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خۆی   درژه کی دوور و یه  ماوهناسک، ک ماندوونه  وه دار که زنه مال خه  جه مامۆستا  به شه پشکه
                        .کات ی کوردی ده ی گۆڤار و رۆژنامه وه  و لکۆینه وه ریکی کۆکردنه خه

  
 

  تی بورانه لک بابه  گه  تازانه نووسه و رۆژنامه  ئه،  ئازان نجانه  گه ره سهو نوو ئازان  ، ئه
] وانی مه ارۆژن[ری گه  بواری رۆژنامه ی له وانه  مانان یا ئه  کاتی خۆی ئمه ورژنن ، که ده

 کوردناو   له ی که  گرنگه ره  هه و بواره کک له یه.ز ر کاغه  سه هاته ده  بۆیان نه،کرد کاریان ده
 .ری کوردی دا گه  رۆژنامه  له] سکسه[تی  ی بابه له سه کرت مه  و ده رامۆش کراوه ا فهد
 بواری  وا له  ئه}رۆشنبیری سکسی{   کوردی ناوی بکرته ر به گه  ئه}ی جنسی قافه سه{

 التینی ر  سه وه ڕینه بت بگه ین دهش تا  و بۆ ووشه ژاره ناو زمانی کوردی دا هه وانیش له زمانه
  موکورتیه و که ئه. زمانی نووسینی سکسی  تا ببته بی هه وڕوپایی یا عاره ئهکانی  زمانهیا 
 رزانی وه زینده]احیاء[تی   خوندنی بابه له. وت  که دیار ده دا به سانی خوندکاری ئمه له
چی  هات که کار ده ی زاوزێ به ر ووشه کسه کرا و یه بیرم مابت باسی منداڵ بوون ده ر له گه ئه

  وه زانم زۆرجارتان خوندۆته یگوت ده دهو کردین  رک ده ی پته شه و به  ئه و کاته مامۆستای ئه
و  ئهکو سروود  کار وه رزه ی هه کرد و ئمه مامۆستا راستی ده. و پویست ناکات بیخونن 

و کۆ   ئاشکرا باسی ئه نابت تۆی مرۆڤ به کراین که  ده وه وێ فری ئه ر له هه.ن دکر ق ده کانمان ده ڕه کرد و الپه ر ده به لهمان  شه به
ت  ی ده که  کچه  بهکردن هاوار دایک به.   نیشان کراوه]یب عه[  گا به  کۆمه  و له یه  پیاو و ژن هه  له یت که ش بکه ی له ندامانه ئه
 یبه رنا عه گه ،ئهبت کۆشی داپۆشراوبت نی بت ده مه  سانش ته3سان و 2ی  که  کچه نده رچه ، هه] خۆت داپۆشه[] کۆشت داپۆشه[

س  کات که  کۆنان یاری ده ناو ئاو و له  له]رپ ب ده به[ رووت وقوتی سانیش به5سان و 4  بیته تا ده ی هه که چی کوڕه ، که
ش  دا و بۆ کوڕه ده رهه  سه مه ره هح و مه  ئه  دیسان بۆ کچه ووه ئا له. وای لبدات ن با هه  و ده  کۆشت داپۆشهو] یبه عه[پی نات

  ش بھنمه ی له شانه و به کرت ناوی ئه  بۆم نهم و سان قسان بکه40  ر له کی کۆنی به  دیده  من به نگه  ره وباسه  له.کی تر شته
ش   گرنگانه ته و بابه و باسی ئه] وان رۆژنامه][نووس نامهرۆژ[ی ژۆڕنالیست   کاری رۆژانه  ببته و باسانه بت ئه  ئیتر ده.ز ر کاغه سه
وڕوپی  کانی ئه  رۆژنامه گۆڤار وکانی ڕه ر الپه  سه له.تکی ئاسایی   بابه  ببته وه الیه ی به وه واری کورد بۆ ئه رچاوی خونده  به نه بخه
ندک  هه .ن که  بواری سکس ده  باس له  که وه کرته وده و ب  ئجگار زۆره تانه وبابه ی له تی گۆشه تایبه  گشتی و سویدی به به

ن و پرسیاری ئاوا   فری سکسی بکه که مهناواری رۆژ ی خونده وه  بۆ ئه وه نه که ودهتی ب کی تایبه یه ناوبانگ گۆشه ی به رۆژنامه
   داوا له  کاتک ژنه،چت رده ش ده یبه  عه بت و له یر ده  سه وه الی خۆمانه  به  دورژنن که}}}} ولی الی خۆمان  قه  بهرمانه بشه{{{

  وه کاته ویش بۆی شده  و ئه ته و بابه  لهزارشتی تر  یان هه ماوه ی نه که ڵ مرده گه ستی رابواردنی له وه کات بۆچی هه  ده که لۆژه سکسه
  و پرسیارانه  ژن و پیاو و کچ و کوڕ بدرت ئه ر رگا به گه لۆ ئه گه . وه کرنه  و بویش ده وه نووسته کان ده می پرسیاره و وه

 کاتک ناوی .بت  ئاسایی ده وه الیه ر به خونه   رۆژانه تی ئاسایی که  بابه  نابته وه کان بۆیان بوبکاته بورژنن و رۆژنامه
 فێ  ڕانه و الپه  ئه یان یبه  عه بته  ده وه نووسرته کان ده ی رۆژنامه ڕه ر الپه سه و لهت کر شی ژن و پیاو باس ده کانی له ندامه ئه
    گوایهکرت که  ده کوردستاندا  له باسی فرۆشتنی فلیمی سکسیتازه  به  تازه  نی یه وه ی ئه ئه.  ناچت  وه الیه س به درت و که ده
رنت   ئینته  له  چونکه،بت واج ده ره واو ب سکس فرۆشی تهفلیمی  دوکانی  ریکه وڕوپا وا خه ه ئ له  چی  که   یدا کردووه واجی په ره



   ن گوایهیا. بینیت  ده و شتانه  ئاشکراش ئه رت به رامبه به  له  جارجاره یت بۆت دانراوه رفبکه ی بۆ سه ی پاره وه ب ئه رچیت بوت به هه
   بهن کان بکه ماشای فلیمه کو  ته ریکن تاوه  خه نجی پوه  گه وانه  شه  کهی سکسیکان  بازرگانییه هنا کهکوردستان    له تازه به تازه

کات یا نیشانی  ده غه ده  قه و فلیمانه  ئه  وورده تی وورده وه کانی ده ناه وروپاش که  ئه له.  وه کرنه درن و بوده خۆڕایی نیشان ده
ی  ب پاره  ده نانه و که موو ئه  هه.کات ناڵ ده  که یری کامه کانی بزان سه ماشاکردنی منداه اتی تهک ی خزان له وه نادات بۆ ئه

کانی کوردستان  نووسه رۆژنامه. خش بکرت   خۆرایی په  به کو الی خۆمان نی یه تا بۆت نیشان بدرت وه یت هه تی بۆ بده تایبه
 و چۆن دایک   دنیاوه  چۆن هاتۆته که ر خودی منداه  بۆی باس بکرت هه وه ی مندانه اخچه ب ر بتوو منداڵ له گه بن ئه  ده ئاسووده

شی  شیش بۆ له ی له ندامانه و ئه  ئه بت که  فرده ووه ئا له.  و ساوایانه دی ئه  هنانه بته ن و چۆن ده که  ده ویستیه و خۆشه و باوک ئه
کرت  یرده  سه و چاوه ش به ی له شانه و به وڕوپا ئه  ئه له.  کی نی یه  و هیچ جیاوازی یه ست و قاچه کو چاو و گوی و ده مرۆڤ وه

ی  مین رۆژنامه که  یه1898 نیسانی سای 22رۆژی .   گرنگ نی یه نده وه ش بت ئه وه ره  ده رگ داپۆشیندا به کاتی جلوبه  له بۆیه
  بهپ  . وه  زمانی کوردی بوکرایه کان به درخانه ی به ماه ن بنه الیه تی میسر لهخ ته ی پایه  قاهیره له} کوردستان{ ناوی  کوردی به
ی  ن رۆژنامه  خاوه  و کوردیش بووه ی رۆژنامه ڕه ر الپه  سه وته  که م که که ی کوردی ده یڤ و ووشه  په  پیرۆزابیی له و رۆژه دڵ بۆ ئه

                .                                          خۆی 
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