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  یی بجه ه گۆران هه ... ران نده جی هه کانی نیشته ییه بجه ه واز بۆ هه بانگه
   درایه وه ن ڕۆشنبیرانی کوردو بیانیه الیه ت له کی تایبه گرنگیه  بجه ه ی باژی هه که ساته دوای کاره له
بی بو  ده تی ئه ه کتب و بابگۆڤاروو شیعرو چیرۆک و وه ت و لکۆینه ک بابه کۆمه،  و باژه ئه

  .  وه کرانه
. وه نووسراون کانه ییه بجه ه ن خودی هه الیه  له ن که و کتبانه م ئه ی پبده  ئاماژه ی گرنگه وه ئه
ن کاک عبدو مال  الیه م له که کتبی یه،  نووسراون وه و باره ی من ئاگاداربم تائستا س کتب له نده وه ئه
ی  سا ییه ڕه  الپه50ی  یبکی گچکهکت. ]وه ی مژووه  کوڕۆژنه  له بجه ه هه[ی نو به} مالعلی{ج  ره فه

  .  ندراوه یه چاپ گه  به2000
. ] ئامزی مژوودا  له بجه ه هه[نیوی  به، ر کاک حکیم مالسالح نووسراوه ن برای نووسه الیه کتیبی دووم له

  .   چاپکراوه2004سای، یند مامناوهی ک یه واره  قه به و یه یه ڕه  الپه350
  ]  کانی تیه سایه و که بجه ه هه[نیوی  م به کتبی سییه

و  زنه ی مه که واره قه،  کتیب لهک  ناسرت وه  ده  ونه مژووییلبوومی  ئه  پتر به مه رهه به م هئ
  .   چاپکراوه2005ی ایه س ڕه  الپه550  کانیشی پتر له هر الپه
 مژووین  واته، کاندا مووبواره ه ه  له ری داوه ورووبه و دوه که مژووی شاره نگیان به پتر گر که رس کتبه هه
  .  کانیشیاندا دیاره  ناوه ک به وه

  ، ی کاک ئازاد حمدی که کتبه  واته،  وه هم ی سیهکتب  به سته یوه م په که وازه بانگه
کانی  و ڕووداوه بۆنه و خزان و کاه  بنهو هبج ه یکانی شاری هه ته سایه ی که دهاونه  سه بهم کت ئه
مژووی .  کراوه که کان و سال و بۆنه سه  ناوی که  به کدا ئاماژه یه ر وینه راوزی هه په له،  خۆگرتووه له
  . ی ڕابردوو ده ڕاستی سه  بۆ ناوه وه ڕته گه کان ده ونه ندک له هه
کان بۆ  ییه بجه ه بازاڕداو داواکردنی هه کانی له م ژماره رجه رف بوونی سه و سه که ر گرنگی کتبه به له

  .  وه نته یه  چاپی بگه نوی به رله کاک ئازاد بیاریدا سه، ی پتر ژماره
ک هی  یه ر ونه هه، م که ران ده نده جی هه کانی نیشته ییه بجه ه م هه رجه سه  داواله سته به م مه بۆ ئه
ندی  یوه ک په رونیه هی چاالکی و هه، هاوپۆالن، ران ڵ براده گه له، کانی خزان تاکه،  وه خزان پکه، خۆی
  .  وه بوبکرنه چاپی دوومدا   بۆمنی بنرن تا له یه هه  وه بجه ه شاری هه به

  .  وه همگ پاشان بۆیان ده، بن  کۆپی نه کان ئۆرگینال بن واته با ونه
 ناوی  که ناوی جگه، کان سه ک ناوی که وه،  بینووسن یه کدا چ زانیاری هه یه ر ونه ڵ هه گه  له تکایه
  . ی وتاد که  مژووه که بۆنه
  . گرم رده کان وه و زانیاریه ونه 2007کی سای   تا کۆتایی مانگی یه ئستاوه له

  . ین ند بکه مه وه م ده ین چاپی دووه وبده موومان هه هه بابه
 halabja@ofir. dk ندی یوه بۆ په/ 

  /تبینی
   له  که ی چیرۆککی تراژیدایه شوه ککیان له یه،  وه ته  بالوکراونه بجه ه ر هه سه  له ی دیکه دوو نامیلکه*

  . ت ر عینایه ر کاک عومهندازیا نووسینی ئه له،  دا ڕوویداوه که ساته ساتی کاره
ندین  رهاتی چه سه ی به وه  گانه که، کان نفاله ناو ئه ی به وناه ر نرکه سه له نوی تیشکک دوومیش به
  .  نوسینی باوکی تارایه له، لمان نرراون سه  بۆ نووگره  که ییه بجه ه خزانی هه

  .  بنووسم و کتبانه ر ئه سه نگاندن له هس تکی هه دا بابه  ئاینده نیازم له ر بوار بوو به گه*
        دانمارک/یی بجه ه گۆران هه
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