
 

 ی سانسۆریاری ڕاستینهوانی ئازادیی پێنووس و نهپاسه

 

 ییاویرۆن  رمهۆه

 

  کانو بۆچوونه هڕوانگ ر ڕۆشناییبههروێشیان لدهف شرهلی ئهئه

 

 کی پێویست:یهوشه

 یکهردهبێگه گیانه پۆالنیشه ربهوه زێتر دێت تاهه ڕۆحێکم، یهاژه به ئاشنا مێکهده

 زاته مئه روونیده کانیرهڤهده به ئاشنا گیان، مجارکهیه بۆ یوهمهده وله .ومکهده

 وت،که نیگای فرمێسکی به چاوم وهنێزیکه له یساته وئه تاهه ،بوو  وانییهرخهئه نیگا

 پاکه ناسههه وئه کانیوانهرخهدارئه پۆی  و لق به یداشه ڕێبوارێکی رهه وامردهبه

 ئیدی و ڕیوهتێپه دامانهده وئه و ڕۆژانه وئه رسهبه سااڵن لێکگه ،نووکههه .بوومه



 

 گفتی مدهبه گیانیدا،تاوێک نسێی ژێرله لوێت،ده بۆم کوا جاران، جاری  کوه

 ودیوله وهجار  رهه اڵمبه!! خشمببه متهکهشه گیانه مبه کیهئۆقره ،وهیهدڵپاکانه

کی یهسارههه تیشکی به چاوم ،وهکتێبه یکهدڵستانه نیگارینی یشووشه

 سارههه وئه کانیناسههه له گیان، به پڕ و دێتێئۆخژنێکم  (،وهشێتهگهوێت)دهکهده

. بمئه ستمه ستیمه ڕۆحی، بناری  پێ کانیوانهخهدارئه بۆنی له و مژمڵدههه ڕووناکه

 و مرۆدۆست ئێسقان رسه تا ری نووسه له ڕووی  ناخ، نێو ییڤهپه ندچه مئه

ی وهئه .ی نووسراوهکهو پێش دواکۆچه ه"روێشیانده فشرهئه لیئه" رروهنیشتمانپه

ر و ڕووناکبیری نووسهیان و بۆچوونی ده ڕوانگهر، ی تۆی خوێنهر دیدهبه خرێتهده

 لێره وهرهڕانێکی زۆ نجامی گهئه لهروێشیان"ی مرۆدۆست و ر "دهسهله کورد و ناکورده

 بکات به ری کورد ئاشناخوێنهتا پتر هه وهتهگرد و کۆ کراوهو  وتووهست کهدهوێ و له

م ی ئهکهتییهویستیی و مرۆدۆسخۆشه لێوڕێژ له و ناخهرکێش سه پێنووس و ڕۆحه

 .رهنووسه ورهگه

*** 

م کرێکار بوون، کهماڵهی بنهوهر ئهبهنیشت، لهچوارتهدنیای  ژیان و کانیڕاستییه"

ی وهگێڕانه (بهنه)نه مورهگهاڵم دایهبه هست و ڕوون بوو رههالم پرسێکی به لهم ردههه

یاڵی ری خهووبهخشیم و ڕ یااڵویی پێ بهین و مێشکێکی خهزه کان،کوردییه چیرۆکه

 نگم دا بهرێکی دهست کرام، تۆمارکهکرماشان قۆڵبه ی لهمهو دهئه وانتر کردم.فره

تۆمار بکات و  وه"و دیترانههنزمان "نه له و چیرۆکانهتا ئه"شاناز"ی هاوژینم هه

ئاستی  مان لهوهوشانهبۆ درهیاڵ، راندنی خهروهستێت. پهم بوهکههێڵێت ئیشهنه

و  کانی خوێندنگهکییهرهسه رکهئه ک لهیه و پێموایه هانیدا، زۆر زۆر گرینگهیج

 ".قوتابییهیاڵ الی منااڵنی ستی خهراندنی ههروه، پهکانی ئێمهقوتابخانه

 



 

 کوێ هێناوه ی لهبارییهموو بوردهم ههئه روێشیانف دهشرهلی ئههئ

 نووسفیلمنامه و رنووسه - تئابادیوڵهحموود دهمه

لی هئکانی و نووسینه کیی خامهرهسهرۆشیی په ،ڵستکورتی کۆمهمی توێژی دهخه

تی چێشت ینهمهار و ئاز  ندهوهئه ،ژیانی درێژایی سااڵنی روێشیان بوو. بهف دهشرهئه

ڕاستی به یان ئێشاند کهکهدڵه ندهوهێ و ئهڕ ر سه وتهند و کۆسپی کهکهند وهو ئه

 کوێ هێنابوو؟ چلۆن و له یهبارییردهموو بو م ههئه نازانم

 فشرهئه لیئه. دا ستده له خۆی  کانینگهپێشه له کیه ئێران، زارۆکانی بیدهئه

 ناو له بوو، بوو  دایکله ژارداهه خێزانێکی نێو له خۆی  بۆ که روێشیانده

 ستکورتیده و ژارهه توێژی  کانیئارمانجه و گرفت ،کێشه له ئاوڕی کانیشیدامهرههبه

.  وهبووهده دروستکردن بت و رستیپهکۆنه نگاری رهبه توندیش به و وهدایهده ڵکۆمه

 ررانبهبه ژین میده دوا تاهه که یرانهنووسه وئه ڕیزی  چێتهده ،روێشیانده

 مرۆی و ڕۆژ کوڕی زۆر کوه و وهمایه فاداروه خۆی  یریخوازانهروهدادپه کانیئارمانجه

 له روێشیان،ده هات؛ زۆر ئازارێکی تووش ی یشمهئه ربهلهر هه و ژیانه رستلپههه

 .وهنابنه پاته ئیدی که یهمرۆڤانه شنهچه وئه یرهبه

 

 چیرۆکنووس ی ناسراوی ئێرانی - مال میرسادقیجه

و  رانی نێو تۆرهجیب ترین و خۆڕاگرترین نووسهنه ک لهیه ،روێشیانرایی دهبێ مه به

کاتی  له که ری نووسهی ئێمهی زۆربهوانهپێچه . بهرخی فارسییهی هاوچهوێژه

 ین،ستنیشان ناکهنگی خۆ دهردهبهر و خوێنه کانماندا کهمهرههنووسینی به

یبوو، زۆر ههخۆی ری نگ و خوێنهردهر بهسهله یورده و ناسیارییهروێشیان بههد

و چاک کرد. ئهستنیشان دهکانی پێشتر دهری نووسینهخوێنه وهوریاییه و به ژیرانه



 

م نێو ئه نایهپێی ده وهاییهگوشیاریی و ئا نووسێت و بهڵ دهتوێژی کۆمه نی بۆ کامهیزاده

اڵم به وهکردهکانی دهڕۆکی چیرۆکهناوه ، بیری لهو شێواز فۆرم . زۆر زێتر لهوهیدانهمه

ست بوو روهدهرێکی زۆر بهرداری فۆرم بێت. نووسهستبهده بوو کهنه شنهو چهبه

 ،فشرهلی ئههئ،وهخالقییشهباری ئه وت. لههکر ئازار دهبهوه ندهوهئه ر بۆیههه

رگیز درۆ و ویست و ههنزیک و خۆشه وهدڵه زۆر له بوو، وێنهمڤاڵێکی کههاوڕێ و هه

 ژیا.و ساکار ده لێک سادهچوو. گهدهالیدا نهرایی بهمه

 

 بیدهری ئهگر و توێژهخنهڕه - ن میرعابدینیسهحه

بی دهکانی نێو ئهرهدیار و کاریگه رههه رهنووسه ک لهیه ،روێشیانف دهشرهلی ئههئ

تی. کانیهرزباری نووسینهبی فارسییمان قهدهشێکی ڕیالیزمی ئه. بهرخی فارسییههاوچه

ها روهحموود و ههد مهمهحئه وی،لهک بوزۆرگ عهرانی وههنووس ورهنا گهپه له

ی بییهدهئه وتهم ڕهکانی ئهرهنوێنه ک لهیه روێشیانیش بهتئابادی، دهوڵهحموود دهمه

. بهدهدوائامانجی ئه وت کهکهکانیدا دووی شتێک دهنووسینه له نرێت.ئێران داده

 ر کامهنێو هه له که بوون، ئامانجێکهوتاری مرۆیی یان مرۆی چاکڕهوت و ڵسوکههه

لێک هۆ و ر گهبهروێشیان لهناوی ده چوو. پێموایهدوایدا ده کانیدا بهنووسینه له

، وهمێنێتهی فارسیدا دهنگ و تۆرهرههنێو مێژووی فه له میشهر بۆ ههگههه

ڕیالیزمی ی بدهئه بااڵ له رهکی ههیهخودان پێگه ،کانیر نووسینهبهروێشیان لهده

 بینرێت.کانیدا دهمهرههی بهشێکی فرهنێو به له م پرسهو ئه ئێرانیدایه

 

 ی گوڵشیری ری بنکهبهڕێوهرگێڕ و بهوه - تاهیری  رزانهفه



 

بوو.  وێنهمروێشیان کهف دهشرهلی ئههئم و ژیانی ڵهیی قهورهت و گهرافهشه

 شنهم چهین تا بهوڵ بدهبێت ههده نن کهگمهده ندهوهئه م ڕۆژانهبه ،وی ئهنموونه

رگیز ملی هه ،روێشیانشن بۆ خۆمان. دهرچهسه ینهربردن بکهسهژیان به رزانهربهسه

تا دوا کرد. ههرزانفرۆش نهی ههکهت خامهکرد و قهوی نهکانی ڕۆژگار نهبۆ  ناپاکییه

بڕوای  کهی رییانهوههجه ما و پرسهها و بنهبهنسیب و پرهو ر بهرانبهبهمی ژین ده

 .وهفادار مایهپێیان بوو، وه

 

 شمهخشکاری چهری پهبهڕێوهبه - ن کیائیانسهحه

ی خۆی کهڵێنهرگیز بههه که رخ بوو ی هاوچهرانهو نووسهک لهیه ،روێشیانده

و  یش تووش ی بگرهمهر ئهبهر لهکرد و ههبیر نه ی لهکهڵکی نیشتمانهر خهرانبههب

کانی تییهینهنێ چیرۆکی ئازار و مهته نه ی کهرهو نووسهکی زۆر هات. ئهیهردهبه

 دا ژیا.و چیرۆکانهڵ ئهگهیش لهوهگرینگتر له بگره وهگێڕایهی دهکهری واڵتهماوهجه

 

 سترانبێژی ناودارموزیکزان و  - شارام نازری

 تا کاتێک له کانی ئێران بوو کهناوداره تییهسایهکه ک لهیه ،روێشیانف دهشرهلی ئههئ

کی ک چرایهوه مرۆیانه م جۆرهبووین. ئهدرزانی نهر پێویست قهدهقه ژیاندا بوو به

 .وهوشێنهدرهدا دههم جیهاننێو تاریکایی ئه ش لهگه

 

 بیدهری ئهر و توێژهنووسه - زازی دین کهاللهمیرجه



 

و  مێژووی تۆره له میشهناوی بۆ هه که یهرهو نووسهئه ،روێشیانف دهشرهلی ئههئ

تی. ژیانی خۆیه ،کانیی ڕۆمان و چیرۆکهوێنی زۆربه. ههوهمێنێتهنگی ئێرانیدا دهرههفه

 .کانی ژیانههیودی ڕاستیخ ،تیروێشیان نووسیویهی دهوهئه

 

 ررهێنهدهماکار و سینه - ریی جۆزانیعفهسعوود جهمه

نێو  له ڵکانێک بوو کهنگی خهو ده کی ناوازهتییهسایهکه ،روێشیانف دهشرهلی ئههئ

ر کانیدا ههنووسینه فادار بوو. لهوان وهر بهرانبهو بهژیان. ئهکانی ژیاندا دهڕاستییه

 مان بوو کهر هههه چوو.دهراییکارییدا نهالی درۆ و ڕووبینی و مه ژیا. بهک ژیانی، دهوه

 ینووس ی. ده

 

 بیدهری ئهتوێژه شاعیری نوێخواز، - نگڕوودیمس لهشه

 ژیا؛تیدا دهمرۆڤایهت و ئینسانییه تیایهنێو چاخی زارۆک روێشیان لهف دهشرهلی ئههئ

لی هئدا، نجیی ئێمهمی گهردهسه له تی.کی جوان بۆ داهاتووی مرۆڤایهپانۆڕامایه به

 هاروهبوو؛ ههژیان  بهخش بهورشهکانی هۆکاره ک لهیه ،روێشیانف دهشرهئه

ژیانی بۆش  کانیلێنهی کهوهبۆ پڕکردنه و خش یبهمرۆ ده یان بهگوڕ و تین،یکاننووسینه

 .خش بوونبهوره ،واتا تاڵ لهو به

 

 رخشاعیری ناسراوی هاوچه - لی ساڵحییید عهسه

 "ڕێ "

 م ڕۆژانهبه



 

 م،کهبانگ ده "روێشیانده" به "دمهسه"

 نگی.بێهڕه ف بهشرهلی ئههئ

 هێشتا ڕۆژانهم به

 چکۆڵه شهڕه ماسییه

 .وهکاتهڕێی دووری دنیا ده وا بیر له

 م ڕۆژانهبه

 دارهلی نهئنیاز  نگهر سات ڕههه

 "ئینقالب"پانی ی باشووری گۆڕهک گۆشهشوێنێک وه له

 کانی خۆی فاڵه

 ،وهرز بکاتهودا بهحه مفت و خۆڕایی به

 ختکۆتایی پێتهترافیکی بێ  ڵک لهتا خه

 زن، ببینن:دابه

 موو مرۆیهم ههباڵغی کپی ئهرهقه

 بێت.تی ههتم هۆکارێکی تایبهحه

 سێک بڕوا ناکات،موو کههه

 ستێ و بۆ خۆی ببینێ:بوه

 و چووه وتووهڕێ کهوه "سرهئه"

 کرماشان! تهییشتووهتا گه



 

 *** 

 رخشاعیری هاوچه - وی حافز مووسه

ستی روهبی دهدهی ئهشاوهو ش و درهڕی گهدوا ڕووپه ،روێشیانف دهشرهئهلی هئ

 وهڵگهناخی کۆمه د لهمهک سهر وهروێشیان ههتاویی بوو. دهنجای ههی پههیده

کۆڵی، تی، ماڵ وهژاری،برسیهڵک، ههر خهرانبهییشتنی بهڵقوڵیبوو. تێگههه

مان هه ڕا بوو. لهو خاکه ڕاستی سادهف بهشرهلی ئههئو. بو نه زینییشتنێکی قاقهتێگه

یی ساده، شۆقی مندااڵنه بوو، ناخی لیوڕێژ بوو له حاڵدا ڕووناکبیرێکی ڕاستینه

 ر ژیان.رانبهوین بهو ئه گوندییانه

 

 پیتۆڵ و شاعیر - حێدزیا موه

و  ر ئارێشهرانبهستیار بهواو سیاس ی و ههرێکی تهنووسهروێشیان، ف دهشرهلی ئههئ

 خنهڕه ئاشکرا زمانی به ی، بهکهبڕشتهپێز و بهبه خامه و بهبوو کان جڤاکییه کێشه

م ر ئههه سوور کهنا و قسهویست و بێ پێچ و پهڕاستی خۆشهکی به. مرۆیهوهکرایهده

 کرد.ی دهتووش ی ئارێشهلێک جار گه ،ندییهتمهتایبه

 *** 

 رنووسه و ڕووناکبیر - نزادهسهحه بدوڵاڵعه

 تییڕهبنه وێنیهه. کانهوساوهچه و ژارانهه ری نووسه روێشیان،ده فشرهئه لیئه

 و دارنه چینه و ژارانهه ژیانی کانیڕووداوه روێشیانده فشرهئه لیئه کانیچیرۆکه

 .کانهستکورتهده

*** 



 

 بی منااڵندهگری بواری ئهخنهچن و ڕهڵههه ر،نووسه رگێڕ،وه - شارام ئیقباڵ زاده

نگاریی و رهریی و بهبی دادگهدهئه ،کوردی کورتی و به ف بهشرهلی ئههبی ئدهئه

 . رخۆدانهبه

 

 رگێڕی کرماشانیوه - کیمیموحسین حه

 ر سانسۆر کانی بوو. گهزموونهو ڕاستبێژی ئه بگێڕی ڕاستینه ،روێشیانده

بدا دهئه رزتر لهروێشیان زۆر بااڵبهف دهشرهلی ئههئ نگهڕه رداری بووایهستبهده

 .وتبایهرکهده

 

 بیدهگری ئهخنهچیرۆکنووس و ڕه - نسوور یاقووتیمه

 ،ستکورتژار و دهر چین و توێژی ههرانبهب بهدهستبوونی ئهروهی دهدیارده

 روێشیان بوو.کانی دهمهرههکی نێو بهرهندی سهتمهتایبه

 

 رگێڕڵناس و وهکۆمه - گیعسووم بهر مهکبهئه

ئابڕوو و  دا،می ئابڕوودۆڕاوی ئێمهردهڕۆژگار و سه روێشیان، لهف دهشرهلی ئههئ

 بوو.  چاخی مهم و ردهسهتی حورمه

 

 یاندنزای بواری میدیا و ڕاگهشاره - حمانزادههادی ڕه



 

م و ڵهی قهر پێگهرانبهم بهردههه وراز و نشێوی،درێژایی ژیانی پڕ هه بهروێشیان ده

 کاندا کهبییهدهئه شێوازه و گۆڕانکاریی له وهفادار مایهی وهکهشێوازی نووسینه

 ی لهکهڵێنهبه رگیز لههه ،کان بووهتییهاڵیهکۆمه جۆرهجۆربه نجامی قۆناخهرهده

 .وهکردۆتهزی نهر "مرۆڤ"دا پاشگهمبههه

 

 بیدهگری ئهخنهوان و ڕهڕۆژنامه - دپوورممهکاوان محه

ژاری و هه وتهمکهرستهتوێژی به ر بهروێشیان سهکانی دهرهموو کاراکتههه

 .گرێ داوه وهبی و ڕیالیزمی جڤاکی پێکهدهجوان ناتۆرالیزمی ئهین و زۆر کهڵگهکۆمه

 

 نووسر و ڕۆژنامهنووسه - رهاد گۆرانفه

نووسینیان  که رانی ئێرانییهنووسه ک لهیهره، هێمای بهروێشیانف دهشرهلی ئهئه

 قوربانیی ناو و ناوبانگی خۆ. نهو ناکه ووهکردنه

ربازبوون ڕاندن و دهوڵی بێوچان بۆ تێپهسات و، ههر کارهسهڕامان لهو تێ وهبیرکردنه

 .یدایهرزانهربهسه ی ژیانی موو ماوهر هههه روێشیان لهف دهشرهلی ئهرکی ئهئه لێی،

 

 روێشیانگر و هاوڕێی دهخنهڕه ر،نووسه - هابادیندان مهزا خهڕه

ی ئاوات و ئامانجی وانهکانی. زۆرن ئهئارمانجه بوو لهبڕاو ف، پارێکی دانهشرهلی ئهئه

نن گمهاڵم دهبه ن،کهوت دهڵسوکهما ههمان بنهر ههسهو زۆریش له یهجوانیان هه

و ک لهیه ،فشرهلی ئهتییان بێت؛ ئهسایهکه شێک لهبه کانیان،ئارمانجه ی کهوانهئه

 بوو. مرۆیانه جۆره



 

 

 ررهێنهر و دهکتهئه - یمیر نیکی که

ف شرهلی ئهرن. ئهر مرۆ کاریگهسهله ندهوهئه بۆیه وێنه له کانی پڕیانهنووسینه

می منداڵی و ردهسه کانیرهو کاریگه ورهگه رههه رهنووسه کێک بوو لهیه روێشیان،ده

 ی من.میشههه

 

 نگیرههفهچاالکوانی  - ری نبهزا قهبدوڕهعه

راخ چۆمی ئاشوورا و قه سیوی نا و پهپه ڵکانیروێشیان، چیرۆکی خهف دهشرهلی ئهئه

کاندن و ت ڕاچڵهخزمه نی خستهمهست ساڵی ته. شهوهگێڕایهده یسوو رهقه

. ندماوهچیای ده له هی زۆر قورستر کهونهخه ی کهیهڵگهو کۆمهی ئهوهوشیارکردنه

 بی ئێرانی.دهنجدیتووی ئهکرێت پێی بڵێین سیمای ڕهده

 

 تیاڵیهنگیی و کۆمهرههچاالکوانی فه - ئیقباڵ ئیقباڵی

یان کهنگهی دهڵهزایه ی کهو ڕۆشنبیرانهڕیزی ئه چێتهروێشیان، دهف دهشرهلی ئهئه

روێشیان، ف دهشرهلی ئه. ئهوهزرنگێتهدهبێت و رز دهدا بهمێژووی ئێمه له میشهبۆ هه

ڵکوو ندێکی ناودیار، بهرێکی بوێر و هزرمهکی خودان ڕێز، نووسهنێ مرۆیهته نه

پێناو ئازادی،  می ژیان لهتا دوا دههه ر بوو کهدهر و کۆڵنهڕووناکبیرێکی تێکۆشه

 ا.ڵهێننگاوی ههباتی کرد و ههرییدا خهری و دادگهڕۆشنگه

 

 مانهڕادیۆ زه



 

ژاری ڕۆژاوای ئێران کۆچی دوایی ڵکانی ههری خهروێشیان، نووسهف دهشرهلی ئهئه

 کرد.

 

 رگێڕوه - مراییڕ ئهنیلووفه

موو ر ههبیر و مێشکی هه رمان لهکی ههرییهوههروێشیان، یادف دهشرهلی ئهئه

کانی ڵ چیرۆکهگهله ی کهو مندااڵنهکانیدا ژیاون؛ ئهمهرههڵ بهگهله که یدایهوانهئه

وتۆیان کی ئهیهکرد و وێنهکانی گونددا ڕایان دهو کۆاڵنه نێو کووچه دوای س ێ برادا به به

ناگرێت  خۆوه ن بهمهردی زهت گهقه که خشهین نهر زهسهکانی،لهخۆی و چیرۆکه له

 .نانهو دیمه و وێنهر ئهسه لێاڵیی بخاتهم و تهناتوانێت ن مهڕینی زهتێپهو 

 

 رانی ئێرانی نووسهبنکه

 ،م بوو ڵهیی قهورهڕێز و گهشان و شکۆ و ری نێ پارێزهته روێشیان، نهف دهشرهلی ئهئه

ی یار و دژی ڕاستینهوانی ئازادیی پێنووس و نهبی، پاسهدهدرێژایی ژیانی ئه به بگره

رێکی سۆسیالیست بوو و روێشیان، نووسهف دهشرهلی ئهسانسۆر بوو. ئه

 کسانیی و ئازادی.یش ی یهکهئارمانجه

 ی1320 ساڵی رمانانیخه میسێهه ڕۆژی " روێشیانده فشرهئه لیئه" شیاوی وتنه

 ی ڕۆژی ئێوارهو  ڵێناوههه ژیان ڕووی  له یدیده کرماشان له(  زایینی 1941) تاوی هه

 یشارۆچکه لهی کهردهبێگه دڵه( 2017 ری ئۆکتۆبه ی26)2717 اڵڕێزانیگه ی4

 و وتکه لێدان ،له(لبورزئه ستانی) جرهکه شاری  ورهگه به رسه ی"زیمییهعه"

شتی ههبهگۆڕستانی  و له داناین ال له میشههه بۆ دیاری  کوو وه کانییادگارییه

 .وهری نایهسه میشهبۆ هه جدارهی کهکینهسه



 

 به" ئێران النیگه کانیفسانهئه نگیرههفه"،"سااڵن وان چیرۆکی" ،" سااڵن ورههه" 

 ،"وهرێمههه مله "،"زینقاقه ئاواتی"،ندانخه زاڕه هاوکاری  و تییارمه

 ڵهکۆمه ،"باوکم کانیگۆرانییه هاوڕێی" ،"نان سڵیفه" ،"ئاوشووران"،"مووچڕهپه"

 زاڕه هاوکاری  به رگدابه 8 له الم رداڵنیبهله کانیچیرۆکه کورته بۆچ، و چلۆن  وتار،

 قامووس ی نگی،بێهڕه دمهسه ری وهیاده رخان،فهسه کانیرییهوهبیره ندان،خه

نیا ناوی ته ،مراننه ڕیزی  چووه دمهسه و بێستوون کتێبی فارس ی، -(ڵهوڕیکه)کوردی

 ژمار.ئه دێنه رهنووسه ورهم گهمێکی ئهرههند بهچه

 رگێڕی وه و رنووسه یانده نالیه له روێشیانده مامۆستا کانیمهرههبه له فره شێکیبه

 داگری  که" تاوهه" کانیکتێبه رچاویشبه رههه ینموونه. کوردی به کراون  وهکورده

 رگیبه" نزادهسهحه بدوڵاڵعه" مامۆستا و یهرهنووسه مئه چیرۆکێکی کورته ڵهکۆمه

 .کردووه چاپی غابه له" وادیسحه" یچاپخانه 1990 ساڵی و روه تهکردووه کوردی

ف شرهلی ئهناسراوی ئه رهمێکی ههرههبه ،"ورینهه سااڵنی" رگییبه دوو  ڕۆمانی

 وهفارسییه له" ردیگه زیزعه" کورد ناوئاشنای رگێڕی وه و رنووسه که روێشیانهده

 ندیناوه نالیه له 2015 ساڵی شیمهرههبه مئه و ربه کردۆته کوردی رگیبه

 میرههبه  ردیگه زیزعه وهدیسانه ،دراوه چاپ له سلێمانی له وهه"لنووسزهغه"

ها روههه .کوردی به کردووه ی"روێشیانده فشرهئه لیئه" کانیکوردییه فسانهئه"

رگی کوردی الح" بهریف فهرگێڕی کورد "شهر و وهنووسه " کهو سااڵنهکانی ئه"چیرۆکه

نی مهن چاپهیهال  له(2017اویی)تی هه1396ساڵی یش مهرههم بهئهر و به کردۆته

ی داهاتوودا زۆربه کرێت لهڕوانی دهچاوه .وهتهچاپ و باڵو کراوه بانه له "مانگ"

 ،کانیی کتێبهش ی فرهڕۆکی بهوێن و ناوههه کوردی چونکه کانی بکرێنهمهرههبه

 کوردستان. تی واتهی خۆیهکهڵگهکۆمه

 



 

 نجام:رهده

 می ژین،تا دوا ده که یهزنانهمه رهو نووسهک لهیه ،روێشیانف دهشرهئهلی ئه

 هیچ جۆرهخستنی تسده بۆی پاراست و کهخۆیی خۆی و پێنووسهربهسه

م کهخۆی  تیسایهنگ و قورسایی پێنووس و کهسه لهبوو نه ئاماده وتێکسکهده

رییدا و دادگهریی و ئازادیی ت ڕۆشنگهخزمه ی لهمهکهڵهو قه م خامهردهو هه وهبکاته

و  وهبووهکان دهوت و کرێتهچه نگاری دیاردهرهبه بوێرانه رێک بوو کهبوو. نووسه

 له ز،ڕی قاقهر ڕووپهسه یخستهی دهوهئه ینووس ی وسانسۆر ده دژ به میشههه

روێشیانی نێو ده وهی ڕووناکبیرانهالی زۆربه به بوو. بۆیهبڕوای پێی هه وهناخه

 روێشیان بوو و ناتوانیت جیاوازی لهتی دهسایهمان خودی کهههر هه ،کانیمهرههبه

ست پاقژ و مرۆیی و ست و نهو ههر ئهبهر لهیت. ههدا بکهو دووهنێوان ئه

. مووانهر ههو جێی ڕێزی هه ویستهخۆشه ندهوهرگیش، ئهپاش مه که یهستهربهسه

 تایهگینا بیر و هزریان بۆ ههن ئهکهبار ده ستهجه نێ بهر تههه رانهنووسه م جۆرهئه

 میشهرامۆشییان بسپێرێت و بۆ ههی فهبۆته رگیز ناتوانێت بهو مردن هه وهمێنێتهده

 .وهێننهممریی دهنه به

 

 " پارێزراون.ی "لووتکهنامهوتهالی دوو حه تهم بابهکانی ئهرچاوهر و سهژێده
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