
ئةبوبةكر ضؤمان
ثرؤذةى  كؤمةَلَيك سةرقاَلى جةبار  ئاسؤ

فةرهةنطيية لةوانة نوسينى رؤمانَيكء
بةتةنيشت تيرؤرء لةسةر لَيكؤَلينةوةيةك
بةناوى (مؤديرنةو ئةمانةشةوة كتَيبَيكى
 ٣٥٠ لَيكؤَلينةوةيةكى كة حيكايةت)
بةختيار شيعرةكانى لةسةر الثةِرةيية

ضاث، بؤ بَيكةس ئامادةية شيركؤ علىء
بة جةبار ئاسؤ كتَيبةوة ئةم لةبارةى
هةوَلم كتَيبةدا ”لةم وت ثةيك-ى

حيكايةتء نَيوان لةثةيوةندى داوةقسة
لةاليةكء لةاليةكى بكةم مؤدَيرنة

لةناو طرنط تةوةرى كؤمةَلَيك تريش
ئايدؤلؤذيا وةك تةوةرى كورديدا شيعرى

باسةش ئةم بؤ باسةوة، ذَيرقسةو بخةمة
علىء بةختيار شيعرةكانى كؤى لةسةر ئيشم

كردووة“. بَيكةس شيركؤ ضراكان“ى ”طؤرستانى
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نةذادى فةيزى رةشيد كوردستان رؤذهةَالتى هونةرمةندى
مَيذووى سةر دةخاتة تيشك ثةيك لةطةَل طفنوطؤيةكدا لة
كاريان هةنوكة بةرهةمانةى ئةو خؤىء هونةرى كاركردنى
بةَالم ئامادةية، كارم ”ئَيستا من ضةندين دةَلَيت دةكاتء تَيدا
لة بهَينم“ بةبةرهةم كارانةم ئةو ناتوانم نةكرَيم هاوكارى ئةطةر
كة هونةرى الى واية نةذادى فةيزى ديدارةدا ئةو ترى بةشَيكى
رايتكردنى كليثى خراثء بة نةيتوانيوة بةر تاراوطة ” لة كوردى
هونةمةندةكانى مافى ثاراستنى داواى بطرَيت“ بةرهةمةكان
لةذمارةكانى هونةريةكاندا. بةرهةمة فرؤشى لة دوثاتكردةوة

دةخوَينيتةوة. طفتوطؤية ئةو ثةيك-دا داهاتووى

 
رؤمانةكانى لة يةكَيكة كة من) غةمطينةكانى دَلبةرة (يادةوةريى
مير عةباسى كاوة اليةن لة كؤَلؤمبىء رؤماننوسى ماركيزى طارسيا طابرَيل

. كراوةبة فارسى
لةاليةن رؤذانةدا لةم لةبَالوبونةوةى هةفتة سَي ثاش رؤمانة ئةم

قةدةغة كرا. ئَيرانةوة ئيسالمى كؤمارى ئيرشادى فةرهةنطء وةزيرى
ثر  رابردوودا رؤذى  ١٥ لةماوةى  دانة  ٥٥٠٠ تيراذى بة رؤمانةكة
دابوو بِريارى بَالوكردنةوةكةى دةزطاى ئَيرانداو لة بووة كتَيب ِفرؤشترين

بكاتةوة. دووةمى ضاثى
ئةمين)ةوة حةمة (ئيسماعيل لةاليةن ئةمساَلدا كتَيبة لةناوةراستى ئةم
ضاثخانةى ء بةكوردى كراوة غةمبارةكانم) سؤزانيية يادى (بة ناونيشانى بة

طةياندبوو. بةضاثى رةنج
  

بَالوبونةوةى لة هةفتة سَي ثاش

سةميرة محةمةد
نوسةرو كتَيبى دوايةمين ئافرةتيزم
مهاباد قةرةداغي-ة، مهاباد لَيكؤَلةر
لة كتَيبةكةوة ــى ــاوةِرءك ن لــةبــارةى 
ثةيك-ى بة تةلةفؤنيدا ثةيوةنديةكى
وتارو كتَيبةكة ناوةِرؤكى » ِراطةياند

–كؤمةَاليةتية دةروونناسى باسى
خوَيندنةوةيةكى بؤ هةوَلَيكة و

فَيمينيستى مَيذوويى ترى
هةنطاوو و كوردستاندا لة

هةوَلةكانى» و دةستكةوت قؤناغء
ناونيشانَيكى هةَلبذاردنى لةبارةى

وتي مهاباد جؤرة لةو
لةسةر «ناونيشانةكةم
وةرطرتوة فَيمينيزم ريتمى
خةباتى ضةمكَيك وةك تاوةكو
. بةكارببرَيت» كورد ئافرةتى

قةبارةيةكى بة كتَيبة ئةم
توَيى٢٠٠  دوو لة مامناوةندو

بةم و ضاث بؤ ئامادةية ئَيستا الثةِرةدا
ديكةى بةرهةمَيكى  دةبَيتة ــة  زووان

كوردستان. لة ذنان بوارى ضاثةمةنى
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ثؤزش
وَينةى  ناو ثةيكدا ٦ ى ذمارة لة

برى لة ئاظان سديق) بةهةَلة شَيوةكار(
بآلوكرابوةوة. عةمةر) ئاظان شَيوةكار(

عومةر بانطَيشتى ئاظان ِراستيةكةى شَيوةكار
سديق. ئاظان نةك كراوة فةرةنسا

لة هةردووكيان و لة داواى لَيبوردن
. دةكةين هةفتةنامةكةمان خوَينةرانى




