3400 
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. نووسـراوە، مـارکی ئمـانیی) ٦(نرخی گۆڤارەک ک ،  لژر ناوونیشانکشدا
، دا)٢(و ) ١(پـشتر ل ژمـارە . نرخی ژمارەکانی تـریش ھر بم شـوەی بـووە

  . نرخکی دیار نبووە
)٣(-یک ھوەیش ڕوونکــردنکــرخ ــر ن ژــانی داھاتووشــدا  ل  ک ل ژمارەک

گۆڤــاری پڕەنــگ تنھــا برامــبر : (ل ڕوونکــردنوەکدا ھــاتووە. . . دەبینرــت
ــاری  ــادەکرانی گۆڤ ــاوی دەســتی ئام ــر ن ژل رپرســیارە کب و نووســینانئ

ــرتوە ــو دەک ــدا ب ــدە ب . پڕەنگ ــگ بن ــوون و گشــکردنی پڕەن بردەوام ب
تکـای ل نووسـین و ڕەخـنو پـشنیاز درغـی . . . ەپشتگیریی و یارمتی ئـوەو

  . )مکن
ــر ئو ڕوونکردنوەیشــدا ژــارە ،  ل ــارمتی و پ ــۆ ی ــک ھی ک ب ــارەی بان ژم

ناردن ،یوەیم شب ک:  
Sparkasse Darmstadt 
Az, Na 
Kto-Nr-100060680 
BLZ-50850150  

ــــشیکدال ال،  ل دەســــت چپــــی ھمــــان الپڕەداو ل ســــرەوە-)٤ ( ک ، ک
ــت دەبینر کــشنیــشت الکت ــر لرەو ژر بورەی ســکــی گمی قــنو ،

 ژمـــارەو ژمارەکـــانی یـــش لنـــاو الکـــشک لم) لۆکـــسمبۆرگڕۆزا(وتیکـــی 
ئـــازادی بیـــروڕا ، سربســـتی: (تـــریش وەک کـــش دەبینرـــت ک نووســـراوە

  . )ا جیاوازەھمیش بۆ ئوانی ک ڕوانگو بۆچوونیان لگڵ ئمد
) ٥(-خــوار ئ شم لیــشک ،  الکــوەینــاو چوارچل)ســتکــانی )پتی باب

ل دوا ) نــــاوەڕۆک(ە ب نــــاوی )پســــت(پڕەنــــگ دەبینرــــت ک جــــاران ئو 
  . الپڕەی گۆڤارەکدا بو دەکرایوە

  .  ل ژری ژرەوەش تابۆ و ونی برگ دەستنیشان کراوە-)٦ (
  

  )پڕەنگ(نی  ئامانج ل دەرکرد
ـــان م زۆر ل ـــانی دەرەوە دەری ـــراوانی ک کوردەک ـــامو بوک ـــارو ڕۆژن  گۆڤ

ـــــردووە ـــــراوە ، ک ـــــارت و ڕکخ ـــــۆ پ ـــــی و ســـــۆزدارییک ب جـــــۆرە الینگیری
. . . بدی دەکرــــت) ب ھر چـــوار پـــارچکیوە(سیاســـییکانی کوردســـتان 

 ل ـــ ـــگ(وەل ـــرو ھواداری یکـــ، دا)پڕەن ک لو بـــا نووســـرەکانیش الینگی
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ــن ــان ب ــچوان، پارت ــان ب پ ــن، ی ــان ب ــدا . . . دژی نووســین و بۆچــوونی وای ت
ـــراونتوە ـــات، بوک ـــتان بک ـــری و ئاڕاس ـــونر ھســـت بم الینگی . . . ک خ

  :ئوەی ل ناوەرۆکی بابتکاندا بدی دەکرت
  .  الینگیرو ھوادار و دژی ھیچ پارتک نین- 
ب . تـاک ئاڕاسـتی ھمـوو نووسـینکان، وون کوردایتی و ھستی کورد بـ- 

ــن ــال، بۆچــوونی م ــجو ئنف ــۆ ، کارەســاتی ھب ــووە ب ــارکی ســرەکی ب ھۆک
  . یکبوونی ئاڕاستکان و نمانی بربستی حزبایتی تسک

 - ـــــن ـــــوەکیوە( ڕەخ ـــــنر، ب ھردوو دی رو ڕوخـــــاتن ـــــان ، )بنی ل حزبک
ــراوە ــان ب یک . . . نگی ــان کــردووە ک ئویــش ھمــوو ھوک ئاڕاســت کاری

ـــسوا  ـــا ناســـاندنیان و ری ـــان و ب دنی ـــی ڕوداوەک ـــردنوەو شـــرۆڤ کردن بوک
  . کردنی ڕژمی سدام بووە

  
  چرپیک

حز دەکیــن ئو ، )پڕەنــگ( بــۆ زتــر ڕوونکــردنوەی ئاڕاســتو ئامانجکــانی 
ــاوی  ــورت نووســین ک ب ن ــاو(ل برگــی یکم ) چــرپیک(ک ــوی ن ی )ەوەدی

ــــارە  ــــراوەتوە)١(ژم ــــاوەکو ل زاری ، دا بوک ــــنوە ت ــــوی بکی ــــارە ب دووب
  :خۆیانوە ئامانج و ئاڕاستکانی ئم گۆڤارە بزانین

بگومـــان گلـــک گۆڤـــار ھن ل . . دیـــسان گۆڤـــارکی نـــوێ ل ئوروپـــادا (
دەرفتــی بــۆ ، ئوروپــاداو ھر یکیــان ب گــورەی بۆچــوون و بیرکــردنوەی

رە لکدانوەی ڕەخساندووە شونی خۆی الی خـونران و الینگرانـی ئو جۆ
بم ئــم ب پویــستی نــازانین گۆڤارــک تنھــا ، کــردۆتوەو پســند دەکرــت

ئم زیـاتر ئرکـی ، خۆی ب بوکردنوەی نووسراوی تیـۆرییوە ببسـتتوە
کانسیاسیی ئۆرگانی گروپ .  

 کوردستان و تسـکبینی داگیـرکرانییوە  زمانی کوردی بھۆی باری سختی
ل گۆڤارک ببش ک بتوانت باوەش بـۆ ھمـوو جـۆرە نووسـینک بکـاتوەو 
ـــــوەیکی دیمـــــوکراتی  ـــــت و ب ش گرجیاوازەکـــــان ن ـــــوون ـــــگ ل بۆچ ڕ
ــــی  ــــت چق ــــت و بب وانــــان ب ــــرجمی ژی ــــشکوتنخوازان ل ڕاســــتی س پ
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ڕـگیوە دەرفت بــۆ خــونری کــورد تــا لو ، پیـاھچوونی بیــروڕای جیــاواز
خــۆی ل ئنجــامی لکــدانوەو ھــسنگاندن و ھژاندنیــدا بیــار ، بەخــست

ھروەھـا بایخـدان . پش دەمییـان بـۆ بکرـت، نک ب ھۆی سانسۆرەوە، بدات
ـــارکی زۆر زۆر  ـــان ک ـــری جیھ ـــانی ت ـــتان و ناوچک ـــانی کوردس ب ڕووداوەک

ویــستی، پرگو جل مئــ وەیچــونکدوور خــستن ــین و خــۆ لــدا دەژ ،
وەییــاــای خ ــوون دنی ــ ونکــردن و چ ــر پ ــت . زەوی ژودەمان مــ وات ئ

ــازاد ــی ئ ــوو قمک ــا ب ھم ــت و ڕگ کی ڕۆشــنبیری بــار ــگ گۆڤ بــ ، پڕەن
ب مرجـــــک لســـــر بنچیـــــنی دیمـــــوکراتی و ، سانـــــسۆری نووســـــینکی
  . بدات، پشکوتنخوازی داڕژرابت

اری پڕەنــگ ب ھــیچ شــوەیک نایوــت ھــاڤکی ھــیچ گۆڤــارو الین و  گۆڤــ
گروپــی دیمــوکرات بکــات و ئامــادەی ھاوکاریــش ب مرجــک ل برژەوەنــدی 

پڕەنــگ ب گۆڤــاری خــۆت بزانیــت ب گــورەی ، جــا داوا دەکیــن. گــشتیدا بــت
ـننــاردنی نووسـین و دەنگوبــاس و و وەی و بوکـردنب ری پــشتگی، توانـا ب

لـــ بکیـــت و ڕەخـــنو پـــشنیازو ئامۆژگارییکانـــت ب دنیـــایی کـــاریگریی 
  . )دەبت

  

  کاتی دەرچوون و قبارەی ژمارەکانی: پڕەنگ
ــارە ) ٤٠(ب ، ١٩٨٨ی ل ســای )١( ژمــارە -  ، ســم)٢٩ جــاران ٢١(الپڕەی قب

بم ب گـورەی ، مانگ و ڕۆژی دەرچوونی گۆڤارەک دیار نیـی. . . دەرچووە
ــامیی ک ل الین  ــاردراوەو ل ، ەوە)نجمدیــن کریــم(ئو ن بــۆ گۆڤــارەک ن

ی ئپرلـــی ٢٦ل ڕۆژی : (نـــاوبراو دەنووســـت، دا بوکـــراوەتوە)٢(ژمـــارە 
ی گۆڤــارە خنجیالنکتــانم ب سوپاســوە ١٩٨٨ژمــارە یکــی ســای ، دا١٩٨٨

واـی کارەسـاتی ل ژمارە یکدا ونو ھ، جگ لمش. ). . . .وەدەست گیشت
ل کۆتــایی ئــادار یــان ، کوات دەبــت ژمــارە یک. . . ھبــجی بوکــردۆتوە
  . دەرچووبت، ١٩٨٨سرەتای مانگی نیسانی 

، )١(الپڕەی ھمان قبـارەی ژمـارە ) ٦٠(ب ، دا١٩٨٨ی ل سای )٢( ژمارە - 
ــــــــک ک ل پڕە . دەرچــــــــووە ترەی بابگــــــــو دا )٥٦(بو ژمــــــــارەیی ئ

: کولتــــوری ل شــــارەکانی وەک. وکــــراوەتوەو باســــی کۆمــــک چــــاالکیب
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ئنجـام ، دا١٢/١١/١٩٨٨دەکـات ک ل ) دۆرتمۆند، ھایدبرگ، کولن، دارمشتاد(
ـــشرینی دووەم. دراون ـــایی ت ـــارەی ل کۆت ـــانگی ، کوات دەبـــت ئو ژم ـــان م ی

  . دا دەرچووبت١٩٨٨کانوونی یکمی 
الپڕەی قبارەی ھمـان ژمارەکـانی پـشوو ) ٦٨( ب) ٣(ی سای )٤( ژمارە - 

سای سـیمی گۆڤـارەک دەکوـت . )ساکی لسر ننووسراوە(. دەرچووە
یــشی ل مــانگی )٥(ژمــارە . ١٩٩١ مــانگی ئــاداری -١٩٩٠نــوانی مــانگی ئــاداری 

دا دەرچـوو ١٩٩٠ل سـای ) ٤(دەبـت ژمـارە : کوات. دەرچـووە، دا١٩٩١یکی 
  . بت

ـــانی ) ٦٠(ب ١٩٩١ل ســـای ) ٦(ژمـــارە  -  ـــارەی ھمـــان ژمارەک الپڕەی  قب
بم ل ڕاســـتیدا ل ، ی دراوەتـــ١٩٩١ھر چنـــدە ســای . پــشوو دەرچـــووە

ــاری  ــۆتوە، دا١٩٩٢بھ ــراوەو بوب ــادە ک ــابتی ، ئام ــاب : (جــونک ل ب ئرێ ب
ت بــۆ ناخۆشــــوکراتیی ل ، وکــراوەتوەدا ب)٥٦-٥٥(ک ل الپڕە !) . . . . دیم

ڕۆژنــامی صــوت : بــوان: (کۆتــایی بــابتک تبینیــیک ھی ک تیــدا ھــاتووە
ـــت ـــارە ، )آلکوی ـــی ، ٤٧٧ژم ـــنج شـــممی ڕکوت ردوو ، ٢/٢/١٩٩٢ڕۆژی پھ

) مبســت ل ونکــانی بــابتی ئرێ دیمــوکراتییت بــۆ ناخۆشــ(وــنکش 
  . وەرگیراوە

  . الپڕەی) ٣٠٠(ارەک بسر یکوە  ژمارەی الپڕەکانی ھر پنج ژم- 
  

  نووسرەکانی پڕەنگ
 ھر چنــــدە گۆڤــــارەک ل دەرەوە دەرچــــووەو ل ژــــر دەســــتی ڕژمــــدا 

لگڵ ئوەشـــدا نووســـرەکان نیـــانتوانیوە نـــاوی تواوی خۆیـــان ، نبـــووە
چـــونک ئو کـــات ڕژـــم بالیۆزخانکـــانی کردبـــووە مکـــۆی کـــاری ، بنووســـن

زی و برھـستکارانی ک ل دەرەوە بسـر ئو خـک نـاڕاسیخوڕی کردن 
ش خکانــک لبر گــرتن و ئــازاردانی کســوکاریان لالین جــگ لم. بــوون

ھر بـۆی زۆربی ھرە . . . نیانتوانیوە نـاوی خۆیـان ئاشـکرا بـکن، ڕژموە
ـــــاوی خواســـــتراو ـــــان ب ن ـــــان یک وشـــــ(زۆری بابتک ـــــک ی ـــــا پیت ، )تنھ

  . اوەتوەبوکر
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 رانو نووســمــوو ئــرەدا نــاوی ھواو یــان نازنــاو( وا لنــاوی ت و ، )ببــ
  . بالوکردۆتوە، دا)پڕەنگ(ک بابتیان لو پنج ژمارەی ، دەکینوە

 ئو نووســـــــرانی ب نازنـــــــاو تنھـــــــا یک بابتیـــــــان لم گۆڤـــــــارەدا - 
ــــردۆتوە ــــانن، بوک ــــواز: (ئم ــــۆزان، ســــفین، پ ــــدار، نبز، ھ ــــشاد، دی د ،

، ئـاواز، میـن، ئـاوارە، ڕەشـید، شـوان. د، زاگـرۆس، مبسـت، ھـۆ، سربست
، سـوارۆ، بـاوکی ئامـانج، ڕەڤین، زەردە، زەردەشت، سیامند، سۆران، ڕ. ن. ش

د، باوکی ئاحاجی، تاژدین، الوین. ب، ئوم باب ،م. ھیوا، شازێ، خان( .  
، نجمدیـن کریـم، حوسن بفـرین، ریمجالل میرزا ک، کمال میراودەلی (- 

ــاد ــکس، ســامان فوئ ، زریــان کــاکیی، ھڤــاڵ مــراد، کمــال ڕەشــید، شــرکۆ ب
  . یکو یک بابتیان تدا بوکردۆتوە، )گۆران ھبجیی

ــــانی-  ــــا ب ناوەک ــــحمد ئحــــمد، ١٣ -پڕەنــــگ: ( ھروەھ ــــوەر م ، ٦ -ئن
 -ئاســۆ ســت، ٣ -فرھــاد پیربــاڵ. د، ٣ -کــاوە، ٤-ژیلمــۆ، ٤ -ئحــمدی مال

  . بابت بوبۆتوە) ٣ -سیدا. د، ٣
. د، جزا چنگیـــانی، گـــارا ڕەســـوڵ، دانـــا، ھورامـــان، مـــستفا گرمیـــانی (- 

  . یکو دوو بابتیان تدا بو کردۆتوە) ب. سیروان، ئیبراھیم
  

  ناوەڕۆکی بابتکان
ــارەک ــووە،  گۆڤ ــشتی ب ــارکی گ ــان، گۆڤ ــاچت خ ــسپۆڕی و ن ــۆرە پ ــیچ ج ی ھ

شـــیعرو چیـــرۆک بگـــرە تـــا دەگـــات کـــورت ھواڵ و (ل . . . تایبتمنـــدییکوە
ــستی ــابتی زان ــدییکی بــۆ . . . بوکــردۆتوە، )ب ــۆی زۆر ئســتم تایبتمن ب
ــن ــاری بکی ــگ(. دی ــر ل ، )پڕەن ــووە) ١٠٦(زت ــشانی لخــۆ گرت ک بم ، ناوونی

  :شوەی پۆلینمان کردوون
لکـدانوەی ، لکـۆینوەی ئدەبـی(وتارەکانی بریتی بووین ل . . . وتار) ٦٣ (-

ــابتی سیاســی، ھواڵ ــگ، ب ــاری ســربازی و جن ــی، کاروب ڕەخــنی ، مژووی
  . ). . . .نامو ھسنگاندن ، وتاری شانۆیی، مژووی سینما، ئدەبی

  . پارچ شیعر) ١٦ (- 
  . وەرگدراو بووینک بشی زۆریان چیۆکی ، چیۆک) ١٤ (- 
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بـــوی ، ک ئحـــمدی مال ب ســـ بش ل ســـ ژمـــارەدا، بیــرەوەری) ٣ (- 
  . کردونتوە

  . بابتی زانستی) ٣ (- 
، دا)ئیـسماعیل بـشکچی، مکنـزی، گارا ڕەسوڵ(چاوپکوتن ک لگڵ ) ٣ (- 

  . ئنجام دراون
بیــانی ، لـسفکـورت مـژووی ف(ھر سـ کتبــی . نمایـشکردنی کتـب) ٣ (- 

ــی ــاش ئی غریب ــانی، ب ــۆکی ئم ــوردی-فرھنگ ــارە ، ) ک ــایش ، دا)٢(ل ژم نم
  . کراون

  
)نر(و  )مۆنتیڤ(و  )وکاریکات ( ل)ڕەنگدا)پ  

بـۆ زتـر ڕوونکـردنوەو ئاسانکارییکیـش ،  ون ھۆکـارکی گرنـگ و زینـدووە
ن و ئو بـــــۆ خـــــونران تـــــاوەکو باشـــــتر لگڵ بابتکانـــــدا پیوەســـــت بـــــ

ــابتوە، زانیارییــانی ک وەریــشی دەگــرن . ب ئاســانی ل ھــزرو بیریــان کــاڵ ن
 گۆڤارە کـوردیی دەومنـدان دادەنرـت ب یکک لم، )پڕەنگ(، لم ڕووەوە

مانیــــادا دەرچــــووینئ ل ک . ی٥٨(ژمــــارە ھ (ــــدایی تــــنکــــانیش . ونو
  :دەکین س بش 

 -ن٨٤: ( و (ی جۆن؛ و جۆری ل ر ب)تی، ڕوداوسـاین، کشـار، دیـم،....( ،
ــــردۆتوە ــــدییانی ک ، بوک ــــنی ئو ڕوداوە تراژی ــــان و ک بشــــکی زۆری

کمپکـــانی ، کـــۆڕەو، ئنفـــال، ھبـــج: (نمـــوونی، بســـر کـــورددا ھـــاتوون
ھندک لم ونـان ب کـامیرای ڕۆژنامنووسـ . ). . .، کۆڕەو ل تورکیاو ئران

. . . بوکـــراونتوە، گانکـــان گیـــراون و ل گۆڤـــارو ڕۆژنامکـــانی دەرەوەداب
دووبــــــارە ئم ونــــــانی ، پڕەنــــــگ بــــــۆ دەومنــــــد کردنــــــی بابتکــــــانی

  . بوکردوونتوە
ــڤ-  ــردۆتوە) ٦٤: ( مۆنتی ــۆنتیڤی بوک ــارە ، م ئامــاژە ب ، دا)٢(و )١(ک ل ژم

ھنــدک ل ، دا)٦(و )٥(و )٤(ارەکــانی بم ل ژم، نــاوی خاوەنکانیــان نکــراوە
  . ی لسرە)دانا(ناو و ئیمزای ھونرمند ، مۆنتیڤکان

ــــاتر-  ــــان:  کاریک ــــارو ڕۆژنامک ــــاو گۆڤ ــــدووی ن ــــی زین ــــاتر الینک . کاریک
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متر نیـیکانی تر کتو بابواڵ و شرۆڤھ ی لکرییـنج . کاریگم پنـاو ئل
وکـراونتوە ک بشــی زۆریــان تــایبتن ب کاریکــاتر ب) ٣٠(ســی ، ژمـارەیدا

زومو زۆری سدام و ڕژـمکی دەرھق ب گلـی کـوردو سـرجم گالنـی 
ــراق نــدانی کــوردن. عرمکیــان دەســتکردی ھونینــد دانوانــی تــر، چئ ، ل

  . خواستراون و دووبارە بوکراونتوە، گۆڤارو ڕۆژنام جیھانییکانوە
  

  شسازیالینی ھونری و نخ
، )٢(و )١(ب تــایبتیش ژمـــارە ، ژمــارە ســـرەتاییکان،  ل ڕووی ھــونرییوە

بــۆ . زۆر ســادە بــووینو جــۆرە نشــارەزاییک ب نخــشسازەکانوە دیــارە
  :ھسنگاندنکمان بم شوەی پۆلین دەکین، زتر ڕوونکردنوە

، )بـرازەر( تـایپی ب فـۆنتکی بچـووکی ئـامری، )١(بابتکانی ژمـارە :  فۆنت- 
ـــــاپکراوە ـــــشانکانیش. چ ـــــۆنتکی گورە ، ناوونی ـــــپ و ب ف ـــــکیان ب تای بش

  . . . نووسراون و بشکی تریشیان ب دەست نووسراون
ل ژمـارە . یش سرو بۆریان نییو بدەست بۆیـان دانـدراوە)ڕ(و )ۆ( پیتکانی 

ش وەک ژمــارە ئو فــۆنتی پــی نووســراوە گورەتــرەو ناوونیــشانکانی، دا)٢(
  . ژمارەکانی تریش ب ھمان شوە. . . ب تایپ و دەست نووسراونتوە) ١(
ک دوو ، ســــتووندا دابش کــــراون) ٣(الپڕەکــــان بســــر :  ســــتوونکان- 

. سـانتیمترە) ٦(سـانتیمترو سـتوونی سـیمیش ) ٥، ٥(ستوونیان پانییکیان 
  . بینرتجار جارەش ناڕکییک لم دابشکردندا دە. . 

 ل دابشــکردن و پــۆلینکردنی بابتکانــدا ناھاوســنگی و نــاڕکییکی زۆر - 
نھــــاتوون بابتکـــــان ب پــــی چمـــــک یک لدوای یک . . . بدی دەکرــــت
ــکنوە ــۆ نمــوون. . . بوب ــارە سیاســییکان: ب ــۆک، یکم جــار وت ، ئینجــا چی

، وا ھبـووە ل ژمارەیکـداجـاری . تـاد. . . چـاوپکوتن، بابتی زانـستی، شیعر
بــابتی (ئینجــا . . ب دوای ئو شــیعرک ھــاتووە، بــابتکی سیاســی بوبــۆتوە

  . )تاد. . . ، شیعر، بابتی کۆمیتی، چیۆک، سیاسی
 ٢١(ب شــوەیکی گــشتی قبــارەی ھمــوو ژمارەکــان :  قبــارەی ژمارەکــان- 

نیــو بــۆ ســانتیمترک ، بینــدابم جاروبــار ل کــاتی . ســانتیمترە) ٢٩جــاران 
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ــــت و ب شــــوەیکی  دی دەکرــــدا ب ــــارەی ژمارەکان ــــادییک ل قب کم و زی
  . ستاندارت نبدراون

شـوەی چـاپکردنی بابتکـان ڕکتـرو پـاکتر ، دا)٦(و )٥(و )٤( ل ژمارەکانی - 
 ک لتر دیـــارەو جـــۆرە جیـــاوازییـــی چـــاپکراوە نـــوپ ی کو تـــایپبـــووەو ئ

ب کــورتی ل . بدی دەکــرن، تکــان لگڵ ژمارەکــانی پــشووترشــوەی فۆن
بــــــوونت خــــــاوەن ، )پڕەنــــــگ(سرپرشــــــتکارانی ، دا)٦(و )٥(ژمارەکــــــانی 

توانیویـان ژمـارە ل ، ئزموونک و ل ڕووی دیزاین و نخشسازی و چاپوە
گۆڕانکــاری ئرنــی بــکن و گۆڤــارەک جــوانترو ھــونری تــر ب ، دوای ژمــارە

  . بگیننچاپ 
  

  برگگ
ـــارەک ـــنج ژم ر پم و دووەمـــی ھکرگـــی یی بـــن ـــن،  و ـــاو ڕەنگ ک ، ڕەنگ

وا ل خــوارەوە . . . ھنــدکیان فۆتــۆگرافین و ئوانــی تــریش تــابلۆ و پــۆرترتن
  : باسی برگی ھر پنج ژمارەک دەکین

  

  ): ١(ژمارە * 
ردە ک ب گـازی ونیکـی فۆتـۆگرافی منـداکی کـو): دەرەوە( برگـی یکم -

ری پزیشک دایر چاودژ ل خۆشخانن ی سووتاوەو لستکیمیایی ج .  
ــــی یکم -  ــــاوەوە( برگ ــــی ): ن ــــی ســــوورەو ب ڕەنگ تواوی الپڕەک ڕەنگ

  . بوکراوەتوە، )چرپیک(سپیش نووسینک ب ناوونیشانی 
 ب ڕەنگـی تابۆی الپڕەک ڕەنگـی سـوورەو): دیوی دەرەوە( برگی دووەم - 

بوکــراوەتوە ک باســی ) شــخ وەســانان(ســپیش نووســینک  ب ناوونیــشانی 
  . جوگرافیاو ژمارەی دانیشتوان و کیمیا بارانکردنی ئم گوندە دەکات

  
  ): ٢(ژمارە * 
ســ وــنی ڕەنگــاوڕەنگی فۆتــۆگرافی ئاوارەکــانی ): دەرەوە( برگــی یکم - 

ـــران ک ـــاو ئ ـــانی تورکی ـــوردە ل کمپک ـــۆڕەوی ک ـــان لم ، دا١٩٩١ ل ک ڕووی
  . وتان کردووە
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ک کۆمــک ، ونیکــی فۆتــۆگرافی ڕەش و ســپی): نــاوەوە( برگــی یکم - 
، )٥٨١٤(ترمی ژن و منـدای خنکـاو ب گـازی کیمیـایی ل نـاو پیکـابکی ژمـارە 

ڕەزا حم (لسـر وـنکش پۆسـترە شـیعرکی . دەبینرن،  عراق-سلمانی
  . ب ڕەنگی سوور بوکراوەتوە، )فرەج

  . ە)شوان(ھونرمند ) تا کی چاوەڕوانی(تابلۆی ): دەرەوە( برگی دووەم - 
تـا (کـورت نووسـینک ھر ب نـاوی تـابلۆی ): دیـوی نـاوەوە( برگی دووەم - 

  . بوکراوەتوە، )کی چاوەڕوانی
  

  ):٤(ژمارە  *  
ــ): دەرەوە( برگــی یکم -  . نیگارکــشکی نناســراوە، انییکــوردکی موکری
تمنـــی تـــابلۆک ل کـــاتی (. ل تورـــز کیـــویتی، ١٩١٣ســـای ) مینۆرســـکی(

  . )کینی کۆنترە
  . ونی ئاوارەکانی گازی کیمیایین ل تورکیا): دیوی ناوەوە( برگی یکم - 
  . ە)فایق ڕەسوڵ(تابلۆی ھونرمند ): دیوی دەرەوە( برگی دووەم - 
ی ســر ب شـــاری )کاولۆکــان(ونیکـــی ): دیــوی نــاوەوە(گــی دووەم  بر- 

  . )کۆکراوەکانی مکنزی(، ڕواندزە ل سانی چلکاندا
  

  ):٥(ژمارە * 
ی )٣٥(کاریکــاترکی ســدامو ل ژمــارە ): دیــوی دەرەوە(  برگــی یکم - 

  . ی گۆڤاری بونتی ئمانی وەرگیراوە٢٣/٨/١٩٩٠
منـداک ل یکـک ل کمپکـانی ئاوارەکـانی ): نـاوەوەدیـوی ( برگی یکم - 

  . گازی کیمیایی ل تورکیا
  . )منسوور(تابلۆی ھونرمند ): دیوی دەرەوە( برگی دووەم - 
ــــــــــاوەوە( برگــــــــــی دووەم -  ــــــــــوی ن ــــــــــداک ل الین ): دی ــــــــــنی من و
  . ەوە گیراوە)ھالشلۆمبرگ(
  

  ):٦(ژمارە * 
ونی کـۆنتنیک لبردەم دەزگـای ئمنـی : )دیوی دەرەوە( برگی یکم - 
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ک ساھای سـاڵ شـونی دەسـت درـژی کـردن سـر ژنـانی کـورد ، سلمانیدا
  . الل گش: ونگر. بووە

ونیکــی فۆتــۆگرافیی ک شــش منــداڵ  ب ): دیــوی نــاوەوە( برگــی یکم - 
  . وردە دارو برد خانوچک دروست دەکن

ــابلۆی ):  دەرەوەدیــوی( برگــی دووەم -  ــد )ڕبــوارکی مانــدوو(ت ی ھونرمن
  . )عتا قزاز(
  . ونیکی فۆتۆگرافی کۆڕەو): دیوی ناوەوە( برگی دووەم - 
  

  )پڕەنگ(ئیندکسی پنج ژمارەی 
  . ١٩٨٨، )١(ژمارە  * 

-بجمانی یان ،  پاش ھ١ل، پواز، وتار، ؟. . . خورماڵ سل .  
  . ٥ل، مد ئحمدئنوەر مح، شیعر،  بوونم- 
  . ٦ل، سفین، وتار،  شڕی عراق و ئران- 
  . ١١ل، گارا ڕەسوڵ، وتار،  ڕۆشناییک لسر ئستای ڕۆشنبیریی کوردی- 
  . ١٥ل، ئرنست نیلمان، وتار،  وانکانی ڕاپڕینکی ھامبۆرگ- 
  . ٢٠ل، ھۆزان، وتار،  عراق ل ڕوانگی ڕۆژنامنووسکی سویسرییوە- 
  . ٢١ل، دیدار، وتار، ندانی ب مندان م- 
  . ٢٢ل، سربست، وتار،  فلستین- 
  . ٢٣، مبست، وتار،  پنابرتی- 
  . ٢٥ل، ھمڕەنگ،  کورت باس- 
  . ٢٨ل، زاگرۆس، وتار،  زایی ویژدان- 
  . ٢٩ل، کورت باس،  براوردک- 
  . ٣٠ل،  بریشت-ب، شیعر،  دوا بیاری ھرەوەزان- 
ئنـوەر مـحمد : وەرگانـی، عزیـز نسـین، چیۆک،  مندانی ئاخر زەمان- 

  . ٣١ل، ئحمد
  . ٣٢ل، وتار،  عراق یان ئران- 
  . ٣٣ل، کاوە، چیۆک،  بۆشایی- 
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  . ٣٥ل، ی تدای)٣٩، ٣٦، ١٤، ١٩( پاشماوەی الپڕەکانی - 
  . ٣٦ل، شوان. د، وتار،  ئیدز- 
  . ٣٧ل، ژیلمۆ، وتار،  گردوون- 
  . ٣٧ل، وتار،  خاکی سوتاو- 
  . ٤٠ل،  ناوەڕۆک- 

  . ١٩٨٨، )٢(ژمارە  * 
  . ١ل، ڕەشید، وتار،  دوا چارەسری سدام بۆ کشی کورد- 
  . ٤ل، وتار،  کوەن- 
 -گ٥ل، وتار،  ب .  
ـــــداو-  ـــــ چک کـــــردن ل کن ـــــشبکی خـــــۆ پ دارەکان ،  پرمایســـــ تو

  . ٦ل، ئاوارە، وتار، ئبوژنتوە
ـــــــشت پردەی ئاشـــــــتیخوازی و -  ـــــــانی چک ل پ  پشخـــــــستنی برھمھن

  . ١٠ل، سۆران، وتار، پیماننامی چک
  . ١١ل،  کورت باس- 
 -وا دەسوتی ھ١٣ل، گارا: و، وتار،  ک .  
  . ١٤ل، سیامند، وتار،  عزیز نسین و مسلی کورد- 
  . ١٦ل، زەردەشت، وتار،  سوریالیزم- 
ــانگواز-  دەســت ھبگــرن ل قتــل و عــامی میللتــی ، ی ئحــمد بــن بــال ب

  . ١٧ل، دانا: و، وتار، کورد
  . ١٨ل، وتار،  ئوروپاو بازرگانی منداڵ- 
  . ١٩ل، ئاسۆ ست، وتار،  زانیاری مۆسیقا- 
  . ٢٧ل، مستفا گرمیانی، وتار،  موحیبت- 
 - ۆک،  شاعیرو مۆم و زلل٣١ل، کاوە، چی .  
  . ٣٣ل، ئحمدی مال، شیعر،  بۆینوە بۆ کوێ- 
  . ٣٦ل، شرکۆ بکس، شیعر،  ئاشنایتی- 
  . ٣٦ل، ئاسۆ، شیعر،  ھوست- 
  . ٣٧ل، ئنوەر محمد ئحمد: و، چیۆک،  کامۆ- 
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  . ٤٠ل، کمال ڕەشید، وتار، ھسنگاندنی دوو فیلم،  سینما- 
، ڕەڤـین، وتـار، ای تورکیـدا ئردینی کیـران چواشـکری تۆقانـدن ل سـینم- 
  . ٤٢ل
  . ٤٣ل، ھورامان، وتاری ڕەخنیی،  نن کاراریان کارەخان- 
 -نجالرو ل غدا دەخاتمانی ب٤٦ل، وتار،  مۆسیقای سل .  
  . ٤٨ل،  پاشماوەکان- 
  . ٤٩ل، نجمدین کریم، نام و پشنیار،  پڕەنگ و چند وشیک-
  . ٥٠ل، ژیلمۆ، وتار،  گردوون- 
کـۆمیتی برھـستی لنـاو بردنـی گلـی کـورد ، وتـار،  مانگرتن ل خواردن- 

  . ٥٣ل، وتار، ل فڕەنسا
  . ٥٤ل، کۆمیتی ھاوکاری کوردستان ل سویسرا، بانگواز،  بانگواز- 
  . ٥٥ل، نام، میونخ بۆ گۆڤاری پڕەنگ) مشت( ل نوەندی ڕۆشنبیری - 
  . ٥٦ل،  چاالکی کولتوری- 
  . ٥٧ل، ماوەی وتارەکان پاش- 
  . ٥٧ل،  نمایشکردنی وتارەکان- 
  : نمایشکردنی س کتب- 
١ -فلــســژووی فم انــی،  کــورتال : ئامــادە کــردن و وەرگحمـــودی مم

  . عیزەت
  . فرھاد پیرباڵ، شانۆنام،  بیانی باش ئی غریبی-٢ 
  . ٥٩-٥٨ل، نوزاد محمد قفتان،  فرھنگۆکی ئمانی کوردی-٣ 
  . ٦٠ل،  ناوەڕۆک- 

  )٣(سای ، )٤(ژمارە  * 
  . ٢ل، پڕەنگ، وتار،  ئاوڕدانوەیک ل گۆڕانکارییکانی ئوروپا- 
  . ٧ل، سیدا. د، وتار،  دۆسیی کورت چیۆک- 
 -مارکی ماکوندۆ ئاشتی بد ۆک،  ل١١ل، چی .  
 -کۆک،  پیاو و فلیم١٨ل، تاژدین: و، چی .  
  . ٢١ل، سامان فوئاد: و، چیۆک، نکی کارلۆس لۆپز ڕاگیاند- 
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  . ٢٣ل،  ھواک- 
  . ٢٤ل، باب حاجی: و، چیۆک،  کشتی دیلکان- 
  . ٢٧ل، خان: و، چیۆک،  پوپای ئوام چوو بۆ بانکۆک- 
  . ٣٢ل، شازێ: و، چیۆک،  ژیانی بختوەرو کورتی کۆنات- 
  . ٣٥ل، ا گرمیانیمستف، وتار،  ئافرەتی کوردو مافی مرۆڤ- 
  . ٣٧ل، م. ھیوا،  چاوپکوتنک- 
 -ال، یادەوەری،  ئیساکدی محم٤٠ل، ئ .  
  . ٤٤ل، ئیبراھیم عزیز ئیبراھیم. د، ڕزمان،  چند الینکی زمانی کوردی- 
 -ر چییوتار،  ھون ،ت٤٨ل، ئاسۆ س .  
  . ٥٧ل، زەردە: ئامادەکردنی، وتار،  عراق- 
  . ٥٩ل، ب. سیروان، پخشان، ات ئگر نھ- 
  . ٦٠ل، مین، شیعر،  ژیلمۆی ھچوونی مرگ- 
  . ٦٣ل، فرھاد پیرباڵ، شیعر،  ئاپۆرەی سر شقامکان- 
  . ٦٥ل، ئاواز، شیعر،  برەو ژیان- 
  . ٦٧ل، جزا چنگیانی، وتار،  سرنجک ل گۆڤاری پڕەنگ- 

  . ١٩٩١مانگی یکی ، )٥(ژمارە  * 
  . ٢ل، پڕەنگ، وتار، یای جنگ و ناوچک تراژید- 
  . ١١ل، ئنوەر: و، شیعر،  تکای مندان- 
  . ١٢ل، ژیلمۆ، وتار،  خونژی بغدا- 
  . ١٣ل، ز. ن. ش: و، وتار،  فاشیزمی نوێ ل ئمانیا- 
  . ١٦ل، ھڤاڵ مراد، وتار،  یکی گون و پان کورد- 
ــش -  ــۆ پ ــی کۆنپرســتی عــراق ب ــسالم دەگڕــتوە ڕژم ، ســرھدانی ئی

  . ١٨ل، باوکی ئامانج، وتار
  . ٢٠ل، سوارۆ ، وتار،  چند تبینییک لسر ئافرەتانی کوردو مافی مرۆڤ- 
  . ٢٢، فرھاد پیرباڵ، شیعر،  سرخۆش- 
ــورد ل ســینما-  ــوردی و ک ــان ل ســینمای ســۆڤیتی،  ســینمای ک ، کوردەک

  . ٢٤ل، سیدا: و، وتار
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  . ٣١ل، ھورامان، وتار، تمی ستانیس الفسکی سیس- 
  . ٣٥ل، زریان کاکیی، شیعر،  ژوورەکم - 
  . ٣٦ل، پڕەنگ،  چاوپکوتنک لگڵ مکنزی- 
  . ٤١ل، ھورامان، وتار،  لیادی قانیع- 
ئیبــراھیم عزیــز . د، ڕزمــان، بشــی دووەم،  چنــد الینکــی زمــانی کــوردی- 

  . ٤٧ل، ئیبراھیم
  . ٥٢ل، جزا چنگیانی، شیعر، ی عشقکی تر چاو- 
  . ٥٣ل، دانا، وتار،  ڕەنگکان لناو مندا- 
 -شی دووەم،  ئیساکال، بیرەوەری، بدی محم٥٥ل، ئ .  
  . ٦٠ل، گۆران ھبجیی: و، چیۆک،  جوانی- 
  . ٦٤ل، فرھاد پیرباڵ، چیۆک،  گول کویکانی کۆتڵ- 
  . ٦٨ل، حمد ئحمدئنوەر م، چیۆک،  مۆر- 
  . ٧٠ل، ب. سیروان، شیعر،  ڕازکی ندرکاو- 
  . ٧٢ل، کۆمی پنابرانی عراقی ل ئنقرە،  بانگوازک- 

  . ١٩٩١سای ، )٦(ژمارە  * 
  . ٢ل، پڕەنگ، وتار،  سر لنوێ ڕکخستنوەی جیھان- 
  . ٧ل، باوکئ ئا، وتار،  ئنفالکان- 
  . ١٢ل، کمال میراودەلی ، شیعر، جار بۆ ک گریام ل بیرم نیی دوا - 
ــای -  ــازنی بت و ) شــڕ( کــشی کــوردو تنــگ و چمی ڕابرایتــی و ب
  . ١٦ل، فوئاد سیدا. د، وتار، بشی یکم، )مفاوەزات(
  . ٢٧ل، پڕەنگ: و، چاوپکوتن،  چاوپکوتنک لگڵ ئیسماعیل بشکچی- 
 -م،  ئیساکیشی سال، یرەوەریب، بدی محم٣٠ل، ئ .  
  . ٣٤ل، ئومد، وتار،  سرنجک دەربارەی پاشگرک ل زمانی کوردیدا- 
  . ٣٦ل، جالل میرزا کریم، شیعر،  سرەتای حیرانی تمنمان- 
 - ــم ــاوی ڕژ ــداو شــۆڤینزم وەک سیاســتی ب ــی ل ئران  مســلی نتوایت

  . ٣٩ل، الوین. ب، وتار، دەستدارەکانی ئران
  . ٤٦ل، ژیلمۆ، وتار،  ئوم ماعارک- 
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  . ٤٧ل، ھۆ: و، چیۆک،  خامۆشییکی پیرۆز- 
  . ٤٩ل، ئنوەر محمد ئحمد، چیۆک،  تا موو- 
  . ٥٢ل، وتار،  ھونرمند جمال عبدۆ- 
  . ٥٣ل، نبز، وتار،  ڕەگز پرستی ل ئمانیا- 
 -ت بۆ ناخۆشدیموکراتیی رێ باب٥٥ل، دلشاد، وتار ، ئ .  
  . ٥٧ل، )حوسن بفرین(بفرین . ح، شیعر،  ناپیاو- 
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  : پشکوتنن
  گۆڤارکی تمن کورت و ب بشت

  
ڕوبڕووی . ڕۆژنامگریی کـوردی ب گلـک قۆنـاغی جیـا جیـادا تپڕیـوە    

بنگی قشـــدا. ھـــاتووە، دەیـــان ئاســـتمانمـــوو ئڵ ھگوەو ، لپـــسان بـــ
بردەوام ، ل خبـات و تکۆشـاندا، ن ب شانی تفنگ ئکتیڤکـانشا، بردەوام

ئوانی گیـانی خۆیـان خـستبووە سـر لپـی ، ڕۆژنامنووسـ بورەکـان. بووە
ــزاڤ بــووینو درژەیــان ، ممــرەو مژی، دەســت و  داینمــۆی ســرەکی ئم ب

  . بم ڕگا پیرۆزە داوە
شــــونکی دیــــارو ، تیــــدال مــــژووی بزاڤــــی کوردای،  ڕۆژنــــامگریی شــــاخ

مـژووی ، ھاوسـنگر لگڵ پـشمرگکان، سربرزان. . . برچاوی ھبووە
ــــــدانی گلکمانیــــــان ــــــوی . نووســــــیوەتوە، پــــــ ل قوربانی ل شۆڕشــــــی ن

ل ڕووی ، ب دەیــان گۆڤــارو ڕۆژنــامو بوکــراوەی جیــا جیــا، ئمجارەشــماندا
ــــزرو ئایــــدۆلۆژییوە ــــووین، ھ ــــردن و گۆشــــکردنی ک ل ئاڕا، دەرچ ســــت ک

. دیـارو ڕۆشـن بـووە، ج پنجیان لسر ئم نخـش جنجـادا، جماوەردا
ڕژــــــم ، دۆزی کوردیــــــان ب خکــــــی تــــــر ناســــــاندووەو، جــــــگ لمش

یکـــک لم گۆڤـــارە ســـربرزانی ک . ڕیـــسوا کـــردووە، داگیرکرەکانیـــشیان
تی و چینایباتی کوردایخ ی لکی شایستنت شور بکـرێ، تیـدادەببدەق ،

  . ە)پشکوتن(گۆڤاری 
  

   پناسین

ــاوخۆیی ــداری و ن ــوچمی فکــری و ئی ــدین تنگ ــوونی چن بــووە ،  کک ب
پـارچ ، و)حزبـی سۆسیالیـستی کوردسـتان(ھۆی لبـاریکچوون و لکترازانـی 

ـــوونی ـــوون و . پـــارچ ب ـــر حـــای نب برەنجـــامی لبرچـــاو نگـــرتن و لیکت
زەمینیکــی ئوتــۆی خولقانــد ک ل ، دنوەو بیــرو بۆچــوونجیــاوازی بیرکــر
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ئیتجـاھی /  عـراق-حزبـی سۆسیالیـستی کوردسـتان(،  دا١٤/١٢/١٩٨٥ڕکوتی 
ت و، )دیموکراتی شۆرشگست وەربگروحزبـی دایـک، ھ وە، لـتجـودا ب .

ئم حزب سربخۆیی خۆی ڕاگیانـدو کوت جموجـۆڵ و ڕاپڕانـدنی ئـیش و 
ــۆ ــاری خ ــۆ ئم مبســتش. یک ــدنوە، ب ــواری ڕاگیان ــازادی(، لب ــای ئ و ) ئ

  . دەرکرد، ی)پشکوتن(گۆڤاری 
) ٢١ ب ١٧(قبــــارە ، گــــشتی، ڕۆشــــنبیریی، گۆڤــــارکی سیاســــی،  پــــشکوتن
ئیتجـاھی دیمـوکراتی /  عـراق-حزبی سۆشیالیستی کوردستان، بوو، سانتیمتر
ــشانی کورد(، دواتــر، شۆڕشــگتکشــاخ، )ســتانحزبــی زەحم دەریــدەکرد، ل .

تـا ، ل یکم ژمـارەوە. ژمـارەی لـدەرکراوە، )٥(پنج ، ھمووی بسر یکوە
ئیتجـاھی /  عـراق-حزبـی سۆسیالیـستی کوردسـتان(لژـر نـاوی ، ژمارە چوار

دەرچووە، دا)دیموکراتی شۆڕشگ . ل م حـزبمـی ئکپـاش کۆنفرانـسی ی ل
ــاری ســای  ــۆ ، بســتی، وردســتانداک ل ک، )١٩٨٨(بھ ــاوی حــزب ب حزبــی (ن

نــاوی حــزب ، دا)٥(ل ژمــارە پــنج : بــۆی. گــۆڕدرا، )زەحمتکــشانی کوردســتان
 ر نووسراوە)حزک(تازەکسوە. ی لکانیانکخـستنگـای ڕڕ م گۆڤـارە لئ ،

زۆر جــاران دەگیــشت نــاو . ئم دەســت و ئو دەســتی دەکــرد، بــو دەبــۆوەو
پــــنج ژمــــارەی بم ، ئم گۆڤــــارە.  بغدانــــشینکانیشخونــــدکارو نووســــرە

وەیدەرچووە، شل : 
  
  .  الپڕە٤٤، ١٩٨٦ئازاری ، ) ١( ژمارە - 
  .  الپڕە٦٠،  ١٩٨٦تشرینی یکمی ، ) ٢( ژمارە - 
  .  الپڕە٨٠،  ١٩٨٧شوباتی ، ) ٣( ژمارە - 
  .  الپڕە٥٦، ١٩٨٧تشرینی یکمی ، ) ٤(  ژمارە - 
  .  الپڕە٥٢، ١٩٨٨نیسانی ،  )٥( ژمارە - 

ــانی بســر یکوە ــوو الپڕەک ــۆی ھم ــوو، )٢٩٢: ( ک ــارە دوو . الپڕە ب ل ژم
  . ترخان کردبوو، چند الپڕەیکیشی بۆ بابت  ب زمانی عرەبی، بدواوە
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ناوەڕۆکی گۆڤارەک   
  

، ب گۆڤـارکی چپـی شۆڕشـگ،  پشکوتن ل بزاڤی ڕۆژنـامگریی کوردیـدا
ــــشکوتنخوازانوە. قم دەدرــــتل کی پــــد ــــرو ، ب دی ــــر ڕۆشــــنایی بی ژل

وەردەگـرت و ، ھوـستی ل ڕوداوەکـان، دا)سۆسیالیستی زانـستی(ئایدۆلۆژی 
ــاوی ــردن، شــرۆڤی گونج ــۆ دەک ــانی. ب ــوون، بابتک ــر سیاســی ب ــۆی . زت لک

ش پـــا. ترخـــان کردبـــوو، الپڕەی بـــۆ بـــابتی سیاســـی) ١٨٣(، الپڕەدا) ٢٩٢(
) ١٤(، الپڕە بــۆ بــابتی کــۆمیتی) ١٥(، الپڕە بــۆ ئدەب) ٥٠(، سیاســتیش

ل کـۆی پـنج . الپڕە بۆ مژووی ڕۆژنامگریی کـوردی) ٩(، الپڕە بۆ مژوو
بشـ ئدەبیـیکی . الپڕەی بۆ زمانی عرەبی ترخان کردبوو) ١٢(، ژمارەدا

ــــارچ شــــیعرو ــــردنوەی نــــۆ پ ــــوو ل بوک ــــۆک ودو، بریتیب چــــوار ، و چی
، بـابت وەرگدراوەکـان. وەرگـان بـوو، یکـک ل لکۆینوەکـان. لکۆینوە

  . بوون، ھموویان ل زمانی عرەبییوە
ڕۆژژمـری پـشمرگ : یکمیـان، دوو گۆشی بردەوامی ھبوو،  پشکوتن

وازکی ب شـ. ک بریتی بوو ل بیرەوەریی تاڵ و شـیرینکانی پـشمرگ، بوو
داســــتانی : (گۆشــــی دووەمیــــان. داڕــــژرا بــــوون، ئدەبــــی پخــــشان ئــــامز

رگـــشمبـــوو، )پ .یم گۆشـــئ ، ـــن و پـــژســـت ھکی زینـــدو و ھیگۆشـــ
ک بـۆ ، بـو دەکـردەوە، زانیاری لسر شڕە داستان ئامزەکـان. خونر بوو

ــان ــژووی ھاوچرخم وەی مــوو، نووســین ــایبتی ھب ــایب، ســنگی ت ، تیشب ت
 . )ترپسیان(، و)سماقولی(، )دەشتو(، و)شیوەپیران(، و)وەزێ: (داستانکانی

  
  )پشکوتن( نووسرەکانی 

ــم لســر  ــشاری ڕژ ــوونی پاپســتۆو ف ــشمرگایتی و ب ــانی پ  ســختی ژی
رگــشمــاری پ ئوا ، )ئگر نــم ھمــووی(ببــووە ھــۆی ئوەی ، کس و ک

، ب نــــــاوی خــــــوازراوەوە،  بابتکــــــاندەتــــــوانم بــــــم بشــــــی ھرە زۆری
ــــراونتوە ــــای کســــوکاری . بوک ــــان و م ــــاوی پاراســــتنی گی ئمش ل پن
 بۆ ، ئم ناوە خواستراوانش ل ڕۆژی ئمۆماندا. بووە، نووسرەکانوە
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ختســـــــ نم زەمـــــــژووی ئ وەی مورەی ، نووســـــــینکی گیـــــــش رئس
 ڕبــازو بیــرو بۆچــوون و ســر ب ل، دەیــان نووســر: چــونک، دروســتکردووە
ل گۆڤـارو بوکراوەکـانی ، )نـاوی خواسـتراو(ب ھمان نازنـاو ، حزبی جیا جیا

ی نووســـر ل گۆڤـــاری )ھـــرش(دەبـــت . نووســـینیان بوکـــردۆتوە، شـــاخدا
، ی نووسر ل گۆڤارکی تری سـر ب حزبکـی تـر)ھرش(لگڵ ) پشکوتن(

ــــرتوە ــــت. جــــودا بک وڵ : دەبنووس و ھــــام ــــوونی ئوان ڕۆژن ــــدو ب و مان
رانـــان ، نووســـ ـــاو دڕک ـــاردی ن ـــت ئ بـــوێ. ن ـــژوو و نوەی ن م ـــت بدەب ،

  . بناسرن
وەک ل ســتوونکی ،  کــاتی خــۆی-مــن ب پویــستی دەزانــم ،  لم ڕوانــگیوە

ئم نووســرە ، دەبــت، ئامــاژەم پکــردووە، شــدا-ڕۆژنــامی کوردســتانی نــوێ
نخۆیان ، گومناوانن، ئاشکرا بکگـای ، یـان ئاشـکرا بکـرڕ کـی لتـاوەکو خ

مــن ب ســیفتی ئوەی دۆســتایتییکی بــاش . بیــانخوننوە، نووســینکانیانوە
ـــتوم لگڵ  ـــشکوتن(و پ ـــووە) پ ل ، وـــرای ئمش، و نووســـرەکانیدا ھب

توانیـــــــووم بشـــــــکی ھرە زۆری ، ڕگـــــــای پرســـــــیارو ســـــــۆراخکردنوە
رەکانی ئم، م گۆڤارەنووسش. ئاشکرا بکسـتبم مکی باشـم ، بۆ ئسـوود

ھرچنـدە نـاوی ، نـاوبراو. وەرگرتـوە، )کاکـل حسـن(ل کاک ئاسـۆ حسـن 
ـــــووە ـــــارەک نب ـــــۆی ســـــرەکی ، لســـــر گۆڤ بم  سرنووســـــرو داینم

  . بووە، پشکوتن
، وەە)دەسـتی نووسـران(دوو بـابت ب نـاوی ،  ل کۆی سرجم بابتکانـدا

دوو بـابتیش بنـاوی . نووسـیویتی، )ھرش(ک ھردووکیان ، بوکراونتوە
 -ب(ئوی تریـــان ، و) ھــرش(بوکــراونتوە ک یککیــان ، ەوە)پــشکوتن(

، ھــرش(: بابتکـانی تـریش بم نـاوانوە بوکـراونتوە. نووسـیویتی، )ڕگـا
، خبـــــات، ڕبـــــاز، تیئاشـــــ، دلـــــر، ئومـــــد، کـــــاردۆ،  دەوەن-ب، دارا، ئاســـــۆ

ـــگ ـــدولەزاق مرزەن ـــاوکی ســـیران،  حســـن-ک،  ھۆشـــنگ-ڕ، عب  -م، ب
، م. ح، زۆزان، فـارس، ھـمت، ھژار، ھڤـی،  خ-سفین، ڕابر، ج. م، سنگر
ــان، بروســک، ھۆشــنگ، ھــاوار ــا-ب،  پــشمرگایتی-ب، ڕک ، ھۆشــمند،  ڕگ
  . )حسیب، ئاکۆ ئاکۆیانی، سۆران، گۆران
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ــرش  ــان، و ئاشــتی ھ ــلی یکم ، ھر یکو ســ بابتی ــردۆتوەو ب پ بوک
ــانیش. دــن ــمت، کــاردۆ، ئاســۆ(: ئم نووســران، دوای ئم ر، ھژار، ڕابھ ،

ب پـلی دووەم دـن و ھر یکو ، )ڕکان،  حسن-ک،  ھۆشنگ-ڕ، زۆزان
 زانیارییـانی ب پـی ئم. بوکـردۆتوە، دوو بابتیان ل ھر پـنج ژمـارەکدا

  : بم شوەی، ناوە خواستراوەکان و ناوی ڕاستقینیان، ک دەستم کوتوون
ــز: ( ھــرش-  ــادر عزی ــشانی کوردســتان(ی ســکرتری )ق تکــی زەحم ی )حزب

  . ی ئستای)یکتی نیشتیمانی کوردستان(جاران و ئندامی مکتبی سیاسی 
ئاسـۆ (، ھموویـان، گایتی پـشمر-ب،  حسـن-ک، ئاشـتی، کـاردۆ،  ئاسۆ- 

  . بووین، ی ڕۆژنامنووس و چیۆکنووس)حسن
یـان ، )حـاجی ممـۆ(ناسـراو ب ، )عباس مـحمد حوسـن: ( ڕگا-ب، م.  ح- 
  . بووە) ئای شۆڕش(ئم کات ، ناوبراو. بووە، )کاکباس(
  . بووە، ی نووسری ئم بابت)ئیسماعیل تنیا: (ڕکان،  دەوەن- ب- 
  . بووە، )عبدولەزاق مرزەنگ: (زۆزان، اوار ھ- 
ـــــــشمرگی شـــــــھید : ح. م،  ســـــــنگر-م،  ھژار-  رو پژار (نووســـــــھ

  . بووە، )ددەوانی
ـــــمت-  ـــــراھیم: ( ھ ـــــاوک) ئیب ـــــۆ ســـــاغ . ن ـــــاوی باوکیمـــــان ب ب داخوە ن

  . نکراوەتوە
امۆســتایو نــاوبراو ئــستاک م، ە)فازیــل ڕەشــید(یــان ، )ڕابر ڕەشـید: ( ڕابر- 

  . دەژیت، پردێ) ئاتون کۆپری(ل شارۆچکی 
  . بووە، )ئبوبکر خۆشناو(شاعیرو نووسری خوالخۆشبوو :  خ- سفین- 
ــــن عبــــدو: ( خبــــات-  ب( تیرۆکایی ســــنــــدامی دەســــتی ئ) ــــی حزب

  . ی ئستای)زەحمتکشانی کوردستان
  . ە)دارا عومر(، مامۆستای زانکۆ:  سۆران- 
  . ی)زرار جۆ: (ئومد - 
یکتــی نیــشتیمانی (ی ئنــدامی ســرکردایتی )ئــارز عبــدوال: ( حســیب- 

  . ی ئستای)کوردستان
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  ی ھونرییوەوپشکوتن ل ڕو
،  ب ھـــــــــۆی کمـــــــــدەرامتی و ھل و مرج ســـــــــختکانی ئوان ڕٶژان

ـــووە، بوکراوەکـــانیش ـــای ئو ھل و مرجـــان ب ـــان بقد ب ـــۆی. . . بای ، ب
ــاری  ــشکوتن(گۆڤ ــش)پ ــ، ی ــارو بوکراوەیک ــوو گۆڤ ــری زادەی ىوەک ھم  ت

ــی شــاخ ــونری ئم ســردەم تــر ، لم ڕووەوە، زەمن ھژارەو خواســتی خ
دەکــان چــوونت پــاڵ یک و بۆشــایی ، ب فــۆنتکی ورد تایــپ کــراوە. ناکــات

موانیان ککـراوە، نریـان بـۆ نرو ژکان سـناوونیـشا، وشـ کـان بتنی باب
الپڕەی دیـــــارو جگیرکـــــراوی بـــــۆ پاشـــــماوەی ، دەســـــتی نووســـــراونتوە

، برگ. جگایــان بــۆ کــراوەتوە، )چــۆن گونجــان(ب گــورەی ، نیــی، بابتکــان
کی ڕەق و جوانکارتۆن ،ر نیـیسـکی لینرگـی دووەمـدا. ھیچ ور بسـل ،

، )ألتقـــدم(زمـــانی عرەبـــی ھروەھـــا ب ، نـــاوی گۆڤـــارەک ب پیتـــی التینـــی و 
ـــدا. نووســـراوە ـــوو ژمارەکانی ـــدا، ل ھم ـــاوەوەی برگـــی یکمی ، ل ڕوپڕی ن
ک گوزارشــت ل سربســتی و بیروبۆچــوونی ، نووســراوە) لینــین(وتیکــی 

  . حزب دەکات
نووســـین م کـــورتبزاڤــــی ،  ب کـــی شـــاراوە لڕەیتم الپھیـــوادارم تــــوانیب

) ١٩٩١-١٩٧٥( خبــــاتی نھنــــی و شــــاخ ڕۆژنــــامگریی کــــوردی ســــردەمی
درود . ھوڵ و کۆشـشی ئم سـربازە ونانشـم خـستبتڕوو، ئاشکرا بـکم و

ھژار (و ) ئبـــــوبکر خۆشـــــناو(بـــــۆ گیـــــانی ھردوو پـــــشمرگو شـــــاعیر 
ــــــدەوانی ــــــان ، )د ــــــان بۆم ــــــووەو یادەوەری ــــــان ھب ــــــارەدا ڕۆی ک لم گۆڤ

  . . . بجھشتووە
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 "ھاڤیبوون "  
   چاالک و بخشندە بووناوەندکی

  

     تی ڕەوەنــدی کــورد لتی و چۆنــاینــدایرەی بــوون و ئاســتی چگــو ب
ـــادا ـــانی دنی ـــۆر ب جۆرەک ـــۆمو ناوەنـــدو ، وت ج ـــراو و ک ب دەیـــان ڕکخ

. . . گۆڤـــارو ڕۆژنـــام دامزراون و درژەیـــان ب کـــارو چاالکییکانیـــان داوە
ــانجی ھمووشــیان ــوری خــزمت کــردن، کــرۆک و ئام ــژوو و کولت م بــووە ب 

ھر یکو ل توانینـی خـۆیوە ھوـی . کـش سیاسـیی ڕەواکی، کوردی و
ب حــوکمی ، ھنــدک لم دامودەزگــاو ســنتران. داوە شــتک ب شــتک بکــات

نیــانتوانیوە بردەوام بـــن و ، نبــوونی توانــای مــاددی و فکـــری و مــرۆییوە
. . . ل چـــــاوان ون بـــــووین، وو بزووز، درـــــژە ب چاالکییکانیـــــان بـــــدەن

ــوون لســر  ــارام گــرتن و ســوور ب ــاتوویی و ئ ــان بھــۆی لھ ــدکیش لم ھن
  . توانیویان بردەوام بن و خرمانک ب برەکت تر بکن، درژە پدان

خشـــشانب ل ـــ ـــک لم ناوەنـــدە چـــاالک و پ کی  ، کتیڤـــی لکـــی ئڕۆ ک
" ،  کوردەکــــان ل دەرەوەی وتــــدا ھبــــووناســــاندن و برچــــاو ڕوونکردنــــی

  . بوو"  برلین-ناوەندی ھاڤیبوون بۆ لکۆینوەو بوکردنوەی کوردی
رەی ئگـووەی م برکردنســدان و بـۆ بمردەسـتی ئــبل ی کزانیارییــان 

ئوەی ک لســرەتادا ب ھوڵ ، ئم ناوەنــدە توانیومــان ســوودی لــوەربگرین
ل ھـاوینی ، ی برلـین)زانکـۆی ئـازاد(نـدکارکی کـورد ل و کۆششی چنـد خو

توانیویان گروپکی کوردی لو خونـدکارە کـوردان پـک بھـنن ، دا١٩٩٠سای 
ــــد ــــین و . . . ک لم زانکــــۆیدا دەیانخون ــــر بین ــــشتن و یکت ــــد دانی دوای چن

 )کوردســتان ئــا گــ-گروپــی کــاری کوردســتانی(توانیویــان ، کۆبــوونوەیک
  . یننڕابگ

ھویانـداوە کــارو چاالکییکانیـان فراوانتــر بــکن ، دا١٩٩٢ ئم گـروپ لســای 
بم لبر ، ل زانکـــۆی نـــاوبراو دابمزرـــنن) ئینـــستیتویکی کوردۆـــۆژی(و 
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پاراســـــــــتنی ، فـــــــــشاری دەوت داگیرکرەکـــــــــانی کوردســـــــــتان لالیک و
. . ەفزکـردن بـوونتوەڕوبڕووی ڕ، برژەوەندییکانی زانکۆ ل الیکی تـرەوە

ــا زۆر ھویــداوە برپرســانی زانکــۆ ڕازی بکــات .  بتــایبتیش دەوتــی تورکی
م گـروپت بدانی مۆپ ت لبند نڕەزام ک .یـارانم نکانیانـدا ، ئوھ ل

وتوو بــووینرکم ڕەفــزەش. ســــی ئ ھنــدک ل برپرســانی ، لگڵ وەرگرتن
ئگر لســرەتادا : (ان نیــشانداوەو پیــانگوتوونزانکــۆ ڕگیــان بو خونــدکار

ئوە دەبــت ، ئـوە بتــوانن چنـد ســیمینارک ڕکــبخن و تیایـدا ســرکوتووبن
  . )ڕخۆشکرک بۆ ھاتندی خواستکانتان

ــاتدا ــوتن؛ لم ک ــۆی ،  شــایانی گ ــدکارەکانی ئم زانک ــارەی ســرجم خون ژم
، بــۆ بختیــاری ئم گـــروپ. ەداھزارــک د) ٦٥٠٠٠(خــۆی ل  شســتو پــنج 

بـووەو ڕۆکـی ) دەزگـای خونـدکارانی زانکـۆ(یکک ل ئندامکانی سرۆکی 
  . کردووە، پشتگیری ل بئنجام گیاندنی پۆژەک، چاکی بینیوەو

، ھبـووەو) ھـامبۆرگ(گروپکی کاری کوردۆلۆژی ل زانکۆی ،  ھر لم کاتدا
توانیویـان یـارمتی گـروپکی برلـین ، وەدال ئنجامی پیوەندی و ڕا گۆڕین

ڕیـزە سـیمینارکیان لسـر دۆزو کولتـوری کـوردی ، ب ھاوکاری ئوان. بدەن
، بابتکـانی ئم سـیمیناران. ل زانکۆی برلین سازکردووە، دا١٩٩٣ل ھاوینی 

چــــــاپکراون و ، ب زمــــــانی ئمــــــانی، ل کتبـــــی جیــــــا جیــــــاو ســـــربخۆدا
ــدانوەیکی ب ــووەدەنگ ــانی ، لم بدواوە. اشــی ھب بھــۆی ھو بردەوامک

م گروپی ، ئرەتای سـاسـتی زانکۆ لرۆکایر ، دا١٩٩٥سسـنـدی لڕەزام
ــــــان داوە ــــــدنی . داواکانی ــــــاوینی (ل وەرزی خون و ١٩٩٥و زســــــتانی ١٩٩٥ھ

چنـــد ســـیمینارکی ، زانکـــۆ) بشـــی ئتنۆلـــۆگی(ب ھاوکـــاری لگڵ ، دا)١٩٩٦
ان ڕکخستووەو زانکـۆش ھمـوو مسـروفکانی گرتـۆت ئسـتۆی کوردۆلۆژیی

ــسپۆڕو شــارەزاو کوردناســیان. خــۆی ل وت ، بــۆ ئم ســیمینارانش دەیــان پ
  . بانگھشت کردووە، جۆربجۆرەکاندا

ی داوەت )مارگریتــا برینتــانۆ(ختــی ، ســرۆکایتی زانکــۆ، دا١٩٩٨ ل سـای 
. ست ھزار مـارکی ئوکـاتی ئمـانی بـووەختک بھـای بیـ. گروپی ناوبراو

ب ھاوکــــاری و پــــارەی ســــرۆکایتی ، دا)١٩٩٨گــــونی /٣١-٢٩(ل ڕۆژانــــی 
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، توانیویــان گورەتــرین کــۆنگرەی کوردۆلــۆژی ل ئوروپــا رکــبخن و، زانکــۆ
  . بانگھشت بکن، ھژدە پسپۆڕی کوردۆلۆژی ل وتکانی جیھاندا

ســـرۆکایتی زانکـــۆ بیاریـــدا ، ندنی بردەوام دوای ئم کـــۆنگرەیو دانوســـتا
م گـــروپس لـــاوەکو ، دوو ک ـــنن ت زرزانکـــۆ دابم ـــۆ مـــاوەی دوو ســـاڵ ل ب

ـــــدەن  ـــــۆژی(ھوب ـــــستیتوتکی کوردۆل ـــــنن) ئین زرزرا. دابمدام ـــــاک ، دەزگ
دوای پــنج مانــگ توانییــان کتبخــانیک . شــونکی بریتــی بــوو ل دوو ژوور

ــکنوە ــدەک ب ــۆ ناوەن ــی  .ب ــسۆف(لشــاری ، دا)٢٥/٩/٢٠٠٠-٢٣(ل ڕۆژان ، )کات
ـــانی کـــورد(کـــۆنگرەی  ـــۆینوە لســـر ژن ـــان ســـازکردو)لک ـــابت ، ی ـــر ب دوات

وەک زنجیـــــرەی ، پـــــشکش کراوەکـــــان ب زمـــــانی ئمـــــانی ل دوو کتبـــــدا
چنـدین ناوەنـدو ، ھر ل سـرەتادا. بوکرانوە، )کوردۆلۆژی(بوکراوەکانی 
بـۆی ناوەنـدەک ناچـار بـوو . دژایتـی ئم ناوەنـدەیان دەکـرد ،مامۆستای زانکۆ

ــکوە کــار بــکن) ئینــستیتوتا ئرانــستیک(لگڵ  ئم ئینــستیتوە ھوــی دەدا . پ
بـۆ ، تواوی گروپ کوردییک کۆنترۆڵ بکات و چاکییکانیان سـنوردار بکـات

ە نبـوون نـاوی تـا ئو ئاسـت ک ئامـاد. . . برژەوەندی ئران بکاریان بھنت
ــــ ــــوردی(ژەکش ب ۆپ ــــۆینوەی ک ــــتوە، )لک نبم . ســــم دوو کئ ــــۆی ب

. کۆتاییان ب چاکییکانیان لگڵ ناوەندی ناوبراو ھنـاو لـی دوور کوتـنوە
لم ، بھۆی ئم دژایتـی کـردنو گۆڕانکـاری ل سـرۆکایتی زانکـۆی برلـین

  .  پۆژەی کوردۆلۆژی کوتزیانکی گورە بر چاالکییکانی، کاتدا
ــایی ســای  ــی ، دا)٢٠٠١( ل کۆت ــاڤیبوون بــۆ لکــۆینوەو (ب فرم ناوەنــدی ھ

عبـدولەحمان مـزوری و موحـسین ئۆسـمان (لالین ) بوکردنوەی کوردی
ئم ناوەنـدە . دامزرا، )فرھـاد ئیبـراھیم. د(و ب ڕاوژکـاری ) و سالم جاسـم

، ژن، کولتـور(کـۆنگرەی گرنـگ لسـر پرسـکانی توانیویان چندان سـیمینارو 
توانیویــان ، یــش)٢٠٠٨(ســازبکن و تــا ســرەتای ســای ) مــژوو، زمــان، شــانۆ

کتبــی ھمچشــن ب زمانکــانی کــوردی و عرەبــی و ) ٤٨(چــل و ھشــت 
توانیویـان ، )٢٠٠٨(تـا ھـاوینی ، لپاڵ ئم چاالکیانشـیاندا. بوبکنوە، ئمانی

ـــــستو یک ژ ـــــاری بی ـــــارە ل گۆڤ ـــــاڤیبوون(م ـــــاری ) ھ ـــــارە ل گۆڤ و دوو ژم
ک گۆڤــارکی تــایبت بـوو ب وەرگانــی لکۆینوەکــانی بــابتی ، )کوردناسـی(
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گۆڤـاری ، )پـ(دوو ژمـارە ل گۆڤـاری ، کوردۆلۆژی بۆ سر زمانی کـوردی و
چــاپ و ،  ڕۆژئــاوای کوردســتان ل دەرەوەی وت-یکتــی نووســرانی کــورد

  . وەبوبکن
  

  )ھاڤیبوون(  گۆڤاری  
گۆڤــــارکی تــــایبت بــــووە ب ،  ئم گۆڤــــارە ھروەک ل پناســــکیدا دیــــارە

لکــۆینوەی ئکــادیمی وشــونکی برچــاوی ھی ل بزاڤــی ڕۆژنـــامگریی 
چنــــدان ، جـــگ ل دەســـتی بڕـــوەبرو ســـتاڤ ھمیـــشییکی. کوردیـــدا

ییان لکــردووەو بابتکانیــان پــسپۆڕو خــاوەن بوانــامی ئکــادیمی پــشتگیر
الپڕەی ) ١٣٢(ب ، دا١٩٩٧یکم ژمـــارەی ل ھـــاوینی . لوـــدا بوکـــردۆتوە

 -کرمــانجی خــواروو و ژوروو(ب زمــانی کــوردی ، ســم)٢٠ جــاران ١٤(قبــارە 
کۆڤارەکـا ڕەوشـنبیری (: ل پناسـکیدا ھـاتووە.  دەرچـووە)ڕنووسی ئارامی

 ۆژی کوردۆلۆگیژ پ ر ب  کوردسـتان ئـاگگشتییئاسـتا فـو ل زانکـۆی ، س
  . )ئازادا برلین دەردکڤیت

  . سالم جاسم:  سرنڤیسر
  . نجیب بایی، موحسین ئۆسمان، کریم بیانی:  دەستکا نڤیسرا

 . گوھدار سالحدین:  دەرھنانی ھونری
  

  )ھاڤیبوون( مانای 
ــــبوو  ــــی ی)٩٤٠(ل الپڕە ) ھژار موکریــــانی( خوالخۆش ھمبــــان ( فرھنگ

بۆرین( ،مکت١٣٦٩، تاران، چاپی یدا دەنووسـ :)وارە، نـامۆ: ھـاڤیغ ،گـانب ،
ریبغ( .واتمانای نامۆبوون: ک ت، ھاڤیبوون بئاوارەبوون د .  
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   قبارەو کاتی دەرچوونیی
ـــاریکراودا دەرنچـــووینو ژمـــارەی الپڕەو ،  ھمـــوو ژمارەکـــانی ل کـــاتی دی

لبرگلـک ھۆکـار نتـوانراوە مانگـان . نیشیان چسپاو نگۆڕ نبووەقبارەکا
وە، یــان وەرزانوبکــاتــوان کــاتی ژمــارە . ژمارەکــانی بنکی زۆر لجیــاوازیی

ـــت ـــان دەبینر ـــای . بوکراوەک ـــوون؛ ل س ـــۆ نم ـــا یک ژمـــارە ١٩٩٧ب دا تنھ
ــارە دەرچــووە، دا١٩٩٩لســای . دەرچــووە ــا دوو ژم ، )٢٠٠٠(نی ل ســا. تنھ

ــارە لیک برگ و  ــارە دەرچــووە) ٢٠٠١(دوو ژم یــش )٢٠٠٦(ســای . یک ژم
ـــدەرنچووە کی لـــوانین کـــاتی دەرچـــوونی . ھـــیچ ژمـــارەی ب ) ھـــاڤیبوون(دەت
  . شوەیکی ناڕک وەسف بکین

 بــۆ کارئاســانی و برچــاوڕوونی ئو کســانی دەیانوــت لکــۆینوە لســر 
بباش زانی زانیارییکـان و ژمارەکـان بم شـوەیی وامان . ئم گۆڤارە بکن

  :خوارەوە پۆلین بکین
  . ١٩٩٧ھاوینی ، سم)٢٠ جاران ١٤(قبارە ،  الپڕە١٣٢، )١( ژمارە - 
، ھمـان قبـارەی ژمـارەی پـشوو، الپڕە٢٨٠، جمکان ژمـارە، )٣و٢( ژمارە - 

  . ١٩٩٨سای 
  . ١٩٩٨سای ، وھمان قبارەی پشو، الپڕە٢٠٨، )٤( ژمارە - 
  . ١٩٩٩سای . ھمان قبارەی پشوو، الپڕە٢٢٤، )٥( ژمارە - 
  . ١٩٩٩سای ، ھمان قبارەی پشوو، الپڕە٢٤٠، )٦( ژمارە - 
ــارە -  ــارە، )٨و٧( ژم ــان ژم ــشوو، الپڕە٢٨٨، جمک ــارەی پ ــان قب ســای ، ھم

٢٠٠٠ .  
  . ٢٠٠١سای ، ھمان قبارەی پشوو، الپڕە٢٤٠، )٩( ژمارە - 
  . ٢٠٠٢سای ، ھمان قبارەی پشوو، الپڕە٢٤٠، )١٠( ژمارە - 
  . ٢٠٠٢سای، ھمان قبارەی پشوو، الپڕە٢٧٢، )١١( ژمارە - 
، ھمــــان قبــــارەی پــــشوو، الپڕە٣٣٦، جمکــــان ژمــــارە، )١٣و١٢( ژمـــارە - 

  . ٢٠٠٣و سرەتای سای ٢٠٠٢کۆتایی سای
  . ٢٠٠٣سای ،  قبارەی پشووھمان، الپڕە٢٤٨، )١٤( ژمارە - 
  . ٢٠٠٤سای، ھمان قبارەی پشوو، الپڕە٢٤٠، )١٥( ژمارە - 
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سـای ، ھمـان قبـارەی پـشوو، الپڕە٣٦٠، جمکان ژمـارە، )١٧و١٦( ژمارە - 
٢٠٠٥ .  

  . ٢٠٠٧سای ، سم)٢٤ جاران ١٦(قبارە ، الپڕە١٨٦، )١٨( ژمارە - 
سـای ، ھمـان قبـارەی پـشوو، الپڕە٣٢٠، جمکان ژمـارە، )٢٠و١٩( ژمارە - 

٢٠٠٨ .  
  . ٢٠٠٨سای ، سم)٢٤ جاران١٧(قبارە ، الپڕە٢٢٤، )٢١( ژمارە - 
  

   دەستی بڕوەبرر
ــــاڤیبوون( لڕوی کــــار دابشــــکردن و سرپرشــــتکارانی  ــــوو ، ەوە)ھ ل ھم

ـــــدا ـــــت، ژمارەیک نابینر ـــــش ـــــدا . یک کلی ـــــارە یک ـــــم(لژم ـــــالم جاس  )س
دەسـتی ) کریم بیانی و موحسین ئۆسـمان و نجیـب بـایی(سرنووسرو 
ــنری ھــونری بــووین، )گوھــدار ســالحدین(، نووســرانن و ــارە . دەرھ لژم

سرنووسر وەک خـۆی مـاوەتوەو بڕـوەبری نووسـینی بـۆ زیـاد ، دا)٣و٢(
عبـدولەحمان مـزوری و (.  بۆت بڕوەبری نووسین)کریم بیانی(کراوەو 
ـــراون)ند حـــاجۆســـیام ـــاد ک ـــۆ دەســـتی نووســـران زی ـــارە . ش ب ، دا)٤(لژم

دەســــتی . وەک خۆیــــان مــــاونتوە، سرنووســـرو بڕــــوەبری نووســــین
. سـپردراوە، )موحـسین ئۆسـمان(بڕوەبر زیادکراوەو ب . نووسران نماوە

، )٤(ھمــــان کاردابشــــکردنکی ژمــــارە ، دا)٨و٧(و )٦(و )٥(ل ژمارەکــــانی 
ــارە پــرۆژەی گۆڤــارەک بــۆت پــۆژەی ھــاوبش ، دا)٩(لژمــارە .  بــۆتوەدووب

) تلیـــسی لرەفخانی بی شـــرلـــین و مـــاۆژەی کوردۆلـــۆژی زانکـــۆی بپـــ
، دا)٩(دەربارەی ئامـانجی ئم پـۆژە ھاوبشـ ل سـروتاری ژمـارە . )ھولر
کــو ھتـــا نھـــا ل برلینــ چـــاپ دبـــوو ژ ، کۆڤـــارا م ژی ھـــاڤیبوون(: ھــاتووە

 پــڤ ل کوردســتان -٩-دخوازیــت ژ ڤــ ژمــارێ ، ڤی وەالتــی بالڤ دبــودەر
چـونکی بری نھـو ، ژی چاپ ببیت و ب برفرەھی ل ھمی جھا بت بالڤکـرن

یک ژ ئارشن م گھاندنا کۆڤارێ بوو بۆ کوردسـتان و ڕەنـگ دابـینک د 
ێ ل -ھـاڤیبوون-ل ب چاپبونـا ، ناڤبرا مو خواندەڤانن د ناڤ وەالتدا ھبوو

کوردسـتان دێ ئڤ ئارــش چارەسـر بیــت و دێ گھیـت بردەســت ھمــی 
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ھــــــاڤیبوون دێ بزاڤــــــ کت پرەکــــــ د نــــــاڤبرا نڤیــــــسرو . خوانــــــدەڤانان
ــدا چــکت ــارچن خــۆڤ دگل دەرڤی ، خواندەڤانان ل کوردســتان ب ھردو پ
  . )٥-٤الپڕە ، ٩ژمارە . وەالتی ژی پیدا بکن

ۆژەیـــــ ـــــارە  ئم پ ـــــا ژم ـــــاوەتوە، )١٣و١٢( ت ـــــارە . ب ھاوبشـــــی م ل ژم
بـۆت ) سـالم جاسـم(، بۆت خـاوەن ئیمتیـازو) فرھاد پیرباڵ. د(ھاوبشکاندا؛ 
ل ژمـارە . یش بـۆت بڕـوەبری گۆڤـارەک)موحسین ئۆسمان(، سرنووسرو

ـــاوەو ، دا)١٤( ـــٶژە ھاوبشـــک نم ب سرنووســـری و ) ســـالم جاســـم(پ
ـــش ب )ۆســـمانموحـــسین ئ( ـــوەبری نووســـین(ی ڕوە، )بتـــاون ـــان (. م عدن

ھمـان ، دا)١٧و١٦(و )١٥(ل ژمارەکـانی . ش بڕوەبری ھـونری بـووە)شینۆ
قبــــارەی ، دا)١٨(ل ژمــــارە . دووبــــارە بــــوونتوە، )١٤(دەســــتی ژمــــارە 

 گـــۆڕاوەو خـــاوەنی ئیمتیـــاز بـــۆت ندی(گۆڤـــارەکقـــشبەحمان نبـــدولع( . ل
سرنووسرو خـاوەن ئیمتیـازو بڕـوەبری نووسـین وەک ، دا)٢٠و١٩(ژمارە 

ــــۆ زیــــاد کــــراوەو ب )سرپرشــــتی گــــشتی(خۆیــــان مــــاونتوەو بشــــی   ب
ـــدولەحمان مـــزوری( ـــپردراوە)عب ـــاد ئیبـــراھیم و د. د(ھروەھـــا .  س . فرھ

ــــرۆری و د وەک بشــــی سرپرشــــتکاری ، ) فرســــت مرعــــی. ســــالح ھ
دووبـارە ، یـشدا)٢١(لژمـارە ، ھمان کار دابشکردن. ەبۆ زیاد کراو، ئکادیمی
  . بوونتوە

  
    بابت بوکراوەکان ب زمانی ژمارە   

ـــادیمیش ناســـراوە ـــارکی ئک ـــاڤیبوون ک ب گۆڤ ـــاری ھ ل ، لگڵ ئوەی گۆڤ
ئم . دەقـی چنـد شـیعرو چیرۆککیـشی بوکـردۆتوە، ژمارە سـرەتاییکانیدا

ھیچ دەقکـی شـیعرو چیرۆکـی ، لم بدواوە. ەبینرتحات تا ژمارە شش د
قورســایی خــۆی خــستۆتسر بوکــردنوەی لکــۆینوەی ، بونکــردۆتوەو

ک ھندک لم لکـۆینوان بـابتی کتـب بـووینو ب دوو سـ بش ، زانستی
  :تواوی بابت بوکراوەکان پۆلین دەکین، بۆ زانیاری زتر. بوکراونتوە

  . )ب نووسین و وەرگانوە(لکۆینوەی زانستی ) ١٦٧( -
  . وتار) ٧٣ (- 
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  . بابتی تایبت ب خستنڕوو و کتب خوندنوە) ١٧ (- 
دیــــــدارو دیمــــــان لگڵ کســــــایتیی کــــــۆمیتی و ئکــــــادیمی و ) ١٥ (- 

  . ئدەبییکان
  . ھوای جۆر بجۆر) ١٠ (- 
  . شیعر) ٨ (- 
  . چیرۆک) ٨ (- 
 -) ٧ (ریکالم و ئاگادارینام .  
  . وتاری بیرەوەری ئامز) ٦ (- 
  . ڕپۆرتاژ) ٤ (- 
  . ڕەخنی ئدەبی) ٣ (- 
 -) ١ ( نام)ی دن پوور بۆ گۆڤاری ھاڤیبوون. نامسمیری حئ( .  

ــــردۆتوە) ٣١٩(،  ھمــــووی بســــریکوە ــــشانی بوک ــــابت و ناوونی ک ، ب
و ڕــژەی لســدا پنجــاو دوو و نیــوی لکــۆینوە بشــی شــری برکوتــووە
ل ژمـارە ، جگ لم بـابت و چمکـان. ناوونیشان بوکراوەکانی داگیر کردووە

ــــــکۆیک) ١٠( ــــــردۆتوە) ٦١(، ب دواوە وەک پاش ــــــامی بوک . د(ک ، بگن
  . ل پاریسوە ئامادەی کردون، )نجاتی عبدوال

  
   نووسرەکانی ھاڤیبوونن

 ــداژمــارەی ھ) ٢١( ل بدەیــان نووســرو پــسپۆڕی شــارەزای کــوردو ، اڤیبوون
بـــابت و لکۆینوەیـــان لم گۆڤـــارەدا ، بگـــان ل زۆربی وتـــانی جیھـــانوە

ھۆکـاری سـرەکیش ئوە ، ڕژەیکـی کم بنـاوی خـوازراوەی. بوکردۆتوە
. ک وا ڕککوتـــووە نووســـرک دوو بـــابتی ل یک ژمـــارەدا ھبـــت، بـــووە
ــۆی نا ــبنب ــاوی خــوازراو ب ــۆ ن ــا ب ــووین پن ــاوو . چــار ب ــابت ب ن ــرین ب زۆرت

دیـــارە زۆربی ئم بابتـــانش ل . بـــابت) ٢٢(ک ، ەوەی)ھـــاڤیبوون(ئیمـــزای 
ـــوەتوە) ســـروتار( ـــارەکدا ، خۆیـــان بینی ئو کســـان نووســـیویان ک ل گۆڤ

  . کاریان کردووە
لچنــــد ، ووســــینکانیانو ژمــــارەی ن) ھــــاڤیبوون( نووســــرانی بابتکــــانی 
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  :گروپکدا پۆلین دەکین
ـــابتی *  ـــی یک ب ـــان لم : گروپ ـــا یک بابتی ) ٢١(ئم نووســـرانن ک تنھ

، لیبیرسینڤــسکی. ش، ســیامند حــاجۆ: (ژمــارەیدا بوکــردۆتوە ک ئمــانن
، نجیـــب بـــایی، نــزار مـــحمد ســـعید، شـــکری شـــھباز، موحــسین قۆچـــان
ــدێ حســۆ . د، نلیــدا فوگــارۆ. د، ســیابگ میــران. د، یــار بــامڕنیجوت، مجی

. د، جـانکورد، ھزرڤـان، شرکۆ بـکس، موحسین ئحمد عومر، گونتر برند
، سـرفراز نقـشبندی، مـارف خزندار. د، نوشـروان مـستفا، عباس وەلی

ـــوکری. د، مال ئحـــمد. م ـــحمد م ـــق حســـن، م ـــحمد فری ـــدوال ، م عب
عـومر شـخ ، میـرھم یگـت، برھـان یاسـین. د، ئحـمد بربر، ھـا. ڕ، جوندی
، سـالح قـادر، سـیوان، فرھـاد پیربـاڵ. د، سـبیحا، یوسف زەنگن. د، مووس

گوشــاد ، فتحــوال حوســن، زانــا خلیــل، ئیــسماعیل شــوکر. د، ڕۆژان حــازم
، ئفراســـــیاو ھورامـــــی. د، "ئبـــــو شـــــوان " قـــــادر ڕەشـــــید ، حم ســـــعید

، عمرێ تـۆڤی، پشەوی سـید بـرایم، بدرخان علی، ولموئمین دەشتیعبد
، ھژار معـروف. د، فوئـاد سـدیق، ئومـد تھـا، جبار قـادر. د، خلیل دھۆکی

، موحــسین عبــدولەحمان، جالل مــستفا، عبــدال نــوری، کرەڤــان ئامــدی
ـــان ھژار تۆفر کریـــس. د، قـــشبندی غیاســـدین ن، فازیـــل عـــومر. د، بورھ

، محمد علـی یـونس، عبدولغنی کاکۆ، غفوری میرزا کریم، ڕەزۆ، ئونگر
، ســالح ســلیم ســیدۆک، ئدیــب چلکــی، شــیرالی ئحــمد، ئحــمدی مال. د

ئـــازاد . د، ســـدیق ســـاح، مـــحمد ژۆری، نوزاد ھـــرۆری، عبـــدوال ســـڕاج
ــدو، علــی محمــود مــحمد، ســاح مــحمد ئمــین، شــخانی ، ال دارتــاشعب

. د، فیـسڵ داغلـی، سـدقی ھـروری، جوتیار تۆفیق ھورامی، حم جزا ساح
، سـلیم بچـووک، فیسڵ مستفا، لیال جلیل عباس. د، ئازاد ئمین باخوان

  . )مسعود خالید گولی، سعید ئۆسمان، سدیق سنداڤی، مستفا ڕەشید
، سـیروان حجـی برکـۆ، تـاڵحوسـن کار: (بـریتین ل : گروپی دوو بـابتی * 

، کچـا کـورد، حم سـعید حسـن، ھژار عزیز سورم، یاسین بانیخنی
، نوزاد جمــال، حجــی جعــفر، حم نــوری عــومر کــاکی، تمــورێ خلیــل
ــازی حســن ــانی، غ ــریس، جزا چنگی ــامد تگ ــاالکوم، ئ ــات ئ ــزەدین . د، ڕوھ ع
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، کمـــال فوئـــاد. د،  ئـــوزونعبـــدوال، زاگـــرۆس ئـــاگرخوین، مـــستفا ڕەســـوڵ
  . )ھۆشنگ بروکا، زەین عابدین خان، محمد ساح ئامدی

خسـرەو ، حیدەرێ ئـومر، علی جعفر: (بریتین ل : گروپی س بابتی * 
ــاڵ ــانی، پیرب ــز جیھ رووان شــۆڕش، پندی، شــاخــشب ــدولەحمان نق . د، عب

ـــانی، زەردەشـــت حـــاجۆ ـــانی، فرســـت ڕۆژبی ـــ بی ـــ، کریم ـــین م حمد ئم
  . )تلعت تاھیر، شرزاد ھینی، فھمی بایی، پنجوینی

ــابتی *  ــی چــوار ب ــاتیح ڕەســوڵ، کــون ڕەش: (بــریتین ل: گروپ نــوری . د، ف
  . )فرھاد ئیبراھیم. د، تابانی

ــابتی  *  ــریتین ل : گروپــی پــنج ب ئمیــری حســن . د، کاکــشار ئورەمــار: (ب
  . )حازم جاسم، پوور
ــــابتیگر *  ــــی شــــش ب ــــروەر عبــــدوال. د(بــــریتین ل ؛ : وپ جمــــال ، س

  . )خزندار
  . )سعید درەشی، جلیل جلیل. د(بریتین ل ؛ : گروپی حوت بابتی * 
  . ە)سالم جاسم(تنھا :  گروپی ھشت بابتی* 
زۆرابـــ . د، عبـــدولەحمان مـــزوری: (بـــریتین ل : گروپـــی یـــازدە بـــابتی * 

  . )بودی
  . ە)موحسین ئۆسمان(تنھا : گروپی دوازدە بابتی * 
  . ی)نجاتی عبدوال. د(تنھا : گروپی شازدە بابتی * 

  
    ڕاوژکارەکانن

 ل وەی زانستی کینکۆت و لوە)ھـاڤیبوون( بابتوکـراونویـستیان ، دا بپ
ھر بـــۆیش گۆڤـــارەک ل ، ب ســـرنج و بۆچـــوونی خکـــی پـــسپۆڕ ھبـــووە

. ی ســتاڤی کــارەوە چنــد ڕاوژکــارکی بــۆ خــۆی دەستنیــشان کــردووەدەرەوە
ــــان  ــــردووەو ب ســــرنجکانیان گۆڤارەکی ــــشتگیرییان لک ئم ڕاوژکــــاران پ

ل ژمارە چوارەوە کۆمـک نـاو وەک گروپـی پـشتگیری . دەومندتر کردووە
ریی ئم دەسـت ڕاوژکـا، ل ژمارە چواردە بدواوە. کردنی گۆڤارەک دەبینرن

ناویـــان ھـــاتووەو ، )١٣(تـــاوەکو ) ٤(ئو کســـانی ک ل ژمارەکـــانی . نمـــاوە
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ـــریتین ل؛  ـــارەکدا نووســـراون ب ـــوور. د(لســـر گۆڤ ـــری حســـن پ . د، ئمی
، سـیابگ مگارۆیـان. د، جلیلـی جلیـل. د، برھـان یاسـین. د، ئۆردیخانی جلیـل

ممـۆ . د، یبـراھیمفرھـاد ئ. د، عـومر شـخ مـووس، عبدولەحمان مزوری. م
دلـشاد ، یوسـف زەنـگن. د، نـوری تابـانی. د، نزەند بگی خانی. د، عوسمان
ســروەر . د، شـارەزاد موجـاب، زۆرابـ بـودی. د، مـحمد مـوکری. د، سـعید

نجـــدەت ، دلـــر شـــاوەیس. د، جمـــال خزندار، ئحـــمدی مال. د، عبـــدوال
مـارف عـومر . د، عـزەت فنـدی، رینعبـدوال ئـاگ. د، عارف حیتۆ. د، ئاکرەیی

  . )موەفق دەرگیی. د، گوڵ
 ئم ناوانی سرەوە ل ھموو ژمارەکاندا دووبارە نـابنوەو جاروبـار ناوـک 

بم ب شـوەیکی گـشتی ئم کسـ نـاو ، نماوەو ناوکی تر ھـاتۆت جگـای
ژکار، ھاتووانکد، ناویان وەک پشتگیری و ڕاوند ژمارەیچ ا ھاتووەل .  

  
     ھندک وردە زانیاری ترر

ب ھاوبشــی لگڵ مــای شــرەفخانی ، )١٣و١٢، ١١، ١٠، ٩( ژمارەکــانی -)١ (
  . بتلیسی ل ھولر دەرچووە

ژمارەکـانی . سـم دەرچـووە)٢٠ جـاران ١٤(ب قبـارەی ) ١٧-١( ل ژمارە -)٢ (
ــارەی ) ٢٠و١٩، ١٨( ــارە )٢٤ جــاران ١٦(ب قب ــارەی یــش )٢١(ســم و ژم ب قب
  . سم دەرچووە)٢٤ جاران ١٧(
) ٣(- ڕە دەرچـــووە کـــرین الپ ـــارە ، الپڕەیو) ١٣٢( ژمـــارە یک ب کمت ژم
  . الپڕەی) ٣٦٠(ش ب زۆرترین الپڕە ک )١٧و١٦(
،  برگــــــی ھمــــــوو ژمارەکــــــان ب تــــــابلۆیکی جــــــوانی ڕەنگاوڕەنــــــگ-)٤ (

  . ڕازاندرایتوە
) ٥(-می چاپی کھ  .  
ــارەیوە -)٦ ( ) ٤٠٣٨(، کــۆی الپڕەکــانی ســرجم ژمارەکــانی ب ھردوو قب

ڕەیالپ .  
  . نووسر بابتیان تدا بوکردۆتوە) ١٣٦ (-)٧ (
  .  زیاتر ب دیالکتی کرمانجی ژووروو بابتی بوکردۆتوە-)٨ (
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ــارەک ،  ســالم جاســم و موحــسین ئۆســمان-)٩ ( ب داینمــۆی ســرەکی گۆڤ
  . دەژمردرن

مـارکی ئمـانی ) ١٠(نرخی گۆڤارەک دیـاری کـراوە ک ، دا)٤( ل ژمارە -)١٠ (
ــابۆنی ســانش . بــووە بــۆ کســکان پنجــا مــارک و دەزگاکــان (ھروەھــا ئ

) ٢٥(ئابۆنک بۆ کسـکان بـۆت ، شدا)١٠(ل ژمارە .  بووە)حفتاو پنج مارک
  . ئۆیرۆ) ٣٥(بۆ دەزگاکانیش ، ئۆیرۆ و

، )نجـاتی عبـدوال. د(، ەوە)ھاڤیبوون(ن بابت ل دوای ئیمزای  زۆرتری-)١١ (
  . بویکردۆتوە

  
  !  بۆ ھاڤیبوون ؟؟

 کی کوردۆلــــۆژی لن دەزگــــایالیو لکــــادیمییکی ئوەی گۆڤــــارر ئبل 
دەرەوەی وت دەرچووەو کۆمک بابتی گرنگی ب قمـی ڕۆژھتناسـان 

ل دواڕۆژیــشدا دەبــت ژــدەرکی ، دۆتوەبوکــر، و شــارەزایانی کوردۆلــۆژی
ــۆ نوەی داھــاتوو ــن، بــاش ب ــارە نزان . . . لوانی ھمــوو کســکیش بم گۆڤ

کـاتی ، نووسـرەکان(بۆی ب پویستمان زانی کۆمک زانیاری چ دەربارەی 
 بـــالو ). . . . .، جـــۆری بابتکـــان، الپڕەکـــان، قبـــارە، ژمارەکـــان، دەرچـــوون
ــــنوە ــــگی ئ. بکی ــــشانکردنی پ ــــابت؛ دەســــت نی ــــانج ل نووســــینی ئم ب ام

ـــاڤیبوون( ـــاو )ھ ـــانکردن و برچ ـــوردی و ئاس ـــامگریی ک ـــاروانی ڕۆژن ە ل ک
ـــــامگریی و کـــــاری  ـــــارەی ڕۆژن ـــــۆ ئو کســـــانی ک لب ـــــش ب ڕوونییکی

  . چ کردۆتوە، ھوکانیان، بیبلۆگرافیاوە
  

  سرچاوەکان
ــانی  ــایبتیش ھرســ ژمــارەی ، )ھــاڤیبوون( جــگ ل ژمارەک ــانو )٨و٧(ب ت ی جمک

ی سرنووســر وەرگیــراوە ک )ســالم جاســم(ســوودیش لو دیمــانی ، )٩(ژمــارە 
ی ژمــــارە )١١(ل الپڕە ، لگیــــدا ســــازیکردووەو) نــــازم دبنــــد(ڕۆژنــــامنووس 

  . بوکراوەتوە، دا)کوردستانی نوێ(ی ٢٠٠٨-٢-١٩ڕۆژی ، )٤٥٠٠(
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  دا)مل(مژوویک لسرر
ــاتی ، بھــۆی نبــوونی ســرچاوەو دیکــۆمنتی نووســراو      زۆر جــاران ل ک

بناچـــاری پنــــا بـــۆ گـــانوەی بیــــرەوەری و ئو ، نووســـینوەی مـــژوودا
کـــاڵ نبـــوونتوەو ، ڕوداوان دەبیـــن ک ل ھـــزرو یـــادەوەری کاراکترەکـــان

ە برباسـی دەکرت یاریدەدەرکی باش بن بۆ بیان کردن و دووبارە خـستنو
زۆر . مامیـان لگـدا بکیـن، ڕوداوەکان و لچوارچوەی زەمنی ڕودانیاندا

ــت ــان ناب ــارەکتری ســرەکی ڕەوتک ــی ک ــارکی ئکتیڤ ــرە ھاوک ، جــاران زاکی
ئمش بھـــۆی تپڕبـــوونی کـــات و خزن بـــوونی ڕوداوی تـــازەترو جـــلق 

مــژووی (دەکرــت ب ، ئم مــژووان لم حــالتدا. کــردن ب ڕوداوە کۆنکــان
چـونک ھـیچ کاتـک زاکیـرە ، ناوزەدیـان بکیـن)مژووی سر ئاو(یان، )سر لم

رشـیفو یاداشـتی نووسـراوی ڕۆژاننت و ئرناتیفی دیکۆملتئ تت ببناتوان .
زەرەر ل نیـوەی بگڕـتوە (یـان، بم وەک دەن تۆمارکردنی ل نکردنی. . 

باشترە، )قازانج . 
دەتـوانین ، وی سرھدان و بوبـوونوەی چپ ب مفھـوم کـۆنکیمژو 

ـــۆ دروســـتبوونی ـــراق(ب ـــی شـــیوعی ع ـــنوە، دا)١٩٣٤(ل ســـای، )حزب . بگڕنی
بدیلکــی تریــان بــۆ حزبــی ، لالین خکــانکی تــرەوە، لســرەتای حفتاکانــدا

 خــــۆی ل وە کــــی ــــان دۆزی ــــوم چپایتییکی ــــۆمی (شــــیوعی و مفھ ک
ــــدەرانی کوردســــتانڕە بتپڕبــــوونی کــــات و قببــــوونی . بینیــــیوە، دا)نج

ــانی ک بســر کــوردا ھــاتن ــدیاو ئو نھامتی ــوونی ئم ، تراژی ــارا نب ــان ک ی
ڕکخراوە چپانی ک خۆیان ب نونری چینی کرکارو تـوژە چوسـاوەکان 

ــاوازتربناچــاری و ل زەمنکــی تــازەو لنــاو کش و ھوایکــی ج، دەزانــی ، ی
ــدیا ھگــری چپ ک دەکرــت ب ، کۆمــک ڕکخــراوو گــروپ و دەســتی ئای

دەتـوانین . ناوزەدیـان بکیـن، ل باشـوری کوردسـتان، چپی تازە یـان مـۆدرن
ـــۆدرن ل باشـــوری کوردســـتاندا ـــی م ـــای ، ســـرھدانی چپ ـــۆ س ، )١٩٧٦(ب

بیکم ، یــش)ڕکخــراوی ڕەنجــدەرانی کوردســتان(بگڕنیــنوەو دروســتبوونی
 . حسب بکین، ڕکخراوی چپی مۆدرن
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لنــاو ، بھــۆی بــوونی فــرە مینــبری و بــای جیــاواز جیــاواز، ھر لســرەتاوە
ئم ڕیکخـراوە نیتـوانی ببـت ، ەوە)کۆمی ڕەنجدەرانی کوردستان(ڕیزەکانی

ــنک فــراوان و تــۆکمو پــۆین  ب تپڕبــوونی کــات و کک. . ڕیکخراوکــی ب
، بــوونی کــشو گرفتکــان و یک نبــوونی دروشــم و کردارەکــان ل پراکتیکــدا

لگڵ . . . ھواش ھواش درزی گورەتـر کوت نـو ڕیزەکـانی ئم ڕکخـراوە
، دا)١٩٨٤(ل سـای)یکتـی نیـشتیمانیی کوردسـتان(مفاوەزاتکی نوان ڕژم و

ل ڕیزەکــانی ئم درزەکــان گورەتــر بــوون و خککــی زۆر ل خبــات کــردن 
ــدکیان . . . ســارد بــوونوە، )کــۆمی ڕەنجــدەرانی کوردســتان(ڕکخــراوە ھن

یـــان وەک ، دانیـــشتن و ھنـــدکی تریـــان برەو ئوروپـــا ســـریان ھگـــرت
ئگر ســیری . ئلترناتیفـک بیریــان ل دروســتکردنی ڕیکخــراوی تــر کــردەوە

 ئم ڕکخـــراوو گـــروپ باگراونـــدی کـــاراکترە ســـرەکییکانی نـــو ڕیزەکـــانی
دەبینـــین بشـــکی ، دا دروســـتبوون بکیـــن)١٩٩٣-١٩٧٦(چپـــانی ک لنـــوان
کــــۆمی ڕەنجــــدەرانی (کــــادیری چــــاالک و دیــــاری ، زۆریــــان ل ڕابــــردودا

پیوەســــت بــــوون بم ، یــــان بشــــوەیک ل شــــوەکان، بــــوون)کوردســــتان
 . ڕکخراوەوە

وەیکـی پـشت بسـتوو ب یـادەوەری گان، )مژوویک ل یادەوەریـدا(کتبی  
و زاکیـــــرەی ، و )ســـــاالر ڕەشـــــید(کـــــشتووە ئیھئامـــــادەی کـــــردووەو ن

ــوونوە ــر چ ــانی ســراب و لبی ــکون خ ــنوەو ب ــاڵ بب ــر ک ــان زت . یادەوەریی
مژوویک دەگـنوە ک خۆیـان تیـدا پـاوان و ، کاراکترەکانی ئوێ ڕۆژێ

ھر یکو ل ، ئم ھاوڕیـــان. . . وونداینمـــۆی ئم گـــروپ و ڕکخـــراوان بـــ
ــــردووە، گۆشــــ نیگــــای خــــۆیوە ک ب ، باســــی گــــروپ و ڕکخراوەکــــانی ک

بمانوـت یـان . ھموویانوە مژوویکی تمن حڤـدە سـای دروسـت دەکن
ئم یادەوەرییـــان بـــوونت مـــژووی زەمنکـــی دژواری پـــ ل ، نمانوـــت

، ل دوا وـستگدا، )چپـی مـۆدرن(بـاتی خ. ھدرو نشوستی نتوەی کورد
دەڕژــت ڕوبــارکوە ک ل خزمتــی مرۆڤــایتی و پــساندنی کــۆت و پوەنــدی 

تییکـــان. کـــۆیلمـــوو مرۆڤبـــاتی ھپ و ڕاســـت(خچ وەیـــی و (یـــان، )بتن
ھوــدانکن ل پنـــاو برقرار بــوونی پاراســـتنی ، لدوا جـــاردا، )نــونتوەیی
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تــی مــرۆڤ و ھرامکــان کختیــار بــۆ مرۆڤکی ئاســوودەو بئــارای ژیــان نــان
رەیستم ئر ئسل . 

یانم ھاوڕکیان بگـری، ئکر یھ رمـی، کبـای خـۆی ئـازاری سـاردی و گ ،
ــای و برســتی ــار، ت ــنوە ل کس و ک ــی دوور کوت ــدان ، ژان ئشــکنجی زین
. ان ڕوو سـور بـتک ڕابردوویـ، ئوەندەیان کردووە. چشتووە، شدارەکانیان

باســــی ، )تــــا ئو شــــونی ک زاکیــــرە یــــارمتی داون(زۆر ب وردی، ئوان
ـــدن و  مـــژووی دروســـت بـــوون و ژمـــارەی ئنـــدام و چاالکییکـــان و ڕاگیان

دەتــــوانین ئم ھمــــوو گــــروپ و ڕکخــــراوە چپ . کــــردووە، ئایــــدۆلۆژیایان
: ەی پـــۆین بکیـــنبم شـــو، مۆدرنــان ک لنـــاو یادەوەرییکانـــدا باســـکراون

یکتــی تکۆشــانی ، ڕکخــراوی بروســک، ڕکخــراوی ڕەنجــدەرانی کوردســتان(
ـــــارگران ـــــار، ک ـــــراوی ک ـــــشان، ڕکخ تکـــــاری زەحم ـــــقی ، برەی ڕزگ ئ

ــسرانی کۆمۆنیــست، ڕەوتــی کۆمۆنیــست، کۆمۆنیــستی بکۆشــی تکــۆم-
ـــک ـــست، کۆت ـــی خبـــاتی کۆمۆنی ـــی پـــرۆژە، یکت ـــراوی ئـــقی، گروپ  ڕکخ

ـــۆبر ـــست، ئۆکت ـــانی کۆمۆنی ـــقی ئدیب ـــا، ئ ـــشەوانی پرۆلیتاری ی پدەســـت ،
ـــار ـــست، ســـرنجی کرک ـــای کۆمۆنی ـــۆنیزمی ، پرۆلیتاری ـــاتی کۆم ـــی خب یکت

، ھسـتی کرکـارانی سۆسیالیـست، کۆمی کرکارانی یکـی ئایـار، کرکاری
 . )حزبی کۆمۆنیستی کرکاری عراق، ڕکخراوی یکتی بکاران

، لپـــاڵ خبـــات سیاســـی و کۆمیتییکانیانـــدا، گـــروپ و ڕکخـــراوانئم  
، مکینی ڕاگیاندنیشیان خستۆت کارو ل دووتـوی گۆڤـارو بوکراوەکانیانـدا

ئگر بۆیـان . توانیویان مژوویک بدەر ل سیاست بـۆ خۆیـان تۆمـار بـکن
وە بـــــوونت ئوا ب دنیـــــایی، نکرابـــــت ببـــــن کـــــاراکتری مژوویـــــی زەق

ژمارەیک ل بیبلۆگرافیای حـزب سیاسـییکانی باشـووری کوردسـتان و ئگر 
ــــت ــــشدا ب ــــت، ل پراوزی بکر ــــ ــــان پ ــــت ئاماژەی ــــای . . . دەب ئوان لڕگ

توانیویــان مـژووی ڕۆژنــامگریی ، بوکـردنوەی گۆڤــارو ڕۆژنامکانییـانوە
ــــایبتیش، کــــوردی ل زەمنکــــی دژواردا ــــی کــــوردیڕاگی(ب ت ــــدنی چپ ، )ان

بھــۆی نبــوونی ئــازادی و فــشاری زۆری ڕژــم و ترســانی . دەومنــد بــکن
ئگر (لگڵ بـوونی ئم ھۆکارانشــدا، مـرۆڤ ل سـبری خـۆی ل زەمنکـدا
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ئوجــــا توانیویــــان ئم گۆڤــــارو ، )بشــــوەی ســــادەو ســــرەتاییش بووبــــت
بوکـــــراوەی : (دیبوکـــــراوان بـــــخن نـــــو ڕابری ڕۆژنـــــامگریی کـــــور

، گۆڤـــاری کرکـــارانی کۆمۆنیـــست، ڕبـــازی زەحمتکـــشان، کـــار، ڕەنجـــدەران
گۆڤـاری ، گۆڤـاری ڕابر، خبـاتی کرکـار، ئاسـۆی سۆسـیالیزم، ئـای شـۆڕش

دەنگــی ، شۆڕشـی کرکـاری، بـۆ پــشوە، پرۆلیتـاری، سـرنجی کرکــار، زەنـگ
 . )ڕگای بکاران، ھوانامی خۆپیشاندان، برەو یکی ئایار، بکاران

بــ ئوەی (ل ڕگــای دوانــدن و ختــوکدانی کاراکترەکــانوە، )ســاالر ڕەشــید(
توانیـویتی مـژوویک بــۆ ئم ھاوڕیـان لسـر لـموە بخــات ، )ک پـی بـزانن

، ســر کــاغزو چردەیک ل خباتکانیــان ب ھــاوتمنو نوەی دوای خۆیــان
 . بناسنت

 ل وەی کڵ ئگنیمن لوان سابـازی ، دا)١٩٩٢-١٩٧٩(نمـان ڕگری ھھ
ل نـزیکوەش بشـکی کمیـانم ، )ب کمـک جیـاوازییوە(ئم ھاوڕیـان بـووم

دەناسی و ئاگاداری چاالکییکانیان بـووم و ئوێ زەمـان کۆمـک سـرنج و 
ــووە ــیم لســریان ھب ــدە ، تبین ــاتی ئوان ب نادی لگڵ ئوەشــدا ناکرــت خب

ب کـارکی دیکـۆمنتی ئکتیـڤ دەزانـم ، )ساالر ڕەشید(ئم کارەی ، بۆی، مبگر
دەکرــت ببـــت ســـرچاوەیکی ببشــت بـــۆ مژوونووســـان و ، و لدواڕۆژدا

 . توژەرانی مژووی چپ ل باشوری کوردستاندا
 
 
 
 
دیـــدار ســبارەت ب مـــژووی چپ و کۆمـــۆنیزمی نـــوێ ل ، مــژوویک ل یادەوەریـــدا* 

 . . . ٢٠١٥، سلمانی، چاپی یکم، ساالر ڕەشید، ستانداکورد
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  کتبخانی کوردی ل ھانۆڤرر
  

سـای ھیو ) ٨٠٠-٧٥٠(ھانۆڤر یکک لم شارانی ئمانیا ک مژوویکـی 
ــــشتوانکی  ــــاکوری وت و ژمــــارەی دانی ــــۆت ب ھزار کســــک ) ٥٢٥(کوت

ــت وە. دەبتن ران لــاب ــارەیکی زۆر ل پن ــانی وەک؛ ژم ــا جیاک ــانی( جی ، یۆن
ب ، کــورد، ئلبــانی، ئفغــانی، ھینــدی، عرەب، تــورکی، ئیــسپانی، ئرانــی، ئیتــالی

، پنــابرە چاالککــان. تیایــدا نیــشتجن، )تــاد. . . . . ، ھمــوو پارچکــانییوە
توانیویـــــان ڕکخـــــراوی . وەرگرتـــــووە، ســـــوودیان ل دەســـــتووری ئمانیـــــا

ـــووری ـــان ب، کولت ـــکقوتابخ ـــانی دای ـــان ، زم ـــکنوە، کتبخ ـــنن و ب زردابم .
تـــــــب ـــــــان دەدات، ھ ـــــــانی ئم ســـــــنترو . شـــــــارەوانیش یارمتیی ل می

چاالکی کولتـووری و کـۆمیتی خۆیـان نمـایش دەکن و زتـر ، ڕکخراواندا
ــــانی و ئوروپــــی ــــان ل کولتــــووری ئم ــــک دەکنوەو خۆیانیــــان ، خۆی نزی

کانیـــان بشـــداری بـــۆن نیـــشتیمانیی و فرمییکـــان ب چاالکیی. پدەناســـنن
جـــگ ل ســـازکردنی ئـــاھنگی ھاوســـرگیریی و شـــوان ئاھنـــگ و . دەکن

  . نمایشکردنی خواردەمنی و ڕپوانی الینگیریی و ناڕەزایی دەربین
ــاالک،  لم شــارەدا توانیویــان ئم کتبخــان تایبتییــان ، چنــد نتوەیکــی چ

  بکنوە؛ 
ھر . بـریتیی ل دوو کتبخـان ل دوو شـونی جیـا جیـادا: کتبخانی ئرانی - 

دایبی تزار کتبیست ھ تر لک زیبخانکت .  
  . نزیکی دە ھزار کتبی تدای:  کتبخانی جوولککان- 
  . دە ھزار کتبی تدای:  کتبخانی چینییکان- 
  . زار کتبی تدایھشت ھ): تورکی( کتبخانی ئرکداش- 
  . نزیکی پنج ھزار کتبی تدای:  کتبخانی ئزیدییکان- 

وەک؛ ، ھنــــدک کتبخــــانی تــــریش ھن،  جــــگ لم کتبخانــــانی ســــرەوە
چنـــــد ، ھنـــــدک ئمـــــانی چپـــــەویش. . . ، رووســـــی، کتبخـــــان ئلبـــــانی

ـــــدووە ـــــان دامزران ـــــک لم ک، کتبخـــــانیکی نونتوەیی کی کـــــان ، تبخان
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ــد(کتبخــانی  ــا ئاڕن ــاوت ، ە )ھان ــابران و پرۆســی ئ ــایبت ب پن ــاتر ت ک زی
ــوونوە ــاوی . ب ــۆ ب ن ــد(ب ــا ئاڕن ــی )ھان ــابران و خک ــایبت ب پن ــۆچی ت  و ب

غریب و الیدە؟ بۆ وەمـدانوەی ئم پرسـیارە دەبـت کمـک باسـی نـاوبراو 
 . بکین

  

یھانا ئاڕند ک  

ــی ــدن(ل ،  ١٩٠٦-١٠-١٤ ل ڕکوت ل خــانوادەیکی ، ی ســر ب ھــانۆڤر)لین
کدایــک بــووە، جــوولر، لینــدن. لشــاری ھــانۆڤ ک لشــب بــۆت ــستاکئ . ل
ـــسفی کالســـیک( دا چـــۆت زانکـــۆ و ل بشـــی ١٩٢٤ســـای ـــژەی ب )فل در 

ـــــدن داوە ـــــدا١٩٢٩ل ســـــای . خون ـــــانۆڤر ، دا لگڵ خانوادەکی شـــــاری ھ
ــدەھ جــنب ــشتج دەب ــین نی ــدرس" ، لوێ. ن و ل برل ــونتر شــترن ئان " گ

دەسـت دەگـرن ، کاتـک ک ھیـتلر و نازییکـان. دەناس و شـووی پـدەکات
ککـان دەبـت و دژایتـی کردنـی ھـاووتیی جوول، کاری لپـشینیان، دەست

چنــــدین . لـــ زەوت دەکرـــت، ھمـــوو مـــاف ســـرەتایی و بنچینییکانیــــان
، وســـرو سیاســـتمدار و ڕۆشـــنفکر و چاالکڤـــان و کســـایتی جـــوولکنو

یـش )ھانـا ئاڕنـد(. بندەست دەکـرن و دەخـرن زینـدانوە، لالین نازییکانوە
وانـــــت لـــــک دەبکی . یســـــا ـــــت، ١٩٣٧لزینـــــدان ئـــــازاد دەکر م ، لب

گـونتر " ی ل مـردەک، ھر لم سـادا. ڕەگزنامی ئمانی لدەسندرتوە
ـــترن  ـــسا دەکـــات و لوێ " ش ـــتوەو وەک پنـــابر ڕوو ل فڕەن جـــودا دەب

، لوێ. دەدات، درــژە بکــاری نووســین و ڕۆژنــامگریی. نیــشتج دەبــت
ــــــــانییوە  ــــــــسفی(لڕگــــــــای نووســــــــین و کتبک وەک  ، )سیاســــــــی و فل

دەناســـــرت و درـــــژە ب کـــــارو ، فیلســـــوف، پرۆفیـــــسۆر، ڕۆژنـــــامنووس
بـــاوەڕی ب ئـــازادی ڕادەربـــین و یکـــسانی ، نـــاوبراو. کییکـــانی دەداتچاال

. ئازادیخوازو مـرۆڤ دۆسـت و یکـسانیخواز بـووە. تواوی مرۆڤکان ھبووە
ل سـای ، بـۆ جـاری دووەم. جیاوازی لنوان ڕوخـسارو ڕەنگکـان نکـردووە

و دەچــتوە نــاو پرۆســی ھاوســرگیریی ، دا ئمجارەیــان ل فڕەنــسا١٩٤٠
زەماوەنـــد دەکـــات و تـــا مردنـــی بلـــوکر ل ســـا ، )ھـــاینریش بلـــوکر(لگڵ 
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وەک ، ١٩٤٩ل ســــــای . درــــــژە ب ژیــــــان دەدات، ھر لگڵ ئودا، دا١٩٧٠
،  دا١٩٥٠پنـــابر روو ل وت یکگرتووەکـــانی ئمریکـــا دەکـــات و ل ســـای

ەمـــی پـــاش کۆتـــایی ھـــاتنی شـــڕی دوو. ڕەگزنـــامی ئم وت وەردەگرـــت
ــــان ــــواردنی نازییک ــــست خ ــــانی و شک ــــد(، جیھ ــــا ئاڕن ،  ١٩٤٨لســــای ، )ھان

زۆر کـاری لسـر چمکـی ، لپاش پنجاکـانوە. بسردان دەگڕتوە ئمانیا
ل . کـردووە، لالین نازییکـانوە، نازییت و ھوی تواندنوەی جوولککـان

ــــرەکی(، ١٩٧٥-١٢-٤ڕۆژی  ــــی ھاوس ــــاڵ دوای مردن ــــنج س ــــاری ، )پ ل ش
کــۆچی دوایــی ، ب نخۆشــی دڵ، ل تمنــی شســت و نــۆ ســایدا، )نیۆیــۆرک(

  . دەکات و ھر لوش دەنژرت
ک ، چـــاپ و بوکـــردۆتوە، فلـــسفی، مژوویـــی،  کۆمـــک کتبـــی سیاســـی

ئم کتـب؛ بـریتیی ل شـیکردنوەو . ە)ڕەگی  تۆتالیتاریزم(گرنگترینیان  کتبی؛ 
ــــۆینوەو ھو ــــتالینیزم و لک ــــازییت و س ــــی ن ــــردن لســــر چمک ــــت ک ەس

،  دا١٩٥١ل ســـای . بــزووتنوەو ھـــزرە شـــمولییکانی تـــر لســـدەی بیـــستم
  -ئم کتبانشی بآوکردونتوە؛، دوای ئم. بویکردۆتوە

  )ککی جــوولــافرەت ــامی ئ ــایتی،  ١٩٥٨ ســای -ژییانن  ســای -دۆزی مرۆڤ
 سـای -لبـارەی شۆڕشـوە،  ١٩٦١ سای -ھاتوودال نوان ئستاو دا،  ١٩٥٨
  . )١٩٦٨ سای -پیاوانی کات تاریککان، ١٩٦٣

ـــوونی ـــدوو ب ـــات و مان ـــانی،  لبر ھوڵ و خب ـــای ئم ـــومت و کۆمگ ، حک
شـقام و کـوچو کـۆن و قوتابخـان و بـاخچی (چندین ، ڕزیان ل گرتووە

ــشتی و ل ھــانۆڤر ، )گــشتی ــا ب گ ــایبتیل ئمانی ــان ، ب ت ــاوی ئم ژنی ب ن
  . بمنتوە، تاوەکو ھر ب زیندوویی ل ھزری نوەکانیاندا، کردووە

  

  )ھانا ئاڕند(کتبخانی  

، یکـک لم کتبخـان نونتوەییـانی شـاری ھـانۆڤر،  کتبخانی ھانا ئاڕنـد
) اوی تـرەوەبم ب نـ(، دا ١٩٨٢ل سـای  ، ک زیاتر تـایبتن ب پناھنـدەکان

ــاتر (. )ھانــا ئاڕنــد(ب رەســمی نــاوەکی بــۆت ، دا)٢٠٠٥-٥-٦(ل . دامزراوە ڤ
ی نووسر و خاوەن ئایدیای چپ دایمزرانـدووەو ھر خـودی خۆیـشی )کۆخ
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یکـک بـووە ل ، چونک؛ ھانـا ئاڕنـد، بۆیش ئم ناوەی لناوە. بڕوەی دەبات
سانیخوازی و یککــیش بــووە ل قوربانییکــانی ھگــری فکــری ئــازادی و یکــ

ـــستی خـــۆی ـــ وی ـــان و بب ـــدە کۆچبرەک ـــد و کتبخـــانکی، پناھن ز ، ـــ پ
ـــــدراوە ھجـــــووە. ب ـــــسانیخواز ب ـــــرۆڤ دۆســـــت و یک ـــــاوبراو م ، چـــــۆن ن

  . لسر ھمان ڕباز دەڕۆن، سرپرشتیارانی ئم کتبخانیش
کــراوەتوەو ، )١٨-١٤(ل کــاتژمری،  ل ڕۆژانــی دووشــمموە تــاوەکو ھینــی

کــــارو . پـــشوازی ل میــــوان و ھاوڕیـــانی کتــــب دەکـــات، ب خۆشـــحاییوە
  -چاالکییکانی بریتیی ل؛

 ئامـادەو ســازکردنی کـۆڕو ســیمینار بــۆ خکـی پناھنــدەو دۆســتکانیان و - 
  . یارمتیدانیان

 - توەی کولتـوورە جـۆراو جۆرەکـان و ئـاوکتر نزیک کردنیدان بۆ لوھ 
تــاوەکو ب ئاســانی لگڵ ئم کۆمگــا تــازەی ، نیــان ب کۆمگــای ئمــانیبوو

  . ھبکن و بتوانن درژە ب ژیانی ئاسایی خۆیان بدەن
ئگر ل وتـی یکمیـان ،  ئم کتبخانی بۆت مای دووەمی پناھنـدەکان- 

ەتــوانن ئوا لــرەدا د، کتبخانکانیــان لدەســت داون، بھــۆی کۆچبــار بــوونوە
  . بھنن دی، کتبکانیان بدۆزنوەو ئارەزوو و خون بدینھاتوەکانیان

 -وەییتــونکی نیبخــانو ،  کتــک گۆڤــار و رۆژنــامــب کۆمکت ل جــگ
  . تیدا ئرشیف کراون، کارتی داوەتنامو کارو چاالکییکانی پناھندەکان

ــدەکان -  ــایبتی ڕۆشــنبیرو کســایت( پناھن ــانبت ــوانن ، )یی کولتووریک دەت
ــ  ــزدا گفتوگ ک مدەوری ی ــنن و ل ــر ببی لم کتبخــانیدا ژوان بگــرن و یکت

ــان ــکن و بیروڕاکانی ــکن، ب ڕ ب ــاوگ ــۆڕو ســیمینار . ئ ــوانن ک جــگ لمش دەت
  . ببن، ببستن و ئاگاداری کارو چاالکی ڕابردوو و ئایندەی یکتر
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  -وەک؛، تبخانی بچووک بچووک ھنکۆمک ک،  لم کتبخانیدا
  . ک بریتیی ل چند دۆبک ل کتبی یۆنانی:  کتبخانی یۆنانی- 
، ئم بشـــ بـــریتیی ل چـــوار دۆب کتـــب:  کتبخـــانی بـــاکوری ئفریقـــا- 

ـــی؛  ـــن بســـر کتب ـــیش دابش دەب ـــی، ئمـــازیغی، بربر(ئوان ک ب ، )عرەب
بشـکی ، ئمـانی، ئینگلیـزی، فڕەنسی(لوان؛  ،زمانی جۆراو جۆر نووسراون

  . )کمیش ب زمانی عرەبی
ب براورد ب ، ژمــــارەی کتبکــــانی ئم کتبخــــانی:  کتبخــــانی کــــوردی- 

ل ھموویــان ، بم ل دەســتپکی دامزراندنیــدا، زۆر نــین، کتبخانکــانی تــر
  . ئندام و چاالکی زیاتری ھبووە، زیاتر

ــ-  ــی فارســی کۆم ــب دەدەن: ک کتب ب کتدۆ ســ ــان ل بم ب ، ک خۆی
بـــاوەڕ دەکم ھر لبر ئوە بـــت ک ل شـــاری . کتبخـــان حـــسب نکـــراوە

ــدە ئرانییکــان ھی، ھــانۆڤر ــان ب ، دوو کتبخــانی تــری پناھن ــۆی ئمی ب
 . کتبخان حسب نکردووە

  

  کتبخانی کوردیی

) ١٩٨٧-١٩٨٦(ازکردن بـۆ ئم کتبخـانی بـۆ سـانی دامزراندن و زەمیـن سـ
کۆمک کوردی پناھنـدەی باشـور لم سـاتوەختدا کۆمیـک . دەگڕتوە

ــاوە ــونتوەیی دایانن ی نبخــانکت ک لشــوەو وەک بــان کــۆکردۆت ل . کتبی
یکم چاالکییان بسـتنی کۆڕـک بـووە ب زمـانی ئینگلیـزی و ، دا)١٩٨٧(سای 
ھمـــانی کـــراوەلی زمـــانی ئمرجکـــانیش . مـــان کاتیـــشدا تپچ تـــورک

لم کتبخـان نـونتوەیی ، ھاریکاریان کردوون و ئوانـیش کتبکـانی خۆیـان
ــاوە بم ، پاشــان کوردەکــانی بــاکور ھوڵ دەدەن کتبخــانیک بــکنوە. دان

 فرمـی ب، دا)١٩٩٣(کتبخـانی کـوردی ل سـای . ھوکیان شکـست دنـت
کســـ چـــاالک و ئکتیڤکـــان . مـــۆت ل حکـــومت وەردەگـــرن و دەیـــکنوە

ئمـان . )ڕەمزان، کمـال سـلمانی، ھوشیارعبدو ھولـری(بریتی بوون ل ؛
دوای ئوە خکـــانی تـــریش دەبـــن . دەســـت پـــشخر و بنـــاغ دانری بـــوون

ل ، م کتبخـــانیب گـــورەی دیکۆمنتکـــانی نـــاو ئ. ئنـــدام لم کتبخـــانیدا
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ـــــــرایتوەو ئم ، دا)١٩٩٥(ســـــــای  ـــــــووەو رۆژان ک چـــــــاالکی باشـــــــیان ھب
ــدامان؛ ــراھیم مــحمد، ھوشــیار عبــدو(ئن ــی، فرەج تھــا، ئیب ، بکــر مرگی

ــ کــردووە، )کنعــان شــخۆ، ئحــمد کالری ــان ل ــاوچی . دەوامی جــاران ل ن
  . بووە، )ی کۆرنشقام(ل کۆرن شتراس ، )باکوری شار(نۆرد شتاد 

ــوان کتبخــانی کــوردی ، )٢٠٠١-٨-٢٩(ل ڕکوتــی  ن ــک لــا(پرۆتۆکۆ ، وری
. واژۆ دەکرـت، دا)ڤاتر کـۆخ(و کتبخانی ھانا ئارند ) فرانک پوئین، ئردەن

م پرۆتۆکــۆرەی ئــو ــوازرتوە ئم کتبخــان ، ب گ ــانی کــوردی دەگ کتبخ
وەییتـــونوڵ دەد. نەنکوردەکـــان ھ ، نت بگـــرن و بــــیککی تـــایبنشــــو

بخانت، کتر ناگرکانیان سوم ھکانی . برەی قـسگـو ر کـۆخ(بتڤـا( ،
ئندامکانی ئم کتبخانی زۆر چـاالک بـووینو ب بردەوامـی ب ژمـارەیکی 

ک جــاری وا ھبــووە خــۆی ل پنجــا ، زۆر ھــاتوچۆی ئم شــونیان کــردووە
 . کس داوە

  

شببخانکانی کترکئامانج و ئ ک ل  

کتبخـانی کـوردی شـاری ھـانۆڤر (ب گورەی پیەو و پرۆگرامـی نـاوخۆ ؛ 
خۆیربن و ســالیکی کولتــووری بــرژەوەنــدی ، دەزگــاینگاوەکانیــدا بھ ل

  . )کورد ب گشتی ڕەچاو دەکات
ــ-  وو  کتبخــانی کــوردی تدەکۆشــت بــۆ پتوکردنــی دۆســتایتی نــوان ھم

ھروەھـــا ھوڵ . میللتــانی جیھـــان و بھزکردنــی بیروبـــاوەڕی نــونتوەیی
   -دەدات بۆ بدیھنانی ئم ئامانجانی خوارەوە؛

 - ب ی کــراوان ــارو بوک ــامو گۆڤ ــوو ئو کتــب و ڕۆژن  کــۆکردنوەی ھم
ـــیک  ـــف و ب ـــدەکرن ب ھر جـــۆرە ئل ـــان چاپ ـــوردی چـــاپکراون ی زمـــانی ک

  . نووسرابن
ۆکردنوەی ھمــوو ئو کتــب و بوکــراوانی ک ب زمــان جیھانییکــان  کــ- 

  . ب تایبت دەربارەی کوردو کوردستان، چاپکراون و دەکرن
  .  بنیاتنانی ئرشیفکی برفراوان بۆ کتبخانی کوردی- 
 کتبخان ھوڵ دەدات ببت مبنـدکی کولتـووری بـۆ کـوردە ئاوارەکـان و - 
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  . ک دەیانوت توژینوە لسر کورد بکنکسانی بیانی 
ــدا وەک -  ــان و ( کتبخــان تدەکۆشــت بــۆ بشــداری ل بــواری ھونری پکھن

  . )یارمتی کۆمی شانۆو مۆسیقاو کاری تشکیلی
 کتبخــان کــار دەکــات بــۆ بانگھــشتن و ســازکردنی ســیمینارو یــاد کــردنوە - 

 ھـــونری دەرھق ب خـــزمت ب لالین ڕۆشـــنبیران و کســـان و کـــۆمی
  . کتبخان پویستییکانی ئو جۆرە کاران دابین دەکات، کولتووری کوردی 

 .  کتبخان ھوڵ دەدات بۆ یارمتیدانی کوردە ئاوارەکان و پنابرەکان- 
  

یبخانم کتکانی ناو ئبکت  

تی بشـــــی زۆریـــــان لالین کوردەکـــــانی ھـــــانۆڤرەوە ب تـــــایب، کتبکـــــان
ئوانــی تــریش ب گــورەی نووســراوی ســر . پــشکش کــراون، ئنــدامکانیان

یــان خکـی تــرەوە ل شـونی جیــا ، لالین خــودی نووسـرەکانوە، کتبکـان
دەتوانین کتـب و موجـوداتی کتبخـانک . جیا پشکش بم کتبخانی کراون

 خۆیان ل ٣٢٥(ک (پـۆلین ، ناوونیـشان دەدەن وەیم شـیـنببک .) ت لـبھ
وردە وردە کم ، بم ک داخـراوە، سرەتاوە ژمارەک زۆر لم زۆرتر بـووە

  . )بوونتوە
-کرمـــانجی خـــواروو( دوو ســدو ســـی و پـــنج دان ب زمـــانی کـــوردی-) ١ (

ــــارامی ل ڕووی ، کتــــب عرەبییکــــان زۆر کمــــن. و عرەبــــین)ڕنووســــی ئ
برھمــی زۆربی نووســرانی . رد نــاکرنژمــارەوە لگڵ کوردییکانــدا براو

ــدایــت، کــوردی تک ناوونیــشانیش بووبی ر بگئ .وانران؛ ، لد(نووســ .
ـــال نبز ـــارف. د، جم ـــانی حـــاجی م ـــارف خزندار. د، ئاوڕەحم حوســـن ، م

مـــحمد علـــی ، عالئدی ســـجادی، مســـعود مـــحمد، حـــوزنی موکریـــانی
فریــاد ، ئســکرێ بیــوک، خلیــل جنــدی. د ،ســادق شــرەفکندی. د، قرەداغــی

حوســن . د، خبــات عــارف، حیــدەر عــومر، دلــشاد مریــوانی، فازیــل عــومر
علـی ، سعید نورسـی، ڕبوار ڕەشید، عونی داودی، فرھاد شاکلی، خلیقی
  . )تاد. . . . . ، ئنوەر محمد ئحمد، عبدولقادر سعید، باپیر

ــست و حوت دان ب-)٢ ( ــانی کــوردی  بی ــانجی ژووروو( زم ڕنووســی -کرم
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کتـــب ، )٥-٤(کتـــب تورکییکـــان زۆر کمـــن ک خـــۆی ل . و تـــورکین)التینـــی
ــورد . دەدات ــووس و کۆمناســی دۆســتی ک ــی مژوون ــیش ھ ئیــسماعیل (ئوان

  . ن و لسر مژوو و دۆزی کورد نووسراون)بشکچی
 ک ســـزدە لوان  شســـت و ســـ دان ب زمـــانی ئمـــانی نووســـراون-)٣ (

لگڵ چنــد . ن و ل تــورکییوە کــراونت ئمــانی)یشــار کمــال(ڕۆمانکــانی 
ـــر ک نووســـری ئمـــانی  ، لســـر کوردســـتان و کـــورد، )مـــۆتک(کتبکـــی ت

بشـــکی تریـــان خکــی پـــسپۆڕ و ڕۆژنامنووســـی ئمـــانی و . نووســیویتی
دراون، کورد نووسیویانیان وەرگ .بی نووسـیـال (رە کوردەکـانی وەک کتل

شـــرکۆ ، محمـــود باکـــسی، مھـــدی زانـــا، عیـــسمت شـــریف وانلـــی. د، زانـــا
  . دەبینرن،  لودا). . . . .، فازیل ڕەسوڵ، بکس

ــــان-)٤ ( ــــوردی و ئمــــانی و :  گۆڤارەک ــــارە ک ــــدک ل ژمارەکــــانی گۆڤ ھن
ــان، ژیلمــۆ، یکگــرتن(عرەبییکــانی وەک؛ ــوا ،ھــاوار، ھــاڤیبوون، دالی ، ڕۆژ، ن

ــا ــوێ، نووســری کــورد، ڕگــای ئاشــتی و سۆســیالیزم، ھان ، وان، نووســری ن
ل ، )تـاد. . . . . ، کوردسـتان ئینفـۆ، رسـال العـراق، ئمارا، ئکادیمی، بیری نوێ

  . دۆبکاندا دەبینرن
، ھمجـۆرن،  ناوەرۆک و چمکی کتبکان وەک ھر کتبخانیکی ئاسایی تـر

  -وەک؛
  ی مژوویی کتب- 
   کتبی سیاسی- 
   کتبی کۆمیتی- 
   ئیسالمی- 
   زانستی- 
 -روەردەیی،  قوتابخانیان پ  
چیرۆکـــی ، شـــیعر، چیـــرۆک، ڕۆمـــان( ئدەبـــی ب ھمـــوو چمککـــانی وەک؛ - 

  . )فرھنگ، فۆلکلۆر، منداآن
بھۆی گواستنوەی ملمالنـی حزبـی ل کوردسـتانوە بـۆ ھمـوو ،  ب داخوە

ــتشــون ب ــ ــدەی ل ــردن و ، ک ک کــوردی پناھن ــوڵ نک ــر قب ــا یکت ھروەھ
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 مبســـت ل کـــوردیکی -ب ناچـــاری کتبخـــانک، لگڵ یکتــر ھنکـــردن
ــد  ــا ئارن ــان وەســتاوە،  -نک ھان ــبی ک . داخــراوەو چاالکییکانی ــدە کت ئوەن

نیـی الیـان ب بنازی لنو دۆبکاندا تۆزیان ل نیـشتووەو کسـک ، ماویشن
  . ل بکاتوەو میواندارییان بکات

  

  پشنیارک بۆ حکومتی ھرمم

 ھــی ھمــوو پارچکــان ب -کــوردکی زۆر،  ئمــۆ ل ھمــوو کاتــک زیــاتر
وا ،  ل ھـانۆڤردا دەژیـن-لوبنان و کۆمارەکانی یکتـی سـۆڤیتی جارانیـشوە

پرسـراوەتی سیاسـی پادەگن و ل، خریک ئو نوەیی لودا لدایک بوون
ئگر الیــان لــ نکــرتوەو خۆیــان لــ ب ، و کــارگی وت دەگــرن دەســت

وتۆیــــان بــــۆ نیــــشتیمانی یکمیــــان لوانی ســــوودکی ئ، خــــاوەن نکرــــت
دوور ل ، بــۆی پــشنیار دەکیــن ک حکــومتی ھرــم. نبــت، ) کوردســتان(

ــایتی ــوونی حزب ــانی زاب ــدان ب، گی ــۆ لم پناھن ــگ خ ــات و بدەن ــاوەن بک  خ
، خککــی ڕۆشــنبیر لم نوەنــدەدا ھن، داواکــاریی کولتووریکانیــانوە بچــت

ــــان پــــ بــــسپردرت ــــۆ . دەکرــــت لپرســــراویتی ئم ســــنترو کتبخانی ب
ــت ناچر ھیچــی تھ ــان ــدنی کتبخ ــردنوەو دامزران ــومتی ، مســلی ک حک

دەمنـتوە سـر . ت یـارمتییک بـداتب پی یاسا دەتوانـ، خۆجیتی ئمانیا
ــــب وەی کتــــۆکردن ــــی، ک ــــارکی ئســــتم نی ــــدە ک ــــومت ، ئمش ئوەن حک

دەتوانــت ب نــاردنی ، ل ڕگــای فۆکخانکــانوە ، ) وەزارەتــی ڕۆشــنبیری(
، حای حازر ئوەندە کتـب ل کوردسـتاندا چـاپ دەکرـت. کتب یارمتی  بدات

دەزگـا تـایبتیی ئھلییکـانی ، دنیام ئم کـات. ییبم ب داخوە خونریان ن
  . یارمتی پشکش دەکن، چاپ و بوکردنوەش ب کتب 

وەیـــگ ئ ـــری ھرە گرن ـــانی ،  مســـلیکی ت ـــب و نفوت وەی کتـــان ل ، م
ــــتان ــــا زامنتــــرە وەک ل کوردس ــــب و گۆڤــــارو . ئوروپ کت وە نیــــیدی ئئ

م کتکانمان لکۆن زراوندەستنووسدا پاربخانان . . . .  
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&]“ÏÊ\Ö”l]î:ÌěÈi“: :

  .١٩٨٢، سلمانی، )ڕاپڕین(پردەی شرم، شیعر، چاپخانی ) ١(
کلشری سـپی و کلشـری ڕەش، چیـرۆک بـۆ منـدان، وەرگـان ل عرەبیـیوە، ) ٢ (

  . ١٩٨٨، بغدا، )ئسعد(چاپخانی 
  . ١٩٩٠، بغدا، )االمة(ال شخانی، چاپخانی تکان، شیعر، ل بوکراوەکانی سعدو) ٣ (
ڕۆی ئدەب ل شۆڕش و گۆڕان کۆمیتییکاندا، لکـۆینوە، بنـاوی خواسـتراوی ) ٤ (

  .١٩٩١بوکراوەتوە، ھولر، ) دەوەن.ب(
، ل چاپکراوەکـــــانی )١٩٩٣-١٩٧٥(بیبلۆگرافیـــــای ڕۆژنـــــامگریی کـــــوردی لنـــــوان ) ٥ (

  . ١٩٩٨ەی میللی کوردستان، چاپخانی ڕۆشنبیری، ھولر، ڕاگیاندنی بزوتنو
نــاوی )٢٤(، ژمــارە )گــون(کــاردۆ گــی نووســرو پــارزەرو سیاســتمدار، کتبــی ) ٦ (

  . ١٩٩٨چاپخانی بسرەوە نیی، ھولر، 
، )مـاردین(ی شـاعیر، چـاپی یکم، چاپخـانی )سـمایل باشـ(دەروازەیک بۆ ناسـینی ) ٧ (

  . ٢٠٠٠ ھولر،
  . ٢٠٠٠، ھولر، )منارە(چند پووشک بۆ ھالنیکی تر، ڕەخن، چاپخانی ) ٨ (
ــاوارەیی، لکــۆینوە، چاپخــانی ) ٩ ( ــاردین(ســفری ڕەش کــۆژانی دەربدەریــی و ئ ، )م

  .٢٠٠٢ھولر، 
، چاپخـــــانی )بیـــــست و چـــــوار بـــــابتی ئدەبـــــی و ڕۆشـــــنبیریی(کردنوە بســـــر) ١٠ (

  . ٢٠٠٥ھولر، ، )کشتوکاڵ(
بزر بوونی ناوی کـوردی ل کـۆمگی کوردەواریـدا، لکـۆینوە، ل بوکراوەکـانی ) ١١ (

، )ڕۆژھت(دەزگــــای چــــاپ و بوکــــردنوەی بدرخــــان، چــــاپی یکم، چاپخــــانی 
  .٢٠٠٨ھولر، 

) ١٢ (وکـردنوەو بژینم، دەزگای تـوکوە، چاپی یینکۆکانی ڕۆژئاوا، لوتوەی مزگ
  .٢٠٠٨، دھۆک، )خانی(موکریانی، چاپخانی 

ــا ) ١٣ ( ــامگریی کــوردی ل ئمانی ، لکــۆینوە، چــاپی یکم، )٢٠٠٦-١٩٦٣(بزاڤــی ڕۆژن
  .٢٠١٠، ھولر، )پاک(دەزگای بارزان نیوز بۆ توژینوەو ڕاگیاندن، چاپخانی 

  .٢٠١١، ھولر، )ڕۆژھت(ھژان، شیعری برگریی، چاپی دووەم، چاپخانی ) ١٤ (
  .٢٠١٢ک ل ئاوارەییدا، لکۆینوە، ناوی چاپخانی لسر نیی، ھۆندا، )بوار) (١٥ (
، چاپی یکم، چاپخـانی ڕۆشـنبیری، )١٩٩٣-١٩٧٥(ڕابریی ڕۆژنامگریی کوردی ) ١٦ (

 شوباتی -١٩٧٦حزبی سۆسیالیستی کوردستان کانوونی دووەمی ) ١٧. (٢٠١٣ھولر،
١٩٩٣) کــشانھ ...وازە بــوون... داکــشانرتی )پم، چاپخــانکوە، چــاپی یینکــۆل ،

  . ٢٠١٩، ھولر، )ڕۆژھت(
بۆ ئوەی ڕاستیکان ل جماوەر وون نبن، ل بوکراوەکـانی حزبـی سۆسیالیـستی ) ١٨(

پـرۆژەی . ٢٠١٩ئیـسماعیل تنیـا، ھولـر، :  عراق، ئامادەکردن و پـشکی-کوردستان
ــستی کوردســتان چــاپ و ب ــی سۆسیالی ــانی حزب ــت و بیاننامک ــردنوەی دیکۆمن وک

  ).١: (، زنجیرە)١٩٩٣-١٩٧٦(
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    : بشی یکم*  
  ٦ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ەوە )من( نمایشک ل مینبری -

    : بشی دووەم* 
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