
ی گشتی سلیمانی  کتبخانه ی کتب لهنگا پشه  
یی  بجه ه گۆران هه  

30/4/2006تا22 ڕۆژانی وه  جیھانی کتبهی ڕۆژی بۆنه به  
. چوو ڕوه ی گشتی سلیمانی پشانگای کتب به  کتبخانهکانی هۆه له  

  شداربوون، له  تیدا به وه زگای چاپ وبوکردنه  ده80   پترله یه شایانی ئاماژه
کی   پانتاییه بی بوون که ره زگاکان عه شی زۆری ده ل به.بی وکوردی و فارسی ره عه

.یان داگیرکردبوو نگاکه فراوانی پشه  
ڕی،ورای کتب گۆڤارو سی دی و  په کتب تده20000  کان له ی کتبه ژماره
جۆری .خشکرابوو  گۆڤاری زارۆکان په رچاویش له کی به یه ی فۆتۆگراف ، ژماره ونه
ب،زانست  ده ت،ئه ه سیاس :ان لهک کتبه
ین ر،مندان،خواردندرووستکردن،ئا وکۆمپوته به وفیکر،محاسه فه لسه لۆژیا،فه کنه ته

.پکھاتبوون   
  ر به ی سه وه زگای چاپوبوکردنه  ده شداربوون بریتی بوون له ی به زگاکوردیانه و ده ئه
زگای  انی،دهتی سلیم  حکومه تی ڕپشنبیری له زاره وه
ی  وه زگای چاپوبالوکردنه  ده  وهرگان ی وه م،خانه رده سهمدی،ژین، الوژ،حه هنج،گ ره

  یه  هه وه کانه بیه ره  عه  کتبه ندی به یوه رچیش په  هه. وه وره  هه کوردستانیش له
 ژر  موویان له ههر ههم   هاتبوون به وه رچاوه  سهزگاو ده  50  پتر له
}شداربوون دارالضالل دا به{یر سبه  
مدا پتر  که ڕۆژی یه بوو ،له  کراوه19-9کاتژمر   له  ڕۆژانه نگاکه پشه
م  م و سیه م ودووه که ڕۆژانی یه وهردانیان کردبوو، س سه زارکه دووهه له
.بوو نگاکه غترین ڕۆژانی پشسه باه ره قه  



ی  وکتبانه ئه ان پکھاتبوو، وهنج  گه زنی له ی مه کان ڕژه  میوانه ت به باره سه
خوندنی  رگرتن له بۆسود لوه[و کتبی زانستی فه لسه  نوان فکروفه یانکی له ده

.بوون]دا قوتابخانه  
 دا بیست وپاشانیش سه کان له تادانرخه ره سه کان، له نرخی کتبه ت به باره سه
گرانی  بوو له یان هه دهیی وگازن کان گله نجه گه ل زنرابوون وه داسی دابه سه له

ی خوندکار توانای  یانگوت ئمه کان،ده  زانستیه تی کتبه تایبه کان ، به نرخه
ک یا دووکتبمان بۆ  نھا یه ین ته خۆمان بکه ر زۆر له گه مان نیه وه وکتبانه کینی ئه

.کڕت ده  
رگکی جوان  به خشکرابوون له  پهشی فارسیدا  به ی له وکتبانه م ئه به
.کان بی وکوردیه ره  عه رزانتربوون له کانیشیان هه نگدابوون ونرخه شه وقه  
کان   کتبه کی زۆر له یه رنج بوو ژماره ی جی سه وه شی ئرانی ئه ردانمدا بۆ به سه له
  تی دیوانی شاعیره تایبه دبدابوون به بواری ئه زمانی کوردی بوون،پتر له به
 بواری   لهزمانی فارسی وکوردی  بههاوکات بکی چاکیش.کان ونوکان سیکیهکال

ب،مژووی  ره مژووجوغرافیای کورد،کورد ترک عه:ک بوون، وه تدا هه سیاسه
کانی  د،مژووی خانه مه رخی کورد،کوردوکوردستان،کوردستان،قازی موحه هاوچه
.ورامان وتاد هه  

 سیاسی  رپرسه کان،به ته رهزا کان وه کی کتبه ره کیارانی سه
تاح بایی  ر فه  کاک عومه بۆنمونه. کان بوون کیش حیزبه یه کان،تاڕاده وئیداریه
کان  ی کتبه ی نیوه مدا نزیکه که ی یه فته هه له.دۆالر کتبی کیبوو1000

ڕز مام جالل  دا به نگاکه  کۆتایی پشه  له وه منته ی ده وه یومدن ئه فرۆشران،به
تبیکی پار کردی  وه بۆ زانکۆکانک سا.  



ری و سیاسی  بی و هونه ده تی ئه سایه  کهندین  چهکاندا نو میوانه له
  ندک له یی  سکرتری هه ر دزه س،هۆمه ک شرکۆ بکه ردانیانکردبوو،وه سه

.کان حیزبه  
 بوو م چاو پیاواندا زۆر که ت له ی ئافره دا ڕژه نگاکه بووانی پشه ئامادهنو  له
  بوو که وه ن له ییه کرد بکی زۆریان گله ردانیان ده  سه ش که تانه وئافره ،ئه
.من تان که کانی بواری ئافره کتبه  
مینارو کۆڕکی فیکری وسیساسی و   سه دانی هیچ جۆره گرنهرنج بوو  ی جی سه وه ئه
. دا ڕودانیان ئاساییه  شونانه و جۆره  له دبی بوو که ئه  

 
/رنج سه  
ی  سته ندامی ده رگرت،ئه  کاک کارزان شرکۆ وه م له م زانیاریانه ی ئه زۆربه+
. نگاکه رشتی پشه رپه سه  
م  م ڕیپۆرتاژه رتای مانگی ئایاردا ئه  سه  کوردستان له م له وه ڕانه دوای گه بوو له ده+

اوی لبووردن  د وت، بۆیه  دوواکه وه مه که ره هۆی تکچوونی کۆمپیته  ،ل به بنووسیایه
.م که ران ده  خونه له  

 
  ت به باره ک سه یه ند ونه چه

. نگاکه پشه  
 

 
 
 



 

 

 



 



  

 


