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رێکخراونامە – وەشانی 2
لیستی ئەو رێکخراوانەیە کە ماڵپەڕی
کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا
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چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی لیستی ئەو رێکخراوانەیە کە ماڵپەڕی کوردیپێدیا
بەدەستی هێناوە..
لەم لیستەیەدا رەچاوی ریزبەندیی ئەلفوبێی ناوەکان کراوە ،پاشان زمان و شێوەزمانەکان.
تۆمارەکان بەپێی توانا و دەستکەوتنی زانیاری ،پێناسیان نووسراوە ،وێنە ئەگەر دەستمان کەوتبێت
خراوەتە پاڵ تۆمارەکەیەوە .هەروەها هەر مێتاداتایەکی تری پێویستیش وەک پاشکۆ لەگەڵ تۆمارەکاندا
دانراون.
لەگەڵ هەر تۆمارێک لینکێک هەیە ،ئەو لینکە گریدراوە بە تۆمارەکەوە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا،
بابەتەکان هەندێکجار گۆڕانکارییان بەسەردادێت و باشتر دەکرێن ،مێتاداتا و وێنەیان دەخریتەسەر ،بۆ
ئەوەی لە دوا ڤێرشنی ئەو تۆمارە ئاگاداربیت ،کلیک لە بابەتەکە بکە و لە ماڵپەڕی کوردیپێدیادا
بیکەرەوە.
لە کۆتایی هەر بابەتێکدا ،وێنەی کویک ریسپۆنس هەیە ،یەم وێنەیە کە سکێن دکرێت ،یەکسەر
دەتباتە سەر بابەتەکە لەسەر ماڵپەڕی کوردیپێدیا.
هەندێک بابەت پەیوەستکراوە بە بابەتی ترەوە ،بۆ نموونە نووسەر بە پەڕتووکەکانییەوە ،یان هەندێک
بابەت فایلی پەیوەندیداری لەگەڵە ،ئەوانە لێرەدە پیشان نەدراون و بۆ بینینیان دەبێت لە ماڵپەڕی
کوردیپێدیادا سەیریان بکەیت.
تێبینی :وەشانی یەکەمی ئەم کوردیپێدیانامانە ،تاقیکردنەوەن!
ئەم پەڕتووکە بەشێوەیەکی ئۆتۆماتیکی لە بەرنامەیەکی کۆمپیوتەریی تایبەت بە دەزگای کوردیپێدیاوە
ئافرێندراوە.
بەهیوای ئەوەی ئەم لیستەیە زۆرتر و پاکژتری بکەین و بەزووترین کات وەشانێکی تر بخەینە
بەردەستی ئێوەی بەڕێز..
رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
http://www.kurdipedia.info
contact@kurdipedia.org
16-01-2015
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لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
وەشان

ژمارەی الپەڕە -
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ژمارەی
تۆمار
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4
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2
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2
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1

2

دەربارەی کوردیپێدیا
کوردیپێدیا ،پڕۆژەیەکە بۆ کۆکردنەوەی هەر زانیارییەکی پەیوەست بە کوردستان و کورد و بەهیوایە لە
پاشەڕۆژدا ببێتە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بەهۆیەوە بەئاسانی بزانرێت :کێ ،کێیە؟! و کوێ،
کوێیە؟! و چی ،چییە؟!...
کوردیپێدیا وشەیەکی لێکدراوە و لە کوردی و پێدیا پێکهاتووە .وشەی پێدیا ،وشەی دووەمی وشەی
لێکدراوی گریکیی ئەنسیکلۆپێدیایە ) (encyclopediaکە بەواتای ناسین یان زانینی یاخود زانیاریی
گشتی دێت .وشەی کوردیپێدیاش لەوەوە داتاشراوە و دەکرێت واتای کوردناسی ،کوردیناسی یان
کوردزانین یاخود زانیاریی کوردی بدات.
سەرچاوەکانی کوردیپێدیا بریتییە لە:
ئەو تۆمارانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەنێو ماڵپەڕەکانی ئنتەرنێت دەیدۆزێتەوە و لە یەکێک لە
پۆلەکانی کوردیپێدیادا چڕوپڕیدەکاتەوە و هەندێکجاریش هەوڵی گۆڕینی رێنووسە هەڵەکانی دەدرێت و
بەشێوەیەکی دروست تۆماریدەکاتەوە ،بەبێ ئەوەی دەستکاریی ناوەڕۆکی بابەتەکان بکرێت .هەر
بابەتێک لە هەر ماڵپەڕێکەوە وەربگیرێت ،وەک ئەمانەتێکی زانستی ناوی ماڵپەڕەکە لە لیستی
سەرچاوەکەدا تۆماردەکرێت.
ئەو بابەتانەی کە میوانانی کوردیپێدیا بۆماندەنێرن و لەڕێی فۆڕمی تۆمارکردنی بابەتێکەوە
ئامادەیدەکەن .هەر بابەتێک لەالیەن هەر میوانێکەوە بەدەستمان بگات ،ناوی ئەو میوانە دەبێتە
سەرچاوەی ئەو بابەتە .تکایە هەر کەسێک نایەوێت ناوی لە لیستی سەرچاوەکانی کوردیپێدیادا ببێت
با ئاگادارمانبکاتەوە.
ئەو نامە تایبەتییانەی کە بەدەست کوردیپێدیا دەگەن و پەیوەستن بە ژیان و کارنامەی ئەو کەسانەی
کە دەخوازن وەک بابەتێک بێنە نێو ئەم کوردیپێدیایەوە.
ئەو بابەتانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لە دوو توێی باڵوکراوەکاندا ئامادەیدەکات و چڕوپڕیدەکاتەوە و
پۆلێنی دەکات.
ئەو دیمانانەی کە هاوکارانی کوردیپێدیا لەگەڵ کەسانێکدا ئەنجامی دەدات ،بەمەبەستی
نووسینەوەی بیۆگرافیی کەسێک ،شوێنێک ،رێکخراوێک ،باڵوکراوەیەک یان هەر شتێکی تری
پەیوەست بە کوردستان و کورد.
تەواوی بابەتەکانی پۆلی رێکەوت و رووداو لە داتابەیسی هاوڕێنامەوە وەرگیراوە ،بڕوانە :هاوڕێنامە بۆ
مێژووى کوردستان و کورد – دانانی :هاوڕێ باخەوان  -چاپی یەکەم – بنکەى چاپ و پەخشی
سەردەم  -زنجیرە ( - )16چاپخانەی روون – سلێمانى – . 1999
هەر تۆمارێک بێتە نێو کوریدپێدیاوە ،بە شێوەیەک لە شێوەکان پەیوەندیی بە کوردستان و
کوردستانییانەوە هەیە ،هیچ بابەتێک لە دەرەوەی ئەو تەوەرانە تۆمار ناکرێت .لەو تێڕوانینەوە هەندێکجار
ژیان و کارنامەی کەسێکی ناکورد دەبینیت ،ئەو کەسە یان کوردناسە و خاوەنی باسێکە لەسەر کورد
یان کوردستانییەکی ناکورده ،یاخود پەیوەندیی بەڕووداوێکی کوردستانییەوە هەیە.
کوردیپێدیا ،هیچ پەیوەندییەکی بە ویکیپێدیا و هەر رێکخراوێکی ترەوە نییە ،پڕۆژەیەکی سەربەخۆیە و
ئەرکێکی تایبەتیی رێکخراوی کوردیپێدیایە.
تکایە ئەگەر هەر زانیارییەک لەم داتابەیسەدا بۆ بەڕێزتان گونجاو نییه و ناخوازن لێرەدا ببێت ،ئەوا
کوردیپێدیای لێ ئاگاداربکەنەوە.
کوردیپێدیا هەر زانیاری و وێنەیەک لە هەر سەرچاوەیەکەوە وەربگرێت ،بۆ مەبەستێکی بازرگانی
بەکاریناهێنێت.
کوردیپێدیا بەردەوامە لەسەر پاکژکردنی بابەتەکان و وەرگێڕانی ساڵە کۆچی و هەتاوییەکان بۆ ساڵی
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زایینی بەشێوەیەکی دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگیرێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەیی و ناوی کوردپێدیای لەسەر
بنووسرێت.
ماڵپەڕ و داتابەیسی کوردیپێدیا بە دۆت نێت  - #Cو  SQLو لە هەندێک الپەڕەشدا بە گووگڵ API
ئامادەکراوە کە بەشێکی زۆر کەمی  Adobe Flash Playerبەکاردێنێت .رۆژانە لەسەر دوو سێرڤەری
جوودا بەکئەپی داتا و وێنەکان دەکرێت ،تاوەکو پارێزراوبن لەهەر هێرشێکی هاکەرەکان!.
ماڵپەڕی کوردیپێدیا لەسەر براوسەرەکانی ئنتەرنێت ئێکسپلۆرەر ،فایەر فۆکس ،سەفاری ،ئۆپێرا و
گووگڵ کرۆم بەتەواوەتی تێست کراوە و بەبێ کێشە کاردەکات ،تکایە ئەگەر هەر کێشەیەکتان بوو ئەوا
ئاگادارمان بکەنەوە..
بەهۆی هەوڵەکانی هاوکارمان کاک (هەڤاڵ نەژاد)ەوە ،کوردیپێدیا لە رۆژی  ٢٠١٣-١١-١١بووە
رێکراوێکی فەڕمی و لە هەولێر لە فەرمانگەی رێکخراوە ناحکومییەکان تۆمارکرا.
بەهیوای ئەوەی کوردیپێدیا بکەینە پڕزانیاریترین سەرچاوەی کوردی و بانکی زانیاریی نەتەوەیی کورد!
لەگەڵ رێزی هاوکارانی کوردیپێدیا:

کەژاڵ هەڵەدنی ،مانو بەرزنجی ،رۆژهات سەعید ،هەڤاڵ نەژاد ،هاوبیر قادر رەسوڵ،
بەختیار شەمەیی ،داناز عەبدولڕەحمان بابان ،رێناس نەورۆزی ،دلێر رەفیق ،کاروان
دوراندیش ،ئامانج حاجی نوری ،شیال ،شوان مامساڵ ،ڕەوەز جەالل ئەمین ،مەڵبەند
غازی ،ئوسامە گوڵپی ،داستان ئاسۆ ،چاالک محەمەد ،ساموەيس ،شاهۆ حوسێنی ،خالد
بلباس  ،دیلمان محەمەد کەریم ،پەشێو ،زانا سەرگەتی ،کامەران ئیبراهیم ،حیكمهت
رهسوڵ ،رزگاری...
دامەزرێنەری کوردیپێدیا :هاوڕێ باخهوان
Tel.: +31 (6) 54710293
2008 - 2015

4

ژمارەی تۆمارەکان960 :
رۆژی ئامادەکردن21:00:22 2015/01/16 :
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1 :بابەتی ژمارە

Amedye Teknik Enistitüsü
http://www.kurdipedia.org/?q=20141018210608117014
yılında bakanlar kurulu kararıyla kurulmuş Amedye ilçesinde bulunan En yüksek eğitim
Önce amedye ilçe merkezinde bulunan yüksek okul binası daha sonra Mırebka ،kurumudur
kuruluş yılından 2011 yılına kadar kamu yönetimi ve bilgisayar ،köyü üzerine taşınmıştır
sistemi bölümleri bulunan enistitü daha sonra banka yönetimi eklenmiştir ve büyümeye
devam etmektedir :
Rektörleri :
- Şerzad Mustafa
- Dr.İhsan Feriq
:کویک ریسپۆنس کۆد

2 :بابەتی ژمارە

ئازادی الوانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261008221122
 لە سلێمانی دامەزراوە و سەنتەری لە زۆربەی قەزاو2000 ساڵی
.ناحییەکانی هەرێمی کوردستاندا هەیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
:رێکخراو
سلێمانی
:شارەکان
باشووری کوردستان
:واڵت
:کویک ریسپۆنس کۆد

3 :بابەتی ژمارە

ئاژانسی دەنگوباسی موکریان
http://www.kurdipedia.org/?q=201012010939311117
0
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..
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هەواڵدەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە4 :

ئاژانسی هەواڵ و رادیۆی ناوخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301212169269
کەناڵێکی راگەیاندنی حکومییە و بەڕێوەبەرایەتییەکە سەر بەوەزارەتی
ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستانەو لە 2004/6/29ەوە دامەزراوە.
لەسەرەتادا لەوێبسایتێکەوە دەستی بەکارەکانی کردووەو دواتر لەڕێگەی
چەندین سایت و لەهەمانکاتدا لەڕێگەی رادیۆی ناوخۆوە رێنمایی گرنگو
هۆشیاری بەسوود لەسنوری کوردستاندا بەخشدەکات ،بەلەبەرچاوگرتنی
ستراتیژو ئاراستەی حکومەتی هەرێمی کوردستانو پاراستنی ئیتیکو
ئەخالقی رۆژنامەوانی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاژانسی هەواڵو رادیۆی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حوکومی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە5 :

ئاژانسی هەواڵی نەوت و غازی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022708464280606
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئابووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە6 :

ئاژانسی هەواڵیی ژێدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012722065292835
یەکەمین ئاژانسی هەواڵیی فەرهەنگییە لە  2013-9-30دەستی بە
پەخشی ئاسایی خۆی کردووە
جگە لە هەواڵی ئەدەبی و هونەری شیعر و چیرۆک و لێکۆڵینەوە و گوتار و
گفتوگۆی تایبەت و یادنووسیی نووسەران و هونەرمەندان باڵو دەکاتەوە
هاوکات خاوەنی کتێبخانەیەکی تایبەت بە خۆیەتی.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (تێکۆشەر خالید) سەبارەت
بە (ئاژانسی هەواڵیی ژێدەر) لە18:11:38 2014-1-27 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە7 :

ئاسودە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218135936836
رێکخراوێکی ناحکومی سەربەخۆیە ،ئامانجی سەرەکی نەهێشتنی
توندوتیژیی لە دژی ئافرەتە .
شوێن :سلێمانی
مێژووی دامەزراندن :ساڵی  2000دامەزراوە و لە ئایاری 2001یش لە شاری
سلێمانی تومارکراوە .
چاالکییەکانی کۆمەڵە :ژمارەیەک وۆرکشۆپ و کۆنگرە و پڕۆژەی سازداون،
گرنگترینیان پڕۆژەی "چاودێریکردنی مافەکانی ئافرەتان" بە بەمەبستی
تۆمارکردنی پێشێلکارییەکانی مافی ئافرەتان و کردەوەی توندوتیژیی دژ بە
ئافرەتان لە هەموو بوارەکان و دەزگا جیاجیاکان .ئەم رێکخراوە هەروەها
پەناگەیەکی بۆ ئەو ئافرەتانە کردۆتەوە کە دووچاری هەڕەشەی "تاوانەکانی
شەرەف" دەبنەوە و لە بەرهەمهێنانی چەندین بەرنامەی رادیۆیی لە هەرێمدا
بەشداری کردووە ،کە تیدایدا گرفتەکانی ئافرەت دەخرێنە روو و هەوڵی
دۆزینەوەی چارەسەریان بۆ دەدرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ژنان

بابەتی ژمارە8 :

ئاسک)- ASK) American Society For Kurds
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261336461136
رێکخرواێکی ئەمریکی  -کوردی نێو دەوڵەتییە و نووسینگەی سەرەکی
لەشاری تاالهاسی پایتەختی ویالیەتی فلۆریدای ئەمریکایە و نووسینگەی
سەرەکی هەرێمی کوردستانی لەشاری هەولێرە . ASKلەساڵی ( )1997لە
ئەمریکا دامەزراوە و لەساڵی ()1999وە لەکوردستان کاردەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە9 :

ئاسیا سێڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219204851860
کۆمپانیای ئاسیا سیڵ ،یەکەمین کۆمپانیای پەیوەندیکردنە بەمۆبایل لە
باشووری کوردستان و عێراقدا و ساڵی  2000دامەزراوە .ساڵی 2003
خزمەتگوزارییەکانی خۆی گەیاندۆتە شاری موسڵ و پاشان سەرجەم عێراقی
گرتۆتەوە .ئەم کۆمپانیایە سەربە یەکێتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە10 :

ئافرەتانی مێدیای عێراقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218140104837
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مەڵبەندێکی رۆشنبیرکردن و راهێنانی ئافرەتانەی رۆژنامەنووسی عێراقە .لە رێی خولی پیشەیی و بە
هاوکاری چەند دامەزراوەیەکی نێودەوڵەتی ،هەوڵی گەشەپێدانی توانا رۆژنامەگەرییەکانی ئافرەتان
دەدات .ئەم مەڵبەندە هەوڵی بەشداریکردن لە ئامادەکردنی بەرنامەگەلێکی تەلەفزیۆنی و رادیۆیی و
راپۆرت و توێژینەوەی رۆژنامەوانی دەدات کە رۆڵیان لە خستنەرووی کێشەکانی ئافرەتان هەیە .
شوێن :هەرێمی کوردستان
مێژووی دامەزراندن :مەڵبەندی یەکەم لە یەکی شوباتی  2007دامەزرا
چاالکییەکانی مەڵبەند :تا ئێستا چەندین وۆرکشۆپ سازداوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە11 :

ئامادەیی کشتوکاڵی بەکرەجۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291310451234
لە ساڵی 1956دا دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە12 :

ئاوامێدیکا
http://www.kurdipedia.org/?q=201001051941483092
یەکەم کارگەی دروستکردنی دەرمانە لەشاری هەولێر لە 2009-10-19دا
دامەزراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تەندروستی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە13 :

ئاڕاڕات
http://www.kurdipedia.org/?q=200902222225401377
یانەی ئاڕاڕات لە ساڵی  1996لە شارۆچکەی پیرمام دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە14 :

ئاڤا
http://www.kurdipedia.org/?q=200909141429132030
رێکخراوی ئاڤا ،رێکخراوێکی ناحکومییە و لە  2005دامەزراوە و تایبەتە بە پاراستنی مافی ئافرەت و
منداڵ و بە بەردەوامی خولی لەمجۆرە دەکاتەوە.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە15 :

ئااڵی شۆڕش
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110155449258
سەرەتا ناوی گۆڤارێک بووە شەهید ئارام باڵویکردووەتەوە ،دواتر بووەبە رێکخراو.لەسەرەتای مانگی 11ی 1985دا سیان لەقیادەییەکانی وەک مەال بەختیار ،شێخ عەلی و پشکۆنەجمەدین ،لەالیەن یەکێتی نیشتمانییەوە دەستگیرکراون.
دوای دەستگیرکردنی ئەو سێ کەسە ،بەسەرۆکایەتیی ساالر عەزیز ،عیماد ئەحمەد ،مامۆستا
جەعفەر و ئاسۆ عەلی و ژمارەیەکی تر ،بەردەوامییان بەئااڵی شۆڕش زێوێ و خواکورک و ناوچەی
بادینان و دەوروبەری هەولێر داوە.
لەساڵی 1989دا کەقیادیەکانی ئازادکران ،لەشاری رەزاییەی ئێران چاالکییان ئەنجامداوە.هەر لەساڵی 1989دا بەشێکی ئااڵی شۆڕش لەگەڵ زەحمەتکێشان یەکیانگرت.
لەساڵی 1992دا لەکۆنفرانسێکدا لەسلێمانی ناوەکەی گۆڕاوە بۆ (کۆمەڵەی سۆسیالیستیکوردستان) و دواتر چووەتە ناو حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستانەوە.
-هەر لەساڵی 1993دا ژمارەیەکیان بەسەرۆکایەتیی مەال بەختیار چوونەتەوە ناو یەکێتی نیشتمانیی
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کوردستانەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە16 :

ئۆرکسترای فیالرمۆنیکی سنە
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111024004369
ساڵی  2005بە یارمەتی هونەمەرندان خالید موبارەکی ،مورتەزا کەرەمی،
ئەمین رەحیمی و رووزبە موسلیح لە شاری سنە دامەزراوە.
ئەم ئۆرکسترایە یەکەمین کۆنسێرتی فەرەمی خۆی لە بەهاری ساڵی 2007
لە ماڵی کورد لە سنە بەڕێوەبرد و پاشان پاییزی هەمان ساڵ لە زانکۆی
هونەری تاران و ژانوییەی  2008لە تەالری کۆمەڵًگەی فەرهەنگی و هونەری
فەجر لە شاری سنە پێشکەش کرد.
ئەم ئورکسترایە لە مانگی نۆڤەمبەری  2008کۆنسێرتێکی موزیکی خاڵی لە
تەالری کۆمەڵًگەی فەرهەنگی و هونەری فەجر لە شاری سنە پێشکەش
کرد کە تەنیا کۆنسێرتی موزیکی ئۆرکستراڵی بێ کەڵک وەرگرتن لە تێکست
و گۆرانیبێژ لە سەرتاسەری کوردستانی ئێران و هەرێمی کوردستان بوو.
دوایین کۆنسێرتی "ئۆرکسترای فیالرمۆنیکی سنە" لە رۆژانی  7تا 10ی
ئۆگۆستی  2009لە تەالری کۆمەڵًگەی فەرهەنگی و هونەری فەجر لە سنە
بەڕێوەچوو.
ئەندامانی "ئۆرکسترای فیالرمۆنیکی کوردستان" بریتین لە:
رێبەری ئۆرکسترا :مێهدی ئەحمەدی
ڤیۆڵۆنی یەکەم :میالد نامدار ،خالید موبارەکی ،بێهرووز ئاشناگەر ،ئازاد
ئەحمەدی،
فاتمە موراد گۆرانی ،کەنعان مووسەوی ،ئامینە فەتاحی ،سەیوان
شێرمحەمەدی و
مورتەزا مێهرنووش
ڤیۆڵۆنی دووەم :هیوا حوسێن پەناهی ،فەرەح محەمەد نیژاد ،گوڵناز
خزدووزی ،باسیت بەهرامی ،رۆژیار ئیسفەندیار ،سارا رەشیدی ،نەوید شنوا،
پارسا ئەسکەندەری ،ئەمیر ساعیدی و بەشیر فەتاحی
ڤیۆاڵ :پوویا نیک مەنێش ،هیوا رەحمانی و مورتەزا کەرەمی
ڤیۆڵۆن سێل :محەمەد محەمەدی و فەرهاد خارەزمی
فلووت :سەیوان مەجیدی و حامید بانەیی
کالرینێت :ئەمین رەحیمی ،هێمن سەلیمی و میعاد عەزیمی
فاگۆت :بێهزاد هیمەتیار
هۆڕن :فەخرەدین موئمینە
ئامێرە زەربییەکان :فوئاد مەحمودی
پێرکاشێن :ئومید لەتیفی
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گۆرانیبێژەکان :مورتەزا کەرەمی ،کامیل عەبدی ،هووشەنگ شگێرف ،هیوا
رەحمانی و بێهرووز باباخانی.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە17 :

ئۆرکێسترای سەمفۆنی رانیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020712380133167
لە( )2010/8/26دامەزراوە و دوای ئەوەی یەکەمین کۆنسێرتی خۆی لەڕانیە و
سلێمانی پێشکەشکرد و هەمان کۆنسێرتی ئۆرکێسترای سەمفۆنی رانیەی
لەهەولێر پێشکەشکرد ،بڕیاریشە ئەم گروپە وەک ئۆرکێسترایەکی گەورەی
کوردستان لەڕانیە ،چاالکییە میوزیکییەکانی سەمفۆنیا پێشکەشبکات .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
رانیە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە18 :

ئۆرکێسترای مندااڵنی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021206209321
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کۆمەڵەیەکی سەربەخۆی پەروەردەکردنی مندااڵنن ،لەرۆژی 2007/8/26
دامەزراوە و لەسێ بەش پێکهاتووە :رادیۆی مندااڵن ،رادیۆی موزیک ،تیپی
موزیکی باران .
سەرچاوە :ماڵپەڕی نم نم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە19 :

ئیمێرجنسیی ئیتاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901231611511093
ئەم رێکخراوە لە ساڵی  1992لە ئیتاڵیا دامەزراوە و لە ساڵی 1995ەوە لە کوردستان کاردەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە20 :

ئینسیاتیڤی کورد لەسوید
http://www.kurdipedia.org/?q=201101200939053285
7
ÎKS
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

ئێم ئەی جیMAG
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271417441187
رێکخراوێکی بەریتانییە لە ساڵی  1990دا دامەزراوە بۆ دەرهێنانەوەی مین و لقی لە ( )35واڵتی
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جیهاندا هەیە ،لە ساڵی  1992ەوە چاالکییەکانی لە کوردستان دەستپێکردووە و لقی لە پارێزگاکانی
هەولێر و سلێمانی و دهۆک هەیە و تیمی لە کەرکوک و موسڵیش هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە22 :

ئێمە کوردین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120808063963154
تاکە رێکخراوە لەئیتاڵیا کاردەکات بۆ زیاتر ناساندنی کەلتوور و فەرهەنگی کورد بەخەڵکی ئیتاڵی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە23 :

ئەرگەنەکۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081409059443
لەناو زمانی تورکیدا مانایەکی تایبەتی نییە و بە رای مێژوونووسە تورکەکان
ناوی سەرزەمینێکی ئەفسانەیی تورکەکانە لە ئاسیای ناوەڕاست ،بەاڵم
هەندێ لە مێژوونووسانی رووس دەڵێن ،ئەرگەنەکۆن بە مانای
داوێنەچیایەکی تیژە و ئەفسانەیەکە لە چەشنی هەموو ئەفسانانەکانی تری
میللەتان کە بۆ بوونی خۆیان درووستیان کردووە ،واتەچیرۆکێکە کە باسی
درووستبوونی میللەتی تورک دەکات.
وەکو “گلگامێش” و “کاوەی ئاسنگەر” و”شانامە” و....
ساڵی  1996چەند بەڵگەی نهێنیی ئەو گرووپە ئاشکرا بوو کە کۆمەڵێک
نووسەر و کەسایەتی دیموکراتیخواز لەالیەن گرووپێکی نادیارەوە کوژراون پاش
ئەو رووداوە کە بە ناوی (سوسورلوک) ناسرا ،رۆژنامەنووش (جان دوندار) لە
پرۆگرامێکی راستەوخۆی تەلەڤزیونیدا ناوی ئەرگەنەکۆنی ئاشکرا کرد.
بۆچوونێکی تری دۆکۆمێنتی هەیە کە باس لەوە دەکات ئەرگەنەکۆن
ئەفسانەیەکی کۆنی چینیە و بە پێی ئەو ئەفسانەیە تورک لە گورگ دروست
بووە و بە پێی گێرانەوەی تورکەکان ،کچە پاشایەک مێردی بە گورگێک کردووە
و بەرهەمەکەیان ناو ناوە تورک .یان بە واتایەکی تر دوای یەکەم شەڕەکانی
نێوان تورک و نەتەوەکانیتر تورکەکان شکستیان خوواردوە و خۆیان لە شونێکی
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دوور لە چیاکاندا شاردوەتەوە و ئەو شوێنەش ناوی ئەرگەنەکۆن بووە.
کاری ئەگەنەکۆن پاکتاوکردنی ئەو کەسانە بوو کە دژی سیستەمی کەمالیزم
بوون ،بە تایبەت نەتەوەکانی تر لە تورکیا.ئەرگەنەکۆن رێکخراوی "گالدیۆ"ی
تورکیایە کە لە ساڵی  1949دا بووەتە ئەندامی پەیمانی ئەتالنتێکی باکوور
(ناتۆ) ولە دەستپێکی سااڵنی شەستەکاندا واڵتانی رۆژئاوا بـڕیاریاندا
رێکخراوی شاراوە لە هەموو ئەو واڵتانەدا دابمەزرینن کە لە ژێر سێبەری
ناتۆدان ،ئەو رێکخراوانە لەاڵیەن ئەمریکاوە یارمەتی ماڵی و لوجێستیکیان
وەردەگرت و زۆربەی سەرکردەکانیان لەالیەن دەزگای هەواڵگریی ئەمریکاوە
پەروەردە دەکران .پاش نەوەدەکان و رووخانی یەکێتی سۆڤیەت ،رێکخراوی
"کۆنتراگەریال" یان "گالدیۆ"کان ئەندامیەتی خۆیان لە تەواویی واڵتانی ناتۆدا
هەڵوەشاندەوە ،بەاڵم تورکەکان رێکخراوەکەی خۆیان هێشتەوه ،بە
شێوەیەک کە ئەرگەنەکۆن دەرفەتی ئەوەی پەیدا کرد لە سەرانسەری
تورکیادا ئەندامی ببێت.
لە سەردەمی شەڕی ساردی نێوان بەرەی رۆژئاوا و بەرەی کمونیست دا،
(ناتۆ) هێزێکی نەهێنی تروریستیی لە واڵتی ئیتالیادا دروست کرد کە وەک
ئەرتەشێکی نادیار ئەرکی پێ سپێردرا و راستەوخۆ لە ژیر فەرمانی دوو
رێکخراوەی جاسووسی (سی .ئەی .ئای)ی ئە مریکایی و (ئێم .ئای )69ی
ئینگلیسی دا بوون .بەرپرسی رێکخراوەی (گالدیۆ)( ، Gladioجۆرج کەنەدی
یانگ) دانیشتووی ئیتالیا بوو( .کەنەدی یانگ) لە 28ی گەالوێژی ساڵی
1332ی هەتاویدا ،گەاڵڵەی کۆدەتای دژ بە حکومەتی دوکتور (محەمەد
موسەدیق) سەرۆک وەزیرانی ئێرانی کرد ،لە ئەنجامی ئەو کودەتایە شای
ئێران گەڕایەوە سەر حوکم و دەستی کرد بە کوشتاری خەڵک.
رێکخراوەی (گالدیۆ) واتە ئەرگەنەکۆن لە هەموو واڵتانی ئەوروپای رۆژئاوا و لە
تورکییە و ئێراندا ئەرکی کۆمەڵکوژی و تێرۆری چالکوانانی سۆسیالیست و
کمونیست و ئازادیخوازەکانی بەڕێوە دەبرد .ئەرگەنەکۆن لە نێوان سااڵنی
( )1960 1980دا ،دەیان کردەوەی تیرۆریستیی بەڕێوە برد ،پۆلیسی تورکییە
دەربارەی یەکێک لە سەرکردەکان بە ناوی (تونجای گونای) رایگەیاند ،کە
ساڵی  2001لە تێرۆری نووسەری رۆژنامەی کۆماری ،واتە(ئوغور موجۆ)،
کوژرانی سەرۆکی ئەرکانی ئەڕتەش و فەرماندەی هێزەکانی
ژاندەرم(ئەشرەف بەتلیسی) لە خوڵقانی کارەساتێکی هەوایی و کوژرانی
مایۆڕێکی نیزامی( )1990دا ،هاوکاری سەرۆکی ئەرکانی ئەڕتەش(وەلی
کوچەک) کردووە لە رێکخراوی ئەرگەنەکۆن دا.
دوای کۆتایی شەڕی سارد ،لە تورکیا (ئەرگەنەکۆن)جێگای(گالدیۆ)ی گرتەوە.
بەاڵم ماهییەتی شتەکەیان نەگۆڕی و ئەرگەنەکۆن وەک درێژەپێدەری
پاراستنی بەرژەوەندییەکانی سیاسی ئابوری نیزامیی ئەمریکا ،ئیسڕاییل و
حکومەتی ژەنەڕاڵە فاشیستەکان ،جێگای (گاڵدیۆ)ی پڕ کردەوە.
زۆربەی سەرکردەکانی ئەو رێکخراوەیە ئەفسەرە خانەنشینەکانن ،بەاڵم
نووسەر ،دکتۆر ،ئەندازیار و بازرگانیشی تێدایە ،لە دوای نەوەدەکانەوە
ئەرگەنەکۆن راستەوخۆ لە دژی کوردەکان هەستاوەو وەک سیستەمی
بنچێنەیی کۆنتراگەریالی کە وەک باڵی سەرەکی ئەرگەنەکۆن دەناسری لە
دژی کورد کاری کردووە.
سەرەتای دامەزراندنی کۆماری تورکیا یەکەمین رێکخراوی سەربازیی نهێنی
بە ناوی (قەرەقۆل) لە الیەن مستەفا کەمالەوە دامەزرا بە هۆی گوشار و
کاریگەریەکانی بەریتانیاوە پاش  3ساڵ هەڵوەشایەوە.هەر لە سەرەتاوە تا
دەگاتەساڵی 1928و دروستبوونی رێکخراوی (میللی عەمەلە خیزمەت) و
(میللی ئەمنیەت تەشکیالتی) و پاشان دەزگای هەواڵگری تورکیا میت و
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کۆمەڵێک رێکخراوی نهێنی چەپ و نەتەوەیی ،دژی تەڤگەری چەپ و
کوردەکان کاریان کردووە.
کودەتای  12ی ئەیلولی 1980بە هۆی مملمالنێ و شەڕی ناوخۆوە
ئەرگەنەکۆن لە ژێر ناوی جۆراوجۆری وەک ،ژیتەم ،تەیەتە ،هێزی میللی،
وتەنالر درێژە ی دا بە کارەکانی خۆی.
لە هەر یەک لەو واڵتانەی کە سەر بە پەیمانی ناتۆ بوون ،دەستگەی
هەواڵگریی ئەمەریکا  CIAرێکخراوێکی نهێنیی بۆ دامەزراندن کە ئەم
رێکخراوانە لە ناو دەوڵەتدا کاریان ئەوە بوو رێگە نەدەن پارتیێکی کۆمۆنیستی
دەستەاڵت بگرێتە دەست .بە نسبەت واڵتی تورکیا مەسەلەکە زۆر لەوە
ئاڵۆزتر بوو کە واڵتانی دیکەی ئەورووپا بەدی دەکرا ،تورکیا هەر لە سەرەتاوە
سێ کێشەی سەرەکی هەبوو؛ کێشەی کورد و کەمایەتیی ئایینی و
مەزهەبییەکان ،و مەترسیی کۆمۆنیزم .ئەمانە کاری ئەو رێکخراوە نهێنییەی
قوورستر کرد و بۆ ئەنجامدانی کردەوە تیرۆریستیەکانی لە الیەن حکومەتی
تورکیاوە دەستی ئاوااڵتر بوو .تورکیا دوای ساڵی  1950کە بوو بە حکومەتێکی
فرەحزبیی ،بوو بە گۆڕستانی پارتە سیاسییەکان.
هەر لەو سااڵنەدا چوار کودتای سەربازیی بە خۆیەوە بینی .نووسەر و
رۆژنامەنووسی تورک ”جان دووندار” لە کتێبی “ئەرگەنەکۆن” دا دەنووسێت:
ئامانج و کاری “ئەرگەنەکۆن” لە تورکیادا هەر لە رۆژی دامەزراندنییەوە تا
ئەمڕۆ بریتی بووە لە” :خستنە گەڕی هەموو هەوڵ تێکۆشانیان بۆ لە ناو
بردنی دوژمنانی ناوخۆیی و بە تایبەتی ئەو کەسانەی هەوڵی رووخاندنی
کۆماری تورکیا دەدەن.
بە کورتی کاری رێکخراوەی ئەرگەنەکۆن بە سێ بەش پۆلین دەکرێن:
– 1جیاوازی لە هەستی شۆڤینی و ئیدئۆلۆژی وایکرد کە گرووپی جیا جیا
دروست بکرێت،بەالم لە ژێر چاودێری یەک سەرۆکدا .ئەمانە خەڵکانێکی
مافیایی و رەگەزپەرست بوون کە راستەوخۆ لەگەڵ دەزگای هەواڵگریی
تورکیادا پێوەندییان هەبوو .بەناوبانگترین ئەوە کەسانەە بریتین لە (عەبدولاڵ
چاتڵی ،عەالئەددین چاکجی ،سێداد پێکەر ،وەلی کووچووک،
2گرووپی نیشتمانی کە کاری تەنیا ئاژاوە نانەوە لە نێوان ،کورد-تورک،سوننی-شیعە و عەلمانی و ئیسالمی بوو .ئەو کەسانەش بریتی بوو لە
نووسەریگۆڤار و خاوەنئیمتیازی رۆژنامە ،و بەڕێوەبەری کەناڵە تەلەڤزیۆنەکان.
3گرووپی ئامادەکار بۆ هێرش بردنە سەر پارتە ئیسالمییەکان .ئەم گرووپەکاری ئەوە بوو کە زەمینە دروست بکات بۆ هاتنی کەسایەتیە ئیسالمیەکان.
وەکو ،شێخ و سەید و سۆفی و نوشتەنووس و ..ئەم گرووپە کەسانی
ئایینیان هاندەدا بۆ کاری دژ بە کەمالیزم و پاشان دەوڵەت و سوپای
هەڵدەکوتایە سەریان و سەرکوتی دەکردن .ساڵی  1996کە تێیدا دەیان
فیرقە و گرووپ و تەکیەیان زیندوو کردەوە و،خستیانە سەر ئەستۆی حزبی
رەفاه.
“ئەرگەنەکۆن” چۆن دۆزرایەوە؟
دوای کودتای پۆست مۆدێرنی 28ی شوباتی ساڵی  1996لە زەینی خەڵکی
تورکیادا شتێک چەسپا کە ئەویش بریتی بوو لەوەی هەندێک هێز هەن لە ناو
دەوڵەتی تورکیادا زەمینە بۆ کۆدەتا ،گۆڕینی رژێمی سیاسی و زۆر شتی
دیکە خۆش دەکەن28 .ی شوباتی  1996ئەنجوومەنی ئاساییشی نەتەوەیی
تورکیا کۆبۆوە و دوای ئەو کۆبوونەوەیە حزبەکەی چیللەر لە پەڕڵەمان لێک
هەڵوەشایەوە .ئەو کەسانەی کە حزبی رەفاهی تورکیایان بەرەو داخستن
برد ،گرووپگەلێک بوون کە بە شێوەیەکی سیستەماتیک بانگەشەی ئەوەیان
دەکرد کە کۆماری تورکیا لە سایەی رەفاهەوە کەوتووەتە مەترسییەوە.
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لە کۆتایی ساڵی  1998گومانی ئەوە هەبوو کە کەسانێک هەن کە خەریکن
زەمینەی کودەتای سەربازی خۆش دەکەن و دەیانەوێت حکومەت تێکشکێنن.
هەرچەندە کە کۆمیسیۆنی پەڕڵەمانی تورکیا نەیتوانی ئەو کەسانە ئاشکرا
بکات و شکستی هێنا ،بەاڵم ئەو رووداوە لە زەینی خەڵکی تورکیا هەر
مایەوە .بەر لە هاتنی حزبی داد و گەشەپێدان حکومەتی مەرگەزی
دەسەاڵتی ئەوەی نەبوو کە بتوانێ ئەو بەڵگانە کۆکاتەوە و بیسەلمێنێت کە
کودەتایەک لە ئارادا هەیە .تا لە رۆژی 12ی حوزەیرانی ساڵی  2007دا لە
گەڕەکی “عومرانیە”ی شاری ئیستانبوڵ لە ماڵێکدا  27نارنجۆک و ژمارەیەکی
چەک و تەقەمەنی لە الیەن پۆلیسەوە کەشف کرا .دوای لێکۆڵینەوەکان
دەرکەوت ئەم چەک و تەقەمەنییە هی ئەفەسەرێکی خانەنشینی کۆماندۆی
سوپای تورکیایە بە ناوی(ئۆکتای یڵدرم).پاش دەستگیر کردنی (یلدرم) چەند
بەڵگەنامەیەکیش دەستی بەسەردا گیرا ،کە باسی چۆنیەتی رێکخراوی
”ئەرگەنەکۆن” و پێکهاتەکەی دەکرد و پاش ماوەیەکی کورت سوپا تورکیا
چەند کەسێکی بە ناو سەرکردەی ئەو گرووپەی دەستگیر کردوو ئێستا لە
زینداندان.
پەیوەندی ئەرگەنەکۆن و کورد
وەک پێشتر باسمان کرد ئەرگەنەکۆن یەکێک لەو رێکخراوانەبوو کە بە پشت
بەستن بە ئەمریکاو ناتۆ رێگەیان لەتەشەنەکردنی یەکێتی سۆڤیەت لە
رۆژهەاڵتی ئەوروپا دەکرد ،دوای رووخانی یەکێتی سۆڤیەت ،تورکیا بە
پێچەوانەی واڵتانی دیکە نەتەنیا ئەو رێکخراوەی هەلنەوەشاندەوە ،بەڵکو
بەهێزتری کرد بۆ سەرکوتکردنی تەڤگەری ئازادیخوازی کورد.
ئەرگەنەکۆن بەشێوەیەکی سیستەماتێک لەدژی دروستکردنی دەوڵەتی
نەتەوەیی کورد لە رۆژهەاڵتی ناوەراستدا وەستاوە ،هەرچەندە کە لە تورکیا
پرسی کورد وەک مەسەلەیەکی ئەمنیەتی سەیردەکرێت تا کێشەیەکی
سیاسی .ئەوەش رادەستی سوپای ئەم واڵتە کراوە.
ئەوانەی ئێستا کە وەک سەرکردەی ئەو رێکخراوە لە زینداندان،بە دڵنیاییەوە
هەموویان رۆژێک لە رۆژان لە کوردستان لە دژی تەڤگەری ئازادیخوازی کورد
شەڕیان کردووە و کەسیان کوشتووە .بەڵگەنامەکان نێشانیانداوە ئەوانەی لە
ناو سوپادا شەڕی کوردیان نەکردووە لە الیەن ئەرگەنەکۆنەوە
کوژراون.نموونەی بەر چاوە ئەم بەڵگەیەش کوشتنی ژەنەراڵ(ئەشرف
بیتایس) و (بەختیار ئایدن) کە بە هۆی شەر نەکردنیان لە گەڵ
کوردان،کوژران .
هەوڵەکانی ئەرگەنەکۆن بۆ دروست نەبوونی دەوڵەتێکی کوردی تەنیا
باکووری کوردستانی نەگرتووەتەوە ،بەڵکو هەموو تەڤگەرێکی ئازادیخوازی
کوردی لە پارچەکانی تریش سەرکووت کردووە ،ئەرگەنەکۆن یەکێک لەو
رێکخراوانە بووە کە بە شێوەیەی نەهێنی لە رێگای سوپاوە نەیهێشتووە
پەیوەندی حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکانی تورکیا لەگەڵ حزبە کوردەکان
دروستبێت.
دوای ساڵی  2003مەسەلەی کورد لە تورکیا وەک هێزی گوشار دژ بە
حکوومەتی ئەردۆغان راوەستا وPKK ،ئەو هێزەی توندتر و قایمتر کرد و
حکومەتی تورکی خستە ژێر مەترسێکی گەورەوە.لە دوای دەستگیر کردنی
ئۆجەالن ساحەی سیاسی کورد الواز بوو .ئەرگەنەکۆن دووبارە  PKKی وەگەڕ
خستەوە.
ئەرگەنەکۆن دوای دەستپێکردنەوەی شەڕی چەکداریی پەکەکە لەگەڵ
سوپای تورکیا لە حوزەیرانی  2004بە شێوەیەکی شێلگیرانە میدیای
تورکیەکانی لە دژی کوردستانی عێڕاق هاندەدا و هەمیشە ئاگرخۆشکەرە
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بوون و کەسی زۆریان لەناو  PKKو گرووپە سیاسییەکانی کورددا هەبووە کە
لە ژێر کاریگەری و ئایدیۆلۆژی ئەوان کاریان کردووە و رێگربوونە لەبەردەم
نزیکبوونەوە لە نێوان تورکیا و هەرێمی کوردستاندا.
بە هۆی ئەو ئاژاوانەی کە ئەرگەنەکۆن” لە مەراسیمی ناشتنی تەرمەکانی
سوپای تورکیا دەیناوە ،حکوومەتی تورکیای ناچار کرد رێگر نەبێت لە بەردەم
پەالماری سوپا بۆ سەر خاکی کوردستان ،لە ساڵی 2007ـدا چەندین
رووداوی شەڕ و پێکدادان لە نێوان سوپای تورکیا و  PKKدا هاتوەتە ئاراوە.
کوژرانی  14جاشی کوردی سەر بە سوپای تورکیا لە ناوچەی شیرناخ کە
PKKبێ ئاگایی خۆی لێیان نیشان دا! نموونەی هەرە بەرچاوی کردەوە
تیرۆریستیەکانی ئەرگەنەکۆن بوو .بەڵگەنامەکان دەریان خستوە ”ناوی
ئەحمەد تورک” سەرۆکی پارتیی  DTPو چەند ئەندام پەڕڵەمانێکی کوردی
سەر بەو حزبە لە لیستی ئەو کەسانەدایە کە دەبوایە “ئەرگەنەکۆن” تیرۆریان
بکات .ئەرگەنەکۆن زۆرترین هەوڵی دەدا کە لە رێگەی میدیاکانەوە
سووکایەتی بکات بە سەرانی کوردستانی عێڕاق و رۆژ بە رۆژ روانگەی
حکومەت و خەڵک بەرامبەر بە کورد لێڵ تر و ئالۆزتر بکات.
سەرۆکی پارتی کرێکارانی کوردستانی تورکیا کە ئێستە لە زیندانی
(ئیمرالی) تورکیادایە،رایگەیاندووە کە ئامادەیە لە مەسەلەی دادگاییکردنی
گرووپی ئەرگەنەکۆندا شاهیدی بدات و راستیەکان ئاشکرا بکات.
ساڵی  2007و پێش هەڵبژاردنی پەڕڵەمان دەیان میتینگی گەورە بە
دروشمی(پاراستنی جمهورییەتی تورکیا) ساز کران ،تا حزبە راستڕەوەکان
یان نەیارانی AKPـ شکست بخۆن”.ئەرگەنەکۆن” و الیەنگرانی لە زۆربەی ئەو
میتینگانە دەر دەکەوتن،بەاڵم ئەنجامی هەڵبژاردنەکە پێچەوانە دەرچوو و AKP
ئەمجارەیان زیاتر لە جاری پێشووش زۆرترین دەنگی هێنا.ئەمە وایکرد
“ئەرگەنەکۆن” سۆنگەیەکی تر بدۆزێتەوە بۆ ئەو کێبەرکێیە .ویستی سوپا و
حکوومەت بەگژ یەکدا بکات .بەالم مۆڵەتدانی حکوومەت بە سوپا بۆ
ئەنجامدانی کردەوەی سەربازیی لە دەرەوەی سنووری تورکیا ئەمە جارێکی
تر هەوڵی ئەرگەنەکۆنی بێئاکام کرد،حکومەت لە بەیاننامەیەکیدا لە شوباتی
( 2008دوای ئەوەی سوپا لەژێر گوشاری ئەمەریکادا لە کوردستان
کشانەوە) ،بە ئۆپۆزیسیۆنەکانی تورکیای گوت” :ئەوەی ئێوە دەیکەن هیچی
لە هی خائینان کەمتر نییە”.
ئەرگەنەکۆن یەک لە دوای یەک پالنەکانی شکستی دەهێنا و تا ئەوەی کە بۆ
دوایین کاری دەست داتە پیالنی رووخاندنی حکوومەت لە رێگەی
کودەتایەکەوە .ئەو بەڵگانەی کە لە میدیاکانی تورکیاوە خراونەتە روو باس
لەسەر ئەوە دەکەن کە“ ،ئەرگەنەکۆن” بڕیاری دابوو زەمینەیەک خۆش بکات
بۆ کودەتایەکی سەربازی لە ساڵی 2009ـدا .بۆ دەستپێکردنی ئەم کارە
دەبوایە بڕێ کەسایەتیی سیاسی ،ئابووری و تەنانەت رۆشنبیر و نووسەری
وەک ”ئۆرهان پامووک” تیرۆر بکەن.
ئەرگەنەکۆن بۆیە ساڵی 2009ـی هەڵبژاردبوو ،دەیزانی ”بیوک ئانیت” لەبەر
خاڵە الوازەکانی ئەم کارە ناکات و چاوەڕێی ئەوەبوو کە ”ئیلکەر باشبوغوو” کە
سەربازێکی توندڕەوە بێتە سەرکار.
سەرچاوە :ماڵپەڕی فەرزین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریست
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە24 :

ئەزهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200908101553451934
پەیمانگای ئەزهەر لەساڵی  2008لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان دامەزراوە ،سەر
بەزانکۆی ئەزهەری میسرە و سەرجەم مامۆستاکانی خەڵکی ئەو واڵتەن و پێشتر لەزانکۆی ئەزهەر
وانەیان وتۆتەوە.
پەیمانگای ئەزهەر کە بەفەرمی لەالیەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە پاڵپشتی دەکرێت و سەر
بەوەزارەتی ئەوقافە ،ساڵی  2008لەگەڵ کردنەوەیدا  60قوتابیی وەرگرت.
جێی ئاماژەیە زانکۆی ئەزهەر جگە لە هەرێمی کوردستان ،تەنها مۆڵەتی بە واڵتانی یەمەن و مالیزیا
داوە کە پەیمانگا بەو ناوەوە بکەنەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئەسوات ئەلعیراق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە25 :

ئەنجومەنی بااڵی رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062108165878296
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە26 :

ئەنجومەنی بەرگری لە زیندانیانی سیاسی کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903082232041614
لە  8.9.1386دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە27 :

ئەنجومەنی داخوازییەکانی خەڵک لە چەمچەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032711033722964
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە28 :

ئەنجومەنی سەرپەرشتیاری سەربەخۆبوونی خەڵک و خاکی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120910245663176
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە29 :

ئەنجومەنی فەرهەنگی یارسان
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http://www.kurdipedia.org/?q=201011211507341080
5
لە 2002-11-01دا دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە30 :

ئەنجومەنی موزیکیی شاری سنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112321094073847
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە31 :

ئەنجوومەنی ئەدەبی و هونەری فەرهەنگی ئاوێنەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008211849464823
لە سنە دامەزراوە ،شاعیرو نووسەری شاری سنە ئیرەج عیبادی بەرپرسی یەکەمی
ئەنجوومەنەکەیە ،هەریەک لەمەنوچەهری کەیخسرەوپور ،شیالن گەیالنی ،نەجمەدینی شەوکەت
یارو لەیالی وەزیری ئەندامانی بااڵی ئەنجوومەنن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە32 :

ئەنجوومەنی بەرگری لە زیندانیانی سیاسیی رۆژهەاڵتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002072345503411
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە33 :

ئەنجوومەنی سەوزی چیای مەریوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061612263760297
رێکخراوی ژینگەپارێز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژینگەپارێز
رێکخراو:
مەریوان
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە34 :

ئەنجوومەنی فەرهەنگی و مەدەنی کوردەکانی خۆراسان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008221010504825
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ساڵی  2006دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە35 :

ئەنجوومەنی مەیدانی ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030620375421551
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە36 :

ئەنجوومەنی نیشتمانی کورد لە سووریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060111575364978
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە37 :
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ئەنسارولئیسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271152501180
گروپێکی ئیسالمییە کە ساڵی  2001لە کوردستان دامەزراوە و بەشێکە لە
رێکخراوی قاعیدە و لەالیەن ئەمەریکاوە ناوی خراوەتە لیستی رێکخراوە
تیرۆرستەکانەوە .دوژمنێکی سەرسەختی یەکێتی بوون و لە گوندی حەمەی
شارەزوور ژمارەیەکی زۆری پێشمەرگەی یەکێتییان سەربڕی ،هەر ئەمانیش
بوون شەوکەتی حاجی موشیریان تیرۆرکرد .ئەمریکییەکان لە جەنگی
رزگاریی ئێڕاقدا گورزێکی کاریگەری ئاسمانی و زەمینیی لێوەشاندن و
ئاودیوی ئێران بوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریست
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە38 :

ئەنستتیوتی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061027499366
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مرۆڤایەتی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە39 :

ئەنستیتوی کورد لە ئامەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920133205116182
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:

55

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە40 :

ئەنستیتۆتی کورد لە پاریس
http://www.kurdipedia.org/?q=200902272210301469
لە مانگی شوباتی ساڵی  1983لە پاریس دامەزراوە ،بە هاوکاری
رۆشنبیرانی هەرچوار پارچەی کوردستان وەک شاعیری گەورە هەژارو
جگەرخوێن ،عیسمەت شەریف وانلی و نورەدین زازا و د .کەنداڵ نەزان و
چەند کوردێکی رۆشنبیری کوردی سۆڤیەت و یەڵماز گونای .لە باشووری
کوردستانیش مامۆستا تۆفیق وەهبی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە41 :

ئەنستییوتی کەلەپوری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261622361146
ساڵی  2003دامەزراوە و ئامانجی پاراستنی کلتوری هونەرو ئەدەبی
کوردییە ،پێشتر کۆی بەرهەمەکانی عەلی مەردان و حەسەن زیرەک
ومەزهەری خالقی و محمەد عارف جزیریی باڵوکردۆتەوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە42 :

ئەنیستیتوی کورد لە ستۆکهۆڵم
http://www.kurdipedia.org/?q=201001241226093320
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ساڵی  1996دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە43 :

ئەنیستیتوی کوردی لە ئەستەمبوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031920532360
ساڵی  1992دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە44 :

ئەکادیمیای ژنی ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020709271375638
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە45 :

ئەکادیمیای سەربازی لە زاخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002252212433728
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سەربە پارتییە ،لەالیەن حکومەتی ئێڕاقەوە دانی پێدا نانرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
حوکومی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە46 :

ئەکادیمیای کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012319120475178
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە47 :

ئەکادێمیای زانستی کوردستان- KAS
http://www.kurdipedia.org/?q=200911231132332649
رێکخراوێکی زانستیی سەربەخۆیه ،بە هیج رێکخراوێکی سیاسی یان
ئاینییەوە گرێ نەدراوەو لە ساڵی  2005وه ،ئەم رێخکراوە کە لە دەرەوەی
واڵت دامەزرێنراوه ،کاردەکات بۆئەوەی ئەکادێمیانی کورد کە خاوەنی
بڕوانامەی خوێندنی بەرزن ،لە ژێر چەتری زانستدا کۆبکاتەوە ،تا وەکو وەک
سامانێکی نەتەوەیی بۆ ئەمڕۆ و داهاتووی کوردستان سوودیان لێ
وەربگیرێت .هەروەها لەالیەک بە ئامانجی پەیوەندی گرتن بە دام ودە
زگاتایبەتەکان و واڵتانی جیهانەوە بۆ کەڵک لێ وەرگرتن ،و لە الیەکی
تریشەوە بۆ بەهێز کردنی پەیوەندی لەگەڵ ئەکادێمیەکانی کورد و
حکوومەتی هەرێمی کوردستان چاالکانە تێدەکۆشێت .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دەرەوە

بابەتی ژمارە48 :

بادینان بۆ رۆژنامەگەریی ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218140259839
رێکخراوێکی ناحکومی سەربەخۆیە ،کۆمەڵێک رۆژنامەنووس و یاساناس و مامۆستای زانکۆ
دەگرێتەخۆی کە لە پێناو ئامادەکردن و پێگەیاندنی رۆژنامەنووسان لەسەر بنەماکانی دیموکراسی کار
دەکەن .
مێژووی دامەزراندن :ئەم رێکخراوە لە 28ی ئەیلولی  2007لە هەرێمی کوردستانی عێراق دامەزراوە .
شوێن :دهۆک
چاالکییەکانی رێکخراو :چەندین چاالکی ئەنجام داون لەوانە؛ دانانی پڕۆژەی یاسای پەخشی گشتی
لە هەرێمی کوردستان و پێشکەشکردنی بە ئەنجومەنی نیشتمانی کوردستان ،هەروەها کۆمەلێک
بەرنامەی رادیۆیی سەبارەت بە گەنجان لە دهۆک بەرهەمهێناون .پڕۆژەیەکیشی سەبارەت بە
کاراکردنی رۆڵی راگەیاندن لە پڕۆسەی هەڵبژاردندا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە49 :

بانکی هەولێر بۆ وەبەرهێنان و بازرگانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040720511525508
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
هەولێر
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە50 :

بزاڤی رۆشنبیری سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260934381112

59

لە ساڵی  2004دامەزراوە و لەالیەن مەکتەبی ناوەندی پارتی دیموکراتی کوردستانەوە هاوکاریی
دەکرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
رۆشنبیری
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە51 :

بزاڤی ژینگە و یەکسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121310240563247
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە52 :

بزوتنەوەی دادپەروری و گەشەپێدان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141021140530117035
حیزبێکی سیاسی یە لە کوردستانی ئێراق لە مانگی تشرینی یەکەمی سالی  2014دامەزراوە،
سکرتێرێ گشتی حیزبەکە دکتور محمد بازیانی یە ،ئایدولوژی بزوتنەوە هەمان ئایدولوژی حزبی داد و
گەشەپێدانی تورکیایە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە53 :
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بزوتنەوەی هەتاکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271410311185
پێکهاتووە لە فیدراسیۆنی رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و سەندیکاکانی
کرێکاران و ژمارەیەک کەسایەتی کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیران ،لە مانگی ئایاری
 2007دامەزراوه ،بەوتەی هەڵسوڕاوانی ،کاردەکات بۆ چەسپاندنی ئازادی
بیرورا و نەهێشتنی گەندەڵی و چاکسازی لە دامودەزگاکانی حکومەت و ناو
کۆمەڵگادا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە54 :

بزووتنەوەی  %99لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101311004062335
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە: 55

بزووتنەوەی ئیسالمی لە کوردستانی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281645461220

61

لە ساڵی  1978دامەزراوە و لە ساڵی  1984ناوی رابیتەی ئیسالمی لەخۆی
ناوە و ساڵی  1987دەستی بە خەباتی چەکداری کردووە و مەال عەلی
عەبدولعەزیزیش لەدوای مردنی شێخ عوسمان عەبدولعەزیز لە ساڵی
1999وە جێگەی ئەوی گرتەوە ،بزوتنەوەی ئیسالمی هیچ ئەندامێکی لە
پەڕڵەمانی کوردستان و عێراقدا نییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە56 :

بزووتنەوەی پاکردنەوەی کوردستان لە جەهالەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013032319442780086
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە57 :

بزووتنەوەی جووتیارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200905141359571749
لە ساڵی  1992لە پشدەر دامەزرا ،ئەم بزووتنەوەیە کە وەکو خۆیان رایانگەیاند کە بۆ بەرگریکردن لە
چینی هەژار و خەڵکی زەحمەتکێشی جوتیاربوو دامەزراوە ،زۆری نەبرد لە ساڵی1995دا کەوتە بەر
هێرشی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و چەندین کەسیان لێ کوشتن و لەناویشیاندا
سەرکردەیەکی دیاری ئەم بزووتنەوەیە مامۆستا ئەمین لە ماڵەکەی خۆیدا ،دوای بەیەکدا پژان و
کوژرانی دوو پێشمەرگەی یەکێتی ،بە دەستی بەستراوەوە بردیان بۆ دەڤەری پشدەر و کوشتیان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هەڵبوون
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە58 :

بزووتنەوەی دیموکراتی ئاشووری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052313481376437
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە59 :

بزووتنەوەی دیموکراسیخوازانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010109475119512
لە  1994/ 3/28دامەزراوە و هەمان ساڵ مۆڵەتی رەسمی کارکردنی لە
حکومەتی هەرێم وەرگرتووە .
دامەزرێنەرو یەکەم سکرتێری تا ساڵی  2004بەهادین نوری بووە .
لە هەڵبژاردنی 2005ی پەڕڵەمانی کوردستان بە لیستی سەربەخۆ
بەشداری کرد  7000دەنگی هێنا ،لە هەڵبژاردنی  2009لە چوارچێوەی
لیستی ئازادی و عەدالەتی کۆمەالیەتی بەشداری کرد .
سەرچاوە :شێرزاد عومەر مەحمود  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە60 :

بزووتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110155530259
لەساڵی  1976لەگەڵ دروستبوونی یەکێتی نیشتمانیی کوردستان دروستبووە.
سەرکردە دیارەکانی لەدەرەوەی شار بریتی بوون لە عەلی عەسکەری ،رەسوڵ مامەند ،عومەردەبابە ،خالد سەعید ،تایەری عەلی والی ...لە ناوەوەش ساڵح یوسفی ،کاردۆ گەاڵڵی...
لەساڵی  1979بەشێکیان لەیەکێتی جیابوونەتەوە.-لەساڵی  1980محەمەدی حاجی مەحمود لەیەکێتی جیابووەتەوە و چووەتە ئەو حیزبەوە.
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ئێستا محەمەدی حاجی مەحمود سکرتێری حیزبەکەیە و ناوی (حیزبی سۆسیالیستی دیموکراتیکوردستانە) و خۆیان بەدرێژکراوەی بزووتنەوەی سۆسیالیست دەزانن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە61 :

بزووتنەوەی گەلی دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021009000533195
لە  1995\8\25دامەزراوە ،لەو رۆژەی دامەزراوە تائێستا خدر رووسی سکرتێریەتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە62 :

بزووتنەوەی نەوەی دوارۆژی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092022341573217
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە63 :

بزووتنەوەی هەقە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011111417200662966
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە64 :

بزووتنەوەی کوردە فەیلییە موسڵمانەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112321074873846
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە65 :

بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100614264962228
بەرنامەی بزووتنەوەی کۆماریخوازی ڕۆژهەاڵتی کوردستان
هاۆنیشمانانی خۆشەویست
دەقی خوارەوە باس لە کردنەوەی دەلالقەیەکی تازە بەرووی رۆژهەالتی
کوردستاندا دەکات .بەخوێندنەوە و رەخنەگرتن ،تێبینی و پێشنیار لەۆ
رەشنووسە ،پالپشتی لە بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان
بکەن .نەتەوەکەمان پێویستی بە دەستپێکی شێوازێکی تازە لە خەبات
لەپێناویی دەستەبەربوونی دەسەالتی سیاسی و مافی چارەی خۆنووسین
هەیە.
ئێمە وەک بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان بەچاویی رێزەوە
لەخەباتی هەمووالیەنەکانی گۆرەپانی کوردایەتی دەروانین .ئەۆ بزووتنەوەیە
لەبنچینەدا خۆی بە جێگرەوەو ئالترناتیفی هیجکام لە پارت و رێکخراوە
سیاسیەکانی گۆرەپانی خەباتی رزگارخوازی نازانێ .بەباوەری ئێمە هاۆکاری
و تەبایی نێوان کورد بەگشتی و الیەنە سیاسیەکان بەتایبەتی ،تەنیا رێگای
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گوونجاۆ لەئاست دەربازبوون لەۆقێرانە دەبێ کە بەداخەوە خاریج لە ئیرادەی
کورد بالی بەسەر رۆژهەالتی کوردستاندا کێشاوە .بۆیە پێمانوایە رەخنە،
تێبینی ،پێشنیاری دلسۆزانەی ئێوەی بەرێز دەتوانن لە دەۆلەمەندکردن و
پاراۆکردنی ئەۆ نووسراوەیەدا رۆل و نەخشێکی کارگەر و چارەنووسساز
بگێرن .بۆ نیشاندان و دەرخستنی باوەری قوول و پتەۆمان بە بەشداری
تاکەکانی کۆمەلگا لە سەرجەم بووارەکاندا ،ئەۆ نووسراویە وەک دەقی
رەشنووسی مەنشووری بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان،
بالۆدەکەینەوە.
بە تێگەێشتنی ئێمە خوولقاندن و بوونی پرۆسەی کراوەی کایەی سیاسی و
رەخساندنی زەمینەی گوونجاۆ بۆ بەشداری و مشارکەتی گشتی لە
پرۆسێسی گەاللەکردنی پرۆژەۆ و بریاردانی سیاسیدا ،لە رەۆتی خەبات بۆ
رزگاربوونی نەتەوەکەمان وەک مەرجگەلێکی پێویست دێنەنرخاندن .بۆیە
بەباوەری قوولمان بەم ئەسلی دەخیل کردنی خەلک لە پرۆسەی
گەاللەکردن و بریاردانی سیاسی لەئاست گشت پرسەکانی پەێوەندیدار
بەچارەنووسی نەتەوییمان ،رەشنووی بزووتنەوە بۆ ئیسالح و پاراۆ و
دەۆلەمەندکردنی رەوانەی بەردەستتان دەکەیین ،بەۆهیوایە کە لە بەردی
بناخەوە هەتا لێوارەکانی گەێشتن بەئاماجەکانمان پێکەوە هەنگاۆ هەلگرین و
لە چوارچێوەی باوەر بە هاۆکێشەی ژیری بە کۆمەل ،خەبات و تێکۆشانی
تازەمان هەموو پێکەوە رێکبخەێنەوە.
هاۆنیشتمانانی بەرێز ،بزووتنەوە دەنگ و رەنگی خۆتانە
تێکەل بە ریزی خەباتکارانی بزووتنەوە ببن و لە پێشرەوانی خەباتی نوێ
گەلەکەمان بن
سپاس بۆ هاۆکاری هەمووالیەک
شوورای هاۆئاهەنگی بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان
رەشنووسی مەنشووری بزووتنەوە
بەیاننامەی دامەزرانی بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان
خەڵکی خەباتکار وتێکۆشەری رۆژهەاڵتی کوردستان
حیزب و رێکخراوە سیاسیی ،ئایینیی و کۆمەالیەتیەکان
ناوەند و دامەزراوەجۆراوجۆرەکانی نێو گۆرەپانی خەبات و کۆڵنەدان
بزوتنەوەی کۆماریخوازیی رۆژهەاڵتی کوردستان ،بزوتنەوەیەکی کراوە و
خاوەن پێکهاتەی رایەڵکەیی کۆمەالیەتیە .ئەو بزوتنەوەیە لە پێناوی
بەرۆژکردنەوەی بنچینەو بنەما فیکری و فەلسەفیەکانی سەردەمی کۆماری
کوردستان ،پێک هاتووە .بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان ،وەک
بزوتنەوەیەکی نەتەوەیی خاوەنی پەیامی دەستەبەرکردنی دەسەاڵت و
سەروەری سیاسی بۆ نەتەوەی کوردە .ئەو بزوتنەوەیە ئاکامی خوێندنەوەی
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خەسارناسانەلەجواڵنەوەی رزگاریخوازی نەتەوەی کورد لەرۆژهەاڵتی
کوردستانە .دامەزرێنەرانی بزوتنەوە لە ئەنجامی پێداچوونەوه و لێکدانەوەی
هەمەالیەنە و رەخنەگرانه لەرووداو و دیاردەکانی رابردوو بەو
ئاکامەگەیشتوون،کە کۆمەڵگای سیاسیی رۆژهەاڵتی کوردستان تووشی
قەیرانێکی هەمەالیەنە و بەرفراوان بۆتەوە .قەیرانێک ،کە باڵی بەسەر
ناسنامە ،ستراتیژی و رێکخراوەکاندا کێشاوە.
ەروانگەی بزوتنەوەکەمانەوە دۆخی هەنووکەیی کۆمەڵگا و کەش وهەوای
قەیراناویی بزوتنەوەی رزگاریخوازانەی رۆژهەاڵتی کوردستان ،ئاکامی
سوودوەرگرتن لە ئەدەبیاتێکی سیاسیی و هاوردەییە .سیاسەتی “ تێئۆری
توطئە”ی نەتەوه سەردەست و نەیارەکان و کارتێکەری ئەوان لەسەر
نەتەوەی کورد و بەتایبەت لەبازنەی ئەدەبیات و سیاسەتدا ،بەستێن و
ژینگەی ژاراوی کردوە .بەباوەڕی بزوتنەوەکەمان ”:کولتووری سیاسیی
کۆمەڵگا ،قەیرانی سیستمی حیزبی و رێکخراوەیی ،باڵوبوونەوەی کولتووری
خۆبواردن و بەدەستەوەدان و الوازی ئیرادەی نەتەوەیی” ،بەگشتی بەرهەم و
ئاکامی راستەۆخۆی بەکار هێنانی ئەدەبیاتێکی لەم چەشنەیەن.
دامەزرینەرانی بزوتنەوەی کۆماریخوازیی رۆژهەاڵتی کوردستان بەلەبەر
چاوگرتنی ئەو بارودۆخەو بەمەبەستی دۆزینەوەی رێگاچارەی گونجاۆ ،تێکەڵ
بە گۆڕەپانی تێکۆشان دەبن .ئێمەپاش لێکۆڵینەوەو تاوتوێکردنی دۆخی ناوچەو
خوێندنەوەی بارودۆخی نەتەوەکەمان لەژێر تیشکی تێۆری و پڕاکتیکدا،وە
بەمەبەستی دۆزینەوەی رێگای چارە و چارەسەری بۆ پرسی کورد
لەرۆهەاڵتی کوردستان بوونی خۆمان رادەگەیەنین .نانەوەی قەیران و
باڵوکردنەوەی چەمکی نوێ و نوێخوازی و تەبلیغی باوەڕی نامۆ دەگەل عادات
و کولتوری سیاسی ،ئاینی و کۆمەالیەتی نەتەوەکەمان ،هیچکامیان بۆ
دەربازبوونی نەتەوەی کورد لەرۆژهەاڵتی کوردستان کارساز نین.
رێگاچارە و نووسخە و دەرمانی کارساز و چارەسەر بۆ ئەو گشت
نەهامەتیانە ،خوڵقاندنی بەستێن و ئەگەری پێویست بۆ رێنێسانسێکی
ئامانجدار لەمێژووی بزوتنەوەی رزگاریخوازانەی نەتەوەکەمان لەرۆژهەاڵتی
کوردستانە.
رێنێسانسی ئاماژەپێکراو هاوشێوەی شۆڕشی رێنێسانس لە ئورووپا،
بەمانای گەڕانەوە بۆ ئەسلو بنچینە ،واتە دووبارە لەدایکبوونەوەیە.
لەتێڕوانینی دامەزرێنەرانی بزوتنەوە ،چەشنێک خۆ شۆڕکردنەوەیەکی
مێژووییه ،لەپێناوی دۆزینەوەی گەنجینەو بەها ونکراو و شاردراوە
نەتەوەییەکانه .ئەم گەنجینەیە خاوەن بایەخە لە باوەڕ و ئاسۆی تێکۆشانی
سەردەمی کۆماری کوردستاندا هەیە .بنەمافیکری و فەلسەفییەکانی
سەردەمی کۆماری کوردستان بەو گەنجینه فیکری و سیاسیانە
پێناسەدەکەین ،کەلەرەوتی خەبات بۆ دەستەبەرکردنی سەروەری سیاسی
نەتەوەیمان ،وەک رێباز و بەستێنی گەرانەوە بۆ ئەسل و هەوێنی
رەخساندنی زەمینەی گوونجاۆ بۆ دەستەبەرکردنی سەروەری سیاسی
نەتەوەکەمان بەکەڵک و خاوەن بایەخ دەنرخێنین.
بزوتنەوەی کۆماریخوازیی رۆژهەاڵتی کوردستان لەسەر ئەو باوەڕەیە ،کە
دۆخی قەیراناوی کۆمەڵگای سیاسیی و ژیانی پڕ لە مەینەتی کورد لە
رۆژهەاڵتی کوردستان ،ئاکامی الدانێکی ستراتیژیک (بەالم کۆنترۆڵکراۆ لە
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الیەن نەیارانی سەربەستی کورد) لەم ئەسل و بنەچەکە و بگرە پاشخانی
نەتەوەییە .ئەو لەرێباز دەرچوون و لەئەسل الدانه (به پالنی دیار و شاراوەی
نەیاران) بەمانای دوورکەوتنەوە لە هەوێنی سەروەریسازی و سەربەستی
نەتەوەییمان لە شکڵی کۆمار دایە .لەبەر گرینگی ئەو دیاردەیە ،بزوتنەوەی
کۆماریخوازیی بوونی رەوتی رادیکاڵ لە چوارچێوەی جێبەجێکردنی مانا و بیری
رێنێسانس لە مێژووی مۆدێرن و هاوچەرخی کوردیدا بەگونجاو و پێویست
دەزانێ .رەوتی ئاماژەپێکراو دەبێتەکاناڵی دۆزینەوە و بەرۆژکردنەوەی پاشخان
و گەنجینەیفیکری و فەلسەفییەکانی کۆماری کوردستان و پێشەوا قازی
محەممەد .بزووتنەوە بەمەبەستی رزگاربوون و هەنگاوهەڵگرتن بەرەو
ئامانجه نەتەوەییەکان رێبازی گەڕانەوه بۆ ئەسل و گەنجینه فیکرییەکانی
سەردەمی کۆمار بەرێگایەکی گونجاو و سەردەمیانەدەزانێ .وە لەم
راستایەشدا ئەو باوەڕ و بیرانە ،وەک سەرچاوەی سەرەکی داڕشتنەوه و
نوێکردنەوەی ستڕاتیژی بزوتنەوەی رزگاریخوازانه ،لەپێناۆ دەستەبەرکردنی
دەسەاڵتی سیاسیی دەنرخێنێ .بزوتنەوە لە روانگەی ئەم بیر و هزرە
نیشتمانیه ،ستڕاتیژی وەدیهێنانی دەسەاڵت و سەروەری سیاسیی کورد
دەستنیشان دەکات .لەو پێناوەدا بەمەبەستی دەوڵەمەندکردنی ئەدەبیاتی
سیاسیی و کولتووریی هەڵقواڵو لە کانگای نیشتمان خۆشەویستی و
نەتەوەسازی ،هەموو هەوڵ و تواناکانی خۆی دەخاتەگەڕ .بزووتنەوە ئەو کارە
به پێشمەرج و سەرەتای داڕشتنەوەی هێڵەگشتییەکانی تێکۆشان لەپێناوی
دەسەاڵت و سەرەوەری سیاسی نەتەوەکەمان دەخەمڵێنێ.
مەنشووری بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان
بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان ،لەپێناوی گرینگی پێدان و
چەسپاندنی مانا و هەوێنی کۆماریخوازیی لە نێو بزووتنەوەدا ،پێویستی
بەستڕاتیژی ئاشکرا و کارگەرە .مەرجی گەێشتن بەئامانجی دڵخواز و خوازراو
ئەوەیە ،کەستڕاتیژی ئاماژەپێکراو زۆربەی چێنو توویژەکانی کۆمەڵگا
بگرێتەوە.لەبەر گرینگی ئەو هۆکارەیە ،کەدروشمی ستڕاتیژیکی
بزوتنەوەکەمان پێویستە دەنگ ورەنگی پراکتیزەکردنی مافی دەسەاڵتی
سیاسی نەتەوەکەمان بێ .بزوتنەوەی کۆماریخوازی ،هەوڵدەدا کوردە
رەخنەگر و ناڕازییەکان بەرامبەر بەدۆخی ئەمڕۆ لەدەوری سیاسەتەکانی
خۆئ کۆکاتەوە .بزوتنەوەکەمان دەتوانێ بۆ سەرجەم روانگەفیکری و
باوەڕەسیاسییەکانی نێوکۆمەڵگا ببێتەچوارچێوەیەکی گونجاو و پێگەیەکی
جێگای باوەڕ و خۆ حەوانەوەیەکی پر لەمەدارا و تێگەێشتن و پێکگەیشتن.
بزوتنەوە تێدەکۆشێ و هەوڵدەدەا ،کەببێتەمەکۆی کۆکردەنوەی باوەڕ و دەنگ
و رەنگەجیاوازەکی کۆمەڵگا .ئەرکی بزوتنەوەکەمانە ،کەلەگۆڕەپانی
پێکگەیاندن و تێکۆشاندا ،قەناعەت بەالیەنه بەشداربووەکانی پڕۆسەی خەبات
لەکوردستاندا(لەچەپ و راست و نێوەندەوە) بێنێ ،کە مسۆگەرکردنی مافی
دەسەاڵت و سەروەری سیاسیی بەخاڵی وەرچەرخان بناسێنن .ئەو
هەنگاوەئامانجدارە دەتوانێ بەستێنی گونجاو بۆ بەشداریکردنی
هەمەالیەنەلەچوارچێوەی نۆڕمەدێموکڕاتییەکاندا مسۆگەر بکا .مەبەست
لەبەشداریکردنی گشتیی و هەمەالیەنە ،ئامادەبوون و بەشداری چاالکانەی
نەتەوەکەمانە لەرەوت و پڕۆسەی داڕشتنی هێڵەسیاسییەکاندا ،کەپێوەندیان
بەچارەنووسی ئەمڕۆ و دواڕۆژی نەتەوە و نیشتمانەوە هەیە .دیارە ئەوەی لەو
نێوەدا زیاتر زەقدەبێتەوە چۆنیەتی هەڵگرتنی هەنگاوی بەکردەوەو گەیشتن
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بەیەکدەنگی و کەوتنەسەر هێڵی خەبات بۆ ئەستاندنی مافی دەسەاڵتی
سیاسییە .بۆ وەگەڕخستنی ئەو پڕۆژەیەپێویستمان بەداڕشتنی هەیکەل و
چوارچێوەیەکی دێموکڕاتیکە ،کەیەک دەنگیی و یەک ئامانجی بەرهەم دێنێ.
کردنەوەی دەرگای دیالۆگ و ئاڵوگۆڕکردنی روانگەو باوەڕە جیاوازەکان
بەمەرجی بنەڕەتی دەزانین ،کەلەدرێژخایەندا مۆدیلێکی گونجاو بۆ داڕشتنی
بەرژەوەندی نەتەوەکەمان دەخوڵقێنێ .بەباوەڕی ئێمەبۆ گەیشتن بەو
ئامانجانەپێویستەلەسەر ئەو خااڵنەی خوارەوەهاودەنگ و هاوڕا بین:
.ئۆرگانیزەکردنی خەبات و تێکۆشان لەپێناوی گەیاندنی دەنگ و پەیامی
گەلەکەمان لەهەموو بەستێنەکاندا .لەم بوارەدا بزووتنەوەی کۆماریخوازی
رۆژهەاڵت ،دەبێ بەرامبەر بە بارودۆخی دژوار و ژانهێنەری کوردەکان
لەرۆژهەاڵتی کوردستاندا هەڵوێست وەرگرێ .پێویستەدەنگی هاوار و
ناڕەزایەتی بەرامبەر بەهەڵسوکەوتی نیزامی زاڵ دەرببڕین و بۆ بەرفراوان
کردن و نەتەوەیی کردنی ئەو بێزاریی و نارەزایەتی و ئیعترازانە ،بەکردەوە و
هەموو پێکەوە هەنگاو هەڵگرین.
2.کار کردن بۆ ساغبوونەوە لەسەر جۆری چارەسەرکردنی مافی چارەی
خۆنووسیندا .بۆ گەیشتن بەو شێواز و مۆدیلەلەچارەسەرکردنی مافی
نەتەوەکەمان پێویستمان بەمەێدان و سەکۆیەکی ئازادو پر لەمدارایە ،لەپێناو
دەسپیکی پرۆسەی دانووستاندن و دیالۆگی کارساز و چارەنووسسازدا
هەیە .رەخساندنی دەرفەت و هەلومەرج بۆ دیالۆگی نێوان دەنگ و
فیکرەجیاوازەکان و تاوتوێ کردنی رێکارەکانی ساغبوونەوە لەسەر ئەو
پرسەگرینگە ،بەمانای بەشداربوونی هەرچی زیاتری نەتەوه
لەباسەچارەنووس سازەکان دایە .پاش گەیشتن بەهاودەنگی لەسەر جۆری
دیاریکردنی مافی چارەی خۆنووسین بۆ کورد لەرۆژهەاڵتی کوردستان،
دەکرێ باس لەنەخشەی رێگا و کارکردن بۆ جێبەجێکردنی ئەو پرۆژەیە بکرێ.
بۆیە بزوتنەوە لەو پێناوەدا ئەو ئە رکانەی خووارەوە لەچوارچێوەی نەقشەی
رێگا دا بەڕێوەدەبات:
نەقشەی رێگا لە پێناۆ دەستبەرکردنی سەروەری سیاسی بۆ کوردی
رۆژهەالتی کوردستان
قۆناغی یەکەم
کۆنفڕانسی ئاشتی نەتەوەیی
لەقۆناجی یەکەمدا ،بزوتنەوە هێز و تواناکانی خۆی دەخاتەگەڕ ،بۆ ئەوەی
ئامادەکاری بۆ پێکهێنان کۆنفڕانسی ئاشتی نەتەوەیی بکرێ .ئەم کۆنفڕانسە
پێکهاتەیەکی بەرین دەبێت ،کەزۆرترین دەنگ و رەنگی کۆمەڵگاکەمان لەخۆ
دەگرێ .ئەم پێکهاتەیە بە بەشداری نوێنەرانی گشت حیزبو رێکخراوە
جۆراوجۆرەکان و هەروەها بەشداربوونی کەسایەتیە سیاسی ،ئایینی و
کۆمەالیە تیەکان پێک دێت .ئەرکی ئەم کۆنفڕانسە بریتی دەبن لە:
1.رەخساندنی کەشو هەوا و بەستێنی تەبایی نێوان الیەنە ناکۆک و
ناتەباکان لەپڕۆسەی داڕشتن و خوڵقاندنی ستڕاتیژی یەک دەنگیسازی و
هاودەنگی گشتگیر
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2.تێکۆشان و هەۆلدان بۆ رەخساندنی کەش وهەوای گونجاو بۆ
چەسپاندنی ئەسلی یەکترقبوڵکردن ،کەبه سەرەتای پڕۆسەی دیالۆگی
نێوان الیەنەکان دەژمێردرێ .رەوتی دەستەبەرکردنی مافی دەسەاڵتی
سیاسیی و سەروەریسازی نەتەوەیی لەرۆژهەاڵتی کوردستاندا پێویستی
بەو بەستێن و پاشخانی کولتوری هەیە .بۆ ئەوەی کۆدەنگی و یەکدەنگی
لەسەر پرسەگرینگەکان دەستەبەر بێ ،کراوەیی و شەفافییەت،
یەکترتەحموول و تەقەبوول کردن لە دارشتنی پێوەندی نێوان الیەن و حیزب و
لەسەر یەک کۆی ئەکتەرگەلی سیاسی ناۆ کۆمەلگای سیاسی رۆژهەالتی
کوردستان ،وەک پێویستیەکانی هەرە گرینگ و ئیستێراتیژیک خۆدەنوێنن،
بۆیە بزووتنەوە بۆدەستەبەرکردنی ئەم ئامانجانە پێویستی بەهاریکاری
سەمیمانەی گشت الیەک هەیە.
3.ئامانجی سەرەکی ئەو کۆنفڕانسە پاش دەستەبەرکرانی لێک تێگەیشتن
و هاودەنگی لەنێوان الیەنەکاندا ،کارکردن بۆ دامەزراندنی کۆنگرەی
نەتەوەییە .بەرێککەوتن و تێگەیشتنی هەمەالیەنە کۆنفڕانس کۆمیتەیەکی
کارناس و شارەزا هەڵدەبژێرێ ،بۆ ئەوەی سەرەتا و مەرجەکانی دامەزراندنی
کۆنگرەی نەتەوەیی لەرۆژهەاڵتی کوردستاندا ئامادەبکەن .ئەو
دامەزراوەیه رۆڵ و نەخشی پارلەمانیی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدەرەوەی
واڵت و لە قۆناخی تێپەڕدا بەئەستۆ دەگرێ.
قۆناغی دووهەم
دامەزراندنی کۆنگرەی نەتەوەیی (پارلەمانی رۆژهەاڵتی کوردستان لە
تاراوگە)
بزوتنەوە بە هاوکاری کۆمیتەی ئامادەکار ،کەلەالیەن
کۆنفڕانسەوەهەڵبژێردراوە بەستێنەکانی سازدانی کۆنگرەی نەتەوەیی کورد
بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان ئاماده دەکا .کۆنگرەی ئاماژەپێکراو لەنوێنەرانی
هەموو حیزب و رێکخراوەکان (سیاسی ،ئایینی ،کۆمەڵگای مەدەنی و
کۆمەاڵیەتی) و ژمارەیەکی بەرچاو لەکەسایەتییه دیار و بەرچاوەکانی زۆربەی
چین و توێژەکان پێکدێ .کۆنگره لەپێناوی پەسەندکردنی جۆری مافی
دیاریکردنی چارەی خۆنووسین بۆ نەتەوەکەمان تێدەکۆشێ .لەو پێوەندییەدا
گرینگە ،کەجۆری پەسەندکراوی مافی دیاریکردنی چارەنووس لەگەڵ
بارودۆخی ناوچەوکوردستان بگونجێ .
پاش پەسەندکرانی ئەو مۆدیله لەالیەن ئەندامانی کۆنگرە ،سروشتی
دامەزراندنی حکومەتی دیفاکتۆی کوردەکانی رۆژهەاڵت دیاری دەکرێ .وە
هەر لەم راستایەشدا لەسەر بناخەی دێموکڕاسی رێککەوتن و کۆنسێنسواڵ
ئەندامانی کۆنگرە بەتەوافووق ،کابینەی حکومەتی دیفاکتۆ و ئێتالفی
رۆژهەاڵتی کوردستان دیاری دەکەن.
قۆناغی سێهەم
دامەزراندن و راگەیاندنی حکومەتێکی دیفاکتۆ بۆ رۆژهەاڵتی کوردستان

70

لە فاز و هەنگاوی سێهەمدا ،بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی کوردستان
کەشو هەوا و بەستێنی پێویستو لەبار بۆ جێبەجێکردنی پەسەندکراوەکانی
کۆنگرەی نەتەوەیی دەڕەخسێنێت .لەو پێوەندییەدا بە سوودوەرگرتن لە
بڕیارنامەی  1514(1و )2625ی مەنشووری رێکخراوی نەتەوە یەکگرتوەکاندا
لەچوارچێوەی نیزامی حقووقی نێونەتەوەیی ،بۆ رەوایەتو شەرعییەتدان
بەپێگەو جێگەی حکومەتی دێفاکتۆی کوردیی کار بکات .روونە کە رۆژهەاڵتی
کوردستان و کوردەکانی ئەو پارچەیە بێ ویستی خۆیان کەوتوونەته ژێر
دەسەاڵتی ئێران .ئەو نەتەوەیە بەدرێژایی مێژوو لەمافە رەواکان بێبەشکراوە.
لەو هەلومەرجەدا پێویستە لەچوارچێوەی بڕیارنامەی 26252ی رێکخراوی
نەتەوەیەکگرتوەکاندا رەوایەتی و مافی مەشروعبوونی حکومەتی دێفاکتۆ
بدۆزرێتەوە .بەخوێندنەوەی ئەو بڕیارنامەیەو هەروەها بەسەرنجدان
بەچوارچێوەی مافی نێونەتەوەیی ”،بڕیاری دێموکڕاتیکی گەالن لەسەر
چارەنووسی خۆیان جێگای رێزەو بەفەرمی دەناسرێ” .هەر
بۆیەبزوتنەوەبەسوودوەرگرتن لەخاڵەگرینگ و خاوەن بایەخەکانی
ئاماژەپێکراودا ،حکومەتی دیفاکتۆی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدەرەوەی واڵت
رادەگەیەنێ.
ئەرک و بەرپرسایەتی ئەم حکومەتە1:
1.رێکخستن و رێبەری کردنی بزووتنەوەیەکی ئاشتیخوازانە ،لەسەر بناخەی
خەباتی نەرێنی نەتەوەکەمان لەرۆژهەاڵتی کوردستان دژ بەزوولم و زۆر ،وە
سیاسەتی داپلۆسینی دەسەاڵتی فەرمانڕەوا.
2.نیشاندان و خستنەڕووی توانا و لێهاتوویی حکومەتی دیفاکتۆ لەگۆڕەپان و
مەیدانی کردەوەدا .ئەو تووانایە ئەگەری گونجاو دەخوڵقێنە بۆ ئەوەی
حکومەتی دیفاکتۆ وەک جێگرەوەی سیستمی بەڕێوەبەریی دەوڵەت لە
رۆژهەالتی کوردستان بنرخێندرێ .لەالیەکی دیکەوه حکوومەتی دیفاکتۆ
هەۆلدەدات بۆ رەخساندنی هەلومەرجی گونجاو بۆ کردەی دیپلۆماسی و
میکانیزمی هێنانەگۆڕی کەش و بەستێنی دیالۆگ و دانووستان لەپێناوی
چارەسەرکردنی پرسی کورد لەرۆژهەاڵتی کوردستان .جێگای باسە،
کەحکومەتی ئاماژەپێکراو بێجگه لەو ئەرکانە ،لەپێناو چەسپاندنی ماف و
رەوایەتی ویستی کوردەکان لەمەیدانی بەرین و لەناۆ نیهادگەلی خاوەن بریار
تێدەکۆشێ.
3.سوودوەرگرتن و بەکارهێنانی هەموو میکانیزم و ماف و یاسا
نێونەتەوەییەکان ،بۆ وەدەستهێنانی رەوایەتی ناوچەیی و جیهانی .دیارە
خۆشکردنی بەستێنی دەستەبەرکردنی مافی خۆبەڕێوەبەردن و رەوایەت
بەخشین بەو مافە لەئاستە جیاوازەکاندا ،یارمەتیدەری جێبەجێ بوون و
ماتریاڵیزەکردنی مافی چارەی خۆنووسین بۆ نەتەوەی کورد لەرۆژهەاڵتی
کوردستانه.
4.کارکردن و تێکۆشان لە ئاستی کۆمەڵگای جیهانی بەمەبەستی
راکێشانی سەرنجی جیهانی دەرەوە بۆ پرسی کورد و رەوایەتدان
بەحکومەتی دیفاکتۆ .لەو رێگایەوە دەکرێ سوود لەهەموو بوارەکان وەربگیرێ
و پاڵپشتی نێونەتەوەیی مسۆگەر بکرێ .لەئەگەری دەستپێکردنی پڕۆسەی
دیالۆگی نێوان الیەنەکان و دەسەالتی ناوەندی بو چارەسەرکردنی ئەو پرسە
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ئاڵۆزە لەرێگای دیالۆگ و نەخشەرێگای ئاشتیەوە ،حکومەتی تێپەڕو
ئینتیقالی ،دەتوانێ ئەرکی ئیدارەکردنی جۆغڕافیای رۆژهەاڵتی کوردستان
بەدەستەوەبگرێ .حکومەتی دیفاکتۆ له رەوتی وتوێژ و دیالۆگی ئاشتیدا خۆی
بەبەرپرس دەزانێ وەلەم راستایەدا لەپێناۆ سەرخستنی پڕۆسەی
چارەسەرکردنی پرسی کوردی رۆژهەالت بێوچان تێدەکۆشێ و بەخاوەن
بەڵێن دەزانێ.
5.بەشداریکردن لەرێفراندۆم وەک درێژەی تێپەڕکردنی قۆناخی
چارەسەرکردنی پرسی کورد و نەتەوەی کورد لە رۆهەاڵتی کوردستاندا.
نەتەوەی کورد لەو پارچەیەی کوردستاندا دەتوانێ لەسەر بناخەی مافی رەوا
د،ا لەپڕۆسەی رێفراندۆمدا بەشدار بێ .نەتەوەی کورد لەو رێفراندۆمەدا
لەسەر چۆنیەتی و شێوازی مانەوە لەنێو چوارچێوەی سنوورەکانی ئێراندا بڕیار
دەدا.
6.دوای تێپەڕکردنی هەنگاو و قۆناخەباسکراوەکان ،لەپێناوی جێبەجێکردنی
مافی دیاریکردنی چارەنووس لە شکڵ و شێوازی بڕیار لەسەردراودا ،کە
کۆمارێکی دێمۆکڕاتیکه ،پرسی ئاڵوگۆڕ لەحکومەتی دیفاکتۆ دێتەگۆڕێ.
لەئاکامی گەیشتن بەرێگایەکی چارەسەر و رێککەوتن لەگەڵ دەسەاڵتی
ناوەندیی لەئێراندا ،حکومەتی دیفاکتۆ لەدیاسپۆڕاوە بەرەو کوردستان
دەگواسترێتەوە .لەو قۆناخەدا بەسوودوەرگرتن لە میکانیزمی دێموکڕاتیک و
تێپەڕبوون لە پڕۆسەیەکی دێمۆکڕاتیک و بەبوونی سیستمێکی فرەحیزبی،
بەستێنی هەڵبژاردنەکانی پارلەمان و دامەزراندنی حکومەتی نوێنەرایەتی
لەرۆژهەاڵتی کوردستان ئامادەدەکرێ.
ناوی بزوتنەوە
ماددەی یەکەم :ناوی بزوتنەوە ،بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی
کوردستانە
ماددەی دووهەم :بنەمای فیکریو فەلسەفی بزوتنەوەلەسەرئەم خااڵنەی
خوارەوە دامەزراوە:
1.ئازادیی و عەداڵەت  .2کۆمارییەت و دەسەاڵتی خەڵک  .3گەشەسەندن و
ئاڵوگۆڕەکۆمەاڵیەتییەکان .4 .ئاشتی و ئاسایش ،وە هاۆژینی بەئاشتی
ماددەی سێهەم :ستڕاتیژی و ئامانجی بزووتنەوە:
1.ستراتیژی یەکدەنگیسازی ،هەۆلدان بۆ خوڵقاندنی یەکدەنگی و
هاودەنگی نەتەوەیی لەسەر بناخەی پاراستنی فرەڕەنگی کۆمەڵگای
کوردی ،لە خاڵەستڕاتیژیەکانی بزوتنەوەکەمانە .ئەکتیۆ کردنی تاکی کورد و
ئاشناکردنی تاک و کۆی نەتەوەکەمان لەگەڵ باوەڕەنەتەوەییەکان و گەیشتن
بە بیر و هزری نەتەوەیی لەرێکار و میکانیزمەکانی گەیشتن بەستڕاتیژی
بەئەژمار دێن.
2.سیاسەتی سەروەیسازی ،سیاسەتی وەدەستهێنانی مافی دەسەاڵتی
سیاسیی و سەرلەنوێ خوێندنەوەی مانا و هەوێنی نەتەوەو کۆمەڵگا .بۆ
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سەر خستنی ئەو سیاسەتە چەسپاندنی ئەسلی هاریکاری نێوان الیەنەکان
بەمەرجی کاریگەر دەژمێردرێ .وەگەڕخستنی هێز و وزەی نەتەوەیی
لەپێناوی دەستەبەرکردنی مافی هەبوونی دەسەاڵت و سەروەری
سیاسیی.
3.سیاسەتی نەتەوەیی ،سەرەڕای بوونی وزەو هێزی چەسپاندنی شوناس
و ناسنامەی نەتەوەیی لەرۆژهەاڵتی کوردستان ،لەبەرچاوتەنگی و
سیاسەتی دوژمنکارانەخۆدەبوێرێ .بزوتنەوە تێدەکۆشی باڵوکەرەوەو
هەڵگری پەیامی ئاشتی و پێکەوەگونجان بێ .پەیامێک ،که لەدرێژخایەندا بۆ
چارەسەرکردنی زۆر پرسی دیکەی ناوچەسوودی دەبێ.
4.سیاسەتی نەتەوەسازی ،پشتگیریکردن لە توێژینەوە و پەرەپێدانی زانست
و زانیاری و پاڵپشتی کردنی گەنجینەو بوارەئەرێنیەکانی نەتەوەی
کورد،بەشێک لە سیاسەتی بزوتنەوەکەمانە.
 ،5.ئامانجی ستراتیژیک ،دەستەبەرکردنی سەروەری سیاسی و نەتەوەیی
واتە مافی دەسەاڵتی سیاسیی بۆ نەتەوەکەمان لەرۆژهەاڵتی کوردستان
بەئامانجی بزوتنەوەپێناسەدەکرێ .ئەو مافە لەسەر بنچینەو بناخەی “مافی
دیاریکردنی چارەی خۆنووسینی گەالن لە شکلی موومکینی خۆێدا” و
لەچوارچێوەی هەلومەرجی سەردەم چەقدەبەست (مەبەست لە شکڵی
موومکین و گونجاوی مافیدیاریکردنی چارەنووس قۆستنەوەی دەرفەت و
هەلومەرجی گونجاوە ،کە رەخسێنەری دەستەبەربوونی مافی چارەی
خۆنووسین لە یەکێک لەو چوار شێوازانەدا دەبێ .ئەو چوار شێوازەبریتین لە
لە.1 :خودگەردانی.2 .ئوتۆنۆمی.3 .فێدراڵی .4 .سەربەخۆیی.
ماددەی چوارەم :پێکهاتەی رایەڵکەیی بزووتنەوە
رێکخستنی بزووتنەوە لە شیوازی پێکهاتەی رایەڵکەی کۆمەالیەتیە(شبکە
اجتماعی) .بزوتنەوە لە قەوارەی سانتریاڵیزم سوود وەرناگرێ و خاوەن
پێکهاتەیەکی کراوە و ئاسۆیی دەبێت .بزوتنەوە هەوڵدەدا لەرێگای
سوودوەرگرتن لە کۆد و ژمارەی دیاریکراو ،هەموو پێکهاتەکانی بزوتنەوە
پێکەوە ببەستێتەوە .پێکهاتەی رایەڵکەی کۆمەاڵیەتی (نیزام و سیستمی
کۆمەاڵیەتی خاوەن قەوارەی رایەڵکەیی) ،لەسەر ئاستی پێکگەیاندنی
پێکهاتەو رێکخستنەکانی بزوتنەوە لەنیزامی خۆبەڕێوەبەری خاوەن ئۆتۆنۆم
کەڵک وەردەگرێ .بزووتنەوە خاوەن قەوارەی المەرکەزییە ،بەۆمانایە کە گشت
الیەن و پێکهاتەکانی بزووتنەوە،کە بریتین لە شوورا و کۆمیتەکان
لەچوارچێوەی سیاسەتی گشتیی بزوتنەوەدا خاوەن بڕیارن .چاالکوانانی
شووراگەلی بزوتنەوەکەمان لەچوارچێوەی سیاسەتی بەڕێوەبەریدا دەتوانن،
لەرێکخراوەکانی دیکەی رۆژهەاڵتی کوردستاندا ئەندام بن .بزوتنەوە خاوەنی
شوورای هاۆئاهەنگی و رێکخستن و بەڕێوەبەرییە ،کە لەبواری رێکخستن و
هاۆئاهەنگ کردنی ریتمی کار و تێکۆشانی نیهادگەلی پەێوەست بە
بزووتنەوەدا چاالکی دەنوێنێ ،و لەم راستایەدا ئەرکی چاوەدێری کردنی
تێکۆشانی گشتیی چاالکوانانی بزووتنەوە ئەنجامدەدات ،ئەم شوورایە وەک
خاڵی پێوەندی نێوان پێکهاتەکانی بزوتنەوە رۆل دەگێرێت و لە بەرەوپێشبردنی
سیاسەتی سەرەکی بزوتنەوەدا کار دەکا.
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ماددەی پێنجەم :مێتۆد و شێوازی خەباتی بزووتنەوە لە پێناو دابینکردنی
ئامانجی ستڕاتیژیکی بزووتنەوە
خەباتی ئاشتیخوازانه و دوور لەگرژی و رادیکاڵ ،لەمێتۆد و شێوازەکانی
خەبات لە پێناوی دابین کردنی ئامانجی ستراتیژی بزوتنەوە بەئەژمار دێ.
ئۆرگانیزەکردنی خەباتی کۆمەاڵنی خەڵک و نافەرمانی مەدەنی کە هەڵگری
پەیامی مافخوازی و مافی دەسەاڵتی سیاسین لەشکڵ و شێوازی خەباتی
بزوتنەوەکەمان دەبن .بزوتنەوە لە چوارچێوەی سیاسەتی "بەرگری رەوا" دا،
مافی خۆ پاراستنی رەوا بۆخۆی دەپارێزێ .ئەگەر پەیامی ئاشتیخوازانە و
مافخوازنەی بزوتنەوە لە الیەن نیزامی دەسەاڵتدارەوە بەتوندوتیژی واڵم
بدرێتەوە ،بزوتنەوە بەناچار و دوور لە ئیرادەی و پەیامی ئاشتخوازانەی ،هێزی
بەرگری رێکدەخات .لەوەها حالەتیکدا ،بزوتنەوەکەمان لە پێناو پاراستنی
جواڵنەوەی مافخوازی و رامکردنی نیزام بۆ گەراندنەوەی بۆ رەۆتی سیاسەتی
تەعاموول نەک تەقابوول ،هێزی بەرگری نەتەوەیی (میلیشیای کۆماریخوازی
رۆژهەالتی کوردستان) پێکدێنێ.
لە چوارچێوەی شێوازی خەباتی ئاشتیخوازانەدا ،خەبات لە پێناوی
بەڕۆژکردنەوەو زیندوو کردنەوەی کۆماری کوردستان لەگشت ئاست و
گۆڕەپانەکاندا بەڕێوەدەچێ .ئەم خەباتە بێگومان کۆسپ و تەگەرەی دێتەسەر
رێ .بەمەبەستی بەرەنگاربوونەوه بەرامبەر بە دوژمن و نەیاره دەرەکی و
نێوخۆییەکان پێویستمان بەیەکگرتوویی و هاوخەباتی هەیە .خەباتی ئەمجارە
پێویستە لەهەموو ئاست و بوارەکاندا بەڕێوەبچێ .زۆربەی هەرەزۆری
کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان بەسەرمایەی سەرەکی ئەو خەباتە بەئەژمار
دێن .ئەم خەباتە پێویستی بە هێز و وزەی یەکگرتوو ،چاالک و ئەکتیو
لەئاستی تاک ،کۆ و گروپەوە هەیە .ئەم پڕۆژەیە بەتەنیا بەخەباتی دەستەو
ژمارەیەکی کەم لە نووخبە و بژاردەکانی کۆمەڵگا سەرناکەوێ .مەرجی
گەیشتن بەئامانجه رەواکانمان بەشداربوونی کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
لەریزی پێشەوەی خەبات و بەرخۆدان دایە .کۆمەاڵنی خەڵکی کوردستان
بەخۆرێکخستن لە شوورا و ناوەندگەلی جۆراجۆر دا(شووراکانی :بنەماڵە،
پیشە ،ئایینی ،توێژ ،گوند و شار و عەشیرەتە خەباتگێڕەکانی کوردستان)
دەتوانن کاریگەر و ئەکتەری جوااڵنەوەیەکی بەرین و رەوا بن .بەمچەشنە
لەژێر ناوی جۆراوجۆردا و بەهاوکاری بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی
کوردستان ،هەموو الیەک وەک ئەرکی نەتەوەیی لەپڕۆسەی خەباتی
رزگاریخوازنەدا بەشدار دەبن .پرسی نەتەوەی کورد مافی دیاری کردنی
چارەنووسە ،کەبەگوێرەی سروشتی ژینگەو ژێردەستەبوونی خاک و
نەتەوەکەمان هەموومان دەگرێتەوە .بەشداریکردنی تێکڕایی کوردەکان بە
گوێرەی توانا و ئەگەرەکانی ژیانیان لەم پڕۆسەیەدا ،بەمەرجی سەرەکی
چارەسەرکردنی پرسی کورد پێناسەدەکرێ .بزووتنەوە بەمەبەستی
جێبەجێ بوونی پرۆژەی دەستەبەربوونی مافی دەسەاڵتی سیاسیی و
رزگاربوون لەبندەستی ،بانگەوازی هەموو الیەک دەکا .پڕاکتیزەکردنی بڕیار و
تەنانەت خەونە نەتەوەییەکان گرێدراون بەئەرک و تێکۆشانی تێکڕاییمان.
لەمبووارەدا رێکخستن و دامەزراندنی شووراکان بەسەرەتای کرداری
نەتەوەییمان دەنرخێندرێن .مامۆستایانی ئایینی و قوتابخانەکان لەریزی
پێشەوەی ئەو خەباتەدان .ئەوان دەتوانن مزگەوت و قوتابخانەکان بکەنه دوو
ناوەندی بەهێز بۆ پەرەپێدان و باڵوکردنەوەی هزر و باوەڕی نەتەوەیی .پرسی
گەڕانەوە بۆ کۆمار و بەڕۆژکردنەوەی کوردایەتی هیچ سنوورێکی نییەو لەگەڵ
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هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگادا دەگونجێ.
نەوەی کۆن و خاوەن تاقیکاری بەسوودوەرگرتن لە هەلومەرجی سەردەم،
ئەزموون و زانیارییەکانی سەردەمی کۆمار و ئامانجەپیرۆزەکانی ئەو
قۆناخەلەمێژووی نەتەوەکەمان بۆ نەوەی تازەبگوازنەوە .لەو رێگایەوەگیانێکی
تازەبەپەیکەری خەبات بۆ دەستبەرکردنی مافی نەتەوەیی و مافی بوونی
دەسەاڵتی سیاسییدا دەکرێتەوە .ئاشناکردنی نەوەی تازەلەگەڵ کۆمار و
بیرۆکەی رزگاریخوازی لەژێر تیشکی مێژووی درەۆشاوی کۆماردا
لەئەرکەگرینگ و پیرۆزەکانن.
الوان هێزی بەتوانا و خاوەن هزری خوڵقاندن و ئاڵوگۆڕن .بوونی الوان
لەرێچکەی جێبەجێکردنی ئەو پرۆژە نیشتمانی و نەتەوەییە بەمەکۆی
کۆکردنەوەی هێز و وزەی کۆمەڵگا پێناسەدەکرێ .الوەکان بەخۆرێکخستن و
پێکهێنانی شوورا و کۆمیتەی تایبەت لەچوارچێوەی بزوتنەوەی کۆماریخوازییدا
دەبنە دینەمۆی بەرەوپێشچوون و سەرکەوتن .ئەوان بەتێکەڵبوون و
رێبەرایەتی کردنی خەباتی نافەرمانی مەدەنی و نەرێنی گەلەکەمان دژ بە
سیاسەتی داپلۆسین دەسەاڵتی فەرمانڕەوا ،گۆڕەپانی خەبات و تێکۆشان
گەرم و گوڕتر دەکەن .گرینگ ئەوەیە ،الوانی کورد بەدوور لەدەمارگرژی و
لەمیکانیزمی گونجاو لەسەر چەسپاندنی مافی رەوای نەتەوەکەمان پێداگری
بکەن .داهاتوو و دواڕۆژ لە دەستی الوەکانی ئەمڕۆ دایە .لەروانگەی کۆماری
کوردستان الوەکان بەهێز و پێشمەرگەی بەڕێوەبەردنی دواڕۆژی کۆمەڵگای
کوردیی دەخەمڵێندران .تێڕوانینی گرینگی کۆمار لەسەر هێز و وەزەی الوان،
هاندەری کۆماری کوردستان بوو ،بۆ ئەوەی ژمارەیەک لەالوەکان بەمەبەستی
پەروەردەکردن رەوانەی دەرەوەی کوردستان بکات.
لە سایەی کۆماری جوانەمەرگدا ،نەتەوەی کورد خاوەنی کۆمەڵێک سیما و
هێمای ناسراو و چەسپاوە .ئاماژه و هێمای ئەو سەمبول و رەمزانە،
لەهەوێنی پەیامی بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی کوردستاندا رەنگی
داوەتەوە .یەکێک لەو هێما گرینگ و خاوەن بایەخانە ،ئااڵی سێ رەنگی
کوردستانە .کەڵکوەرگرتن لە ئااڵی کوردستان وەک هیمای نەتەوەیەک ،کەبە
دوای کۆمار و دەستەبەرکردنی مافی دەسەاڵتی سیاسیی ،خاوەنی مێژووی
خەباتێکی دوور ودرێژە لەئاست پاراستن و بەشەکاوەراگرتنی ،کارێکی
شیاوە .بەکارهێنانی ئەو ئااڵیەو دیاربوونی لەژیانی رۆژانەدا و لەهەر
جێگەیەک کەئیمکانی هەیە ،کاناڵێکی کارساز و کاریگەر لەپڕۆسەی
نەتەوەسازی بەئەژمار دێ .ئەم دیاردەیە لەپڕۆسەی کولتووری نەتەوەسازی
و هەوێنکردنی ناسنامەی نەتەوەیی و زیندووکردنەوەی ئامانج و باوەڕەکانی
کۆمار لەنێو نەتەوەکەماند،ا رۆڵێکی کاریگەر دەگێڕێ .بێجگە لەوە لەپەرەپێدانی
کولتووری وشیارکردنەوەی تاک و کۆمەڵی کۆمەڵگای کوردیی لەرۆژهەاڵتی
کوردستاندا دەور و نەخشی بەرچاو دەگێڕێ .لەئەنجامدا نەیار و
دۆستەکانمان زیاتر و چڕتر لەگۆڕەپانی ژیانی رۆژانەدا دەبینن و دەبیستن،
کەپرسی کورد پرسی سەروەری سیاسی وشەکاوە راگرتنی ئاالی سێ
رەنگیەتی .بۆیە لەئاکامدا بەدوور لە ئیرادەی نەیاران و ناحەزان ،ئەم پرسە
دەبێتەپرسی رۆژ و هەوڵدان بۆ شاردنەوەو سەرکوتکردنی سوودێکی نابێ.
داڕشتنەوە و پتەوکردنی کولتوور نەتەوەیی بەکارێکی بنچینەیی دەژمێردرێ.
پەرەپێدانی کولتووری خۆناسی و ماف ویستی لەبەرزکردنەوەی هەست و
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گیانی کوردایەتی کوردەکاندا شوێندانەر دەبێ .ئەگەر پێکەوە قۆلی تێکۆشان
لەپێناو پراکتیزەکردنی باوەڕە نەتەوەییەکان هەڵماڵین ،بێگومان بەکەمترین
خەسار و هەزینە گەورەترین بزوتنەوەی سەروەریسازی بۆ رۆژهەالتی
کوردستان دەستەبەر دەکەین .سەرجەم چین و توێژەکانی کۆمەڵگا
لەسەرخستنی ئەو ئەرکە پیرۆزەدا کاریگەرن .لەئەگەری ئامادەنەبوونی
ئەکتەری نەتەوه له گۆڕەپان و مەیدانی سەرەکی خەبات و بەرخۆدان دا ،ماف
و ویستەکانمان دەستەبەر نابن .نەتەوەکەمان دەبێ بەکەڵکوەرگرتن
لەئەزموونی گەالنی سەربەست و ئازادی دنیا بەو ئاکامەگەیشتبێ ،کەخاک
و مافی نەتەوەیی لەگەرەوی داوکاری نەتەوەیەکدا مسۆگەر دەبن .با بۆ
دەسپتێکی وەرزی نوێ لەتێکۆشان ئایین و زانست ببنە پاڵپشتی ناسنامەی
کوردان و بەشێک لەچارەسەری پرسی نەتەوەیەک ،کەزۆردار و
نەتەوەسەردەستەکان بەشێواز و مێتۆدی جیاواز بەردەوام هەوڵیانداوە
هەوێنی بوون و هەرمانی لێ زەوت بکەن .رزگاربوونی نەتەوەیەک ئەرکێکی
بەردرێژ و گرانە ،کەپێویستی بەبەڵێن و بەرپرسیارەتی تێکڕاییە .کوردەکان
بەوانەوەرگرتن لەپێشەوای خۆیان فێری بردنە سەری وەفا و بەڵێن کراون.
پێشەوایەک کەبەچوون بۆ سەرداری سێدارەبەکردەوه وەفای خۆی بۆ کۆماری
کوردستان و هاواڵتیانی نیشتمانی کۆمار دەربڕی .پێشەوا یەکێک لەو
سەمبوالنەی نەتەوەی کوردە ،کەوێنەی لەنێو کورد و نەتەوەکانی دیکەدا
دەگمەنە .نەتەوەکەمان و نەوەی ئەمڕۆ بەوانەوەرگرتن لەخەباتی گەالنی
دیکەو بوونی پێشوایەکی خۆبەختکەر دەتوانن لەریزی گەالنی دیکەی جیهاندا
سەربەرز راوەستن .بۆ گوڕینی ئەو ژیانەو ئەو مێژوویه یەکگرتوویی لەباوەڕ و
وتەو کرداردا مەرجی سەرەکین .مافی چارەنووس لەئاکامی خەباتی تێکڕایی
و بەبوونی ناسنامەی نەتەوەیی دەستەبەر دەبێ .گۆڕانی ئامانجدار و
گەیشتن بەئامانجەکان پێویستیان بەئەکتەر و هێزی هەڵسووڕێنەرە.
هەرەوەزی سیاسیی بەتەنیا رێگاچارەی پرسی کورد بەئەژمار دێ و تەنیا
دەرمانێکە ،کەچارەسەری نەخۆشی بەردرێژی ژێردەستیی و چەوسانەوە
دەکا.
وەالنانی دروشمی لەنێوچوون و روخاندن لە بەرنامەی سیاسی بزووتنەوەدا
دەسەالتدارەیەتی ئێران بە درێژایی مێژووی دامەزرانیەوە بەرامبەر بە
داواکانی کوردستان زمانی زبرو توندوتیژی بە کار هێناوەو ئەمەش لە
کوردستان کاردانەوەی توندی لێکەوتووەتەوە کە تا ئیستا ئەو ملمالنییە
درێژەی هەیە .بە درێژایی ساالنی رابردووو کوردستان جیگای ملمالنیی
چەکداری حکومەتو پێشمەرگەکانی بووەو ئەمەش بە زیانێکی گەورە بۆ
سەر خەلکی کوردستان شکاوەتەوە.
بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان لە گەڵ ئەوەی داوا لە
حکومەتی ناوەندی دەکات بە شیوازی دیالۆگو ئاشتیانە بە دەنگ
داخوازیەکانی کوردستانەوە بێت ،هاوکات وەک بزووتنەوەیەکی مەدەنی
رێگای دیالۆگو زمانی هاوپەرخو گفتوگۆ بەرامبەر بە حکومەتی ناوەندی
دەگریتە پێش و لە هەر چەشنە کار و چاالکی توندی سەربازی کە ببێتە هوی
زیان پیگەیاندن بە خەلکی کوردستانو داوا رەواکەی دووری دەکاتو پێی وایە
داواکاریەکانی خەلکی کوردستان تەنیاو تەنیا لە رێگای دیالۆگو ئاشتیەوە
دەستەبەر دەکرێت.
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لێرەدا کاری بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان دژایەتی هیچ
حکومەتێکی ناوەندی نیە بەلکوو بزووتنەوە هەۆلدەدات تێکۆشانی
سەروەریسازی چینو توێژی گەل لەراستای دۆزینەوەی رێگا حەلێکی
دێمۆکراتیک و ئاشتیخوازانەی پرسی کورد لە رۆژهەالتی کوردستان ئۆرگانیزە
بکات ،هەر بۆیەشە لەبەر تیشکی ئەم خوێندنەوەیە،
بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی کوردستان بۆ چارەسەرکردنی پرسی
کورد لەرێگای دیالۆگ ئامادەیە ،تابەلکوو لەبەستێنێکی کراوەو مرۆڤانەدا
داهێنەری خەباتێکی تازەبێ .بۆیە لەم راستایەدا بە مەبەستی نێشاندانی
سیمای ئاشتیخوازی و گەیاندنی پەیامی رەواو مافخوازانە لەبەردەم نەیار و
دۆستەکانماند،ا دروشمی روخانی کۆماری ئیسالمی ئێران لەبەرنامەی کاری
سیاسیی بزوتنەوەدا ناگونجێنین .هەرئاواش لەم کاتەدا داوا لە هەموو هێز و
الیەنه سیاسییەکانی بەشدار لەگۆرەپانی خەبات دەکەین ،کە دروشمی
روخانی کۆماری ئیسالمی لەپرۆگرامی سیاسیو ئەجیندای کار و
چاالکیەکانیان وەالبنێن .بەباوەڕی ئێمە دروشمی روخان نەک هەر
سەرئێشەی بۆ حیزب و الیەنەکان دروستکردوە ،بەڵکوو هۆکارێک بوه بۆ
سەرکوتکردنی خەڵکی کوردستان لەالیەن رێژیمی کۆماری ئیسالمی
ئێرانەوە .بوونی ئەو دروشمەهەلومەرجێکی خوڵقاندوە ،کەبۆ رێژیم بەرواڵەت
رەوا بووە کوردستان بەشێوازێکی دڕندانەبخاتەژێر پەالمار و هەڕەشە.
لەکەشو هەوا و دۆخی نائەمنی کوردستاندا بەرپرسانی رێژیم تەنانەت
لەکوشتنی خەڵکی بێدیفاع دەستیان نەپاراستوە .لەروانگەی ئێمە ئەو
دروشمه بۆته کۆسپ و تەگەرە لەبەردەم خەباتی مەدەنی و نافەرمانی
مەدەنی نەتەوەکەمان لەرۆژهەاڵتی کوردستاندا .بزووتنەوەمان پێوایە
دروشمی روخان دەگەڵ فەلسەفە و شێوازی خەباتی سیاسی و مەدەنی
ناگونجێ .لەبەر تیشکی ئەم خوێندنەوە و لێکدانەوەیەدا بزووتنەوەی
کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی کوردستان دروشمی روخانی نیزامی ئێران لە
بەرنامەی سیاسی هەنووکەیی خۆیدا ناگونجێنێ .و هەربۆیەشە لەپێناوی
نەهێشتنی بەهانەی قەڵغانی ئاسایش و سپەری ئەمنییەتی لەکوردستاندا،
البردنی دروشمی روخاندنی کۆماری ئیسالمی ئێران بەکارێکی پۆزیتڤ
وئەرێنی دەزانین .بەمجۆرەبەهەموو الیەکمان بەستێنی سەرگرتن و
پەرەگرتنی خەباتی تێکڕایی و مەدەنی لەشار و گوندەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستان بەرینتر دەکەین .لەو رێگایەوەخەڵکی زیاتر تێکەڵ بەخەبات دەبن و
تێکۆشان لەژیانی رۆژانەی خەڵکدا رەنگ دەداتەوه .بزووتنەوە پێوایە کار بۆ
سەقامگیرکردنی ئاشتی و ئاسایش ،ئەرکی گشت الیەکمانە ،خەلک لە
کەشوهەوای پر لەئاشتی و ئاسایش دا دەتوانن کار ،کەسابەت ،خوێندن،
گەرانو خۆشگووزەرانی ،سەفەر و هاتووچۆی خۆیان وەک خەلکانی عادی
ئەنجام بدەن ،و لەپال ئەمانەشدا خەلک بەبێ ترس ،چالکی مافخوازانەیان
لەپێناۆ دەستەبەرکردنی مافی خۆبەرێوەبەری خۆجەیی ،واتە چاالکی لەپێناۆ
دەستخستنی سەروەری سیاسی و نەتەوەیی ئۆرگانیزە بکەن.
هەڵوێستی بزوتنەوە بەرامبەر بەسیستمی حیزبیی و ئۆپۆزیسیۆنی کورد لە
رۆژهەاڵتی کوردستان
بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی کوردستان ،خۆی بە دژبەر ،جێگرەوه و
ئاڵترناتیڤی حیزب و رێکخراوەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان نازانێ .هەموو
الیەنەکان دۆست و هاوخەباتی ئێمەن و بۆ سەرخستنی پڕۆژەی
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دەستەبەرکردنی مافی دەسەاڵتی سیاسیی هەموویان بەهاوکار
پێناسەدەکەین .لە سەرەتای راگەیاندن و ئاشکراکردنی تێکۆشان و کردەی
سیاسییدا ،دەستی دۆستیو هاوکاری بۆ الی سەرجەم حیزب و
رێکخراوەکان درێژ دەکەین .لەچوارچێوەی دامەزراندنی پێوەندییەکی پەتەو و
هاوتا لەگەڵ ئەکتەرە سیاسیەکانی رۆژهەاڵتی کوردستاندا ،بزوتنەوەکەمان
هەنگاوی یەکەم هەڵدەگرێ .لەئاستی کوردستانی گەورەدا و لەگەڵ پارت و
رێکخراوی پارچەکانی دیکەدا لەپێوەندی و هاوکاریدا دەبین ،بەاڵم قورسایی
کار و تێکۆشان و پێوەندییەکانمان لەرۆژهەاڵتی کوردستانە.بۆ سەرخستنی
بیرۆکەی کۆکردنەوەی رێکخراو و پارتەسیاسییەکان ئامادەی هاوکاری
بەکردەوەین و لەریزی پێشەوەی ئەو رێکخراوانه دەبین ،کەبۆ خوڵقاندنی
بەستێنی تێکۆشانی هاوبەش هەنگاو هەڵدەگرین.
هەڵویستی بزوتنەوە سەبارەت بە رەوتی خەباتی مەدەنی لەنێوخۆی واڵت
بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی کوردستان ،لە چوارچێوەی ستڕاتیژی
خوڵقاندنی هەلومەرج و دەستەبەربوونی سەروەری سیاسی و باوەڕی قووڵ
بە رێگاچارەی سیاسی ،شێوازی “خەباتی مەدەنیو نافەرمانی مەدەنی”،
بە گونجاوترین شێوازی خەبات بۆ ئێستای کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
دەزانێ .کەڵوەرگرتن لە مێتۆدی ئاماژەپێکراو بەشێوەیەکی ئامانجدار و پالن بۆ
داڕێژراو دەرفەت و هەلومەرجی گونجاو بۆ دیالۆگی نێوان کورد و دەسەاڵتی
ناوەندی دەخوڵقێنێ .بزوتنەوەکەمان دەسکەوتەکانی رەوتی هەنووکەیی
خەباتی مەدەنی لە رۆژهەالتی کوردستان بەرز دەنرخێنێ ،بەاڵم ئەم رەوتە
توانا و وزەی چارەسەرکردنی پرسی کوردی نییە .لەروانگەی بزوتنەوەی
کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی کوردستانەوە خەباتی ناسراو بەخەباتی مەدەنی لە
رۆژهەالتی کورستان پڕش و باڵوەو بەگوێرەی لێکدانەوەکان ناتوانێ واڵمدەری
پرسی ناسنامەی نەتەوەکەمان بێت .لەئەگەری تێکەڵبوونی ئەکتەرە
سەرەکییەکانی خەبات بەبزوتنەوەی نێوخۆیی ،بەستێنی تێکۆشان دەگوڕێ و
باڵی نەتەوەیی سووکانی رەوتی تێکۆشان بەدەستەوەدەگرێ .بزوتنەوەلەژێر
تیشکی لێکدانەوه و پێداچوونەوه لەسەر چۆنایەتی و چەندایەتی جووالنەوەی
نێوخۆیی خەڵکی کوردستان ،بۆ گواستنەوەی داواکارییەکانی لەئاستی
سینفی بۆ ئاستی نەتەوەیی تێدەکۆشێ .و هەولدەدات سەقفی متالەباتی
بزوتنەوەی مەدەنی لە داخوازگەلی سێنفیو چەنددەنگی وە پەرشو بالویی
هەنووکەیی ،بەرەۆ ئاستی داخوازگەلی گشتی و سەروەریخوازی نەتەوەیی
دەرباز بکات و لەم راستایەشدا ،داوا لە گشت چاالکوانو نیهادگەلی
گۆرەپانی خەباتی مەدەنی دەکات کە فەعالییەت و چاالکی خۆیان لەژێر
سەقفی درووشمی “ هەموو پێکەوە و یەکدەنگ بەرەۆ چەسپاندنی ئەسلی
سەروەری سیاسی نەتەوەییمان” ئۆرگانیزە بکەن.
لەژێر چەتری تێکۆشان بۆ دەستەبەربوونی مافی سەروەری سیاسی و
جواڵنەوەی گەڕانەوەبۆ بنەمافیکریەکانی کۆماری کوردستاندا ،دەرفەت و
هەلومەرجی گونجاو بۆ سەرجەم بزوتنەوه رەنگاوڕەنگەکانی دیکه دێتەکایەوە.
هەڵویستی بزوتنەوە بەرامبەر بە جواڵنەوەی سەوزی ئێران و مەلمالنەی
نێوان دوو باڵی فەرمانڕەوای کۆماری ئسالمی ئێران
ئەگەرچی بزوتنەوەی سەۆز بەرەو کزی چووە ،بەاڵم بەتەواوەتی لەپەلوپۆ
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نەکەوتوە .بزوتنەوی سەوز درێژەی ئەو زنجیره بزوتنەوە و ناڕەزایەتیانەیە ،کە
رەگ و ریشەی بۆ سەردەمی شۆرشی مەشرووتە دەگەرێتەوە .بزوتنەوەی
ناوبراو خاوەنی گووتار و پەیامێکی چەند الیەنەیە ،بەاڵم دەکرێ وەک
بزوتنەوەیەکی لیبراڵ دێمۆکڕاتیک پێناسە بکرێت .زۆربەی داواکاری و
ویستەکانی بزوتنەوەی سەوز لە بیرۆکەی لیبراڵیستی دا جێدەکرێنەوە .لەو
بارەوه دەکرێ ئاماژەبه مافه سرووشتیەکانی وەک :مافی ژیان ،ئازادی،
خاوەنایەتی ،پاراستنی مافی هاوواڵتیەتی،سەرکەوتنی کەرتی تایبەتی
بەسەر گشتیی و هتد بکەین ،کە هەوێنی باوەڕی لیبراڵیزم پێکدێنن.
نێوەرۆک و هەوێنی داخوازییەکانی بزوتنەوەی سەوز و الیەنگرانی ئەو رەوتە
بەشێوەیەکی رێژەیی لە گەڵ بنەماکانی لیبراڵیزم دەگونجێن .داخوازی و
داواکارییەکان لەئاستێکی گشتیدا بریتین له ئازادی ،بوونی ئەگەر و مافی
وەک یەک بۆ بەشداربوون لەپڕۆسەی سیاسی ،دەسەاڵتی خەڵک،
دابەشکردنی دەسەاڵت و هەوڵدان بۆ دامەزراندنی دەوڵەتی یاسا .بەباوەڕی
ئێمه بزوتنەوەی سەوز لەگەڵ ئەوەشدا کە خاوەنی تایبەتمەندی
لیبراڵدێمۆکڕاتیکە ،بەاڵم ناکرێ بە جواڵنەوەیەکی خۆڕسک پێناسە بکرێ.
بزوتنەوەی ئاماژەپێکراو هەڵگری پاشخانێکی مێژووییە ،کە لە سەردەمی
مەشرووتە تاکوو ئەمڕۆ بەتێکەاڵوبوون لەگەڵ کولتوور و داب و نەریتی ئێرانی و
سوننەتی داڕشتنی سیاسەت لەئێراندا جۆشکراوە .ئەو
بزوتنەوەیه هەڵقواڵوی لیبراڵیزمی دۆکترینالە،کە جۆرەکولتوورێکی سیاسی
بەرهەم هێناوە .ئەو کولتوورە بەخوڵقاندنی بەستێنی گونجاو ،لەسەر
پێکهاتەو نێوەرۆکی لیبڕاڵیزمی دێموکراتی ئێرانی (لیبراڵی ،نەتەوەیی ئایینی
و چەپی مام ناوەندەی) کاریگەری هەبوە.
بزوتنەوەی کۆماریخوازی لەسەر ئەوباوەڕەیە،کە رێبەڕانی بەناو بزوتنەوە
لەهەوڵدان ،کە رەوتی جواڵنەوە بەرو گوتاری سەردەمی سااڵنی سەرەتای
سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران بەرنەوە .ئەوان بەهێنانەگۆڕ و
زەقکردنەوەی رەوتی بەناو" پەیڕەوانی خەتی ئیمام خومەینی " ،کەگۆیا
لەالیەن پاوانخوازانەوه لەبیرکراوە ،رووکار و هێڵه سەرەکی و ستراتیژییەکانی
خۆیان بۆ هەموو الیەک ئاشکرا کرد .بەباوەڕی بزوتنەوەکەمان جواڵنەوەی
سەوزی ئێرانی بە هۆی ئەو تایبەتمەندییانەی کەئاماژەیان پێکرا،رەنگە
شایانی پشتیوانی کردن بێت .هۆکاری سەرەکی بۆ ئەو جۆرەپاڵپشتی
کردنە ،سیما و تایبەتمەندی لێبراڵدێموکڕاتیکە .جێگای سەرنجە ،کە
بزوتنەوەی کورد وەک بزوتنەوەیەکی میللیدێمۆکڕاتیک خاوەن ناسنامەی دیار
و پاشخانێکی نەتەوەییه .بزوتنەوەی کورد لەرۆژهەاڵتی کوردستان لەسەر
ئەو تایبەتمەندیە دیار و گرینگە ،پێویستە لەهەموو سەردەمەکاندا ناسنامەو
هەلومەرجی تایبەت بەخۆی بپارێزێ .بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی
کوردستان بەمافی خۆی دەزانێ ،کە لەژێر دروشمی "هەموو
پێکەوەبەرەوەچەسپاندنی بنەمای دەستەبەربوونی دەسەاڵت و سەروەری
سیاسیی نەتەوەکەمان" وەک جێگرەوەو ئاڵترناتیڤی جواڵنەوەی سەوزی
ئێرانی لە رۆژهەالتی کوردستان خۆی پێناسەبکات.
لەتێڕوانینی بزوتنەوەی کۆماریخوازەوە سەرانی جواڵنەوەی سەوزی ئێران،
خوازیاری ئاڵوگۆر لە چوارچێوەی یاسای بنەرەتی ئێران دان .بەواتایەکی
دیکه ئەوان باسێک لەروخان و ئاڵوگۆڕی بنەڕەتی ناکەن .گۆڕانی ئەوان
لەپێناوی مانەوەی نیزام و هێشتنەوەی قەوارەی دەسەاڵتی سیاسیی
ئێران لەشکڵ و فۆرمی هەنووکەیی دایە .ئەوان بەپشت بەستن بەیاسای
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بنەڕەتی واڵت هەوڵی پێکهێنانی ئاڵوگۆڕی رواڵەتی دەدەن .دیارە کە
لەچوارچێوەی ئەو ئاڵوگۆڕانەدا دەستاودەستی دەسەاڵت لەنێوان رێبەرانی
باڵی سەوز و دەسەاڵتدا دەستەبەر دەبێ ،بەاڵم ئاڵوگۆڕێکی کاریگەر و
کارساز نایەتەکایەوە.
نەتەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان دەبێ بەپارێزەوەلەگەڵ بارودۆخی
ئەو بزوتنەوەیه هەڵسوکەوت بکا .تێکەڵبوون بەم بزوتنەوەیە بەمانای
راگەیاندنی شەڕ بەرامبەر بەباڵی کۆنەپارێزی دەسەاڵتدارە ،کەکوردەکان
لەگەڵ چارەنووسێکی نادیار رووبەڕوو دەکا .بزوتنەوەی سەوز لەسەرەتاوە
خاوەنی روانگەی دیار و شەففاف بەرامبەر بە مافی گەالن و یەک لەوان
نەتەوەی کورد نەبووە .بێجگه لەوە لەبەر نادیاربوونی چارەنووسی بزوتنەوەی
سەوز ،تێکەڵبوونی کوردەکان بەو بزوتنەوەیە هەڵگری دواڕۆژێکی روون نییە.
بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی کوردستان ،پەیامی سەرانی بزوتنەوەی
سەوز سەبارەت بەکورد و پرسی نەتەوەیی بەبێ نێوەرۆک دەزانێ.
هەرچەندە جواڵنەوەی سەوز هەڵگری هیچ پەیامێکی پۆزیتیڤ بۆ
نەتەوەکەمان نییە،بەاڵم ئێمه سیاسەتی دژایەتی کردن بەرامبەر بەوان
ناگرینەبەر .لەداهاتوودا لەسەر بنەمای هەڵوێست و روانگەکان سیاسەتی
خۆمان لەگەڵ بزوتنەوەی سەوز دیاری دەکەین .ئێمه پەیام و گەاڵڵەی
داخوازی دەستەبەربوونی دەسەاڵت و سەروەری سیاسیی نەتەوەکەمان بۆ
نەیارەکانیش رەوانەدەکەین (سەۆزەکان و باڵی ئوسوولگەرا) .هەڵوێستی
پشتگیری بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان بەرامبەر بەیەکێک
لەو دوو باڵە پێوەندی بەهەڵوێست و سیاسەتی بەفەرمی ناسینی رەوایی
گەاڵڵەی دەستەبەربوونی سەروەری و دەسەاڵتی سیاسی نەتەوەکەمانەوە
هەیە .بەواتایەکی دیکە ،بزوتنەوەکەمان پشتیوانی لەو باڵە دەکا،
کەبەشێوەی فەرمی ئامادەیە ،رەوایی و بەرحەقی مافی نەتەوەی کورد قبوڵ
بکات.
شووڕای هاوئاهەنگی بزوتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەاڵتی کوردستان
سایتی بزووتنەوە:
www.komarixwaz.com
ئێمێل بۆ پەێوەندی و رەوانەکردنی رەخنە ،تێبینی ،پێشنیار ،وە یان پێوەست
بوونتان بە بزووتنەوەی کۆماریخوازی رۆژهەالتی کوردستان:
b.komarixwazi.r@hotmail.com
info@komarixwaz.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە66 :

بزووتنەوەی یەکسانیخوازی ژنانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071411234572032
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە67 :

بنگەهێ اللش
http://www.kurdipedia.org/?q=201003222055034022
دەستەیا بلند بارەگایێ وێ ل ناڤا باژێرێ دهۆکێ یە و ل ساال  1993ێ هاتیە
دامەزراندن ،هەتا نوکە " "9تایێن سەرەکی هەنە و " "16نڤیسینگەە و ئێک
نوونەری ل دەڤەرا پێشابوورێ هەنە و دگەل گۆڤارا اللش و رۆژناما "دەنگێ
اللش" ژمارەکا زۆرا رۆژنامە و کوڤاران ژ گشت بنگەە و نڤیسینگەهێن وێ ل
سەرانسەری کوردستانێ دەردکەڤن و پێتری " "4هزار ئەندامان هەنە.
سەرچاوە :ئیسماعیل تاهیر  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە68 :

بنکەی ئەدەبی و روناکبیری گەالوێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=200901231618101095
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سەر بەرێکخراوە دیموکراتییەکانی یەکێتیی نیشتمانی کوردستانە و لەساڵی 1996ەوە دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە69 :

بنکەی پەنابەرانی کورد (کیا)
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219193139850
ساڵی  1996دامەزراوە لەالیەن چەند کوردیکی نیشتەجیی شاری لەندەن ،ماوەی سی ساڵ چاالکی
بەردەوام بووە بەبی ئەوەی ئۆفیسی هەبیت ،بەڵکو زیاتر پشتی بە کاری خۆبەخشی دەستەی
دامەزرینەری ریکخراوەکە بەستووە ،وە هەروەها خەرجی ریکخراوەکەش هەر لە ئەستۆی دەستەی
دامەزرینەر بووە .
چاالکییەکانی بنکەی پەنابەرانی کورد ،لە ساڵی  1996و  1997دا زیاتر لە دوو سۆنگەوە بووە:
1هاوکاری پەنابەری کورد بووە لە لەندەن ،چ لەڕیگەی وەرگیڕان و چ لەڕیگەی ئامۆژگارییەوە بۆ ئەوکەسانەی کە تازە دەهاتن ،بە مەبەستی ئاسانکاری بۆ پەنابەران بۆ ئەوەی دابمەزرین و شوینی
خۆیان بکەنەوە لە کۆمەڵگای بریتانیادا.
2لەڕیگەی سازکردنی بۆنەو ئاهەنگە نەتەوەییەکان و ئاهەنگی سەری ساڵ و کریسمس بۆ ئەوخیزانە کوردانەی کە لە لەندەن دەژیان .
ساڵی  ،1999لە بەر زۆربوونی چاالکیەکانی بنکەی پەنابەرانی کورد"کیا" هەوڵدرا بۆ ئەوەی ئۆفیسی
بۆ بگیریت و بواری چاالکییەکان فراوانتر بکریتەوە ،بۆ ئەو مەبەستەش خاتوو "ئاسیا رەمزی" وەک
یەکەمین کۆئۆردینەیتەری خۆبەخش ،ماوەی دووساڵ بە بەردەوامی گوژم و تینیکی زۆری بە
ریکخراوەکە بەخشی .هەر لەم ساڵەشدا یەکەمین کارنامەی ریکخراوەکە لەالیەن کۆمیتەی
بەڕیوەبردنی ریکخراوەکەوە ئیمزا کرا .
ساڵی  ،2000بە بڕیاری کۆمیتەی بەڕیوەبردنی "کیا" بڕیاردرا بە فراوان کردنی بواری چاالکییەکان ،بۆیە
دەستکرا بە کارکردن بۆ الوان و مندااڵنی کورد لە لەندەن ،بۆ ئەو مەبەستەش سەرەتای ساڵی 2001
پرۆژەیەک لەگەڵ ریکخراوی"کوردیش ئەسۆسیەیشن" گەاڵڵە کرا بۆ وتنەوەی وانەی زمانی کوردی بە
مندااڵن و گەنجانی کورد .
هەر لەهەمان ساڵدا مانگنامەی "پەیامی الوان" بەچاپ گەیشت ،ئەم مانگنامەیە تەقەالی بۆ
کۆکردنەوەی الوانی کورد لە لەندەن بوو لە الیەک وە الیەکی دیکە گەیاندنی دەنگی الوان خۆیان بوو،
ئەم پرۆژەیە ئاکامیکی گەورەی لیکەوتەوە ،الوانی کوردی دانیشتووانی لەندەن بە شادی و
پەرۆشییەوە لە ئامیزیانناو هاوکارییان کردین بۆ بە چاپ گەیاندنی  6ژمارە ،هەر ژمارەیەکی بە تیراژی
 2000کۆپی کە بە زمانی کوردی و ئینگلیزی باڵودەکرایەوە .
هاوکات "کیا" چاالکی هاوبەشی لەگەڵ ریکخراوە ئینگلیزییەکانی سنووری "کینزینگتن و چیلسی" و
هەندیک ریکخراوی تری وەک "ڕیفیوجی هاوسینگ ئەسۆسیەیشن" بەشیکی زۆری ریکخراوە
کوردییەکان دا هەبوو ،لەو ریگەیەوە ژمارەیەکی زۆر خانوو و شوین دەستەبەرکرا بۆ کوردیی بی شوین
و ریگای دانیشتووی لەندەن .هەروەها رینمایی کردنی ئەو کەسانەی کە تازە دەهاتنە ئەم واڵتە و
شارەزای سیستمی خویندنی بریتانیا نەبوون لە الیەن "کیا"وە هاوکاری دەکران بۆ بەردەوامبوون لە
بواری خویندندا .
وە سااڵنە بەشداری هەندیک بۆنەو ئاهەنگ و فیستیڤاڵی تری نیو سنووری "کینزینگتن و چیلسی"
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دەکرا و چاالکی دەنویندرا بەتایبەت لە فیستیڤاڵی "پۆرتەبیلۆ"دا ،لەم فیستیڤاڵەدا گرووپی برایانی
زەهاوی و تیپی مۆسیقای مندااڵنی هەڵەبجە و تیپی ریگا رۆڵیکی بەرچاویان بینی لە خستنە رووی
هونەرو کولتووری رەسەنی کوردی .
چاالکیەکی تری گرنگی ئەو سەردەمە بریتی بوو لە پشتیوانی و هاوکاری بۆ دروست کردنی تیپی
مۆسیقای کوردی (ڕیگا) کە کۆمەڵیک هونەرمەندی بەتوانا بەشداربوون تییدا ،وە چەندەها چاالکیی بە
هاوکاری تیپی ریگا لە بۆنەو فیستیڤاڵە گرنگەکانی بریتانیا بەڕیوەچوو ،بۆ یەکەمین جار لە میژووی
کۆمەڵگای کورد لە بریتانیا بەشیک لە بەرهەمی تیپی ریگا دۆکیومینت کرا لە پرۆژەیەکدا بەناوی
"میوزیک ئین زە گرۆڤ" کە چەند گروپیکی جیهانیی تیدا بەشدار بوو ،وە کۆپی ئەم دۆکیومینتە لە
ئەرشیفی "بی بی سی" دا پاریزراوە .
کۆڕی ریزلینان بۆ گۆرانی بیژی کورد کاک حەمەی نیرگز گیرا بە هاوکاریی لەگەڵ دەزگای تابرنەکەڵ و
چەند ریکخراویکی تری کوردیی نیو لەندەن وە بە بەشداری چەند هونەرمەندیکی کورد لەوانە،
گوڵستان پەروەر و شەهین تاڵەبانی و ژاڵە و نەریمان سدیق و تارا جاف و حەمە جاف وە هەروەها
هەردوو هونەرمەندی لیهاتوو و بەناوبانگی کورد ریبوار سەعید و عەلی مەندەالوی .
ساڵی  2002هاوکات کۆمەڵیک چاالکی گەورە بەئەنجام گەیشت لەوانە ،کۆڕی ریزلینانی مامۆستا
هاوار ئەم چاالکیانە بە هاوکاری بنکەی تابرنەکڵ بەئەنجام گەیشتن .
ساڵی  2003بەڕیز دانـــا سەالم پەیوەندی کرد بە ریکخراوەکەوەو وەک کۆئۆردینەیتەری خۆبەخش
هاوکاری فراوان بوون و گەشەکردنی چاالکیەکانی ریکخراوەکەی دا .
ماوەی چوارساڵە"کیا" ئەندامی)(Community Refugee Forumە کە نزیکەی  30ریکخراویجۆراوجۆری گرتۆتە خۆ .
کیا بەشدارە لە پرۆژەی درووستکردنی کۆمیتەی هاوبەشی کوردی کە هەوڵ دەدات هەمووریکخراوەکان لە ژیر یەک کەپردا کۆبکاتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە70 :

بنکەی ژین بۆ بوژاندنەوەی کەلەپووری بەڵگەنامەیی و رۆژنامەوانیی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005310943404339
لە شاری سلێمانی لە ساڵی  2004دا لەالیەن شارەزایانی بواری ئەرشیف و
بەڵگەنامەیی دامەزرێنراوە ،و جگە لە کۆکردنەوە سەدان دەستنووس و
بەڵگەنامە و وێنەی لەبارەی مێژووی میللەتی کورد و ناوچەکە ،هاوکات زیاتر
لە  170رۆژنامە و گۆڤاریی لە لە ناوچوون پاراستوە و زیاتر لە  100کتێبی
ناوازەی نووسەران و زانایانی کوردی بە چاپگەیاندوە .مامۆستا رەفیق ساڵح
بەڕێوەبەری بنکەکەیە ،کە وتویەتی "کارمان لە بنکەکەدا دابینکردنی
سەرچاوەی مێژوویی دەستنووسییە بۆ توێژەران و نووسەران و مێژوونوسان.
ئامانجەکانی بنکەی ژین بریتییە لە کۆکردنەوە ،پاراستن و لە چاپدانەوەی
گۆڤار ،رۆژنامە و باڵوکراوەی کۆنی کوردی یان هی زمانی تری تایبەت بە
کورد.
تەالری بنکەی ژین کۆمەڵگایەکی رۆشنبیری هەمە الیەنە و بڕی  3ملیار و
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 800ملیۆن دیناری عێراقی تێچوە ،و پێکهاتوە لە پێنج نهۆم کە چەندین هۆڵی
تایبەت بە بوارە جیاجیاکانی وەک کتێبخانە ،چاپخانە ،کافتریا و هۆڵی
کۆبوونەوەی  300کەسی ،هەروەها شانۆ و سینەمای تێدایە ،هۆڵی
فێرکردنی زمان ،کۆمپیوتەر و شوێنی کردنەوەی پێشانگا و چاالکییە هونەرییە
جیاجیاکانی تێدایە ،هەروەک شوێنی نووستن و حەوانەوەشی لەخۆگرتووە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە71 :

بنکەی مەقام
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251653341406
لە رێکەوتی  2008 /2 /24لە شاری هەولێر ،لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیری
حکومەتی هەرێمی کوردستان فەرمانی دامەزراندنی درا ،لەالیەن هەریەک
لە هونەرمەندان "باکووری ،حەسەن گەرمیانی ،سەید ئەحمەد رەواندزی،
نایف شێخانی ،عوسمان شارباژێری ،اللۆ رەنجدەر" کاری بۆ کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە72 :

بنکەی هۆشیاری تەندروستی مەمک لە سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271455421194
لەمانگی مایی 2007ەوە دامەزراوە و تاوەکو ئێستا پشکنینیان بۆ هەزاران ئافرەت کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تەندروستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە73 :

بنکەی هێلینا بۆ منداڵە کەمئەندامەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001172031333294
ساڵی  1993دامەزراوە و لە ساڵی  1996بینای تایبەتی بۆکراوە و پێشتر
لەالیەن منداڵپارێزی سویدەوە پشتگیری لێکراوە و لە ئێستاشدا لەالیەن
وەزارەتی تەندروستی حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە پاڵپشتی دەکرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە74 :

بنکەی کەرکوک بۆ چارەسەرکردنی قوربانیانی ئەشکەنجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012032212314164432
بنکەی کەرکوک بۆ چارەسەری قوربانیانی ئەشکەنجە رێکخراوێکە ناحکومیە،
کاردەکات بۆ بۆ بەدەستهێنانی مافەکانی مرۆڤ و گرنگی دەدات بە قوربانیانی
ئەشکەنجەو دەستدرێژی و توندوتیژی لە عێراقدا .هەوڵدەدەن
کەسایەتییەکی بەهێز بۆ ئەو کەسانە بگەڕێننەوە کە لە توندوتیژی و
ئەشکەنجەدان رزگاریان بووە ،ئەمەش لەڕێگەی پێشکەشکردنی هاوکاری
پزیشکی و دەروونی و یاسایی ببێبەرامبەر.
بنکەی چارەسەرکردنی قوربانیانی ئەشکەنجە لەشاری کەرکوک لە ساڵی
 2005دا بەهاوکاری و پشتگیری بنکەی چارەسەرکردنی قوربانیانی
ئەشکەنجەی شاری بەرلین دامەزراوە کە دامەزراوەیەکی ئەوروپییەو
پێشەنگە لە گرنگیدان بەو کەسانەی لە ئەشکەنجەو مامەڵەی خراپ و
جینۆساید رزگاریان بووە .بنکەی کەرکوک یەکەم بنکەی چارەسەرکردنی
قوربانیانی ئەشکەنجە بوو لە عێراقدا .لەوکاتەوە توانیویانە هاوکاری هەزاران
ژن و پیاوو منداڵ بکەن کە تووشی کارەساتی جۆربەجۆر هاتوون لە ژیانیاندا.
کارەکانیان
دابینکردنی هاوکاری پزیشکی و دەروونی و کۆمەاڵیەتی بێبەرامبەر بۆ ئەوکەسانەی تووشی ئەشکەنجە و پێشێلکردنی مافەکانی مرۆڤ بوونەتەوە.
-باشترکردنی الیەنی جەستەیی و دەروونی ئەو کەسانەی سەردانمان
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دەکەن ،هەروەها دووبارە گێڕانەوەیان کۆمەڵگا و خێزانەکانیان.
پێشکەشکردنی چارەسەری پزیشکی و دەروونی و کۆمەاڵیەتی بۆ مندااڵنو کەسوکاری ئەو کەسانەی کە بەهۆی ئەشکەنجە ،کوشتن و جینۆساید و
پاکتاوی نەتەوەییەوە گیانیان لەدەستداوە.
راهێنانەوەی کۆمەاڵیەتی و دەروونی ژنان و مندااڵنی ئەو خێزانانەی کەلەئەشکەنجەو ئەزموونی ناخۆش رزگاریان بووە.
راهێنانی کارمەندانی تەندوستی کە ئارەزوومەندن لە یارمەتیدان وچارەسەرکردنی قوربانیان.
رۆشنبیرکردنی کۆمەڵگا و ئەو کەسانەی خاوەن بڕیارن لە عێراقدا دەربارەیباری نالەباری قوربانیانی.
هەوڵدان بۆ هێنانەکایەی کەشێکی لەبار کە تیایدا تێگەیشتن و رێزگرتنهەبێت بۆ مافەکانی مرۆڤ لە عێراقدا.
سەرچاوە: www.kirkuk-center.org
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە75 :

بنکەی کەلەپوور و هونەری (ئەندێشەی ئەحمەدی خانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012723065175387
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە76 :

باڵک دراگۆنز
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220175343875
لە ساڵی  2006دامەزراوە لەالیەن  5گەنجەوە وە کەم تا زۆر توانیویەتی جێگەی خۆی بکاتەوە لەنێو
دڵی جەماوەردا .ئەم گروپە یەکەم سیدی خۆی لە ساڵی 2006بە ناوی  gangser lifeباڵو کردۆتەوە و
هەر بەو سیدیە ناویان دەر کردوە دوای ئەوە کۆنسێرتێک لە هۆڵی ئؤسکاری شاری سلێمانی کە
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جەماوەرێکی لە رادە بەدەر ئامادەی بوون و پاشان سیدی دووهەمیان بە ناوی  K.U.R.Dیاڵو کردۆتەوە
و پاشان کۆنسێرتێکی تر ئێستاش هەربەردەوامن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە77 :

بەرنامەی خۆراکی جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260926221106
یەکێکە لە رێکخراوە سەرەکییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و لە ساڵی 1963
دا دامەزراوە و بارەگای سەرەکی لە رۆمای پایتەختی ئیتالیایە و چاالکیەکانی
لە زیاتر لە  89دەوڵەتی جیهاندا وەگەڕخستووە و لە دوای راپەڕینی ساڵی
1991یشەوە لقی خۆی لە هەرێمی کوردستان کردۆتەوە .ئەم رێکخراوە
یارمەتی خۆراکی و بەرنامەکانی پێشخستنی ئابوری و کۆمەاڵیەتی لە واڵتە
جیاجیاکاندا پیادە دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە78 :

بەرەی تورکمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201212181708077437
4
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە79 :

بەرەی یەکگرتووی کورد لە ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221203121915
لە ساڵی  2005دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە80 :

بەندیخانەی ئەوین
http://www.kurdipedia.org/?q=201102010924133308
3
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە81 :

بەڕێوەبەرایەتی هۆشیاری مین
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271125091171
لە ساڵی 1999وە دامەزراوە و لە بواری هۆشیاریی مین و مین هەڵگرتنەوە کاردەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە82 :
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بەڕێوەبەرایەتیی چاکسازیی کۆمەاڵیەتیی گەورانی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200905271335221777
لە ساڵی ( )1997دامەزراوە ،ئەو بەڕێوەبەرایەتییە هەموو ئەو سزادراوانە لە خۆ دەگرێت کە بەهۆی
هەڵە و دەرچوونیان لە بەندەکانی یاسا ،رووبەڕووی یاسا دەبنەوەو لە رێگەی دادگاوە هەر سزادراوێک
بەپێی تاوانەکەی سزای بەسەردا دەدرێت و دواتر رەوانەی ئەم بەڕێوەبەرایەتییە دەکرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە83 :

بەڕێوەبەرایەتیی فڕۆکەوانیی کشتوکاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281648501222
سەربە بەڕێوەبەرایەتیی کشتوکاڵی سلێمانییە و ساڵی  2005دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حوکومی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە84 :

بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کاروباری مین
http://www.kurdipedia.org/?q=201001040122553080
لە مانگی تشرین یەکەمی ساڵی  1988لەژێر ناوی (بەڕێوەبەرایەتی مین
هەڵگرتنەوە) وەک بەشێک لەناو دیوانی وەزارەتی مرۆڤایەتی و هاوکاری لە
ئیدارەی ئەو کاتەی سلێمانی دامەزرا بۆ هاوکاری و هاریکاری رێکخراوی
UNOPS-MAPلە ماوە بوونی  UNلە کوردستان دا کارەکان لەالیەن ئەوانەوە
بەهاوکاری بەڕێوەبەرایەتی بەڕێوە دەچوو لەگەلڕ ئەوەشدا ئەو
بەڕێوەبەرایەتی یە هەوڵەکانی خۆی چڕکردەوە بۆ بەخۆماڵی کردنی
بەڕنامەکە و ئەو هەواڵنەش دامەزراندنی رێکخراوی پیرمام و باواجی و
هۆشیاری لێکەوتەوە کە لە ئێستادا جێپەنجەی کارەکانیان لەبواری پاکسازی
مین و تەقەمەنی دا دیار و بەرچاوە.
دوای نەمانی  UNیش لە عێراق و کشانەوەیان لە بواری بەرنامەی چاالکی
مین بەشێوەیەکی راستەوخۆ بەرنامەکە لەڕووی راپەراندنی کارەکانەوە
لەالیەن حکومەتی هەرێمەوە سەربەست کراو بۆ ئەو مەبەستەش
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(بەڕێوەبەرایەتی مین هەڵگرتنەوە) زیاتر فراوان کراو لە ساڵی 2004ەوە بوو بە
(بەڕێوەبەرایەتی گشتی کاروباری مین) کە راستەوخۆ سەر بە وەزارەتی
پەیوەندی و هاوکاری سەر بە ئیدارەی سلێمانی بوو ،دوای یەکگرتنەوەی
هەردوو ئیدارەی سلێمانی و هەولێر جارێکی تر (بەڕێوەبەرایەتی گشتی
کاروباری مین) خرایە ژێر چاودێری (وەزارەتی هەرێم بۆ کاروباری دارایی و
ئابووری) مانگی تەمووزی ساڵی  2006ەوە ،تا ئێستاش بەرنامەکە بەو جۆرە
بەردەوامە کە لە رووی ئاماری کاری راپەراندوە بەرهەمی چاالکیەکانی
پاکسازی و هۆشیاری زۆر زیادی کردووە لەگەشە سەندنە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی کاروباری مین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژینگەپارێز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە85 :

بەڕێوەبەرێتی چاالکی هونەری زانکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081210510272123
ساڵی  1971بەڕێوەبەرێتی چاالکی هونەری زانکۆ کرایەوە و ئەندامەکانیشی بریتی بوون لە قادر
کوردی ،ئەنوەر توفی ،ئەنوەر قەرەداغی ،سمکۆ عەزیز ،پاشانیش ئەحمەد ساالر ،شەماڵ
صائیب..هتد .یەکەم بەرهەمیشیان درامای تەلەفزیۆنی (اللۆ کەریم)بوو ،هەروەها لەبەرهەمە شانۆییە
دیارەکانیشیان (ئۆتێلۆ)بوو لە نوسینی (شکسپیر) و وەرگێڕان ودەرهێنانی (ئەحمەد ساالر) .ئەم
بەڕێوەبەرێتییە لە هەموو بەشەکانی هونەر پێکهاتبوو ،جێگەی باسیشە بە وتەی هونەرمەند ئەنوەر
قەرەداغی یەکەم ستۆدیۆی دەنگ کە لەشاری سلێمانی کرابێتەوە سەربەم بەڕێوەبەرێتییە بووەو
لەساڵی  ،1971خانوویەکیشی بۆ بەکرێگیرابوو ،یەکەم گۆرانیش کەتیایدا تۆمارکرابێ گۆرانی (جادە
چۆڵ و سێبەر بوو)ی قادر کابان بوو.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان) سەبارەت بە (بەڕێوەبەرێتی
چاالکی هونەری زانکۆ) لە15:06:12 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە86 :

بەڕێوەبەرێتی هونەری شانۆ لە سلێمانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012081409332172136
لە ساڵی 2005دامەزراوەو یەکەم بەرێوەبەریشی هونەرمەند(میدیا رەوف)بووە ،کەناسراوە بە (هیوا
رەوف) .هەروەها یەکەم بەرهەمی شانۆیشی بریتی بووە لە شانۆیی (هێشتا قسەکانمان
تەواونەکردووە) نوسین و دەرهێنانی (گەزیزە) لەرۆژی  2006/3 /31-27پێشکەشکراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان) سەبارەت بە (بەڕێوەبەرێتی
هونەری شانۆ لە سلێمانی) لە15:11:51 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە87 :

بەڕێوەبەرێتیی فێرکردنی گەورە لە گەرمیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271128061172
لە 15ی فێبریوەریی ساڵی 2002دا دامەزراوە و سەر بە بەڕێوەبەرێتیی گشتی پەروەردەی گەرمیانە
کە ئەویش سەر بە وەزراەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە88 :

پاراستن
http://www.kurdipedia.org/?q=200911011921282170
دەزگایەکی هەواڵدەرییە و سەربە پارتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
هەواڵدەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە89 :

پارتی ئازادی و دێمۆکراسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101112123762286
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە90 :

پارتی ئازادیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102310020723923
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە91 :

پارتی ئازادیی کوردستانی ئێران  -پاکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042510201656913
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لە پاک جیابوونەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە92 :

پارتی ئاشتی و دیمۆکراسی- BDP
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081559433421
یان ب.د.پ (بە کورمانجی ،: Partiya Aştî û Demokratiyêبە تورکی : Barış
)ve Demokrasi Partisiپارتێکی سیاسی لە باکووری کوردستان و واڵتی
تورکیا کە هاوکات لەگەڵ داخستنی پارتی کۆمەڵگای دیمۆکراتیک دامەزرا.
ب.د.پ لەسەر ئەگەری داخستنی پارتی کۆمەڵگای دیموکراتی لە 3ی ئایاری
 2008دامەزرا .لە یەکەمین کۆنگرەی ئاسایی بدپ ،کە لە 7ی ئەیلوولی
 2008لە ئامەد بەڕیوە چوو ،شارەداری پێشووی گمگم ،دەمیر چەلیک وەکوو
سەرۆکی گشتی بدپ هاتە هەڵبژاردن.
هێمای ئەم پارتە برتییە لە دارێکی بەڕوو لە سەر زەمینەیەکی زەرد .بەڕوو لە
فەرهەنگی کوردەواریدا نیشانەی خۆراگری و سووربوون و سەربەرزییە.
نەجمەدین غواڵمی ،سترانبێژی کورد لە بەندێکی گۆرانییەکی خۆی دا
دەڵێت :دار بەڕووم ،گەر بێن بۆ بڕینم بە گژی تەور دا دەچم.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە93 :

پارتی بەرخودانی رۆژئاوای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061407189372
لە ساڵی  1999دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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رێکخراو:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رامیاری
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە94 :

پارتی چارەسەری دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221191115899
کورتکراوەکەی پەچەدەکەیە ،ساڵی  2003دامەزراوە و تا ئێستا مۆڵەتی
فەڕمیی کارکردنی لە هەرێمی کوردستاندا نییە ،بەڵکو تەنها مۆڵەتی
کارکردنی لە حکومەتی ئێراقییەوە هەیە و بەشداریشی لە هەڵبژاردنەکانی
ئێراق کرد ،بەاڵم هیچ کورسیەکی لە پەڕڵەمانی ئێراق بەدەست نەهێنا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە95 :

پارتی چەپی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021256002198
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە96 :

پارتی دیموکراتی کورد لە سوریا  -الپارتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122313132963489
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ساڵی  1957لەالیەن مەال مستەفا بارزانییەوە دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە97 :

پارتی دیموکراتی کوردستانی تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122120014187135
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە98 :

پارتی رەفای ئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112520213273914
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە99 :

پارتی ژیانی ئازادی کوردستان  -پژاک
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221185858895
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پارتی ژیانی ئازادی کوردستان (پژاک یان ) PJAKگروپێکی چەکداری کوردیی
نەتەوەییە کە بنکە سەرەکییەکەی لە باکووری عێراق (باشووری کوردستان)ە
و چەندین هێرشی کردۆتە سەر پارێزگای کوردستان لە ئێران و ناوچە
کوردنشینەکانی تر.
پژاک ئەندامی کۆنفیدراسیۆنی دیموکراتیی کوردستانە (کۆما چڤاکێن
کورستان) ، - KCKکە هاوپەیمانێتیەکی گروپە نایاساییە کوردەکان و
کۆمەڵەکانە و لەالیەن ئەنجومەنێکی جێبەجێکاریی
هەڵبژێردراوەوەسەرکردایتی ئەکرێت .پەکەکەش ،کە لە الیەن چەند دەوڵەت
و دامەزراوەیەکەوە لەسەر ئاستی جیهانیی – لەوانە ئەمریکا ،ناتۆ و یەکێتی
ئەوروپا ،بەدامەزراوەیەکی تیرۆریست لە قەڵەم دراوە ،ئەندامی  KCKیە.
بەپێی وتارێکی نوێی نیویۆرک تایمس پژاک و پەکەکەبەئەگەرێکی زۆر
یەکێکن ،و یەک ئامانجیان هەیە :هەڵمەتی شەڕ بۆ دەستکەوتنی ئۆتۆنۆمی
و مافەکانی کورد لەئێران و تورکیا .سەرکردایەتییان هاوبەشە ،هەروەها
لۆجستیک و وەفادارییان بۆ عەبدولاڵ ئۆجەالن ،سەرکردەی پەکەکەکە ئێستا
لە ئیمرالی زیندانییە.
سیاسەت و پێکهاتە:
سەرکردەی ئێستای رێکخراوەکە حاجی ئەحمەدییە .بەگوێرەی واشینگتۆن
تایمس ،نیوەی ئەندامانی پژاک ژنن ،زۆرێک لەوانە لە تەمەنی
هەرزەکارییدان ،و یەکێک لەو ژنانەی کەلەئەنجومەنی سەرکردایەتییە،
گولستان دوگانە کە دەرچووی بەشی دەرونناسییە لە زانکۆی تاران.
ئەمەبەپێی ئەو راستییەی کەپژاک پشتگیرێکی بەهێزی مافەکانی ژنانە.
پژاک بڕوای وایەژنان ئەبێت رۆڵی بەهێزی خۆیان ببین لەدەسەاڵتدا و
یەکسان بن لەگەڵ پیاودا لەپلەکانی سەرکردایەتییدا.
پژاک ئەندامی کۆنفیدراسیۆنی دیموکراتیی کوردستانە(کۆما چڤاکێن
کورستان  KCK).ژمارەیەک لە گروپ و کۆمەڵەکوردییەکان و لەژێر چەتری KCK
ەی دان ،کە لە الیەن کۆمیتەیەکی هەڵبژێردراوی جێبەجێکارییەوە
سەرکردایەتی دەکرێت . KCKی بەرپرسە لە چەند بڕیارێک و زۆر جار
لەجیاتی ئەندامەکانی لێدوانی رۆژنامەنووسی ئەدات .پژاکیش چەند
بەشێکی هەیە .باڵی سەربازیی پژاک ناوی رێکخراوی هێزەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستان (هێزێن رۆژهەاڵتا کوردستان  – HRK).پژاک باڵێکی ژنانیشی
هەیە ،تایبەتەبەکارکردن بۆ بەرژەوەندی ژنان لەناو گروپەکەدا و بەرژەوەندی
ژنان بە گشتی ،ناوی ئەم باڵەیەرجەریکایە.
وەکو ئامانجە هەنووکەییەکانی پەکەکە لە تورکیا ،سەرکردەکانی پژاک ئەڵێن
ئامانجە درێژخایەنەکانمان دامەزراندنی هەرێمێکی ئۆتۆنۆمە بۆ کورد لەناو
دەوڵەتی ئێراندا .بایەخی تایبەتیان لەسەر البردنی دەوڵەتی دینییە لە ئێران و
دانانی حکومەتێکی دیموکرات و فیدراڵ لەجێگەکەی ،کەتیایدا خود-کارگێڕی
بۆ دەستەبەر کرێت بۆ هەموو کەمینەنەتەوەییەکانی ئێران ،بە عەرەب و
ئازەری و کوردییشەوە.
پێکدادانی چەکداریی و دەستگیرکردنەکان:
لە تۆڵەی ئەو  10کوردەی لە خۆپیشاندانەکەی ماکۆ لەالیەن هێزە
ئەمنییەکانی ئێرانەوە کوژران ،لە 3ی ئەپریلی  2006دا ،پژاک  24ئەندامی
هێزەئەمنییەکانی ئێرانی کوشت .لە10ی ئەپریلی  7 ،2006ئەندامی پژاک لە
ئێران دەستگیر کران ،بە گومانی ئەوەی کەبکوژی  3کەسی
هێزەئەمنییەکانی ئێران بن .جیهان نیوس ئەیجنسیی چاپی ئەستەمبوڵ
باس لە کوژرانی زیاد لە  120ئەندامی هێزەئەمنییەکانی ئێران دەکات لە
 2005دا لەالیەن پژاکەوە.
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پژاک لە 8ی مەی  2006لە کرماشان بۆمبێکی تەقاندەوە و بووەهۆی بریندار
بوونی  5کەس لەناو بینایەکی دەوڵەتییدا.
لە شەش مانگی یەکەمی 2006دا ،هێزەئەمنییەکانی ئێران چەند جارێک
رووبەڕووی گەریالکانی پژاک بوونەتەوە لەسەر سنوور و ناو خاکی ئێراندا.
لەوکاتەوە ،کەناڵی هەواڵی ئەمریکی  MSNBCباس لەوە دەکات کە سوپای
ئێران بەدرێژایی سنوور بۆمبارانی بۆ سەر دێهاتە کوردییەکانی ناو خاکی
عێراق – کە لەالیەن ئەمریکاوە دەستی بەسەردا گیراوە ،دەست پێکردووە،
ئەمە لە کاتێکدایە بە وتەی خۆیان مەبەستی سەرەکییان چەکدارانی پژاکە.
ژمارەیەک خەڵکی سیڤیل کوژران .پژاک بانگەشەی ئەوە دەکات کە
گەریالکانی لە ناو خاکی عێراقدا چاالکی شەڕ دەکەن ،لە ئۆگەستی ،2007
کاریان کرد بۆ خستنەخوارەوەی هەلیکۆپتەرێکی سەربازیی ئێرانی
کەخەریکی بۆمبارانی ناوچەکەبوو.
پەیوەندی بە دەوڵەتی ئەمریکا و پێکهاتەی سەربازیی:
پژاک زۆر نزیکە لە پارتی کرێکارانی کوردستانەوە (پەکەکە ،پێیشی دەڵێن
کادەک ،کۆنگرەی گەل و) ، KGKکە بە رێکخراوێکی تیرۆریستی بیانی
لەالیەن وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاوە لە قەڵەم دراوە.
لە 16ی ئەپریلی  ،2006دێنیس کەسینیچ-ی ئەندامی کۆنگرێسی ئەمریکی
نامەیەکی بۆ جۆرج دەبلیو بوش نارد تیایدا بیروبۆچوونی خۆی دەبڕیبوە کە
دەبێ ئەمریکا پشتگیری و هاوکاری پژاک بکات چونکە پژاک لەناو خاکی
عێراقدایە و عێراقیش لەژێر دەسەاڵتی هێزەکانی سوپای ئەمریکادایە.
لە نۆڤەمبەری  ،2006سیمۆر هێرشی رۆژنامەنووس لە "زەنیویۆرکەر"،
پشتگیریی ئەم بۆچوونەی کرد بەوەی کەسوپای ئەمریکا و ئیسرائیلییەکان
هاوکارییان دەکەن لەرووی ماددیەوە ،راهێنانیان پێ دەکەن و زانیارییان
دەدەنێ لەسەر ئامانجەکانیان ،بەمەبەستی دروستکردنی فشارێکی
ناوخۆیی لەسەر ئێران.
ئەمەلەالیەن ئەمریکا و پژاکیشەوەرەتکرایەوە .لەچاوپێکەوتنێکدا لەگەڵ
"سلەیت مەگازین" لە جونی  ،2006وتەبێژی پژاک ئیحسان وریا لێدوانێکی دا
کە"پژاک خۆشحاڵ دەبوو ئەگەر بەکرێگیراوی ئەمریکا بووایە ،و نائومێدەلەوەی
واشنتۆن تا ئێستا هیچ پەیوەندییەکی پێوەنەکردوون ".وتارەکەی "سلەیت"
بەردەوامە ،باس لەوە دەکات پژاک هیوادارە لەالیەن ئەمریکاوە یارمەتی
بدرێت و کاری لەگەڵدا بکات بۆ لە کارالدانی دەوڵەتی ئێران ،بەو شێوەیەی
هاوکاری حزبە کوردییەکانی کردوەلەعێراق بۆ لە کارالدانی دەوڵەتی عێراق
لە ماوەی سااڵنی پێشووی جەنگی عێراق.
لە ئۆگەستی  ،2007سەرکردەی پژاک سەردانی واشنتۆن دی.سی کرد بۆ
دەستخستنی یارمەتی ئاشکرای زۆرتری ئەمریکی لەهەردوو رووی سیاسی
و سەربازییەوە ،بەاڵم دواتر ئاشکرای کرد کە چەند پەیوەندییەکی سنوورداری
لەگەڵ بەرپرسەکانی واشنتۆندا کردووە .یەکێک لە بەرپرسە بااڵکانی پەکەکە
لە لێدوانێکدا لە کۆتاییەکانی  2006رایگەیاند " ئەگەر ئەمریکا پژاکی بەالوە
پەسەند بێت ،ئەبێت پەکەکەشی بەالوەپەسەند بێت" بەئاماژەدان بۆ ئەو
هاوپەیمانێتییەی لە نێوان ئەو دوو گروپەدا هەیە و هەروەها ئەندامێتییان لە
کۆنفیدراسیۆنی دیموکراتیی کوردستان– KCK.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە100 :

پارتی سەربەخۆیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110516405710577
لە ساڵی  1990لە سەر بنەمای سەربەخۆییخوازی بۆ کوردستان دامەزراوه،
ئامانجی سەربەخۆیی کوردستان و دامەزرانی دەوڵەتی نەتەوەیی
کوردستانە .لەگەڵ ئەوەش کە ئامانجێ ئێمە سەربەخۆیی کوردستانە ،لە
ئەگەری روخانی رێژیمە داگیرکەرەکانی کوردستان ،ئەوە خەڵکی کوردستانە
کە لە رفراندۆمێکی ئازاد دا داهاتووی خۆیان دیاری دەکەن.
ئێمە پێمانوایه:
کورستان واڵتێکە بە پێی نە خشە ی ئیمپریالیستی دوای جە نگی جیهانی
یە کە م داگیر ودابە ش کراوه .ئە وداگیر و دابە ش کردنە لە شێواز و فۆرمی
سە ر بازی ،سیاسی ،ئابووری و فە ر هە نگیە وە بە ر چاوە ولە رێگای رژیمە
داگیر کەرەکانی تورکیا ،ئێران ،عێراق و سوریە وە هەتا ئێستەش درێژەی
هەیه.
کوردستان یک واڵت و کۆرد یک نەتەوەیە .ئەم سنوورە دەستکرانەی
هەنووکیی بە فەڕمی ناناسین.
خەبات لە کوردستاندا ،خەباتی رزگاریخوازی یەکجاریە وناکۆکی سەرەکی
ناکۆکی بەینی نەتەوەی کورد و داگیر کەرانی کوردستانە.
خە باتی رزگاریخوازی نەتەوەی کورد ،خەباتێکە ئینسانی ،ئازادیخواز،
دیموکراتیک وپێشکەوتوو ،خەباتێکی یەکسانیخوازە دژ بە دواکەوتویی وکۆنە
پەرەستی و چەوسانەوەی ئینسان بە دەستی ئینسان.
خەباتی رزگاریخوازی یەکجاری و رەهایی نەتەوەی کورد ،تێکۆشانێکی بەر
هەق و ئینسانیە و لە هەمان کاتدا تاکە رێگای خەباته.
پشتیوانی بزوتنەوەکانی دژی داگیرکەرانی واڵتەکەمان دەکەین ،بە پالتفورم و
تایبەتمەندی نەتەوەیی خۆمانەوه .ریفراندۆم لە کوردستان یەکێ لە خاڵە
سەرەکیەکانی ئەو پالتفۆرمەیە.
خەباتی سیاسی ،مەدەنی و دیپلوماسی بە رەوا و بە خەباتی خۆمانی
دەزانین.
هەوڵ دەدەین بۆ گەڕانەوەی مافی بریاردانی خەڵک ،کە بە درێژایی مێژو لێی
زەوت کراوه ،لە رێگای ریفراندومەوە بکەینە کولتورێکی کۆمەاڵیەتی.
الیەنگری یەکسانی رەگەزین لە هەموو بوارەکانی ژیان لە کۆمەڵگادا.
بڕوامان بە پاراستنی مافی منداالن ،لە چوارچێوەی کۆنواسیونی مافی
مندااڵنی نەتەوەیەکگرتیوەکان ،هەیە و هەوڵی بۆ دەدەین.
بڕوامان بە پلورالیزمی سیاسی هەیە.
الیەنگری برایەتی نەتەوەکانین و هەوڵ بۆ ئاشتی جیهانی دەدەین.
بڕوامان بە یەکسانی ژن و پیاو هەیە و خەباتی بۆ دەکەین.
بڕوامان بە ژینگەپارێزی هەیە و هەوڵی بۆ دەدەین.
ئێستاش لە سەدەی 21یەکدا بە پێی ئەو زوڵم و زۆر و تاوانانەی بەرەنبەرمان
دەکرێت والتەکەمان کۆلۆنیە و بگرە لە کۆڵونیش زیدەترە.
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لە کوردستان نەک هەر مافی مرۆڤ ،بەڵکە مەوجودیەت و ناسنامەی
نەتەوەییشمان هەرەشەی فەوتانی لە سەرە.
لە مێژوی واڵتانی کولونی ،داگیرکەران تەنیا تاالنی هێزی کار و داهات و
سەرچاوە داراییەکانیان کردووە ،بەالم لە والتی داگیرکراوی ئێمەدا بێجگە لە
تااڵن تەنانەت کوشتنی بەکۆمەڵ ،ژینوسایدو لە بەین بردنی کولتور،مێژوو،
خاک زۆر ئاساییە.
بۆ وێنە:
قەتڵ وعامی کوردانی دەرسیم لە کاتی دەسەاڵتی ئەتاتورک.
راگواستنی کوردان لە جێگا و رێگای خۆیان.
ئینکار و بێناسنامە کردنی کوردان لە رۆژئاوا (سوریا) بە شیوەیەک نەتوانن
خاوەنی ماڵ و دارایی خۆیان بن .
ئینکاری نەتەوەی کورد لە تورکیا و ناسینیان وەک تورکی کێوی.
کارەساتی هەلەبجه.
وێرانکردنی زیاتر لە  4000گوندی والتەکەمان .
کارەساتی شومی ئەنفال.
بە عەرەب و فارس و تورک کردنی ناوچەکانمان .
کارەساتی قاڕنێ و قەاڵتان.
جیهادی دژی نەتەوەی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان.
بۆمبارانی شیمیایی شاری سەردەشت.
ئێعدامی یەک لە دوی یەکی رۆڵەکانی والتەکەمان لە رۆژهەاڵتی کوردستان .
وێرانکردنی ژینگە بە چەکی قەدەغەکراو .
دواکەوتوویی ئابووری
لەگەڵ ئەم هەموو تاوانە ئاشکرایانەی کە بەرانبەر بە نەتەوەی ئێمە دەکرێت،
هەتا ئێستا هیچ ئاڵترناتیڤ یان پالدفورمێک لە الیەن یوئێن و باقی
دەسەاڵتدارانی جیهانەوە کە خۆیان بە النکەی دیموکراسی و مرۆڤدۆستی
دادەنێن بۆ رزگاری ئەم نەتەوەیە پێشکەش نەکراوە.
ئێستاش کوردستان لە ژێر ئەم بارە نالەبارانەدا دەناڵێیێ .
دەرسەدێکی یەکجار زۆر لە خەڵکی ئێمە بێکاره ،ژنان کە نیوەی کۆمەڵگان
نزیکەی تەنیا 10لە سەدیان لە کاردان ،رێژەی بێکاری پیاوان دەگاتە زیاتر لە
25لە سەد.
گەنجان
رێژەیەکی یەکجار زۆر لە گەنجان بێکارن.
زۆربەی ئەو گەنجانەی خوێندن و زانکۆیان تەواو کردوە ،یان بێکارن یان بە
کارێکی الوەکی لە خوێندنەکەی خۆیانەوە مەشغوڵن .
بەشیکی زۆر لە گەنجان لە بەر بێدەرامەدی ناتوانن خێزان پێک بهێنن .
ناوەندی بارهێنا و ناوەندی تەفریحی و وەرزشیان زۆر کەمە .
رادەی گیرۆدەبوون بە مادە بێهۆشکەرەکانەوە لە کۆمەڵگا دا بەگشتی و لە ناو
گەنجاندا بەتایبەتی لە زیاد بوندایە .دەسەاڵت خۆی لە رێگای دەست و
پێوەندەکانیەوە بە شیوەی بەرنامەی داڕێژراو پەرە بە باڵوبوونەوەی ئەم
دیاردەیە دەدات(.رۆژهەاڵتی کوردستان بەتایبەتی)
بێ هیوایی و ناهومێدی لە ناو کۆمەڵگا بەگشتی و لە ناو گەنجان بەتایبەتی
لە پەرەسەندن دایە.
ژنان
بێجگە لە ستەمی نەتەوایەتی ،بە هۆی دەسەاڵتی ئیسالمیەوە ژنان بە
نیوەی پیاو دەژمێردرێن .
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ژنان لە باری کۆمەاڵیەتی ،داهات ،سەرپەرشتی مندااڵن و شوێنی ژیان هیچ
پاڵپشتێکی کۆمەاڵیەتیان نیە.
ئەم هۆیانە وایان کردوە کە ژنان ملکەچی دەسەاڵتی پیاوان بن .
ژنان بەهۆی بێداهاتی خاوەنی پێگەیەکی الوازن لە کۆمەڵگادا .
سااڵنە دەیان ژن لە ژێر پەردەی پاراستنی ناموس دەکوژرێن بە بێ
لێپەسینەوە .
دیاردەی سەنگسار دیاردەیەکی باوە لە کۆماری ئیسالمی ئێران.
منداالن
لەگەل ئەوەی داگیرکەران و بەتایبەت کۆماری ئیسالمی ئێران کۆنوانسیونی
مافی مندااڵنیان واژۆ کردوە بەالم پێشێلکاری ئاشکرای مافەکانیان داکەن.
زۆربەی منداالن خاوەنی دنیای مندالی خۆیان نین .
خوێندن بە زمانی دایکی لە مدرەسەکاندا قەدەغەیه.
مندالی کار لە کۆماری ئیسالمی ئێران دیاردەیەکی ئاساییه.
پاڵپشتی بۆ منداالن لە الیەن دەسەاڵت و کۆمەڵگاوە نیە .
ئالودەبوون بە مادە بێهۆشکەرەکان لە ناو ئەم توێژەشدا روو لە زیادبوونە .
ئازادی سیاسی و کۆمەاڵیەتی
لە کۆماری ئیسالمی ئێران و سوریە ئازادی سیاسی ،کۆمەاڵیەتی ،بیروڕا،
رۆژنامەگەری و میدیا هیچ بوون و مانایەکی نیه.
لە والتی وەک تورکیاش ،لە ژێر زەختی ئوروپاو هێزی ئوپوزیسیونی دەرەوە و
ناوەوەی واڵت ،بە رەواڵەت هەندێ رۆژنامەی کوردی یان تورکی دەنگ ئازاد
هەن کە ئەم رۆژنامانەش رۆژانە بە هۆی دەربڕینی بیروڕای جیاواز دادەخرێن و
نووسەر و خاوەن ئیمتیازەکانیان رەوانەی بەندیخانەکان دەکرێن.
دەسەاڵتی خەڵک وەک نوێنەرایەتی شارەوانیەکان کە بە پێی هەڵبژاردنی
خۆیان هاتونەتە ئاراوە .لە باتی ئەوەی هاوکاری بکرێن ،تەگەرە دەخرێتە
کارەکانیان و دەسبەسەر دەکرێن و رەوانەی بەندیخانەکان دەکرێن .
زیندانەکان لە خەڵکی بێتاوان ئاخنراون و چاالکانی مەدەنی چاوەڕێی
ئێعدامن .
ژینگە
ژینگەی کوردستان لە ژێر سیاسەتی داگیرکەرانەی ئەو رژیمانە رولەفەوتانه.
بە بیانووی ئەحزابی کوردی چیاکانی کوردستان رۆژانە بە چەکی قورس و
قەدەغەکراو بۆمباران دەکرێت .دێهاتەکان چۆڵ کراون و خەڵکی گونداکان
ئاوارە کراون.
بەهۆی ئەم بۆمبارانانەوە ،ئاگر دەکەوێتە چیاکان و ژینگە و لەوەڕگەکان لەناو
دەچن.
بەهۆی نەبوونی پڕۆژەی دروست و زانستی و بەکارهێنانی بە هەڵەی ئاو،
ئاوی کانی و چومەکان روولە کەمبوونه .
دەریاچەی ورمـێ رولە کەمبوون و هەرەشەیە بۆ ژینگە و مەلە رەوەکەکان
ئاو و هەوای ناوچە بەگشتی روو لە گۆڕان دایە و دروستبوونی گێژەڵوکە و
بارینی خۆڵ و تاریکبوونی هەوا لە رۆژدا ،باس لە رەوتی خێرای پیسبوونی
ژینگەدەکات.
ئابوووری
کۆماری ئیسالمی ئێران بە هاوردەکردنی بێ رەویەی دانەوێڵە ،بەربەرەکانێ
لەگەڵ بەروبومی جوتیارانی خۆیی داکات.
تەگەرە دەخاتە پێش فرۆشی دارایی جوتیاران ،بە شیوەی شیاو داهاتەکانیان
ناکڕێت و پشتگیری پێویستیان ناکات.
لەگەل ئەوەی کوردستان دەولەمەندە لە باری کانزاییەوە ،بەاڵم بوونی
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کارخانە زۆر کەم و الوازە ،لە بەراورد لەگەڵ شوێنەکانی تر.
ئیستاش لە دوای شەڕی یەکەمی کەنداو و دانانی هێلی  36و الواز بوونی
دەسەالتی سەدام و لە دواییدا روخانی و گۆرانی هەندی معادالتی سیاسی
لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست .کورد بوە خاوەن نیمچە دەسەاڵتێک لە باشوری
کوردستان .ئەم نیمچە دەسەالتە بە هەموو کەموکوڕیەکانیەوە بوەتە روناکی
و ئاواتی کوردی باقی پارچەکانی دیکە.
داگیرکەران چاوی دیتنی ئەم روناکیەیان نیە ،هەریەکە لە الیەکەوە بەربونەتە
جەستەی الوازی.
تورکیا و ئێران بە هاوکاری سوریە ،بە درێژایی ئەم چەند ساڵە بە بەهانەی
بوونی پارتە کوردیەکان ،بەردەوام بە چەکئ جوراوجۆر و قەدەغەکراو ناوچە
سنوریەکانی باشوری کوردستان بۆمباران دەکەن .بە دەیان کەس کوژراوە و
بە هەزاران کەس ئاوارە بوون ،ژینگە سوتاوە و مال و دیهاتەکان روخاون و
چول کراون ،بە هەزاران ئاژەڵ و پەلەوەر تیاجوون.
تورکیا هەر چەند ماوە بە سەدان هەزار هێزی سەربازی کۆ دەکاتەوە و
هێرش دەکاتە کوردستان.
دەوڵەتی تازە پێگرتووی عێراقیش لەگەڵ ئەوەی خۆی خاونی هیچ
دەسەاڵتێکی ناوخۆیی نیە ،بە درێژایی ئەم چەند ساڵە تەگەرەی خستوەتە
بەر کارەکانی حکومەتی هەرێم و راستەوخۆ شەڕی پێ دەفرۆشێ.
مادەی  140کە مادەیەکی دەستوریە و زیاتر لە 60لەسەدی خەڵکی عێراق
دەنگی پێداوە (گەڕانەوەی ناوچە داگیر کراو و بەعەرەبکراوەکان بۆ سەر
هەرێمی کوردستان) جێبەجێ ناکات و بە مادەیەکی مردوی دەزانێ.
گرێبەستە نەوتیەکان کە بە پێی یاسای نەوت و گازی کوردستانە ،بە نا
یاسایی لەقەڵەم دەدات و هەڕەشە لە کۆمپانیا بیانیەکان دەکات کە خاوەنی
ئەم گرێبەستانەن.
بەرز نەکردنەوەی پلەی ئەفسەرانی کورد لە هێزە ئەمنیەکانی عێراق.
دانەمەزرانی کرێکارانی کورد لە کۆمپانیای نەوتی کەرکوک.
سەرباری هەموی ئەمانەش ،کشانەوەی ناوختی هێزەکانی ئەمریکا پێش
تەواو بوونی ئەرکەکانیان ،جارێکی تر هەرەشەی الوازبوون و لەناوچونی
دەسەاڵتی کوردی دەکات .ئەم کشانەوەیە دەتوانێ ببێتە هۆی ئەگەری
هەڵگیرسانی شەڕیکی ناوخۆیی لە عێراق و بە دەسەاڵت بونەوەی بەعس،
قاعیدە و توندڕەوە ئیسالمیەکان ،کە ئەوەش لەخۆیدا هەڕەشەیە بۆ
کومەڵگای مروڤایەتی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و جیهان.
ئێمە داوا لە هەموو واڵتانی دیموکرات ،مرۆڤدۆست ،کۆمەڵەی نەتەوە
یەکگرتوەکان و الیەنە پێوەندی دارەکان دەکەین هەوڵ بدەن بۆ پشکەش
کردنی ئاڵترناتیڤ یان پالدفورمێک بۆ چارەسەری ئەم کێشەیە و پشتگیری
حکومەتی هەرێمی کوردستان و پاراستنی لەم قۆناغە هەستیارەدا.
با بۆ جارێکیش بووە ئەرکی مرۆڤایەتی خۆیان بەرانبەر بە نەتەوەی کورد
بەجێ گەیاندبێ.
ئەمانە هەموو دەاللەت لە موستەعمەرە بوونی واڵتی ئێمەدەکات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن
)(ps.kurdistan@gmail.comسەبارەت بە (پارتی سەربەخۆیی کوردستان)
لە16:31:20 2010-11-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە101 :

پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051319594682986
کورتەیەک دەربارەی پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان!
پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان لە رۆژی  27ی رێبەندانی ساڵی
 2705ی کوردی بەرابەر بە  16ی  2ی 2006ی زایینی دامەزراندنی خۆی
بەگشت کوردستانیان راگەیاند.
پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان ،پارتێکی نەتەوەیی و
سەربەخۆییخوازە کە روی خەبات و تێکۆشانی لە رۆژهەاڵتی کوردستانی
بندەستی ئێرانە!
دامەزراندنی ئەم پارتە بەرهەمی سیاسەتە گاڵو ،کۆنەپەرەست ،فاشیستی
و دواکەوتوانەی نەتەوەی بااڵ دەستە ،وە هەروەها ئەو سیاسەتە چەوت و
هەاڵنەیە کە کۆماری ئیسالمی و رژیمە یەک لە دوای یەکەکانی زاڵ بە سەر
رۆژهەاڵتی کوردستانی بندەستی ئێران لە هەمبەر قڕ کردن و لە نێو بردنی
زمان ،رەسەن ،ناسنامە ،کولتور و کەلەپوری کوردیە لە پێشیان گرتووە.
پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان هەوڵ دەدات کە بیر و هزری
نەتەوەیی لە کوردستان باڵو بکاتەوە و گەشە بە ئەو بیرە لە ناو الوان و تازە
پێگەیشتوانی نەتەوەکەمان بدات.
پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان ،پارتێکی چەپی میانەڕەوە.
درووشمی ئیستراتیژیکی ئەم پارتە پێکهێنانی کوردستانێکی ئازاد و
سەربەخۆیە لە رۆژهەاڵتی کوردستان ،هەروەها ئامانجی دواڕۆژی پارتی
سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان جێگیرکردنی دادپەروەری کۆمەاڵیەتییە
لەو بەشەی کوردستان.
بناغە و بنەمای خەبات و تێکۆشانی پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی
کوردستان لە سەر پێوەرە مرۆڤایەتیەکانی مافی مرۆڤ و جاڕنامەی
گەردوونی مافەکانی مرۆڤ دامەزراوە ،هاوکات لە سەر ئەو پێوەرانە خەبات بۆ
پیکهێنانی دەوڵەتی کوردی لە رۆژهەاڵتی کوردستان دەکات.
پارتی سەربەستیی رۆژهەاڵتی کوردستان
سەرچاوە: www.serbesti.info
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە102 :

پارتی سەربەستیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213183425646
پارتی سەربەستیی کوردستان وەک پارتێکی نەتەوەییی و سەربەخۆخوازی
کوردستانی ،لە 29ی رێبەندانی ساڵی  2705ی کوردی،بەرامبەر بە
17.2.2006ی زاینی،لەالیەن چەند کوردێکی نەتەوەیی و نیشتمانپەروەری
رۆژهەاڵتی کوردستان لە ناوخۆ و دەرەوەی کوردستان بڕیار لەسەر
دامەزراندنی درا .
پارتی سەربەستیی کوردستان،پارتێکی رامیاری و دێمۆکراتە،لە پێناوی
وەدەستهێنانی مافی سەربەخۆییی گەلی کورد لە رۆژهەاڵتی کوردستان
خەبات دەکات،تێدەکۆشی بۆ دێمۆکراسی و ئاشتی و ئازادی،یەکسانیی
نێوان ژن و پیاو ،بۆ پاراستنی ماف و رێزی بەرامبەر بۆ هەموو ئایدولۆژیا
جیاوازەکان ،هەروەها هەموو چین وتوێژەکانی دانیشتووی سەر خاکی
کوردستان.
پارتی سەربەستیی کوردستان پارتێکە لەسەر بناخە و پرینسیپی
دیموکراسی و دیالۆگ و گفتوگۆی ئاشکرا دامەزراوە .بۆ مەسەلە
گشتییەکانی پێوەندیدار بە چارەنووسی گەلی کوردەوە راپرسی بە خەڵکی
کوردستان دەکات.
پارتی سەربەستیی کوردستان،بە هەوڵی بێوچانی سەرکردایەتیی کاتی لە
ماوەیەکی زۆر کەمدا توانیی سەدان هاوبیری نەتەوەیی و سەربەخۆخوازی
رۆژهەاڵتی کوردستان لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵت لە دەوری بەرنامەی خۆی کۆ
کاتەوە،بەردەوامیش دەبێت بۆ پێگەیاندنی نەوەی داهاتوو بە بیرۆکەی
سەربەخۆیی،
لەو ماوە کورتەدا توانیویەتی خزمەتی زۆر بە پێشخستنی بیروباوەڕ لە پێناو
گەیشتن بە سەربەخۆیی و رزگاریی یەکجاری بکات .
پارتی سەربەستیی کوردستان لەو ماوە کورتەدا توانیوێتی لە ئاستی
نێودەوڵەتی و دیپلۆماسی ،وەک پارتێکی سیاسیی نەتەوەییی کوردستانی
بناسرێت .گەلێک جار لە کۆبوونەوە و کۆنفرانسی واڵتانی ئورووپا و
ئەمریکاییدا بەڕەسمی بانگهێشت کراوە و دەکرێت .لەو ماوە کورتەدا
توانیۆێتی دەیان واڵت و کومپانیای گرنگی جیهانی و کەسایەتیی سیاسی و
نووسەری بێگانە بکاتە ئاشنا و دۆستی کورد ،بەردەوام سەرقاڵی زیاتر
بەجیهانیکردنی کێشەی کوردە بەگشتی و بەتایبەت رۆژهەاڵتی کوردستان.
پارتی سەربەستیی کوردستان ،بەگوێرەی توانا لە تێکۆشانی هەموو
بەشەکانی داگیرکراوی کوردستان پشتیوانی دەکات.
"پارتی سەربەستیی کوردستان" نیشتمانی کورد بە هەموو پارچەکانیەوە بە
یەک واڵت و نەتەوەی کوردیش بە یەک نەتەوە دەناسێ ،ئەو سنوورانەش کە
خراونەتە نێوان بەشەکانی کوردستان و بە رواڵەت لەتیان کردووە ،بە
دەستکردی داگیرکەر و سنووری زۆرەملییان دەزانێ و دانیان پێدا نانێت ،بەاڵم
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لەم هەلومەرجە ناسکەدا( ،پسک) بەپێێ چەندین هەڵسەنگاندنێکی
سیاسی و ستراتیژیی رۆژ لە ناوچەکەدا ،خەبات و تێکۆشانی ئێستای تایبەت
دەکات بۆ بەشی داگیرکراوی رۆژهەاڵتی کوردستان ،واتە کوردستانی
بندەستی رێژیمی ئێران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە103 :

پارتی سەوزی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090121531460882
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە104 :

پارتی لیبڕاڵ دێموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201110101227216226
9
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە105 :

پارتی لیبڕاڵی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006181623084447
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە106 :

پارتی ناسێۆنالیستی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201301271521047536
9
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە107 :

پارتی نیشتمانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201005281043564321
لە  1995-2-1دامەزراوە ،تاکو ئێستا سێ کۆنفرانس و یەک کۆنگرەی گرێداوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە108 :

پارتی نیشتمانیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021556192206
ساڵی  1995دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە109 :

پارتی کرێکاران و رەنجدەرانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009031329259341
ساڵی  1995دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە110 :

پارتی کرێکارانی کوردستان  -پەکەکە- PKK
http://www.kurdipedia.org/?q=20081107171411105

106

رێکخراوێکی چەکداری کوردیە لەسااڵنی  1970دا لەالیەن عەبدولاڵ
ئۆجەالنەوە کەئێستا لەتورکیا زیندانە ،دامەزرێنرا .ئایدۆلۆجیای پەکەکەلەسەر
بنەما شۆڕشگێڕییەکانی مارکسیزم -لینینیزمو نەتەوەخوازیی کوردی
دامەزرێنرا .ئامانجی پەکەکەدروستکردنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کوردیی
سۆشیالیستییە لەکوردستان ،ئەو ناوچەیەی کەوتۆتە باشووری رۆژهەاڵتی
تورکیا ،باکوری رۆژهەاڵتی عێراق ،باکوری رۆژهەاڵتی سوریاو باکوری رۆژئاوا
ئێران ،کەتیایدا کوردەکان رێژەی سەرەکی دانیشتوان پێک دەهێنن .ئەم
ئامانجا ئێستا نوێکراوەتەوەبەوەی داوای مافی کلتوری و سیاسی بۆ
کوردەکانی ناو دەوڵەتی تورکیا دەکەن .پەکەکەپشتیوانییەکی بەرباڵو ،بەاڵم
نەک جیهانی ،هەیە لەنێوان کوردەکانی تورکیاو الیەنگرییەکی سنووردار
لەالیەن کوردی پارچەکانی تر .لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی لەالیەن چەند
دەوڵەت و رێکخراوێکەوەبەتیرۆریست ناسێنرا ،لەوانەئەمریکاو ناتۆو یەکێتی
ئەوروپا .لەساڵی  2007دا بەیەکێک لە 12رێکخراویەتیرۆریستییە چاالکەکان
ناسێنرا بەپێی بەشی دژەتیرۆرو چاالکییەکانی سەر بەفەرمانگەی گشتی
ئاسایش (پۆلیسی تورکیا) .سەرچاوەتورکییەکان پەکەکەبەرێکخراوێکی
جوداییخوازی قەومی ناودەبەن کەتیرۆریزم دژی خەڵکی سیڤیل و
ئامانجەسەربازییەکان بەکاردێنن بۆ گەیشتن بەمەرامە سیاسییەکان.
لە1984ەوەکەپەکەکەخەباتی چەکداری دەست پێکردووە ،زیاد لە37000
کەس کوژراون .لەپرۆسەکەدا ،هێزەچەکدارەکانی تورکیا نزیکەی  8000دێی
کوردیان خاپوور کردو بەمەش نزیکەی  3تا  4ملیۆن کورد ئاوارەبوون .
چەکەکان
بەڵگەنامەیەک فەرماندەیی گشتی تورکیاوە کەلە 2007دا دەرچووە،
سەرچاوەی ئەو چەکانەدەستنیشان دەکات کەالی چەکدارەکانی
پەکەکەدەستیان بەسەردا گیراوە .چەند راپۆرتێک ئاماژەبەوەدەکەن
کەچەکدارەکانی پەکەکەژمارە(سیریەڵ نەمبەر)ی سەر چەکەکانیان
لەناودەبەن .ئەمەی خوارەوەچەکەدەستبەسەرداگیراوەکانو شوێنی
دروستکردنیانە 4500 :کاڵشینکۆفی جۆری ئەی.کەی  47کە %71.6رووسی،
%14.7ی چینی%3.6 ،ی هەنگاری و %3.6ی بولگاریین 5713 .چەکی
هەمەجۆر وەک قەنناس ،بی کەی سی ،ئاربیکەی و ..تاد .کەتەنیا 959یان
سیریاڵ نەمبەریان لەسەر بووە ،لەوانە%45.2ی رووسی%13.2 ،ی بریتانی،
%9.4ی ئەمریکی بوون 1610 .موشەکهاوێژ کەتەنیا 313یان سیریاڵ
نەمبەری هەبووە%85 ،ی رووسی%5.4 ،ی عێراقی و % 2.5ی چینی بوون.
 2885دەمانچەکەتەنیا  2208یان ژمارەیان لەسەر بووە%21.9 ،
چیکۆسلۆڤاکی %20.5 ،ئیسپانی و  %19.8ئیتاڵی بوون3490 .
قومبەلەکە136دانەیان ژمارەی لەسەر بووە%72 ،ی رووسی%19.8 ،ی
ئەمریکی و %8ی ئەڵمانی بوون 11568 .مین کەتەنیا 8015یان ژمارەیان
هەبووە%60.8 ،ی ئیتاڵی%28.3 ،ی رووسی و %6.2ی ئەڵمانی بوون.
سەرچاوەداراییەکان
بودجەی سااڵنەی پەکەکەبە 86ملیۆن دۆالری ئەمریکی دەخەمڵێنرێت.
سەرچاوەی داهاتەکەبەکورتی خۆی لەکۆمەکەداراییەکانی
دەوڵەمەندەکوردەکانی باکوری کوردستان دەبینێتەوەهەروەها یارمەتی کوردی
پارچەکانی تر ،هەروەها لەرێگەی باڵوکراوەو بازرگانی
رێپێدراوەوەکەپەکەکەدەیکات ،جگەلەپارەکێشانەوەو بازرگانی تلیاک بەتایبەتی
بۆ ئەڵمانیاو فرەنسا ،بەتایبەت کەباوەڕ وایە%80ی ئەو هێرۆیینەی
دەبرێتەفرەنساوە ،پەکەکەلێی بەرپرسە .وەزارەتی دەرەوەی بریتانیاش
هەمان باوەڕی هەیەسەبارەت بەو هێرۆیینەی دەبرێتەبریتانیاوە.
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سەرچاوەمرۆییەکان:
بەپێی ئەو زانیارانەی پرۆگرامی سەرچاوەهەواڵگرییەکانی سەر
بەفیدراسیۆنی زانایانی ئەمریکا دەستەبەری کردووە ،هێزی مرۆیی
رێکخراوەکەلەنزیکیە 5000 – 4000چەکدار پێکدێت کە3500-300
لەوانەلەباکوری عێراقن .لێکۆڵینەوەیەک کەلەالیەن بەشی دژەتیرۆرو
چاالکییەکانی سەر بەفەرمانگەی گشتی ئاسایش (پۆلیسی تورکیا)
ئەنجامدرا دەربارەی ئەو کەسانەی کەلەژێر یاسای تورکیادا بەتیرۆریست
ناودەبرێن نمونەیەک لە 262چەکداری رێکخراوەکەوەرگیرا و دەرکەوت کە%54
لەوکەسانەتەمەنیان لە 25-14ساڵەو  %34لە 37-26ساڵنو 58-38 %12
ساڵن .ئەوانەی زانکۆیان تەواو کردووە %16پێکدێننو دەرچووانی ناوەندیی
%13و  %39دەرچووی سەرەتایینو  %12خوێندەوارن بەاڵم بڕوانامەیان نیەو
 %9نەخوێندەوارن.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە111 :

پارتی یەکێتی دیموکراتیک)(PYD
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120612105363118
لەساڵی ( )2003لەالیەن سیاسەتمەدارانی کوردستانی رۆژئاوا دامەزراوە،
تەنیا پارتێکە کە خاوەن هێزی چەکداری گەریالیە و ئەو پارتەش وەک
بەشێکی دیکە لەو پارتانەی کە لەالیەن پەکەکەوە بۆ پارچەکانی دیکەی
کوردستان دامەزراون ،پێداگری لە سەر میراتی پەکەکە دەکا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە112 :

پاسۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=201003241449384034
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پارتی سۆسیالیستی کورد لە  1975-09-11لە کەرکوک دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە113 :

پڕۆژەی سندووقی هاوکاری گەنجان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001142131163286
ئەم پڕۆژەیە بریتیە لە هاوکاری کردنی ئەو گەنجانەی کە بێکارن وە کارمەند
نین لە دام و دەزگاکانی حکومەت .ئەم پڕۆژەیە ئەو گەنجانە دەگرێتەوە کە
خاوەن پڕۆژەن وە توانای ئابووریان الوازە تاکو بتوانن سودمەند بن لەم
سندوقە بۆ جێبەجێ کردنی ئەو پڕۆژە بچوک و مام ناوەندیانەی کە هەیانە.
ئەم پڕۆژەیە لەالیەن ناوەندی ئایندە بۆ پرسەکانی گەنج ئامادەکراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ناوەندی ئایندە بۆ پرسەکانی گەنج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە114 :

پڕۆژەی هیوا بۆ پشتگیریکردنی خوێندکاری زیرەک و کەم دەرامەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200910461033
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لەساڵی  2007و بەسەرپەرشتی د.بەرهەم ساڵح و پشتگیری ژمارەیەک
بەرپرسی گەورەی حکومی دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە115 :

پۆستی سورێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201102032219493311
8
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە116 :

پەرتوکخانا جزیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092521384162096
پەرتوکخانەیەکا پارێزگەها دهوکێ ل سەنتەرێ دهوکێ یە ،تا نوکە هژمارەکا
بەرچاڤ ژ پەرتوکا چاپکرین و بەالڤکرینە ،و نوێنەراتیا چەندین دەزگەهێن بیانی
یە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دهۆک
شارەکان:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە117 :

پەرتوکخانا فەرهەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031444254630
یەکێکە لە پەرتوکخانەی تایبەتی لە شاروچکەی زاخو سەر بە پارێزگای
دهوک ،لەم پەرتوکخانەیەدا سەدەهان پەرتوکی جیاواز لە هەموو بوارەکانی
پێویست هەیە ،پەرتوکخانە لە سالی  2010دەست بە کار بووە ،لە الیەن
زێرەڤان سەعی دەهێتە بەرێوەبردن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(پەرتوکخانا فەرهەنگ) لە14:37:16 2010-8-3 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە118 :

پەرژینی ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030221403018454
گروپێکە لە کاتی خۆپیشاندانەکانی فێبریوەریی 2011ی شاری سلێمانیدا
دامەزرا بۆ ئەوەی وەک ناوبژیکارێک بکەونە نێوان خۆپیشاندەران و هێزەکانی
ئاساییشەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە119 :

پەنجە زێرین
http://www.kurdipedia.org/?q=201001051021363084
تیپێکی هونەریی موزیکییە ،ساڵی  2007دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هونەری

بابەتی ژمارە120 :

پەڕڵەمانی مندااڵنی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001051152583089
ساڵی  2003لەالیەن چەند منداڵێکی کوردەوە لەسلێمانی دامەزراوە و
ساڵی  2003بۆبەشداریکردن لەدانیشتنی پەڕڵەمانی مندااڵنی جیهان
سەردانی فینلەندای کردووە و لە ساڵی  2005لە تونس بەشداری
دانیشتنێکی تری پەڕڵەمانی مندااڵنی جیهانی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە121 :

پەڕڵەمانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110172701274
لەدوای راپەڕینەکەی گەلی کوردستان لەبەهاری ( )1991حکومەتی ناوەندی
کارگێرییەرەسمییەکانی لەهەرێمدا کێشایەوە ،بۆ دروست کردنی
ِ
کارگێریی و یاسایی ،بەو نیازەی بارودۆخەکەبشێوێنی و دەزگا
بۆشاییەکی
ِ
خزمەتگوزارییەکانی ئیفلیج بکات ،ئەم بارەوای لەسەرکردایەتیی بەرەی
بریارێک وەربگری بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردنێکی گشتی بۆ
کوردستانی کرد ِ
دامەزراندنی دەسەاڵتێکی یاسادانان و دەسەاڵتێکی دیکەی جێبەجی کردن و
پرکردنەوەی ئەوەبۆشاییەی
ِرێکخستنی کارگێری و دەزگا خزمەتگوزارییەکان و ِ
کەلەئەنجامی کێشانەوەی کارگێرییەکانی حکومەتدا خوڵقا ،لە 1992/5/19دا
هەڵبژاردنێکی گشتی بەپێی یاسایەکی تایبەت ،کەبۆ ئەم مەبەستەدانرابوو
ئەنجام دراو ،پەڕڵەمانی کوردستان هەڵبژێردرا .
گرنگترین ئەو پرنسیپانەی کەیاسای هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
پشتی پێ بەستوون
پرنسیپی دەنگدانی گشتیی نهێنی ِراستەوخۆیەکسانی نێوان ئافرەت و پیاو لەبەکارهێنانی مافی هەڵبژاردن و خۆپااڵوتنداپشت بەستن بەسیستەمی نواندنی ِرێژەیی لەهەڵبژاردندا لەسەربنچینەی لیستی حزبی
خولەکانی پەڕڵەمان
پەڕڵەمان دوو خولی بەستنی لەهەر ساڵێکدا هەیه .-خولی یەکەمی لەئادار دەست پی دەکات و لەکۆتایی حوزەیران دا تەواو
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دەبێت .
خولی دووەم لەئەیلوول دەست پی دەکات و لەکۆتایی کانوونی یەکەم داتەواو دەبێت .
ماوەی ئەنجوومەن چوار ساڵەپێکهاتەی پەڕڵەمان
دەستەی سەرۆکایەتی پەڕڵەمان لەسەرۆکی پەڕڵەمان و جێگری سەرۆکو سکرتێری پەڕڵەمان پێک دێت
ئەنجوومەن لە 111ئەندام پێک دێت- 25%لەئەندامانی پەڕڵەمان بەاڵیەنی کەمەوەدەبی لەرەگەزی ئافرەت بی
لیژنەهەمیشەییەکانی پەڕڵەمان
پەڕڵەمانی کوردستان لە( )14لێژنەی هەمیشەەیی و  3لێژنەی یەدەگ
پێکهاتووە
لیژنەی کاروباری یاساییلیژنەی کاروباری دارایی و ئابووریلیژنەی کاروباری ناوخۆلیژنەی پیشەسازیی و کاروباری کشتوکاڵی و نەخشەکێشان و پەرەپێدانوئاوەدانکاری
لیژنەی ِرۆشنبیری و پەیوەندییەکانلیژنەی پەروەردەخوێندنی بااڵلیژنەی خزمەتگوزاریی گشتی و تەندروستی و کاروباری کۆمەاڵیەتیلیژنەی سکااڵکان و مافەکانی مرۆڤلیژنەی کاروبای پێشمەرگەلیژنەی ئەوقاف و کاروباری ئیسالمیلیژنەی بەدواداچوونی مادەی 140ئەرک و دەسەاڵتەکانی پەڕڵەمانی کوردستان
پەڕڵەمانی کوردستان ئەم ئەرک و دەستەاڵتانەی خوارەوەی هەیە
دەرچوواندنی یاسابریاردان لەسەر ِرێککەوتننامەکان و یەکال کردنەوەی کێشەی چارەنووسیی
 ِگەلی کوردستان و دەسنیشان کردنی پەیوەندیی یاسایی لەگەڵ
دەسەاڵتی مەڵبەندیی
ناولێنانی سەرۆکی وەزیرانی هەرێم و متمانەدان بەئەنجوومەنی وەزیران وکێشانەوەی متمانەلێیان
پەسند کردنی بودجەی گشتیی و نەخشەکێشانی گەشەپێکردن و بریارلەسەردانیان
چاودێری کردنی دەسەاڵتی جێبەجی کردنپشتیوانەی ئەندامانی پەڕڵەمانی کوردستان
ئەندامانی پەڕڵەمانی کوردستان پشتیوانەی یاساییان هەیە ،کەپاراستنی
یاسایی پێویستیان بۆ دابین دەکات تاکو بەئازادی ئەرکەکانیان جێبەجی بکەن
بیروراری لەکاتی ئەنجامدانی کارەکەی
دەربرینی
و ،ئەندام لەسەر
ِ
ِ
لەئەنجوومەندا لی پرسینەوەی لەسەر نەبێت و نابی ِراوەدوو بنرێـت ،یا
بگیرێت لەکاتی خولەکانی کۆبوونەوەی ئەنجوومەندا بەبی ِرەزامەندیی
ِراوەدوو پەڕڵەمان ،تەنیا لەبارەی ئەوەنەبی ،کەلەتاوانێکدا گیرا بی ،هەروەها
نابی ئەندام ِراوەدوو بنرێتیان بگیرێت لەدەرەوی کاتی خولی بەستنی
ئەنجوومەن بەهۆی تاوانێک بەبی وەرگرتنی ِرەزامەندیی سەرۆی پەڕڵەمانی
کوردستان تەنیا لەو بارەدا نەبێت کەلەتاوانێکدا گیرا بێت
پێکهاتەی سیاسی پەڕڵەمانی کوردستان
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پارتی دیموکراتی کوردستان  39ئەندام
یەکێتی نیشتمانیی کوردستان  39ئەندام
حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان  1ئەندام
حزبی شیوعی کوردستان  1ئەندام
بزوتنەوەی جوتیارانی کوردستان  1ئەندام
یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان  9ئەندام
کلدان و ئاشوری کوردستان  5ئەندام
بی الیەنەکان  2ئەندام
تورکمانەکانی  4ئەندام
کۆمەلی ئیسالمی کوردستان  6ئەندام
یەکێتی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان  1ئەندام
حزبی سوشیالستی دیموکراتی کوردستان  1ئەندام
پەیوەندیی نێوانی پەڕڵەمانی کورستان و حکومەتی هەرێم
ناولێنانی سەرۆکی وەزیرانی هەرێم کارێکی سەرەکییەلەکارەکانی پەڕڵەمان
کەئەویش دوای ناولێنانی ،ناوی باڵێوراوەکانی بۆ پایەکی وەزارەت پێشکەش
دەکات و یەکەیەکەپەڕڵەمان متمانەیان پی دەدات و لەدواییدا هەر یەکەیان
دێنەپێش بۆ سویند خواردنی یاسایی لەبەردەم پەڕڵەمان داو ئەنجوومەنیش
مافی ئەوەی هەیەمتمانەلەئەنجوومەنی وەزیران یا لەیەکێک لەئەندامانی لی
پرسینەوەبکێشێتەوە .
چاودێری کردنی دەسەاڵتی جێبەجی کردن
پەڕڵەمان بۆی هەیەچاودێری حکومەت و ئەندامانی بکات و ،ئەندامانی
پەڕڵەمان بۆیان هەیەپرسیاری زارەکی یا نووسراوەئاراستەی سەرۆکی
حکومەت و ئەندامانی بکەن ،هەروەها بیان خەنەبەر لی پرسینەوەدیسان
پەڕڵەمان بۆی هەیەلیژنەی لێتۆژینەوەپێکەوەبنێت ،ئەگەر ناتەواوییەک
لەجێبەجی کردنی کارو ئەرکەکانیان دا کرابوو،
کرداری یاساکاریی یاساکان
پێشنیازێکی یاسایی یان پرۆژەی پێشکەش بەپەڕڵەمان دەکرێت و ئەمەش
لەدوو سەرچاوەوەدەبێت کەئەمانەن :
ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێم( -دە) لەئەندامانی پەڕڵەمان
سەرۆکی هەرێم یاساکان دەردەچوێنی
گرنگترین کارەکانی پەڕڵەمان
پەڕڵەمانی کوردستان یەکەمین دانیشتنی خۆی لەدوای دامەزراندنی
لە 1992/6/4دابەست ،لەو ماوەویەتوانی گەلێک کاری گرنگ ئەنجام بدات
کەگرنگترینیان ئەمانەن :
دەرچوواندنی یاسایەک بۆ ئەنجوومەنی وەزیرانی هەرێم و یاسای تایبەتبەوەزارەتەکان ،جگەلەوەزارەتەکانی هەرێم
بەجاردانی یەکێتی فیدراڵی لەنێوانی هەرێمی
بریارێک
ِ
دەرچواندنی ِکوردستان و عێراق لە1992/10/4دا وەک هەڵبژاردنێکی پەیوەندیی یاسایی
لەگەڵ حکومەتی ناوەندی .
دەرچواندنی یاسای دەسەاڵتی دادوەرییدەرچواندنی یاسای بەرێوەبردنی شارەوانییەکان و پرنسیپی هەڵبژاردنیسەرۆکی شارەوانی و ئەنجومەنەکانی تێدا بەرقەرار کراوە
گەرانەوەی ماڵەدەست بەسەردا گیرکراوەکانی
دەرچواندنی یاسایِ
پێشمەرگەلەالیەن حکومەتی ناوەندییەوە
-دەرچواندنی یاسای چاپەمەنی

114

دەرچواندنی یاسای هەڵگرتن و هەبوونی چەکدەرچواندنی یاسای کۆمەڵەکاندەرچواندنی یاسای خوێندنی بااڵو لێتۆژینەوەی زانستی و کردنەوەیزانکۆکانی سلێمانی و دهۆک
بریاری دیکەتاکو ئێستاکەلەپەڕڵەمان دەرچوون
جگەلەمانەش سەدان یاساو ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە122 :

پەڕەسێلکە
http://www.kurdipedia.org/?q=201003041234563810
رێکخراوێکی خۆبەخشەو لە ساڵی ( )2005دامەزراوە بە مەبەستی دروستکردنی پردی پەیوەندی لە
نێوان کوردستان و سوید .ناوو دروشمی پەڕەسێلکەشیان لەم رووەوە هەڵبژاردووە کە پەڕەسێلکە
باڵندەیەکی کۆچەرییە واتا لە نێوان کوردستان و سویددا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی زاگرۆس تیڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە123 :

پەیمانگای (ی .ئا .ک) بۆ پرسە کۆمەاڵیەتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092022300373216
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە124 :

پەیمانگای ئافرەتانی سەرکردە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218140506841
پەیمانگایەکی عێراقی ناحکومییە ،لەگەڵ توێژێکی تایبەتی کۆمەڵگا مامەلە دەکات کە ئافرەتانی
خاوەن پۆستی سەرکردەن لە حکومەت ،پارتە سیاسییەکان و رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی.
شوێن :نووسینگەی سەرەکی لە بەغدایە و دوو لقی لە پارێزگاکانی بەسرا و هەولێر هەن.
مێژووی دامەزراندن :ئەم پەیمانگایە لە یەکی کانوونی دووەمی  2005دامەزراوە.
چاالکییەکانی پەیمانگا :ئەم پەیمانگایە ژمارەیەک کۆنگرەی لەبەغدا و چەند پارێزگایەکی دیکە
رێکخستوون ،گرنگترینیان کۆنگرەی نۆیەم بوو کە تایبەت بوو بە رۆڵی چاوەڕوانکراوی ئافرەتان لە
پەڕڵەمان و لە وەدیهێنانی ئاشتەوایی نیشتمانییدا ،هەروەها کۆنگرەیەک سەبارەت بە مافەکانی
ئافرەتی عێراقی لە سایەی ماددە 41ی دەستووری عێراقییدا ،هەروەها چەندین وۆرکشۆپ و خولی
راهێنان بۆ کچانی خوێندکار لە زانکۆکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە125 :

پەیمانگای ئیمامی غەزالی و عەبدولعەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021008261487
لەساڵی 1998ەوە بزوتنەوەی ئیسالمی دوو پەیمانگای بەناوی ئیمامی غەزالی و عەبدولعەزیز ،بەبێ
مۆڵەتی یاسایی دامەزراند و تاوەکو ساڵی  2006بەردەوام بوون و پاشان داخران ،ژمارەی ئەو
قوتابیانەی پێشتر لە قوتابخانەکانی یەکگرتووی ئیسالمی و کۆمەڵی ئیسالمی خوێندوویانە 844
قوتابییە کە  700قوتابیان کچن و لە  13قوتابخانەی ئیسالمی خوێندوویانە کە 6یان سەر بە کۆمەڵی
ئیسالمین و 7یان سەربە یەکگرتوون ،لە کاتێکدا پێشتر هیچ قوتابییەکی ئافرەت لە قوتابخانە
ئاینییەکانی وەزارەتی ئەوقافدا نەبووە.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە126 :

پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291349361239
ساڵی  1972دامەزراوە و لە ساڵی  1981دا لەبەر چەند هۆیەکی سیاسی
لەگەڵ زانکۆی سلێمانیدا راگوێزراوە بۆ هەولێر .پاشان لە ساڵی  1988دیسان
گەڕێنراوەتەوە بۆ سلێمانی.
پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی  17بەشی زانستی هەیەو بۆ ساڵی
خوێندنی  1860 ،2006 -2005خوێندکاری هەبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە127 :

پەیمانگای تەکنیکی شەقاڵوە
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261020541128
ساڵی  2000-1999دامەزراوە و شەش بەشی تێدایە کە بریتین لە دروستیی ئاژەڵ ،شیکاریی
نەخۆشیەکان ،سیستمی کۆمپیوتەر ،وێنەی ئەندازەیی ،پەرستیاری و سیستمی بانکەکان .سااڵنەش
نزیکەی  450خوێندکار لەبەشە جیاوازەکانی پەیمانگاکە دەردەچن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە128 :

پەیمانگای دیموکراتی نیشتمانی ئەمریکی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261338531137
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لەساڵی  1983لە ئەمریکا دامەزراوە و لەساڵی2004ەوە لە هەرێمی کوردستان کاردەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە129 :

پەیمانگای راهێنان و گەشەپێدانی پەروەردەیی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261631451152
ساڵی  2004دامەزراوە ،تایبەتە بەراهێنان و شارەزاکردنی مامۆستایان و فەرمانبەرانی پەروەردە بەو
گۆڕانکاریانەی لەپرۆگرامەکانی پەروەدەدا روودەدەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە130 :

پەیمانگای گۆتە
http://www.kurdipedia.org/?q=200910210922442101
Goethe Institutsلەساڵی  1958دامەزراوەو ناوەکەی لەناوی گۆتەی شاعیرەوە هاتووە کە
شاعیرێکی ئەڵمانیە ،کە نزیکەی  300ساڵ پێش ئێستا ژیاوە ،یەکێک بووە لەشاعیرو نووسەرەکانی
ئەڵمانیا ،پەیمانگای گۆتە یەکێکە لەو پەیمانگایانەی کە هەوڵی باڵوکردنەوەی زمانو کلتووری ئەڵمانی
دەدات لەجیهانداو لە  186واڵتی جیهاندا هەیە ،لەکوردستانیش لەمانگی 11ی ساڵی  2008ئەو
بنکەیە کراوەتەوە و تامان شاکیر بەرپرسییەتی.
سەرچاوە :بورهان قادر  -ماڵپەڕی رۆژنامەی هاواڵتی
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە131 :

پەیمانگای هونەرە جوانەکانی دهۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=201005062207324200
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پەیمانگەها هونەرێن جوان ل دهوکێ ل ساال  1992ێ هاتیە دامەزراندن ژ
( )3پشکان پێک دهێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە132 :

پەیمانگای هونەرە جوانەکانی رانیە
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281650171223
لەساڵی  2000دامەزراوە و لە هەردوو بەشی مۆسیقا و شێوەکاری پێکهاتووە و سەدان خوێندکاری
هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە133 :

پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271121581169
لەساڵی  1980دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە134 :

پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێر
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http://www.kurdipedia.org/?q=200911251334052659
لە  1992/11/26دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە135 :

پەیمانگای کادیرانی قەاڵچواالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013063020563089722
1996
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە136 :

پەیمانگای کلتووری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261650521158
ساڵی  2006دامەزراوە و بنکەی سەرەکیی لە شاری سلێمانییە ،گرنگی دەدات بە پاراستنی کلتوری
کوردی و چاپکردنی کتێبی تایبەت بە کلتور و فۆلکلۆر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە137 :

پەیمانگای کوردی – فەرەنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218160208844
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ساڵی  2005دامەزراوە و لەالیەن باڵیۆزخانەی فەرەنسا لە بەغداد پشتگیریی لێدەکرێت بەمەبەستی
دروستکردنی پردێکی پەیوەندی رۆشنبیری لەنێوان کورد و فەرەنسادا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە138 :

پەیمانگای کوردی بۆ هەڵبژاردن
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291346141237
رێکخراوێکی ناحکومییە لە ساڵی  2005دا دامەزراوەو گرنگی دەدات بە سازکردنی کۆنگرەی فیکری و
سیاسی ،چاودێری پرۆسەی ئەو هەڵبژاردنانەش دەکات کە لە هەرێمی کوردستاندا ئەنجامدەدرێن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە139 :

پەیمانگەی مەڵبەندی مامۆستایانی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216094527772
لە ساڵی  1992دامەزراوە،
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە140 :

پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی رواندز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052409253858166
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پەیمانگەیەکی هونەریەو لە ساڵی  2011-2010کراوەتەوە.لە لە ساڵی
یەکەمی دا تەنها بەشی میوزیکی کردۆتەوەو نیازی وایە لە ساڵەکانی
داهاتوو بەشەکانی دیکەش بکاتەوە.
بەریوەبەری پەیمانگە :رەگەز رەشید
یاریدەدەر :دانا مستەفا:
مامۆستایانی بەشی موزیک:
ئەحمەد حوسێن.
هیوا صالح خیری
کەیوان کەریم باپیر
هەڵدیر محییەدین
چەتۆ نەورۆز ...وانە بێژ
ئامانج غازی ...وانە بێژ
باسم ..وانە بیّژ
یوسف عومەر ..وانە بێژ
لەو ساڵی  2011/2010جگە لەبەشداریکردنی هونەرییەکانی پەیمانگە..
بەشداری چەندان چاالکی دیکەی کردووە .وەک (رۆژی رۆشنامەگەری
کوردی لە 22ی نیسان و رۆژی رواندز لە )5/19
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (رەگەز رەشید) سەبارەت
بە (پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی رواندز) لە8:32:32 2011-5-24 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
رواندز
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە141 :

پەیمانگەی کوردستان بۆ پرسە سیاسیەکان- KIPI
http://www.kurdipedia.org/?q=20081222114429927
رێکخراوێکی ناحکومی کوردستانیە ،بە ژمارە ( )5542لە بەرواری 2005/6/9
لە الیەن وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی کوردستان مۆڵەتی کارکردنی پێدراوە،
بارەگای سەرەکی لە شاری هەولێرە.
ئامانجەکانی ئەم پەیمانگایە بریتییە لە:
ا -گەشەکردنی دیموکراسیەت لە ناو دەزگا فەرمیەکاندا.
ب -رێزگرتنی تەواوی مافەکانی مرۆڤ.
رادەربرین و تەواوی
ت -بەهێز بوونی پرەنسیپەکانی ئازادی بیرکردنەوە و
ِ
بنەرەتییەکان.
ئازادییە
ِ
ڵ -بەدیهێنان و بە هێزکردنی یەکسانی نێوان پیاو و ئافرەت.
ج -نەهێشتنی هەموو دیاریدەکانی توخمپەرستی و رەگەزی و نەژادی و
ئایینی و مەزەبی و کۆمەاڵیەتی.
چ -ئەنجامدانی هەڵبژاردنە گشتیەکان بە ئاوایەکی ئازاد و بێگەرد و رەوا.
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ح -بەشداریکردنی فراوانتری الوان لە پرۆسەکانی هەڵبژاردندا.
زیاتر لە پەنجا راپرسی گرنگی لە بوارە جیاجیاکان ئەنجام داوە .سەرۆکی
پەیمانگەکە ئێستا هێمن میرانی یە و ئەندامانی دەستەی کارگێری بریتین لە
مەهاباد عەبدوڵال و نەسرەت سۆفی و سیروان حەمەرەشید و عەبدولوەهاب
ئەسعەد .بۆ زانیاری زیاتر سەیری وێب سایتی پەیمانگەی کوردستان بۆ
پرسە سیاسییەکان بکەhttp://www.kipi2005.org
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (هیمن میرانی) سەبارەت
بە (پەیمانکەی کوردستان بۆ پرسە سیاسیەکان ) KIPIلە2010-5-9 :
9:40:53
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە142 :

پەیمانگەی کەلەپووری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052816090460092
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە143 :

پەیوەندی کوردی دژی جینۆساید
http://www.kurdipedia.org/?q=201104131042283080
3
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە144 :

تواناسازیی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901231609391091
رێکخراوێکی ناحکومییە ،ساڵی  2004دامەزراوە و کاردەکات بۆ بەرزکردنەوەی توانا کارگێڕی و
سەرکردەییەکانی ئافرەتان لە رێگەی سازکردنی کۆڕ و و خول و راهێنانەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە145 :

توێژینگەی زمان و ئەدبی کوردی زانکۆ سنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072513320491587
توێژینگەی زمان و ئەدبی کوردی زانکۆ سنە سەنتەرێکە بۆ لێکۆڵینەوەی زمان و ئەدەبی کۆردی .ئەم
ناوندە جگە لە کتێبخانەێکی تایبەتی بچکۆالنە (سەرچاوەکانی بە زمانی عەرەبی ،کۆرد ،و فارسی)
سە بارەت بە زمان و ئەدەبی کوردی .دەرفەتێکی باشە بۆ جێبەجێ کردنی پرۆژەی لێکۆڵینەوە سە
بارەت بە زمانی کۆردی .هەر وەها بڕیارە گۆڤارێکی زانستی تایبەت لەم بوارەدا بە شێوەی وەرزی دەر
بکات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ڕۆژیار) سەبارەت بە (توێژینگەی زمان و ئەدبی
کوردی زانکۆ سنە) لە10:33:01 2013-7-25 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە146 :

تۆرنومنتی فوتباڵی کوردەکانی ئەوروپا
http://www.kurdipedia.org/?q=201104031159501914
8
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە147 :

تۆری داکۆکیکردن لەمافی رۆژنامەنوسی مێینە
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261627051149
لەمانگی نیسانی ساڵی  2008لەالیەن ژمارەیەک لە ئافرەتانی رۆژنامەنووس لەشاری هەولێر
دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە148 :

تۆری رێکخراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281116111204
لە  18رێکخراوی ئافرەتان و رێکخرازی کۆمەڵگەی مەدەنی پێکهاتووە و ساڵی  2005دامەزراوە و لە
بوارەکانی مافی مرۆڤ و مافی ئافرەتاندا کاردەکات.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە149 :

تۆڕی ئەکادیمیی کوردیKAN
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102009153310171
)Koerdisch Academisch Netwerk (KAN
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە150 :

تۆڕی بەرگری لە ماف و ئازادییەکانی خەڵک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021809320823821
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە151 :

تۆڕی هاوڕێیانی ژینگە
http://www.kurdipedia.org/?q=201404231551437594
3
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژینگەپارێز
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە152 :

تیپا یەلماز یا شانۆیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020909141333180
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
دهۆک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە153 :

تیپی 63ی جووتیاران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072814531977162
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە154 :
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تیپی باسکەی یانەی باگلەری دیاربەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121110470412446
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە155 :

تیپی پەپوولەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201007290909134581
لە ()27ی تموزی ( )2003مۆڵەتی فەرمی لە حکومەتی هەرێمی کوردستان وەرگرتووە و دەستی بە
چاالکی کردووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە156 :

تیپی تۆپی پێی چۆمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071323022266412
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە157 :

تیپی تۆپی پێی داڵ کورد لە سوید
http://www.kurdipedia.org/?q=201111070843566282
7
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە158 :

تیپی تۆپی پێی رۆژهەاڵت لە قەاڵدزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110611305162793
ساڵی 1978
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (قوباد قەاڵدزێیی) سەبارەت بە (تیپی تۆپی پێی
رۆژهەاڵت لە قەاڵدزێ) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-11-06
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە159 :

تیپی تۆپی پێی عوقاب  -سەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010116213586966
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1350ی هەتاوی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە160 :

تیپی تۆپی پێی کۆمار لەفینلەندا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103122403862689
ئەم تیپە لە شاری تورکۆی فینلەندا کۆمەلێ لە الوانی کوردوستان لەسالی
 2008دروستیان کردوە ،و ل ەساڵی  2009دەستبەکاربوون بەفەرمی،
لەزۆربەی زۆری یاریەکانیان سەرکەوتوو بون ،بەناوی تیپی کوردەکانەوە
ناسراون.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (قوباد قەاڵدزێیی) سەبارەت بە (تیپی تۆپی پێی
کۆمار لەفینلەندا) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-10-31
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە161 :

تیپی دیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021434391513
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ساڵی  2003لەالیەن هونەرمەند شەهریار جەمشیدیەوە دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە162 :

تیپی سروودی سەیدقوتب
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042511484956916
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە163 :

تیپی شانۆی (هاورێیانی گەزیزە)
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221192309902
ئەم تیپە شانۆییە ساڵی ( )1971لە شاری سلێمانی لە الیەن هونەرمەندان
(عومەر عەلی ئەمین ،حەسەن تەنیا ،کەمال سابیر و عوسمان چێوار)
دامەزراوە ،تا ساڵی ( )1973لە کارکردن بەردەوام بووە ،پاشان بە هۆی
چونیان بۆ رێزی تیپێکی دیکە بۆ کارکردن ئەم تیپە نەماوە ،لە ساڵی ()2004
لەالیەن گەزیزە عومەری هونەرمەند جارێکی دیکە دامەزرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە164 :
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تیپی شانۆی ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021019364475692
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە165 :

تیپی شانۆی ئەزموونگەری کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241411134889
لە  16ی ئاداری  2006لە شاری کەرکوک دامەزرا و لە  24ی شوباتی 2011
هەڵوەشایەوە ،کارەکانی ئەو تیپە ئیشکردنی البۆریانە بوو بە پێی قۆناغ،
قۆناغی یەکەم بەناوی ئەنترۆپۆلۆژیای شانۆ لە شوێنەوارە مێژوویەکانی وەکو
قشڵە و قەیسەری قەاڵ وخانووە کۆنەکانی قەاڵ جەستەی ئەکتەر لە
بۆشاییدا پێنج نمایشی شانۆیی بەرهەم هێنا ئەوانیش "پرۆڤەیەکی شانۆیی
بۆ چاوەڕوانی گۆدۆ ،خاچ ،سەگ و دەف ،زولێخا لەخەونی یوسفدا ،هاملێتی
کەرکوک"
قۆناغی دووەم کە ئیشکردن بوو لەسەر دەنگ لەبڕی وشەو تێکست کۆمەڵە
نمایشێکی جیاوازی بنیاتناوە ئەوانیش لە شاری کەرکوک "یادەوەری دەنگ،
ئۆدیبی زەردەشت ،حیکایەتی لم ،ئەنتیگۆنای قەاڵ" لە رانیە نمایشی
"جوانترین مردن" لە شاری کۆیە شانۆیی "یادەوەری دەنگ "2/لە هەڵەبجە
نمایشی "شەرابی سێو" لە دەربەندیخان شانۆیی " تونێڵ"
لە قۆناغی سێیەمدا کە بەناوی شانۆی پۆلیڤۆنی بوو ئەم نمایشانەی
بەرهەم هێنا "دەستنووسێکی شانۆیی ،پارانەوە ،پیاوێکی سەرپێی،
مۆسیقارێکی ماندوو"
هەروەها تیپەکە گۆڤارێکی شانۆیی و وێبالگێکی شانۆیی هەبوو ،لەماوەی
پێنج ساڵی تەمەنیدا توانی حەڤدە نمایشی شانۆیی بەرهەم بیچنیچت و
سەرجەم کارەکان لە دەرهێنانی نیهاد جامی بوو
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (nihad jamiسەبارەت بە
(تیپی شانۆی ئەزموونگەری کەرکوک) لە23:44:19 2011-9-15 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
کەرکوک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە166 :

تیپی شانۆی بێسنوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110816581310628
دەزگایەکی نمایشی شانۆیی فرەکلتوری خۆبەخشە ساڵی  1994لە
هۆڵەندە دامەزراوه .لەالیەن باکۆ سۆرانییەوە سەرپەریشتی دەکرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە167 :

تیپی شانۆی پێشڕەو
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281529591209
یەکێکە لە تیپە شانۆییە هەرە ناودارەکانی کوردستان لە ساڵی  1973لە شاری سلێمانی دامەزراوە و
رۆڵێکی گەورەی لە پێشخستنی شانۆی کوردیدا بینیوە و چەندین ئەکتەری ناوداری کوردی
پێگەیاندووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە168 :

تیپی شانۆی تیشک
http://www.kurdipedia.org/?q=200912161234013000

133

شانۆکار رۆژگار کەریم رۆژ هاوشان لەگەڵ ستافێکی ئەکادیمی لە کۆتایی
دیسەمبەری  2009ئەم تیپەیان دامەزراند.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە169 :

تیپی شانۆی خۆشەویستی
http://www.kurdipedia.org/?q=200908311035161967
لە مانگی هەشتی  2009لە شاری سلێمانی دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە170 :

تیپی شانۆی سێکانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090510260160962
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە171 :

تیپی شانۆی نادی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903300954391687
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لە ساڵی  2000دامەزراوە و سااڵنە لە دەڤەری شارەزوور شانۆگەری نمایش دەکەن.
سەرچاوە :دڵشاد غەریب  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە172 :

تیپی شانۆی هاورێیانی گەزیزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090810555772951
ئەم تیپە شانۆییە ساڵی ( )1971لە شاری سلێمانی لە الیەن هونەرمەندان (عومەر عەلی ئەمین،
حەسەن تەنیا ،کەمال سابیر و عوسمان چێوار) دامەزراوە ،تا ساڵی ( )1973لە کارکردن بەردەوام بووە،
پاشان بە هۆی چونیان بۆ رێزی تیپێکی دیکە بۆ کارکردن ئەم تیپە نەماوە ،لە ساڵی ( )2004لەالیەن
گەزیزە عومەری هونەرمەند جارێکی دیکە دامەزرایەوە.
دانازعەبدولرەحمان بابان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە173 :

تیپی شانۆی هیوا ئارت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810201170148
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە174 :

تیپی شانۆی کوردی لە سوید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062121273167499
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە175 :

تیپی شانۆیی ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271148431179
لە ساڵی  1984لە شاری سلێمانی بەسەرۆکایەتیی ئەحمەد ساالر
دامەزراوە و تا ئیستا زیاد لە ( )50بەرهەمی هونەریی پێشکەشکردوە کە
دیارترینی (نالی و خەونێکی ئەرخەوانی ،کاتێک هەڵۆ بەرز دەفڕێت ،ئەو
رۆژەی ماسی بوو بە گورگ ،کۆتەڵەکەی ئەحمەد موختار جاف) بوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە176 :

تیپی موزیک و هەڵپەڕکیێ حەوت برا و حەوت خوشک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101521024510106
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ئیسرائیل  -ئورشەلیم
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەما
رێکخراو:
ئیسرائیل
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە177 :

تیپی موزیکی بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110809310910615
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە178 :

تیپی موزیکی دهۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=201002042216033397
ساڵی  1979دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە179 :
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تیپی موزیکی شەهید سۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=201010111737189998
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە180 :

تیپی موزیکی مندااڵنی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291351541241
لە ساڵی  2004دا دامەزراوەو سەر بە رێکخراوی منداڵپارێزی کوردستانە (رێکخراوێکی ناحکومییەو
بایەخ بە مندااڵن دەدات) .تا ئێستا  71مۆزیکژەن و  31گۆرانیبێژی هەڵکەوتووی لەناو مندااڵندا
پێگەیاندووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە181 :

تیپی موزیکی مندااڵنی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102517363710245
ساڵی  1977دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە182 :

تیپی موزیکی نالی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281655351226
تیپێکی فۆلکلۆری سەربەخۆیە و لە ساڵی 1988دا دامەزراوە و چوار ئەلبومی
گۆرانی باڵوکردۆتەوە .مەڵبەندی سەرەکیی شاری هەولێرە ،چەندین
کۆنسێرتیان لە شارەکانی ئەورپا رێکخستووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە183 :

تیپی مۆسیقای باواجی کۆیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081811533672239
کۆیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
کۆیە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە184 :

تیپی مۆسیقای بێخود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042320350378752
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە185 :

تیپی مۆسیقای ژاڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082518124071642
هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە186 :

تیپی مۆسیقای سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261712181164
ساڵی  1967لە شاری سلێمانی دامەزراوە و تا ئێستا خاوەنی زۆرتر لە
سەدان بەرهەمی هونەرییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە187 :

تیپی مۆسیقای شنروێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214220722666
لە نیسانی  1973دا تیپی مۆسیقای شنروێ لە هەڵەبجە بە کۆششی
هونەرمەندان ئازاد ساڵح ،مستەفا کەمال ،ئومێد نوری ،حیکمەت توفیق
دامەزراوە و لە تەمووزی ئەو ساڵەدا لە ئاهەنگێکدا لە گەڵ شانۆگەرییەکی
هونەرمەند جەمالی مەال قادر دەیان گۆرانی و مۆسیقای بەسۆزیان
پێشکەش کردووە و دواتر لە تەوێڵە و خورماڵ و پێنجوێن و گەلێ بۆنە و
ناوچەی دیکەدا رووی گەشی هونەری شارەکە بوون و لەو تیپەدا دەیان
هونەرمەند بووە ئەندام و دواتر بە هۆی ژیان و چوونە هەندەران دابڕاون ،بەاڵم
بەڕێز ئازاد ساڵح _ ی دامەزرێنەر و لێپرسراوی تیپەکە کە بە خەمخۆری و
هونەرمەندی خۆیەوە هەر بەردەوام بووە ولەگەڵ هاوکارانی ناو دەنگی تیپی
مۆسیقاکەی هەڵەبجەی شەهیدیان بە بەرزی هێشتووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە188 :

تیپی مۆسیقای شەهید کارزان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903252152251675
لە ساڵی  1981بە هەوڵ و کۆششی زۆری ئاراس ئیبراهیم لەگەڵ
هاوڕێکانیدا و بە هاوکاری یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان دامەزراوە،
لەسەرەتادا سەر بە یەکێتی بووە و پاشان لە 1983ەوە بووە بەبەشێک لە
کۆمیتەی شاخی یەکێتیی هونەرمەندانی کوردستان ،تا ساڵی  1986سێ
کاسێتی تۆمارکردووە و پاشان لەالیەن دلێر ئیبراهیم سەرپەرشتیاری
تیپەکەوە کارەکانی راگیراوە و لە  1990تیپەکە خراوەتەوە گەڕ و لە
فێستیڤاڵی نەورۆز و هەڵەبجە لە سەقز بەشداری کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەنگوباس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە189 :
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تیپی مۆسیقای مندااڵن  -سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322082171670
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە190 :

تیپی مۆسیقای مەولەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001081333113162
ساڵی  1977لە سلێمانی لەالیەن نامدار قەراخییەوە دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە191 :

تیپی میللی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032711064119440
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
هەولێر
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

142

بابەتی ژمارە192 :

تیپی میوزیکی فۆلکلۆری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008240957044869
ساڵی  1994لەناو شاری سلێمانیدا دروست بوو و لەماوەی سااڵنی
تەمەنیدا چەند بەرهەممی هونەری بۆ هونەرمەندان بەئەنجامگەیاندووە و
چەندین کۆنسێرت و بەرنامەی هونەرییان هەبووە و ئێستاش لە یەکێک لە
بینا کۆنە کەلەپوریەکانی ناو شاری سلێمانی لە گەڕەکی سابونکەران
درێژەیان بە کارە هونەرییەکانیان داوە و کار دەکەن بۆ خزمەتکردنی هونەری
کوردی.
سەرچاوە :هێمن جەمیل  -ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە193 :

تیپی نارین بۆ هونەر و فۆلکلۆری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101132583869
ساڵی  1981لە رۆژئاوای کوردستان دامەزراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئامودا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە194 :

تیپی نواندن و مۆسیقای سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081213133072127
لە  1969/2/4تیپی نواندن و مۆسیقای سلێمانی لەدایک بوو ،پاش ماوەیەکیش بوون بە (تیپی
نواندنی سلێمانی) و (تیپی مۆسیقای سلێمانی) ،واتە هەریەکەیان سەربەخۆبوون.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان) سەبارەت بە (تیپی نواندن و
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مۆسیقای سلێمانی) لە15:06:44 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە195 :

تیپی نواندنی ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012310324932970
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە196 :

تیپی نواندنی قەاڵدزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008152322074708
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە197 :

تیپی نواندنی الوانی سلێمانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012112823192274021
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە198 :

تیپی هونەری رێژنە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220174732874
سەربە راگەیاندنی لقی هەڵەبجەی شەهیدی یەکگرتووی خوشکانی
ئیسالمی کوردستانە و لە ساڵی  1994دامەزراوە ،لەو کاتەوە تا ئیستا
بەردەوام بووە لە کاری هونەری و خزمەتی دونیای مناڵی کردووە ،لە
گرنگترین چاالکی یەکانی ئەم تیپە:
)1- (8ڤیستیڤاڵی ئەنجام داوە لە ساڵەکانی (،2001 ،2000 ،1999 ،1998
) 2008 ،2007 ،2004 ،2003
2بەشداری کردووە لە کەرنەڤاڵی چریکەی کەناری یەکان لە الیەنبەڕێوەبەرایەتی رۆشنبیری منااڵنی پارێزگای سلێمانی یەوە ساز کرابوو لە
ساڵی .2007
3بەشداری بەرنامەی پڕۆفیسۆر ژیکەڵەی کردووە لە کەناڵی کوردسات بەچوار گۆرانی لە سەر داوای ئەو کەناڵە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە199 :

تیپی هونەری رەنگاڵە
http://www.kurdipedia.org/?q=200908241438471961
ساڵی  1998لە شاری سلێمانی دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:

145

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە200 :

تیپی هونەری سەرکەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101125053866
بەیروت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەما
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە201 :

تیپی هونەری منااڵنی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261708361162
ساڵی  1990دامەزراوەو لەساڵی 1992ەوە لەالیەن رێکخراوی مناڵپارێزی
کوردستانەوە سەرپەرشتیدەکرێت .ئەم تیپە هونەریە سااڵنە ئاهەنگ
بەبۆنەی رۆژی جیهانیی مندااڵنەوە سازدەکات و تائێستا خاوەنی 15
شانۆگەریی مندااڵنە ،لەگەڵ چەندین ئۆپەرێت و درامای تەلەفزیۆنی و ()7
کاسێت و  CDگۆرانی مندااڵن ،ماوەیەک لەمەوبەر CDیەکی بەرهەمی ئەو
تیپە هونەرییە باڵوکرایەوە بەناوی (سەما).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە202 :
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تیپی هونەری مندااڵنی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910261532102123
لە ساڵی ()1990ـەوە دامەزراوە ،هەرسێ بەشی "شانۆ ،موزیک و گۆرانی و شێوەکاری" لەخۆ
دەگرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە203 :

تیپی هونەری میللی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903250907491669
سەر بە وەزارەتی رۆشنبیرییە و لە ساڵی  1997دامەزراوە و تیپەکەش لە دوو
بەش پێکهاتووە کە ئەوانیش (هونەری میللی و هەڵپەڕکێی میللییە)،
هونەری میللییش دابەش بووە بۆ (سەما و هەڵپەرکێ) و (گۆرانی و مۆزیک).
سەرچاوە :ماڵپەری سبەی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەما
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە204 :

تیپی هەڵپەرکێی رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218160705846
لە ساڵی  2001دا بە هیممەت و توانای شەهید فەردین سادقی لە شارۆچکەی کۆیە دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە205 :

تیپی وەرزشی ئاسۆ لە سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003090935003843
ساڵی  1957لە گەڕەکی کانێسکان دامەزراوە ..یەکێک بوو لە تیپە
سەرەکییەکانی شار و تا کۆتایی حەفتاکانی سەدەی رابردوو بەردەوام بوو..
بەشداری چەندین پێشبڕکێی لە یارییەکانی تۆپی پێ و باسکەدا کردووە.
بارەگای تیپەکە لە گەڕەکی کانێساکاندا بوو ،یاریگەی سەرەکیشیان دەشتی
تەیارەخانەکە بووە و ،بە ئەندامانەی ئەندامەکانیشی بەڕێوە دەچوو .بەشێک
لە ئەندامانی سەرەکی و دامەزرێنەرانی تیپەکە لە وێنەکەدان.
دانیشتوان "لە راستەوە بۆ چەپ"" :ئەنوەر ئەحمەد فەتاح" ناسراو بە
"ئەنوەرە چاوشین" خوا لێخۆشبووان "ئەکرەم مەحمود" و "کەمال رەئوف
عەبدولڕەحمان" ،حەسەنی حاجی محەمەد" ،نوری ئەحمەد" ناسراو بە
"نوری ئەحە قومار" ،فریاد عارف نەجیب.
وەستاوەکان" :کەمال جەالل" ،خوالێخۆشبوو "طە محەمەد فەرەج"" ،ساڵح
محەمەد ئەمین" ،خوا لێخۆشبووان "حەمە عەلی عەبدوڵاڵ ناسراو بە
حەمەعەلی کەبابچی" و "عەلی ئەحمەد ناسراو بە عەلی ئەحە قومار" و
"لەتیف مەحمود" کە لە ساڵی 1975ەوە رژێم سەرەونگومی کردووە و
"کەمال سەلیم میران "...
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز ساڵح محەمەد ئەمین سەبارەت بە تیپی
وەرزشی ئاسۆ لە سلێمانی لە 2010-03-09
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە206 :

تیپی وەرزشی بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241322202113
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یەکێکە لە تیپە میللییەکانی شاری سلێمانی کە لە ساڵی ( )1974لەسەر
دەستی چەند وەرزشکارێکی دێرین لە گەڕەکی سابونکەران دامەزرا.
دامەزرێنەرانی پێکهاتبوو لە (غەفوور حەمە سەعید ،سیروان ئیسماعیل،
بەهادینە سوور ،ئەردەاڵنی ئەحمەد هەردی) ،تیپەکە ئەو کات خول نەبووە
بەشداریی بکات بەاڵم چەندین یاری دۆستانەی لەگەڵ تیپەکانی تری
شارەکە ئەنجامداوە ،تیپی وەرزشی بابان بۆ یەکەمجار لە ساڵی ()1976
بەشداریی خولی کردووە کە بۆ تیپەکانی سنوری گەڕەکی سابونکەران
سازکرابوو لەالیەن (محەمەد عەبۆل ،مستەفای سەید مەجید ،حەمە
سەرشەقامی) وە سەرپەرشتی دەکرا و توانیویەتی چەند ئەنجامێکی باش
دەستەبەربکات کە لە سااڵنی ( 1977و  )1978پلەی دووەمی بەدەستهێناوە.
لە سااڵنی ( 1980تا  )1986بەشداری خولی تیپە میللییەکانی ئەوکاتی
کردووە کە بەڕێوەبەرایەتی مەڵبەندی الوان رێکی دەخست ،لەم
پاڵەوانێتییەشدا لە ساڵی ( )1981پلەی یەکەمی بەدەست هێناوە و ساڵی
()1982ش بۆتە دووەم ،لە دوای دروست بوونی لیژنەی تیپە میللیەکانی
شاری سلێمانی لە ساڵی ( )1996و رێکخستنی خول بۆ تیپە میللیەکان،
تیپی وەرزشی بابان هەر لەسەرەتاوە بەشداری لەم خولەشدا کردووە کە تا
ئێستاش بەردەوامە لە بەشداریکردنەکانی و توانیوێتی چەندین ئەنجامی
باش دەستەبەربکات.
ئەندامان و یاریزانانی تیپی وەرزشی بابان:
عومەر سەعید کەریم  -ل  /کارگێری تیپ
بێستون قادر  -راهێنەر
یاریزانەکان:
فەهمی جەمال ،میران ستار ،هەڵۆ دڵشاد ،شڤان جەوهەر ،هەرێم ئاسۆ،
ژیار خالید ،هیدایەت عومەر ،رزگار عومەر ،هەرێم ئازاد ،رزگار عەزیز ،رەوا
مەعروف ،کارۆخ رەفیق ،کەیوان ئیبراهیم ،محەمەد سەالم ،دیار رەزا ،نەریمان
عوسمان ،هەرێم کەریم ،کەمال مەجید ،رۆژگار عومەر ،دیار ئەبوبەکر ،ئاری
عەلی ،ئارام عەلی ،بەهرۆز محەمەد و رەوەند رەشید..
سەرچاوە :ماڵپەڕی وااڵ پرێس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە207 :

تیپی وەرزشی پاوە 1356 -
http://www.kurdipedia.org/?q=201008311419599285
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ایستادە از چپ بە راست  :ناصر سابقی ،فاروق معاذی ،زین العابدین
انصاریان ،سیف الدین سیف الدینی ،عەبدولکەریم خالدی ،سیروس
نقشبندی
نشستە از چپ بە راست  :منصور حیدری ،حبیب الە ئەحمەدی ،اقبال
سابقی ،کیخسرو حسنی ،عەبدولخالق روشنی مقدم
سەرچاوە :ماڵپەڕی کۆماکاڵ
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە208 :

تیپی وەرزشی چوارباغ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221191506901
لە ساڵی  1958دامەزراوە لە گەڕەکی چوارباغی شاری سلێمانی لە نزیک
یاریگای سەرەتایی ،ئەم تیپە بریتی بوو لە چەند الوێک چونکە لەو
سەردەمەدا وەرزش گرنگی زۆری پێنەدرابوو تەنها چەند تیپێک هەبوو چونکە
دانیشتوانی شاری سلێمانیش بریتی بوون لەچەند گەڕەکێک و هەر
گەڕەکەی وەک پێوویست تیپێکی میللی تێدا هەبوو بەالم ستراتیجی تیپی
چوارباغ دەگەڕێتەوە بۆ یارگای ئیدارە مەحەلی (مەلعەبەکه) ،زۆربەی الوی
ئەو سەردەمەی گەڕەکی چوارباغ و دەوروپشتی هەبوو بە هۆی یاریگاکەوە
کۆی کردبوونەوە هەبۆیە بڕیاریاندا لە ساڵی  1958تیپێک دابەزرێنن بە ناوی
تیپی چوارباغ کە زۆربەی یاریزانی لێهاتووی ئەوسەردەمی شاری سلێمانی
بوو لەم تیپە سەری هەڵدا وەک مامۆستا ئیبراهیم قاسم و علی لەتیف و
عمر رەزا و رەشید علی و خوالێخوش بوو فهمی فەقێ رەشید و تایەر
لەتیف ....تا داوی ،دەتوانین بڵێن تیپی چوار باغ قوتانخانەی سەرەتایی تۆپی
پێی بوو تیپی چوارباغ زۆر یاریزانی پێگەیاند لە سەر ئاستی یانە و هەڵبژارده،
جێی ئاماژەیە تیپی چوارباغ تا ئێستا بەردەوامه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە209 :

تیپی وەرزشی چوارچرا
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241318552111
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ساڵی ( )1971لەالیەن شەهیدی سەرکردە جەمال عەلی باپیر-ەوە
دامەزرێنراوە ،بۆیە ئەو ناوەی لێنراوە ،چونکە پێشەوا قازی محەمەد
لەگۆڕەپانی چوارچرا لەشاری مەهاباد لەسێدارە دراوە.
مەبەست لەدامەزراندنی ئەم تیپە پێگەیاندنی یاریزانی الو و تازەپێگەیشتوو
بووە بۆ تیپی وەرزشی کەمال سەلیم ،بەم هۆیەشەوە تیپەکە تا ساڵی
( )1978بەشداریی لەهیچ خول و پاڵەوانێتییەکدا نەکردووە ،بەاڵم لەو ساڵەدا
و دوای ئەوەی کەمال محەمەد بۆتە سەرپەرشتیار و راهێنەری تیپەکە ،ئەو
تیپە ئاڕاستەیەکی سەربەخۆی وەرگرتووە و بەشداریی لەخولەکانی
ئەوکاتەی سنوری شاری سلێمانی کردووە.
تیپی وەرزشی چوارچرا جگە لەوەی تیپێکی وەرزشی بووە ،النکەی چەندین
پێشمەرگەی قارەمان بووە،هەروەک خاوەنی چەندین شەهیدی قارەمانیشە.
لەساڵی 1979ەوە ئەم تیپە بەشداریی خولی تیپە میللییەکانی ئەو
سەردەمەی کردووە کەلیژنەی وەرزشیی ئەوکاتە سەرپەرشتی دەکرد،
هەروەها لەساڵی -1980ەوە بەردەوام بەشداریی خولی یاریگای هاوکاری
دەکات کە تیپی وەرزشی هاوکاری سااڵنە رێکی دەخات و تا ئێستا ( )4جار
پلەی یەکەمی و ( )3جار پلەی دووەمی و جارێکیش پلەی سێیەمی
خولەکەی دەستەبەر کردووە ،لە خولی یانەی وەرزشی سلێمانیشدا تیپی
وەرزشی چوارچرا بەردەوام ئامادەیی هەبووە کە لە نێوان سااڵنی ( )1981بۆ
( )1987یانەی سلێمانی بۆ تیپە بەهێزەکانی سنووری شارەکە رێکی
دەخست و چەندین ئەنجامی باشی لەم خولەشدا هەبووە.
لە دوای راپەرینەکەی ساڵی -1991ەوە تیپی وەرزشی چوارچرا هەر
بەردەوام بووە و لەگەڵ دامەزراندنی لیژنەی تیپەمیللییەکان و کردنەوەی خول
لەساڵی -1998ەوە تیپی وەرزشی چوارچرا وەک تیپێکی پلە یەک سااڵنە
بەشداری ئەو خولەشی کردووە و چەند ئەنجامێکی باشی بەدەستهێناوە.
بەهۆی نەبوونی یاریگا و کەمی تەمەنی یاریزانەکانیەوە ئێستا تیپەکە لە
خولی پلە دووەکاندا درێژە بەبەشداریی کردنەکانی دەدات.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وااڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە210 :

تیپی وەرزشی چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241312262109

151

ساڵی ( )1972لەسەر دەستی چەند وەرزشکارێکی بەتوانای ئەوکات لە
گەڕەکی خەبات(شاری سلێمانی) دامەزراوە کە بریتی بوون لە (ئازاد وەهاب،
ئازاد مستەفا ،مامۆستا عەلی ،هیوا محەمەد) و چەند وەرزشکارێکی دیکە،
لە دوای دامەزراندنی تیپەکە بە گشتی بەشداری لەو خول و پاڵەوانێتیانەی
کرد کە لە سنووری شاری سلێمانی بۆ تیپە میللییەکان رێکدەخراو توانیوێتی
چەندین ئەنجامی باش بەدەست بهێنێت لەوانە چەند جارێک پلەی یەکەمی
خولی تیپە میللیەکانی سنووری گەرەکی خەباتی بەدەستهێناوە ،هەروەها
لە سااڵنی ( 1983و  )1984یەکەمی تیپەکانی سلێمانی بووە لە خولی
دامەزراوەکانی ئەوکات کە لیژنەیەکی وەرزشی سەرپەرشتی خولەکەی
دەکرد.
لە دوای راپەرین و دوای دروست بوونی لیژنەی تیپە میللیەکان لە ساڵی
( )1998تیپی وەرزشی چیا بەشداری ئەو خولەشی کردووە و تا ئێستا
باشترین ئەنجامی لە شاری سلێمانی بەدەست هێناوە لەوانە لە سااڵنی
( 2007و  2008و  )2009نازناوی خولەکەیان دەستەبەرکردوە ،تیپی وەرزشی
چیا هەر لە ساتی دامەزراندنیەوە تا ئێستا خاوەنی چەندین یاریزانی ئاست
بەرز بووە و هەمیشە یاریزانەکانی بۆ ریزی یانەکانی ناوشار بانگهێشت کراوە
لە ئێستاشدا تیپەکە چەندین یاریزانی لە یانەکانی وەک (سلێمانی و
سیروانی نوێ و پێشمەرگە و ئاشتی) دا هەیە.
دەستەی کارگێری و یاریزانانی تیپی وەرزشی چیا:
رزگار حەمە ساڵح  -سەرۆکی تیپ
کامەران قادر  -جێگری سەرۆک
ئەرسەالن عوسمان  -راهێنەر
نەبەز عەبدولغەنی  -یاریدەدەری راهێنەر
یاریزانەکان:
زانا حەسەن ،ئامانج عەبدولاڵ ،محەمەد سلێمان ،تەحسین جەبار ،هەژار
حەسەن ،جوتیار کەریم ،سۆران سەاڵح ،سەنگەر عوسمان ،ئارام عومەر،
هونەر محەمەد ،دیار ئەحمەد ،ئەیاد خزر ،بەرهەم حسین ،شۆڕش
عبدولڕەحمان ،لوقمان عەبدوڵاڵ ،رابەر عومەر ،جێگر سدیق ،هونەر حەسەن،
هەوراز عوسمان ،سامان نەجم ،هێژا محەمەد ،هاوژین جەمال ،عەلی قادر،
شۆرش بەختیار ،شێرکۆ جەبار ،پشتیوان والی و خالید رەئوف...
سەرچاوە :ماڵپەڕی وااڵ
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە211 :

تیپی وەرزشی شادان
http://www.kurdipedia.org/?q=201007231659564558
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لەسااڵنی هەشتاکاندا رەوتی وەرزشی شاری قەاڵدزێ هەنگاوی زۆر
گەورەی ناوە و چەندین تیپی وەرزشی دامەزراون کە یەکێک لەو تیپانە تیپی
وەرزشی (شادان) بوو ،ئەو وێنەیەش کە وێنەی تیپی وەرزشی (شادان) ی
قەاڵدزێیە ،مێژوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ( )28ساڵ لەمەوبەر واتە ساڵی ()1981
کە لە یاریگای (ئیمام قاسم) ی یاریگای سەرەکی ئەوکاتەی شاری قەاڵدزێ
بووە گیراوە و وێنەکەش لە ئەرشیفی
کاک (سابیر عەبدوڵاڵ) وەرگیراوە .
ئەوانەی لە وێنەکەدا دیارن بە پێی زانیاریەکانی مامۆستا (عەبدوڵاڵ کوێخا
حسێن) ئەمانەن:
وەستاوەکان لە راستەوە بۆ چەپ :
سابیر عەبدوڵاڵ ،عەبدوڵاڵ محەمەد ئەمین ،سامان سەعید فەتاح ،بایز ئاغا
غەفور ،وشیار جەمال غەریب ،عومەر مەحمود جەالل ،خالید ،جەبار عەمەر
کەریم )
دانیشتوەکان لە راستەوە بۆ چەپ :
کاوە ئەحمەد بابەکر ،عەبدوڵاڵ کوێخا حسێن ،مستەفا کوێخا مەحمود،
محەمەد زارا خول ،عەبدولقادر ،خوالێخۆشبوو مستەفا شیالنە ،مەحمود خدر
کوردە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی قەاڵدزێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە212 :

تیپی وەرزشی شەهید وریا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003112058233887
ساڵی ( )1998لەسەر دەستی وەرزشکاری دێرین (کەمال محەمەد ئەمین)
دامەرزاوە ،مەبەست لە دروست بوونی ئەم تیپە زۆربوونی یاریزانانی تیپی
وەرزشی چوارچرا بوو کە نەیان دەهێشت لە خولەکاندا بە دوو تیپەوە
بەشداری بکەن لەبەر ئەوە تیپەکە چەند یاریزانێکی لێجیاکرایەوە و لەگەڵ
چەندین یاریزانی تازەپێگەیشتوو تیپی شەهید وریا دامەزرا ،تیپەکەش بەناوی
یاریزانی لێهاتووی تیپی وەرزشی چوارچرا شەهید وریاوە ناونراوە کە
لەراپەرینەکەدا شەهید بووە ،لە ساتی دامەزراندنیەوە تیپەکە بەشداری
چەندین خول و پاڵەوانێتی کردووە و چەند ئەنجامێکی باشی بەدەست
هێناوە ،لەوانە پلەی دووەمی خولی شەهید وریا لە ساڵی ( )1999و پلەی
سێیەم لە ساڵی ( )2000پلەی یەکەم لە ساڵی ( 2001و  )2006کە تیپی
وەرزشی چوارچرا رێکیخستووە ،هەروەها پلەی دووەمی خولی شەهیدانی
چوارچرا لە ساڵی ( )1999و ( ،)2007پلەی یەکەمی خولی شەهید (جەمال
عەلی باپیر) لە ساڵی ( ،)2005خولی لیژنەی تیپە میللیەکان لە ساڵی
( )2008و سەرکەوتنی بۆ خولی پلە دوو ،لە ئێستادا ئەم تیپە چەندین
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یاریزانی ئاست بەرز و لێهاتووی لە خۆگرتووە و بەاڵم چەند کێشەیەکیان هەیە
لەوانەش نەبوونی یاریگاو کەمی پێداویستی وەرزشی .
سەرچاوە :ماڵپەڕی ماڵی کوردان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە213 :

تیپی وەرزشی هەڵکەوت
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241320102112
لەساڵی ( )1994لەیەکگرتنی هەرسێ تیپی بێکەس و ئیسکان و هەڵگورد،
لەالیەن چەند وەرزشکارێکی سنوری گەڕەکەکانی ئیسکان و تووی مەلیک
کەبریتی بوون لە(دکتۆر هێمن ئەحمەد ،مامۆستا نزار عەلی ،نورەدین رەحیم،
رێبوار عەبدولرەحمان) دامەزراوە.
بەهۆی ئەوەی لەئامادەیی هەڵکەوت مەشق و راهێنانیان ئەنجام ئەدا ،ناوی
تیپەکەیان کرد بەهەڵکەوت ،تیپی وەرزشی هەڵکەوت لەسەرەتادا لەخولی
پلە دووی تیپە میللییەکاندا یاریی کردووە ،لەساڵی ()2000دا لەخولی پلە
دووەوە سەرکەوتووە بۆ پلە یەک ،لەساڵی ()2006دا دوای ئەوەی لە یاریی
کۆتاییدا لەتیپی چیای بردۆتەوە ،بۆ یەکەمجار لەمێژووی خۆیدا نازناوی خولی
تیپە پلە یەکەکانی دەستەبەرکردووە،تیپی هەڵکەوت بەشداری خولی
وەرزشی هاوکاری کردووەو لەساڵی ()2008دا نازناوی ئەو خولەشی
دەستەبەر کردووە ،هەروەها لەخولی یاریگای بچوکدا کەبەناوی خوالێخۆشبوو
(عومەر محەمەد کەریم)ەوە کراوەتەوە ،لەوەرزی ئەمساڵدا ئەو نازناوەشی
دەستەبەرکردووە.
ئەمەش ناوی یاریزانانی تیپی وەرزشی هەڵکەوتە:
1ئارێز عەبدولقادر2بژار غەفوور3رێباز عومەر4شادمان فەرەیدوون5هەرێز خەلیل6هەردی عەبدوڵاڵ7باوان عەبدوڵاڵ8بەهمەن محەمەد9شەماڵ بەکر10چیا سەاڵح11کاروان مەحمود12عوسمان محەمەد13فەرمان مەنوچەر14-کاوان عەلی
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15رەوەز ئەحمەد16هێمن ئەحمەد17عەتا ئیبراهیم18محەمەد سابیر19ژیار شەماڵ20ئاالن فازیل21کۆژین جەالل22ئازاد رەحمان23رەنج محەمەد24ئاالن ئازاد25ئەژی بەهادین26زریان یاسین27هیوا خالید28ئەحمەد سەفائەدینسەرچاوە :یادگار محەمەد  -ماڵپەڕی وااڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە214 :

تیپی وەرزشی کەشکۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061822044570158
سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە215 :

تیپی وەرزشیی شەهید ئاوات
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241317442110
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تیپی میللی لەشاری سلێمانی مێژوویەکی دێرینی هەیە و لە دوای راپەرین
بە شێوەیەکی بەرچاو ئەو تیپانە روو لە زیادکردن بوون ،تیپی وەرزشیی
شەهید ئاوات یەکێکە لەو تیپانەی لە ساڵی  1992لەالیەن چەند
وەرزشکارێکی سنووری گەڕەکی ئازادی دامەزرێنرا.
سەرەتا تیپەکە ناوی شکۆ بووە ،بەاڵم یاریزانێکی تیپەکە کە ناوی ئاوات
عەلی بووە لەساڵی 1993دا کۆچی دوایی دەکات ،لەبەر ئەوە تیپەکە ناونرا
تیپی وەرزشی شەهید ئاوات ،تیپەکە لەگەڵ دامەزراندنیدا تا ئێستا چەندین
یاریزانی لێهاتووی پێگەیاندووە کە یانەکانی ناو شاری سلێمانی سوودێکی
زۆریان لێوەرگرتووە.
ئەم تیپە بەشداریی لەچەندین خولدا کردووە ،لەوانە خولی یاریگای کەمال
سەلیم و خولی یاریگای هاوکاری و خولی یاریگای بابان و چەندین خولی تر،
چەندین ئەنجامی باشیشی دەستەبەرکردووە ،لەوانە لە ساڵی 1994
یەکەمی خولی کەمال سەلیم و ساڵی  1996یەکەمی خولی هاوکاری
دەستەبەرکردووە ،لەساڵی 1998یشەوە بەردەوام بەشداریی خولی لیژنەی
تیپە میللییەکانی شاری سلێمانی کردووە و چەند ئەنجامێکی باشی
بەدەستهێناوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وااڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە216 :

تیپی کچانی پێشمەرگەی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021330541500
ئەم تیپە ساڵی ( )2003دروستبووە و هەرلەسەرەتاوە چەندین یاریزانی خاوەن ئەنجامی باش و بەتوانا
پەیوەندییان پێوەکردووە و لەگەڵ ئەم تیپەدا ئەنجامی زۆر باشیان دەستەبەرکردووە.
لەساڵی ()2004ەوە لەخولی شەترەنجی تیپی پلە یەکەکانی عیراقدا بەشدارن و لەخولی ئەو
ساڵەدا پلەی حەوتەمیان دەستەبەرکردووە ،ساڵی ( )2005لەهەمان خولدا پلەی پێنجەمیان
بەدەستهێناوە ،ساڵی ( )2006پلەیەک زیاتر هاتوونەتە پێشەوە و بوونەتە چوارەمی ئەو خولە ،ساڵی
( )2007لەهەمان خول کە بە دوو گروپ (گروپی باکوور و باشوور) ئەنجامدراوە ،تیپی شەترەنجی
یانەی پێشمەرگەی سلێمانی ،پلەی دووەمی ناوچەی باکوری دەستەبەرکردووە ،بەاڵم لەبەر نائارامیی
بارودۆخی ئەوکاتەی عیراق ،بەشداری قۆناغی دووەمی ئەو خولەیان نەکردووە ،ئەمساڵیش لەو
خولەدا ،پلەی دووەمیان بەدەستهێناوە .
بەهۆی ساڵ بەساڵ و خول بەخول بەدەستهێنانی ئەنجامی باشتر لەالیەن ئەم تیپەوە ،پێدەچێت
لەداهاتوودا ئەنجامی باشتر دەستەبەربکەن لەوەی تاکو ئێستا بەدەستیانهێناوە.
تیپی شەترەنجی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی ،لەسەر ئاستی واڵتانی عەرەب و لەدەرەوەی عیراق،
ئەنجامی گەورە و باشی لەخولی تیپی شەترەنجی کچانی یانەکانی واڵتانی عەرەبدا
دەستەبەرکردووە کە لێرەدا بەساڵ و میدال و ژمارە دەیخەینە روو:
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زێرو ( )3میدالی زیویان دەستەبەرکردووە.
ساڵی ( )2005لەیەمەن پلەی یەکەمی و ( )4میدالی ِبرۆنزیان
میدالی
)
1
(
و
زیو
میدالی
)
1
(
و
زێر
ِ
ساڵی ( )2006لەیەمەن پلەی یەکەمی و ( )5میدالی ِدەستەبەرکردووە .
برۆنزیان
میدالی
)
2
(
و
زیو
میدالی
)
1
(
و
زێر
میدالی
)
3
(
و
دووەم
پلەی
لەسوریا
ساڵی ()2007ِ
ِ
بەدەستهێناوە.
کورانی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی ،لەپاڵەوانێتیی تیپی شەترەنجی یانەکانی
تیپی
)
ساڵی (2005
ِ
برۆنز،
واڵتانی عەرەب بۆ
زێر و میدالێکی ِ
کوران بەشدارییکردووە و دوای بەدەستهێنانی ( )3میدالی ِ
ِ
پلەی پێنجەمییان بەدەستهێناوە کە تاوەکو ئێستا لەسەرئاستی تیپی شەترەنجی یانەکانی عیراق
هیچ ئەنجامێکی لەوجۆرە بەدەست نەهاتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە217 :

تیپی کۆرسی تەوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020413511118843
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە218 :

تیپی کەلەپووری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032409220322320
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە219 :

تیپیی هونەری مۆسیقای فۆلکلۆری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281114011202
جێگە و شوێنی کارکردنی لە بواری گۆرانی و مۆسیقای کوردیدا دیارە  76بەرهەمی بۆ هونەرمەندان
تۆمار کردووەو هاوکاری هونەرمەندە گەنجەکانی کردووەو بەرهەمی بۆ تۆمارکردون ،ئەم تیپە لە ساڵی
 1994دامەزراوە بۆ ماوەی چەند ساڵێک لەسەر شێوازی ئیشکردنی خۆی بەردەوام بووەو دوای
سەفەرکردنی هونەرمەند سەباحی سەنتور (کە سەرپەرشتیاری تیپەکەبوو) بۆ دەرەوەی واڵت و
دابِرانی دە ساڵ بە ماوەیەکی کەم ئەو تیپە هەڵوەشایەوە .ساڵی  2007ئەم تیپە سەرلەنوێ
دامەزرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە220 :

تەلەریک بۆ تەکنەلۆجیای زانیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082622140389092
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تەلەریک بۆ تەکنەلۆجیای زانیاری و پڕۆگرامسازی
http://www.telerikit.com
تەلەریک بۆ کاری تەکنەلۆژیای زانیاری یەکێکە لە گروپه دیارەکانی بواری
تەکنەلۆژیای زانیاری لە کوردستان کە کاردەکات لەسەر پێشخستن و
دروستکردنی چەندین سستمی ئەلیکترۆنی و کۆمپیوتەر بۆ سەرجەم دام
ودەزگا ئەهلی و حکومیەکان و بۆ زیاتر پێشخستن و خزمەتکردنی کوردستان
لەم بوارەدا.
دیزاین و دانانی وێب سایتتەلەریک لە دیزاین و دانانی وێب سایت دا پشت دەبەستێت بە بەکارهێنانی
سیستمی Microsoft ASP.NETلەگەڵ سیستمی Microsoft SQL Server
کەنوێترین و بەهێزترین سیستمی دانان و دیزاین و کارپێکردنی وێب سایتە لە
رووی پاراستن و گۆرانکاری و توانای داخڵکردنی زانیاری بەشێوەیەکی ئاسان
و خێرا .کارکردن بە سیستمی  Microsoft ASP.NETلەگەڵ سیستمی
Microsoft SQL Serverپێویستی بە شارەزاییەکی بەرفراوان هەیە لە بواری
دیزاین و دانانی وێب سایت و پرۆگرامین و  Information Technologyو
هەروەها تا تەواوبوونی کاری دیزاین و دانانی وێب سایتەکە ،پێویستی
بەبوونی ستافێکی شارەزا و پسپۆڕ دەبێت ،هەروەها دانانی پرۆتێکشنی
)(Protectionـی تایبەت بە ئەتاکی ) (Ddosکە کاردەکاته سەر ماڵپەڕ و
وەستاندنی.
تەلەریک بە خۆشحاڵیەوە رایدەگەیەنێت کە لەتوانایدایە کاری دیزاین و دانانی
وێب سایت بە سیستمی  Microsoft ASP.NETلەگەڵ سیستمی Microsoft
SQL Serverئەنجام بدات بەرەچاوکردنی پاراستنی مافی خاوەندارێتی هەر
وێب سایتێک بۆ ئەو الیەن یان کەسەی دەبێتە خاوەنی.
کارکردن بە سیستمەکانی:
1 – Microsoft ASP.Net 4.5
2 – Microsoft SQL Server 2012
3 – C# Language
1.0 ،4 – AJAX 3.5
5 – Microsoft Silver light
6 – XHTML 1.0
7 – CSS3
8 - JavaScript
هەندێک لەپڕۆژەکانمان:
www.malmokurd.com
ماڵپەڕی مالمۆکورد
www.snnc.co
ماڵپەڕی تۆڕی هەواڵی سلێمانی
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www.snnc.co/Magazine
تۆڕی هەواڵی سلێمانی  /مەگەزین
www.snnc.co/sport
تۆڕی هەواڵی سلێمانی  /وەرزش
www.Kbms-kcgh.com
ماڵپەڕی سەنتەری هەرس و جگەر
www.suliradio.com
ماڵپەڕی رادیۆی دەنگی یەکگرتوو
www.ahmadkaka.org
ماڵپەڕی ئەحمەد کاکه محمود
www.sarbast.com
ماڵپەڕی سەربەست
www.baxcha.com
ماڵپەڕی باخچه
www.dcysul.org
ماڵپەڕی بەڕێوەبەرێتی گشتی رۆشنبیری و هونەر/سلێمانی
www.hawregroup.com
ماڵپەڕی کۆمپانیای هاوڕێ بۆ بازرگانی ئۆتۆمبێل
www.ideafoundation.co
ماڵپەڕی دەزگای ئایدیا
www.kmtv.tv
ماڵپەڕی کەناڵیKMTV
www.bigben.net
ماڵپەڕی کۆمپانیای بیگ بین بۆ گەشتوگوزار
www.walapress.com
مالپەری وااڵپرێس
www.hawlerpolice.com
ماڵپەڕی پۆلیسی هەولێر
www.kurdistanyoga.com
کۆمەڵەی یۆگا لەکوردستان
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www.mpeshmarga.com
ماڵپەری مەڵبەندی رێکخستنی پێشمەرگه
www.iqtisaduna.net
ماڵپەڕی اقتصادنا
www.salahaden.com
ماڵپەڕی کۆمپانیای صالح الدین
www.awezan.com
ماڵپەڕی ئاوێزان
www.kurdishwakeup.com
ماڵپەڕی پڕۆژەی هەستانەوه
www.bzavpress.com
ماڵپەڕی بزاڤ پرێس
www.peyamber.com
ماڵپەڕی پەیامبەر
ناونیشان :سلێمانی  -شەقامی بازنەیی مەلیک مەحمود  -تەالری فیردەوس
 بەرامبەر گوندی ئەڵمانی  -نهۆمی دووەم  -شوقەی ژماره 2سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کۆمپانیای تەلەریک)
سەبارەت بە (تەلەریک بۆ تەکنەلۆجیای زانیاری) لە17:53:55 2014-8-31 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە221 :

تەنبوورژەنانی چریکە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912121131312974
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لە ساڵی  2004کار و چاالکی هونەری خۆی بە ناونیشانی گرووپی
"ئەهوورا" دەست پێکرد و دوای ماوەیەک بە گۆڕینی ناوەکەیان بە
تەنبوورژەنانی چریکە ،چەندین کۆنسێرت و بەرنامەی هونەریان بەڕێوەبرد.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە222 :

تەڤگەری ژنانی ئازادیخوازی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291309491233
رێکخراوێکی سەربەخۆی ناحکومی مەدەنیی ژنانەیە لە ساڵی  2002دامەزراوە و سەدان ئەندامی
هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە223 :

تەڤگەری ئازادی کۆمەڵگای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102115540377786
رۆژی  2014-10-21لە شاری سلێمانی دامەزرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە224 :

تەڤگەڕا جڤانێن کورد- TCK
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http://www.kurdipedia.org/?q=201112231248136348
4
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە225 :

تەڤگەڕا زمانێ پەروەردەهیێ کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101214455510019
TZP-Kurdî ،Tevgera Zimanê Perwerdehiyê
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە226 :

تەیربازێن ئازادی کوردستان (تاک)
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220173609869
دەستەیەکی چەکدارن کە لە سەرانسەری تورکیە و خوارووی ئەوواڵتە و
سەرووی عێراق خەریکی شەڕن .روون نییە کە ئەورێکخراوە گرێدروای کام
حیزبی کوردییە بەاڵم دەڵێن (تاک) لە پارتی کرێکارانی کوردستان
جیابووەتەوە چونکە لەهێندێک لە تاکتیکەکانی ئەو پارتە ناڕازی بوون.
زۆرتری هێرشەکانی ئەورێکخراوە لەوشوێنانەیە کە گەریدەکان لەوێ دەژین
بۆوێنە ئیستانبوڵ ،ئانکارا و ناوچەکانی قەڕاغ دەریای خوارووی ئەوواڵته.
لەماوەی سێ مانگی یەکەمی ساڵی  ،2006ئەورێکخراوە رایگەیاندووە کە
بەرپرسی هەشت بۆمبادانان بووە کە لەواندا دوو کەس کوژران و  47کەس
بریندار بوون.
)تاک) داوای سەربەخۆیی بۆ کوردستان دەکات و لە ساڵی  2004دامەزراوه.
هێندێک کەس دەڵێن کە (تاک) وەک دۆستی  PKK.وایه ،هەندێکیش دەڵێن
تەواو سەربەخۆیە و پێوەندییەکی لەگەڵ  PKK.نییە و ئەگەر هەشی بێ

163

پێوەندییەکییەکە زۆر سسته .رابەرانی  PKK.دەڵێن ئەوان هیچ کۆنترۆڵییەکیان
لەسەر ئەورێکخراوە (تاک) نییه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە227 :

جونبشێ دیموکراتیکێ یارسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112114561010804
بزووتنەوەی دیموکراتیکی یارسان ،ساڵی  2007دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە228 :

جواڵنەوەی الوانی نەتەوەیی کوردJLNK
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102021352910176
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە229 :

جڤاتا هێڤی تەلەبەیێ کوردان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011102411535362514
)(1912 - 1922
یەکەم رێکخراوی یاسایی تەلەبەی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە230 :

جڤاتا کەلێ یا خێرخاز ل ئامێدیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090209102060887
دەزگەهەکێ خێرخوازیێ یە ل دەڤەرا ئامێدیێ ل ساال  2007ێ هاتیە راگەهاندن و مەبەستا وێ ئەوە
هاریکاریێ هەژارا و دەست کورتا بکەت ل دەڤەرا ئامێدیێ.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (جڤاتا کەلێ یا خێرخاز ل
ئامێدیێ) لە4:28:25 2011-9-2 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
ئامێدی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە231 :

چاپخانەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121121183712527
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مەهاباد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە232 :

چرا موزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220202409880
لە کۆتایی ساڵی  2003دامەزراوە و سەرەتای دەستپێکی لەگەڵ کۆمپانیای چوارچرا بۆ بەرهەمهێنانی
هونەری لە کوردستان رێککەوت و بوو بە بریکاری ئەم کۆمپانیا گەورەیە و ئێستاش بەردەوام بریکاری
یەکەمی کۆمپانیای چوارچرایە لە ئەوروپا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە233 :

چل چەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110809575510617
کۆمپانیای بیناسازیی (چل چەمە) ساڵی  1968لەالیەن بنەماڵەی ئەمینییەوە لە شاری سەقز
دامەزراوە و ئێستا بە یەکێک لە کۆمپانیا گەورە و بەنێوبانگەکانی ئێران دەژمێردرێت .گرنگترین کارەکانی
بریتییە لە دروستکردنی بورجی تاران ،مۆزەخانەی کیش ،شێروان پااڵس لە سلێمانی ،شارەوانی
سلێمانی ،هۆتێلی پێنج ئەستێرەی شاری جوان لە سلێمانی ،کۆمەڵگەی نیشتەجێبوونی بەهاران لە
شارەکانی سنە و سلێمانی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە234 :

چەتر
http://www.kurdipedia.org/?q=201003180930003994
کۆمپانیایەکە بۆ راگەیاندن و چاپ و باڵوکردنەوە  /سنوردار لە ()2009/12/28
وەک کۆمپانیایەکی کەرتی تایبەت مۆڵەتی یاسایی لە وەزارەتی بازرگانی
حکومەتی هەرێمی کوردستان وەرگرت ،ئامانجی خزمەتکردنە لە رێگەی
راگەیاندنی (خوێنراو ،بیستراو ،بینراو).
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە235 :

چەتری ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082108460389122
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە236 :

حزب تودە ایران
http://www.kurdipedia.org/?q=201105260903136006
4
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە237 :

حزبی دیموکراسیخوازانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281532251211
لە ساڵی  1994دا دامەزراوە و هیچ کورسییەکی لە پەڕڵەمانی کوردستان و عێراقدا نییە و لە دوایین
هەڵبژاردنی کوردستاندا حەوت هەزار دەنگی هێنا و پێش ماوەیەک سکرتێری ئەو حزبە دەستی
لەکارکێشایەوە و سامان عەال بووە سکرتێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە238 :

حیزبوڵاڵی تورکیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012009434932858
ساڵی  1983لەالیەن "حسێن وەلی ئۆغلو"ەوە دامەزراوە ،یەکێکە لەو هێزە ئیسالمیانەی توندوتیژی
وەک ئامڕازێک بەکارهێناوە بۆ گەیشتن بەئامانجە سیاسییەکانیو پێگەی سەرەکیشی لەهەردوو
ناوچەی دیاربەکرو باتماندا بووەو ژمارەی ئەندامەکانیشی بەنزیکەی پێنج هەزار کەس مەزەندە کراوە،
ئەندامانی ئەم حیزبە کە زۆربەیان ریشنو چەکدار بوون ،دژ بەکرانەوەی کۆمەڵگەو خوازیاری بەزۆر
سەپاندنی حیجاب بوون بەسەر ئافرەت و ژناندا ،هەموو چاالکییەکانیان هەر لەسەرەتاوە بەمەبەستی
لێدان بووە لەپەکەکە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە239 :

حیزبوڵاڵی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040923370467697
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە240 :

حیزبی ئایندەی گەلی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009091032469455
ساڵی  2010لە ناوچەی بادینان لە باشوور دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە241 :

حیزبی ئایندەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011522303563867
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە242 :

حیزبی بەعس
http://www.kurdipedia.org/?q=200904091448241709
حزبی بەعسی عەرەبی سوسیالیستی لە 7ی ئاپریلی ساڵی  1947لە
الیەن میشیل عەفلەقەوە دامەزراوە و دوو باڵی سەرەکی عێراق و سوریای
هەبوو و لە عێراقدا بەعس لە کودەتایەکدا لە  8شوباتی  1963جڵەوی
فەرمانرەوایەتی گرتەدەست.
ِ
دەستەی دووەمی بەعسیەکان لە کودەتایەکی دیکەدا لە  1968جڵەوی
فەرمانرەواییان گرتەوە دەست و ئەحمەد حەسەن بەکر وەک سەرۆک کۆمار
ِ
دەستنیشانکرا و سەدام حوسێن وەک جێگری سەرۆک کۆمار دانرا و
حوکمرانیدا بەردەوام
دروشمەکانی بەعس دروشمی شۆڤینیین و لە ماوەی
ِ
سرینەوە و پاکتاوکردنی ناسنامە و نەژادی نەتەوەکانی دیکەی
لە هەوڵی
ِ
داوە.
لە  1979سەدام حوسێن بە تەواوی دەسەاڵتی گرتە دەست و ئەحمەد
حەسەن بەکر خانەنشینکرا و لەو ساڵەوە سەدام حوسێن بە ئاگر و ئاسن و
دەسەاڵتێکی دیکتاتۆریانەی لە عێراق چەسپاند و لە ماوەی سێ دەیەی
شەریی هەشت ساڵە لەگەڵ ئێران و داگیرکردنی کوەیت
وێرای
ِ
دەستەاڵتیدا ِ
و بەرهەمهێنانی چەکی کۆکوژ چەندین تاوانی وەک کیمیاییباران و ئەنفال و
تاوانی پاکتاوی رەگەزی دژ بە کورد و گەالنی عێراق بەکار هێناوە.
ئەو رژێمە لە نیسانی  2003لە ئاکامی هێرشێکی بەرفراوانی سوپای
ئەمەریکا و هاوپەیمانەکانیی بۆ سەر عێراق رووخێندرا و گەورە پەیکەری
سەدام لە 9ی نیسانی ئەو ساڵەدا تێکشکێنرا و کۆتایی بە حوکمی سێ
دەیەی دیکتاتۆریی لە عێراق هێندرا و سەردەمێکی نوێ لە مێژووی سیاسی
عێراق دەستیپێکرد.
بریاری دەسەاڵتی کاتی
دوای رووخاندنی رژێمی بەعس لە  2003بە ِ
هاوپەیمانان هەموو جۆرە کارو بونێکی ئاشکراە نهێنی حزبی بەعس لە
عێراق قەدەغەکرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە243 :

حیزبی دیموکراتی پێشکەوتنخوازی کوردی لە سوریا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209122517597
لە ساڵی  1957دامەزراوە و ئەندامی هاوپەیمانی دیموکراتی کوردییە لە سوریا کە لە ساڵی 1992
دامەزراوە و ئەندامی دامەزرێنەرە لە راگەیندراوی دیمەشق بۆ گۆڕانکاری دیموکراتی ئاشتییانە کە لە
کورد و عەرەب و ئاشووری پێکدێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە244 :

حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021537542205
ساڵی  1946دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە245 :

حیزبی رزگاری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213183017645
درێژە پێدەری پارتی گەلی دیموکراتی کوردستانە ،بەاڵم حزبی رزگاری کوردستان لە 1993/8/15
راگەیەندراوە ،ئامانجیشی سەربەخۆیی هەر چوار پارچەی کوردستانە و دروشمی حزبی رزگاری
بریتیە لە نیشتمانێکی سەربەخۆ ،گەلێکی بەختەوەر ،ئایندەیەکی گەش ،یەکێکە لەو حیزبە
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کوردستانیانەی کە لە دەستپێکی خەباتیدا دروشمی ریفراندۆمی هەڵبژاردوە بۆ چارەسەرکردنی
کێشەی کوردستان .هەروەها باوەڕی بە دیموکراتی و سەربەخۆیی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە246 :

حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291350041240
لە ساڵی 1985دا دامەزراوە و ئەندامی لیستی هاوپەیمانێتی کوردستانە لە
ئەنجومەنی نیشتمانی عێراقدا یەک کورسیی هەیە .تا ساڵی  2009قادر
عەزیز سکرتێری بوو ،بەاڵم ئێستا دوو باڵە و بارەگای سەرەکی یەکێکیان لە
سلێمانییە و قادر عەزیز سەرۆکایەتی دەکات بارەگای ئەویتر کە دادگا ناوی
زەحمەتکێشانی پێداوە ،لە هەولێرە و بەڵێن عەبدوڵاڵ سەرۆکایەتی دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە247 :

حیزبی شیوعی عێڕاقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052608490060062
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە248 :

حیزبی شیوعی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902171620401309
لە ساڵی  1945دامەزرا و ساڵح حەیدەری ،نافع یونس ،موسا سلێمان،
شێخە شەڵ ،حەمید عوسمان ،هاشم عەبدوڵال و عەلی عەبدوڵال بوون.
مەال شەریف هەر لە سەرەتاوە لەو مەجموعەیە دابڕا و بەگەڵ حیزبی
شیوعی عێراق کەوت ،عەزیز محەمەدیش دوای ئەو چووە ناو حیزبی
شیوعی عێراق .حیزبی شیوعی کوردستان رۆژنامەیەکی هەبوو ناوی
شۆڕش بوو ،بۆیە بە ناوی حیزبی شۆڕش دەناسران و شیوعیە کوردەکانی
تریش بە جەماعەتی ئازادی دەناسران ،ئەم حیزبە تا ساڵی  1946بەردەوام
بوو ،تا لە ئابی  1946خۆی حەل کرد و چووە ناو حزبی شیوعی عێراق.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە249 :

حیزبی ویفاقی دیموکراتی کورد لە سوریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021008314033190
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە250 :

حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271439371192
لە ساڵی  1993دا دامەزراوە و بارەگای لە هەولێری پایتەختی هەرێمی کوردستان و شاری بەغدا
هەیە .زۆرینەی ئەندامانی کوردن.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە251 :

حیزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020518352333126
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە252 :

خاچی سووری نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261007251121
رێکخراوێکی مرۆیییە لە ساڵی 1863دا دامەزراوە و ساڵی  1981بۆ یەکەمجار
بارەگای خۆی لەعێراق کردۆتەوە و دواتریش لەمایسی ساڵی 1991دا
نوسینگەی خۆی لەشارەکانی هەولێر و سلێمانی کردۆتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە253 :

خانەی ئەربیل بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091022071673011
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە254 :

خانەی حیکمەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261014061124
تایبەتە بە لێکۆڵینەوەی فەلسەفی لە ساڵی  2006دامەزراوە و بارەگای
سەرەکی لە شاری هەولێرە و ئۆفیسی لە شاری سلێمانی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە255 :

خانەی سمۆرە
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261351071141
ساڵی  2005دامەزراوە و تا ساڵی  2008نزیکەی  300بەرهەمی مندااڵنەی
بەچاپ گەیاندووە لە کتێب و نامیلکە و فیلمی کارتۆن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە256 :
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خانەی نەوجەوانانی کوران و کچان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219193348851
لەساڵی ( )1970لەشاری هەولێر دامەزراوە .سەرەتا ئەم خانەیە ئەو مندااڵنەی وەرگرتوە کەدایک
یاخود باوکیان نەماوە هەروەها جێگای بۆ ئەو مندااڵنە کردۆتەوە کە لە دایک و باوکیان بە هۆی تەالق لە
یەکتر جیابونەتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە257 :

خانەی وەرگێڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061011453560252
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە258 :

خاوێ فیلم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061143119368
کۆمپانیایەکی مەدەنی کوردیە و پڕۆژەیەکی تاکە کەسییە ...وە هەوڵێکە بۆ
برەودان و بەرەو پێش بردنی بواری فیلم و درامای کوردی لە کوردستاندا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خاوێ فیلم
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە259 :

خوشکانی ئیسالمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281122381208
ئەم رێکخراوە سەربە یەکگرتوی ئیسالمییە و لە ساڵی  1991دا دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە260 :

خوێندنگای میدیای نموونەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281634251216
لەساڵی 1998دا لە سلێمانی دامەزراوە و سەرپەرشتیارانی خوێندنگاکە
خەڵکی بیانین و وانە وتنەوە تێیدا بە زمانی ئینگلیزییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە261 :

خوێندکارانی ناسێونالیستی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012211701341626
5
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە262 :

خوێندکاری نیشتمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009191019509551
زانستگای کوردستان :ناونیشانی ماڵپەڕ: http://nishtman-
2707.blogfa.com
بۆ زانیاری زیاتر دەتوانن سەردانی ئەم شوێنە بکەن :
http://saghez.org/index.php?besh=miwan&id=1816
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (رەزا یادگارنوین) سەبارەت
بە (گۆڤاری نیشتمان) لە0:20:19 2010-9-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
گۆڤار
جۆری باڵوکراوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە263 :

خۆییبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=201104261148585700
3
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
لوبنان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە264 :

خێرخوازی ئیحسان کارانی بۆکان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902181300311323
لە ساڵی  2006رێکەوتی ( )1385بە فەرمی لە بۆکان دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە265 :

دادگای بااڵی ئێڕاق
http://www.kurdipedia.org/?q=201211242333147387
1
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئێڕاق
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە266 :
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دادگای هەمیشەیی هێزەکانی ئاسایشی ناوخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200910121106002083
لە سلێمانی لە ساڵی ()2002وە دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە267 :

دامەرزاوەی وەرزشی خێراخوازی سەاڵح سامی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260934011111
ساڵی  2005دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە268 :

دامەزراوەی ناوەندی کوردی هۆڵندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110821035710633
STICHTIN KOERDS NEDERLANDS CENTRUM
Postbus 18806
2502 EV Den Haag
KVK nummer: 27361798
Girorekening nummer: 4538232
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە269 :

دانیشتنی هاوڕێیانی غەزەلنووس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013042521433882733
کۆبوونەوەی رەخنەیی هەفتانەی دەستەیەک لە کچ و کوڕی الوی شاری
سلێمانی یە ،بە مەبەستی گفتوگۆکردن و گۆڕینەوەی سەرنجی خۆیان
لەمەڕ بەرهەمی ئەدەبی و هونەرییەوە.
ئەم کۆبوونەوانە هەموو هەینییەک لە مانگی تەموزی ساڵی  2011وە لە
کتێبخانەیەکی بچووکی شاری سلێمانی بە ناوی کتێبخانەی
(غەزەلنووس)ەوە بەڕێوە دەچێت و هەر هەفتەیەی گفتوگۆ لە بارەی
بەرهەمیکی هونەریی یان ئەدەبییەوە دەکەن ،یا خود میوانداری رۆشنبیریک
دەکەن.
تا ئێستا زیاد لە هەشتا کۆبوونەوەیان ئەنجام داوە و هەنووکە بەردەوامن.
لە یەکەم راگەیاندنی کۆبوونەوەی یەکەم دا مەبەستی دانیشتنەکانی
غەزەلنووس بەم شیوەیە باس کرا :
مەبەستی سەرەکی ئەم دانیشتنە بچوکە بۆ ئەوەیە تا هاوڕێیانی
غەزەلنوس بتوانین لە نزیکەوە هەفتەی دوو کاژێر را و سەرنج و دیدگای
خۆمان بۆ یەک باس بکەین لە بارەی ئەو بەرهەمە ئەدەبیانەوە کە
دەیانخوێنینەوە و دواجار وەک کۆمەڵێک خوێندەوار سود لە دیدگا جوداکانی
یەک وەربگرین..
هەندێک لە ئەندامانی ئەم کۆبونەوەیە
پێشەوا محەمەد
دانا فایەق
هۆرێن غەریب
ستار یاخی
نوخشە عەبدول
ئیدریس عەلی
حەمە قادر
ئاوات کەریم
ئاکۆ کەریم
رەوەز حەمە ساڵح
بڕیار محەمەد
شادی عەبدول
بوشرا کەسنەزانی
دانا ئیسماعیل
شااڵو حەبیبە
خەسرەو کەریم
عەباس بۆسکانی
ئاودێر عومەر
بیار رەشید
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (دانیشتنی هاوڕێیانی غەزەلنووس) سەبارەت بە
(دانیشتنی هاوڕێیانی غەزەلنووس) بۆ کوردیپێدیا لە 2013-04-25
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە270 :

دایک
http://www.kurdipedia.org/?q=200904041911091695
رێکخراوی دایک رێکخراوێکی ناحکومیی سەربەخۆیە ،ساڵی  2004لە سلێمانی بەئامانجی پەرەپێدانی
رۆشنبیریی ناتوندوتیژی لەکوردستاندا دامەزراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئەسوات ئەلعیراق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە271 :

دواناوەندی کوردستانی کچان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912042335592806
ئەم خوێندنگایە لە ساڵی  1961- 1960بەناوی ناوەندی سلێمانی کچان کراوەتەوەو یەکەم بەڕێوەبەری
ناوی مامۆستا نەسرین موزەفەر بووە ،لە سااڵنی  1970بۆتە دواناوەندی کوردستانی کچان و هەتا
پۆلی شەشەمی ئامادەیی تێدا بووە.
بەهۆی بارودۆخی سیاسی ئەوکات گەلێک نەهامەتی بەدەست رژێمی بەعسەوە بینیوەو،
خوێندکارەکانی بەردەوام چاالکی سیاسیان کردووەو چەندین جار خوێندکارەکانیان دەستگیرکراون و
بەهۆی ئەوەشەوە چەند جارێک خۆپیشاندانیان ئەنجامداوەو لەگەڵ ئەوانیشدا زۆربەی خوێندنگاکانی
سلێمانی بەشداریان تێدا کردووە.
بەهۆی چاالکی خوێندکارەکانیەوە و بۆ ئەوەی دەنگیان کپ بکاتەوە رژێمی بەعس لە ساڵی 1984
کردی بەناوەندی کوردستانی کچان.
ساڵی  2002لەسەر داوای بەڕێوەبەری خوێندنگاکە مامۆستا چنور مستەفا محەمەد ،کراوەتەوە بە
دواناوەندی سلێمانی کچان.
جێی ئاماژەیە تائێستا  9مامۆستا لەو خوێندنگایە وەک بەڕێوەبەر کاریان کردووە.
سەرچاوە :ژمارە سفری گۆڤاری کوردستان (دواناوەندی کوردستانی کچان) لە سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە272 :

دیوانی چاودێری دارایی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910071208332074
بۆ یەکەم جار لەهەرێمی کوردستان لەساڵی  1997دامەزراوە و دوایی بەپێی بڕیاری ژمارە ()212ی
ساڵی 1999کە لەالیەن ئەنجومەنی وەزیرانەوە پەسەندکراوەو پاشان دوای یەکگرتنەوەی هەردوو
ئیدارەی حکومەتی هەرێم لە(هەولێر و سلێمانی) ،پەڕڵەمانی کوردستان ،یاسای ژمارە ()2ی ساڵی
2008ی دەرکرد ،تایبەت بەدیوانی چاودێری دارایی هەرێمی کوردستان ،ئەم دەزگایە شەرعیەتی
کارکردنی هەیە بۆ پشکنین و وردبینی کاری وەزارەت و دامودەزگا حکومییەکان ،هەروەها بەپێی ئەو
بریار و یاسایە ،پێکهاتە و پەیکەری رێکخستن و ئەرک و دەسەالتەکانی ئەم دەزگایە دیاری کراون .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە273 :

دەتەپەDTP
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215094941667
پارتی کۆمەڵگەی دیمۆکراتی  DTPلە ساڵی  2005وەک پارتی 49ەمین لە
تورکیا بەشێوەیەکی رەسمی دامەزراوە .ناوەندی ئەو پارتە لە ئەنکەرە یە .لە
نێوان سااڵنی  2008-1990شەش حیزبی کوردی " HEP–DEP DTP -
"DEHAP - OZDEP – HADEدامەزراون و جگە لە DTPکە ئێستا کەیسێکی
دژی لە دادگای بااڵی دەوڵەتەو داوادەکرێت دابخرێت ،ئەوانی دیکە هەموویان
داخراون.
DTPئێستا تاکە پارتی سییاسیی یاسایی کوردییە لە تورکییا و رێژەیەکی
بەرچاوی لە شارەوانییەکانی تورکییا لەبەر دەستەو  21پارلەمانتاریشی لە
پارلەمانی تورکییا هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە274 :
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دەزگای ئاراس بۆ چاپ و باڵوکردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260920051104
لە ساڵی  1998دا لە هەولێر دامەزراوە ،تا ئێستا سەدان کتێبی جۆراوجۆری
باڵوکردۆتەوە و ژمارەیەک باڵوکراوەی هەفتانە و مانگانە و وەرزیش
دەردەچوێنێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە275 :

دەزگای بااڵی ژیاندنەوەی قەاڵی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=200910141105472085
لەکۆتایی ساڵی 2007دا بە بڕیاری سەرۆکی حکومەتی هەرێم دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە276 :

دەزگای پارێزەرانی ژینگەی بۆکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161446063960
لە ساڵی  1999لە شارستانی بۆکان لە پارێزگای ئازەربایجانی رۆژئاوا
دامەزراوە.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژینگەپارێز
رێکخراو:
بۆکان
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە277 :

دەزگای توێژینەوە و باڵوکردنەوەی موکریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251224341404
سەرەتا وەک دەزگایەکی چاپ و باڵوکردنەوەی کتێب لە  2000/7/4لە شاری
هەولێر دامەزراوە .لە ماوەی نزیکەی  27مانگدا  103کتێبی جۆراوجۆر لە بواری
مێژوو ،سیاسەت ،هزر و کۆمەڵگا و کولتور و ئەدەبدا باڵو کردۆتەوە .دوای لە
کاروەستانی بۆ ماوەی زیاتر لە دوو ساڵ ،لە سەرەتاکانی ساڵی 2005ەوە
دیسانەوە دەستی بەکار کردۆتەوە.
ئێستا دەزگای موکریانی لە سێ بەشی سەرەکی پێکهاتووە:
بەشی چاپ و باڵوکردنەوەی کتێب
ئەم بەشە ،بە پلەی یەکەم بایەخ بە وەرگێران و چاپ و باڵوکردنەوەی کتێبی
سەرچاوە و زانستی لە بواری سیاسەت ،کۆمەڵناسی ،مێژوو ،هزر و
فەلسەفە ،بەرهەمی ئەدەبیی جیهانی (ڕۆمان) و ...دەدات .ئەگەر چی خۆی
وەک بەشێکی تایبەت بە کتێبی وەرگێڕدراو ناساندووە بەاڵم بە مانای ئەوە
نییە کتێبی نووسینیش چاپ و باڵو ناکاتەوە .ئامانجی ئەم بەشە
بەشداریکردنە لە دەوڵەمەندکردنی کتێبخانەی کوردی بە سەرچاوە و ژێدەر
لەو بوارانەی سەرەوەدا.
گۆڤاری توێژینەوە
بایەخ بە بابەتە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و مەعریفییەکان دەدات.
بنکەی توێژینەوە
گرنگی بە توێژینەوەی کێشە سیاسی و کۆمەاڵیەتی و هزرییەکانی
گۆڕەپانی هەرێمی کوردستان دەدات .لەم کارەشدا الیەنی عەمەلیبوونی
توێژینەوەکانی جێی بایەخە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە278 :

دەزگای چاپ و باڵوکردنەوەی هانەی ئیعالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051507131546
دەزگایەکی کەرتی تایبەتە و بارەگای سەرەکیی لە شاری هەولێرە و ساڵی  2002دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە279 :

دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271120591168
ساڵی  1998دامەزراوە و تاوەکو ساڵی  2008خاوەنی نزیکەی  500زنجیرەی
کتێبەو حەوت گۆڤاری هەمەجۆر دەردەکات ،ئەوانیش گۆڤاری زانستی
سەردەم ،کە گۆڤارێکی وەرزیە تایبەتە بەزانستەکان  33ژمارەی لێدەرچووە و
گۆڤاری سەردەمی کوردی کەتایبەتە بەبواری فەلسەفەو  54ژمارەی
لێدەرچووە و  2مانگ جارێک دەردەچێت و گۆڤاری سەردەمی عەرەبی
کەبەزمانی عەرەبی دەردەچێت و زیاتر گرنگی دەدات بەمێژووی کورد دەدات و
 20ژمارەی لێدەرچووە سەرەڕای گۆڤاری منداڵی سەردەم کە گۆڤارێکی
مانگانەی مندااڵنەو  11ژمارەی لێدەرچووە ،گۆڤاری رۆڤار کە هەر  2مانگ
جارێک تایبەت دەبێت بەژیانی کەسایەتیەکی ناسراوی کورد،هەروەها کتێبی
گیرفانیش یەکێکە لەکتێبە مانگانەکەی دەزگاکە کە هەمەجۆرە و  54ژمارەی
لێدەرچووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە280 :

دەزگای خێرخوازی بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261618431143
لەساڵی  2007دامەزراوە و بارەگای سەرەکی لەشاری هەولێرە ،سەربە
پارتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
خێرخواز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە281 :

دەزگای راگەیاندنی هاوپشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201121134803
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دەزگایەکی کۆمەڵگای مەدەنی و ئەهلی و نا حکومییە .بۆ کاری راگەیاندن و
رۆشنبیری و باڵوکردنەوەی هۆشیاری سیاسی و کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیری
مۆدێرن و پێشکەوتوخواز و ئینسانی.
دەزگای هاوپشتی ،دەزگایەکی راگەیاندن ،هەواڵ ،رۆشنبیری و سەنتەری
لێکۆڵینەوەی ئازاد و سەربەخۆیە .ئامانجی بڕەودان و باڵوکردنەوەی بیروڕاو
جەدەلی فکری و سیاسی دەربارەی مەسائلی جۆراوجۆر وەک  :مەسەلەی
ژنان ،بزووتنەوەی کرێکاری ،مەسەلەی میللی ،مافی مرۆڤ ،مافەکانی
منااڵن و الوان ،کۆمەڵگای مەدەنی و عەلمانیەت ،خوێندن و پەروەردەی
مۆدێرن ،دیاردەی کۆچ و پەنابەری و ئازادی سیاسی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەزگای راگەیاندنی هاوپشتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە282 :

دەزگای راگەیاندنی هونەری کورد فۆکس
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011522355863868
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە283 :

دەزگای رۆشنبیریی جەمال عیرفان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012700330392831

187

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە284 :

دەزگای گشتی هەڵبژاردن
http://www.kurdipedia.org/?q=200903261508451681
دەزگایەکی پسپۆرە لەبوارەکانی هەڵبژاردن و پراکتیزەکردنی دیموکراتییەت،
لەسەر داوای زۆربەی هەرەزۆری ئۆرگانەکان و رێکخستنەکانی پارتی
دیموکراتی کوردستان و بەبریاری مەکتەبی سیاسی ،لەرێکەوتی
 2005/2/26دامەزراوە و (جەعفەر ئیبراهیم) ئەندامی کۆمیتەی ناوەندی و
بەرپرسی مەکتەبی ناوەندی دیراسات و پێگەیاندنی حزبی ،راسپێردراوه ،بۆ
ئەوەی بەرپرسیاریەتی ئەم دەزگایەبکات و بناغەی پێکهاتەو کارنامەیەکی
کارو چاالکیی بۆ دابندرێت و بەشێوەی دەزگایی و مۆدێرن ئیش و کارەکانی
ئەنجام بدات.
بەگشتی ئەم دەزگایە لەسەر ئەم بنەمایانەی خوارەوە کار دەکات:
پابەندبوون بەپرەنسیب و بنەماکانی دیموکراتییەت و ئازادییەسەرەکییەکان .
پابەندبوون بەپرەنسیپەکانی راشکاوی و شەفافییەت .
پابەندبوون بەپرەنسیپەکانی مەرکەزییەتی دیموکراسی .واتە وەکوو هەموو
دەزگاکانی تیری پارتی چاالکی ئەنجام دەدات .
پابەندبوون بەپرەنسیپەکانی (بەرپرسیاریەتی بەکۆمەڵ) بێ ئەوەی رێگا
لەتوانای تاکەکەس و رووحییەتی داهێنان و هەست بەمەسئوولییەت کردنی
تاک بگرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە285 :

دەزگای مێرگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221190058896
لە بواری رۆشنبیری گشتی کاردەکات .لە ساڵی  2005دامەزراوە .باڵەخانەیەکی تایبەت بەخۆی
هەیە ،کە بریتیە لە چەندین ژوور و هۆڵ ،هەروەها چاپخانەیەکیش کاروباری چاپ و هەموو جۆرە گۆڤار
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و کتێب و باڵوکراوەیەک ئەنجام دەدات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە286 :

دەزگای ناسنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=201103111938122397
8
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە287 :

دەزگای هەرمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090209082260886
رێکخراوێکی ناحکومییە ) (N.G.Oلە  2002 /18/11بە مۆلەتی فەرمی ژمارە()8868ی حکومەتی
هەرێمی کوردستان لە ژێر ناونیشانی (سەنتەری روشنبیری بلێ) دامەزرا و دواتر لە ئەنجامی بزاڤ و
چاالکیەکانیدا گەشەی سەند و بە مۆلەتی ژمارە 1983ی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی
کوردستان بە پێ ی یاسای ژمارە ()15ی کومەلەکانی پەرلەمانی کوردستان بو بەدەزگا لە ژێر
ناونیشانی (دەزگای هەرمان بۆ روشنبیری،راگەیاندن،لێکولینەوە).
بارەگای سەرەکی لە پارێزگای هە ولێر /دەڤەری بارزانە کە گەشەپێدانی کلتوری و دیموکراسی و
یەکسانی و لێبوردەیی و هەروەها کارکردن لەپێناو هوشیاری کومەالیەتی ،یاسایی ،ژینگە پارێزی و
مافی ئافرەت و مندااڵن لەسەر بنەماکانی مافی مرووڤ لە ئامانجە گشتی و سەرەکیەکانیەتی.
·چونیەتی بیروکەی دامەزراندنی:
کوردستان والتێکێ پارچەپارچە کراوە لەنێوان چوار والتدا ،بە درێژایی مێژوو نەتەوەی کورد کە خاوەنی
ئەم والتەیە و بەبوونی شارستانیەتێکی کۆنی خۆی لەسەر ئەم خاکە ژیاوە و هەروەها خاوەنی کلتور
و مێژوویێکی تایبەت بەخویەتی .بۆیە بەردەوام لەالیەن ئەم والتانە هەولی تواندنەوەی کلتوری دراوە و
لەسەر مال و مولک و حالی خۆیان دەربەدەر و نەفی کراون و مێژووش شاهدی ئەم راستیەیە.
لە سالی  1975گەلی کورد لە پارچەی باشووری ژێر حوکمرانی دیکتاتوری بەعسی عێراق بە
دڕندانەترین شێوە کەوتە بەرشاالوی راگواستن و جینوساید کردن و تەعریب کردن کە لەئەنجامی ئەم
سیاسەتە  4500گوندی کوردستان و ێران کران و سەدان هەزار لە دانیشتوانەکانی بە زورە ملێ
راپێچی باشووری عێراق کردن و لە هەموو پێداویستیەکانی سەرەتای ژیان بێ بەش کردن لە دوایشدا
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بەشێوەیێکی سیستەماتیک  182000هاوالتی کورد جینوساید کران بەالم دوای جەنگی کەنداو و
راپەرینی گەلی کورد لە سالی  1991بەهاوکاری و پشتگیری والتانی هاوپەیمانی (ئەمریکا و ئەوروپا)
خەلکی کورد توانی بگەرێتەوە سەر زێدی خۆیان و حکومەتێکی کوردی هەرێمی بەشێوازێکی
دیموکراتیانە دابمەزرێنن .دواتر لە ئەنجامی سیاسەتی حکومەتی کوردی بەتایبەتی کابینەی چوار و
پێنج بەسەروکایەتی بەرێز کاک نێچیر ڤان بارزانی لە پێناو دامەزراندنی کومە لگایێکی مەدەنی زەمینە
سازکرا کەوا چین و توێژەکانی کومەل بتوانن بە شێوەیێکی دیموکراتیانە گوزارشت لە رەئی و ویستی
خویان بکە ن و ئارەزومەندانە کومەلە و رێکخراو دابمەزرێنن .ئەوە بوو کومەلێک گەنجی دەڤەری
بارزانیش لە سالی 2002بە سەرپەرشتی (فاخرعلی عارف) و نیابەتی (مبەشەرحسن حدو)هەستان
بە دامە زراندنی سە نتە رێکی روشنبیری بەناوی سەنتەری روشنبیری بلێ .ئە م سەنتەرە توانی لە
2003/1/31بەفەرمی دەست بەکاری خۆی بکات و لە ماوەیێکی زورکورتدا توانی چاالکی روشنبیری
جور بە جور ئەنجام بدات و خەلکێکی زۆر لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە بە تایبەتی کچ وکوڕی گە نجی
نوێخواز ،هەر لەئە نجامی بزاڤی بەردەوام ئەم سە نتەرە گەشەی سە ند و لە سالی 2006بو بە
دەزگا بە ناونیشانی (دەزگای هەرمان) بو رۆشنبیری و راگە یاندن و لێکولینەوە.
هەیکەلی دەزگا:
بە پێ ی مادەی ( )5لە بەشی چوارەمی پەیرەوی ناوخوی دە زگا ،دەزگا بەرێوەدەبردرێت لە الیەن
دەستەیەک بەناوی دەستەی بەرێوەبەر و هەروەها ئەنجومەنێکی کارگێری کە پێک دێت لەسەرۆکی
بەشەکانی دەزگا ئەویش 6کەسن کە مافپەروەر (فاخر علی عارف) وەکو بەرێوەبەری گشتی دەزگا
سەر پەرشتی دەکات.
زێدەباری سەرپەرشتی کردنی گشت کار و بارەکانی دەزگا و بە تایبەتی سیاسەت رێژی و دارشتنی
بیروکەی گشت بەرنامەکانی دەزگا بە هاوکاری هەڤاالنی خۆی ،راستەوخۆش چاودێری و
سەرپەرشتی کاروباری بەشەکانی دەزگا دەکات.
·بەشەکانی دەزگا:
1بە شی روشنبیری و جینوساید2بەشی پەیوەندی ودارایی3بەشی ئەرشیف و راگەیاندن4بەشی رادیو5بەشی تەلەفزیون6بەشی مالپەر7بە شی هونەر و منداالن8بەشی کارگێری (ئیدارە)·بەشی روشنبیری و جینوساید:
ئەم بەشە کە لە الیەن بەرێزمبەشر حەسەن حەدو ئەندامی دەستەی بەرێوەبەرایەتی بەرێوە دەچێت
بۆ مەبەستی هوشیاری کومەالیەتی ویاسایی وگەشەپێدانی کلتوری دیموکراسی لەسەر بنەماکانی
مافی مروڤ و پێگەیاندنی نەوەی نوێ بەردەوام کور و سمینار و ورک شوپ و خولی تایبەت ئەنجام
داوە و دەدات هەروەها دەزگاکەمان لە چوارچێوەی چاالکیەکانی خۆیدا لە پێناو بە جیهانیکردنی پرسی
جینوسایدی دژی کوردستان،گرنگییەکی یەکجار زوری بەم بوارە داوە و بو ئەم مەبەستەش بەشێکی
سەرەکی دەزگاکەمان بە ناوی بەشی جینوساید دامەزراوە لە سەر دوو ئاستی ناوخۆ و دەرەوەی
کوردستاندا کار دەکات بەم شێوەیە :
لە سەر ئاستی ناوخو :
هەر لە سەرەتای کاری رێکخراوەیی و مەدەنیماندا لە رێگای کۆکردنەوەی بەلگەنامەکان و کردنەوەی
پیشانگای وێنە و ناونیشانی ئەنفالکراوەکانی ناوچەی بارزان لە شارەکانی کوردستان و هەروەها
سازکردنی کور و سمینار لە سالروژی شاالوەکانی ئەنفالی کوردستان هەولماندا بو یادکردنەوەی
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قوربانیان و بالو کردنەوەی هوشیاری یاسایی و کومەالیەتی و گیانی بەرپرسیارەتی نەتەوەیی و
نیشتیمانی و مروڤی لە هەمبەر ئەم پرسە گەورەیەدا.دواتریش لە درێژەی چاالکیەکان و گەشەکردنی
کاری رێکخراوەییدا و لە دوای دامەزراندنی دەزگای هەرمان،بەشێکی سەرەکی لە دەزگاکەمان
تەرخانکرا بۆ پرسی جینوساید و دەستمان کرد بە دروستکردنی پەیوەندی بە هێز لە گەل
رێکخراوەکانی مەدەنی و جەماوەری لە هەر سێ پارێزگای هەرێمی کوردستان کە لەم بوارەدا کار
دەکەن و ئێستاش ئەندامی کارای کەمپینی بە جیهانیکردنی جینوسایدی کوردستانین کە لە
()12رێکخراو پێک دێت.هەروەها ئەندامی فیدراسیونی رێکخراوەکانی داکوکی کردن لە مافی
کەسوکاری شەهیدانی جینوسایدین ئەویش لە ( )15رێکخراو پێک دێت
·لە سەر ئاستی دەرەوە:
بو مەبەستی پەیوەندیکردن بە رێکخراوەکانی نێودەولەتی و مافی مروڤ و رێکخراوەکانی
مەدەنی)(NGOو سەنتەرە گرنگەکانی نێودەولەتی و دروستکردنی لوبی بە هێز لە دەرەوەی والت،بە
هاوکاری کەسایەتی ئەکادیمی و دلسوز و نیشتیمانپەروەری گەلەکەمان بەرێز (پرۆفسور.د.هەڤال
میرو)لە سالی()2009لقێکمان بە ناوی لقی هەرمان لە ئەلمانیا و ئەوروپا دامەزراند و دواتریش بە
شێوەیەکی فەرمی و بە پێی یاسای رێکخراوەکانی نا حکومی لە الیەن وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی
هەرێمی کوردستانەوە مولەتی ژمارە()24007ی()2009/12/3پێ بەخشرا.شایانی باسە لقی ناوبراو
لە الیەن بەرێز(پرۆفسور.د.هەڤال میرو)بەرێوە دەبردرێت و بەرێز خاتوو (د.شرین خەلیل کوردی)وەک
بەرپرسی دوسیەی مافی مروڤ لەم لقەدا کار دەکات و ئەندامی دەستەی کارگێری لقی
هەرمانە.هەروەها زیاتر لە ()25کەسایەتی کوردستانی و بیانی ئەکادیمی و زانستی و پسپور لە
بوارەکانی یاسا نێودەولەتیەکان و مافپەروەر و مافناس و پارێزەر و شارەزا لە پەیوەندییە نێو دەولەتیەکان
ئەندامی لقی هەرمانن .کاری ئەم لقە دروستکردنی پەیوەندی کلتوری و روشنبیری و زانستییە لە
نێوان گەلی کوردستان و گەالنی تری جیهان و هەروەها سەرەکیترین کاری لقی ناوبراو کار کردنە لە
پێناو بە جیهانیکردنی جینوسایدی کوردستان.کە لەم پێناوەشدا چەندین دیراسەی زانستی و
ئەکادیمی لە سەر قوربانیەکانی گەلەکەمان پێشکەشی رای گشتی جیهانی و رێکخراوەکانی
نێودەولەتی و والتەکانیان کردووە و پەیوەندی گرنگ و نزیکیان لە گەل چەندین رێکخراو و ناوەندە
گرنگەکانی جیهانییان دروست کردووە وەکو(پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا،سەنتەری نێو دەولەتی
جینوساید ،سەنتەری تاوانەکانی نێو دەولەتی ،فراکسیونی چەپ  linke partiلە پەرلەمانی
ئەلمانیا،فراکسیونی(  spdکەسەک) لە پەرلەمانی ئەلمانیا و چەندین رێکخراوی تر لە پێناو بە
جیهانیکردنی ئەم پرسە گرنگەدا.
·بەشی پەیوەندی و دارایی:
ئەم بەشە کە لە الیەن بەرێزسەبیح عزەت ئەندامی دەستەی بەرێوەبەرایەتی بەرێوەدەبردرێت ؛
هەلدەستێ بە رێکخستنی پەیوەندیەکانی دەرەوەی دەزگا بە گشتی و رێکخستنی پەیوەندی لە گەل
رێکخراو و کومەلەکان و بەرێوەبردنی داهات و خەرجیەکانی دەزگا بە گشتی .
·بەشی منداالن و هونەر:
ئەم بەشە لەالیەن هونەرمەند حسێن حەسەن ئەحمەد بەرێوە دەچێت و یەکێکە لە بەشە گرنگەکانی
دەزگاکەمان کە هەر لەسەرەتاوە بو مەبەستی بنیاتنانی ئایندە گرنگی زورمان داوە بە مافی منداالن
بویە گوڤارێکی رەنگاو رەنگی منداالن بە ناوی زریموک مانگانە دەردەکەوێت هەتا وەکو ئێستا  34ژمارە
لەم گوڤارە دەرچووە و لە سەرانسەری کوردستان بالو دەکەینەوە کە مانگانە بە تیراژی  1000دانەیە.
کە بەرێز (مبەشەر حسن حدو) سەرنوسەریەتی و هەروەها سەرباری ئەنجامدانی چاالکی تری جورا
و جوری منداالن وە ئامادەکردنی بەرنامەی منداالن لە رادیۆی هەرمان و TVهەرمان .هەروەها گرینگی
دان بە بواری هونەر لە هەموو بوارێکەوە و ئەنجامدانی چاالکی جوراوجوری هونەری وەکو کردنەوەی
پیشانگاو سازدانی ئاهەنگی موسیقاو جەماوەری
·.بەشی ئەرشیڤ و راگەیاندن:
گشت دیکومێنت و بەلگەکانی دەزگا و بەرهەمەکانی رادیو و  TVلەم بەشەدا ئەرشیڤ دەکرێن و
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دەپارێزرێن بە پێ ی پێویست و هەماهەنگی لە گەل بەشەکانی دیکەی دەزگا سود لە ئەرشیڤی
گشتی دەبیندرێت و سەرپەرشتی راگەیاندنی ناوخۆی دەزگا دەکات.ئەم بەشە لە الیەن کاک (ئەختیار
قۆرتاس)ئەندامی دەستەی کارگێری بەرێوە دەچێت.
·بەشی رادیو:
رادیوی هەرمان یەکێکە لە کاریگەرترین ئامێری راگەیاندن کە لە ئەنجامی کار و چاالکی سەنتەرەکەمان
توانیومانە وەکو پێنگاڤ و دەستکەوتێکی تازە بۆ خەلکێکی ستەملێکراوی وەکو خەلکی دەڤەری بارزان
کە لە سالی  1975وە ()%100لەسەر خاک و زێدی خۆیان ئاوارە و دەربەدەر بونە و  8000نێرینە
لەسالی  1983بە دەست رژێمی بەعس جینوساید کراون دابمەزرێنین .ئەم رادیو یە روژانە  10کاتژمێر
بەخشی خۆی بو سنورێکی زور بەر فراوان لە پارێزگای هەولێر لەسەر شەپولی FMفرێکوانسەکانی(،4
 104و  )2،90بالو دەکاتەوە،توانیویەتی بەم رێگەیە ببێتە سەکویەکی ئازاد بو دەربرینی خەلک بەبێ
جیاوازی بە شێوەیەکی سەربەست و هەروەها ببێتە پردێک لە نێوان دەسەالت و خەلک و خەلک خۆی
بەگشتی .بەتایبەتی رادیوکەمان توانی ببێتە باشترین رێگە بو دەربڕینی ئازادی و گەیشتنی پەیامی
ئافرەت بو چەسپاندنی مافی یەکسانی نێوان رەگەزەکان کە روژانە بە شێوەیێکی مام ناوەندی 50- 40
کەس لە بەرنا مەکانی زیندوو راستەوخۆ بەشداری دەکەن کە خوشبەختانە زورینەی بەشدار بووان
ئافرەتن.
پەیامی ئەم رادیویەش لەپێناو گەشەپێدانی کلتور ی و دیموکراسی لەسەر بنەمای مافەکانی مرۆڤ و
لە پێناو هوشیاری کومەالیەتی ،پەروەردەیی ،تەندروستی ،یاسایی ،دەرونی ،هتد .ئەم رادیویە
لەالیەن کومەلێک گەنچ کە هەر هەموویان کەس وکاری جینوساید کراوی بارزانین بەرێوەدەچێت و
خاتوو (بهار جمیل سەعید) ئەندامی دەستەی کارگێری دەزگا بەرێوە دەبات.
·بەشی تەلەفزیون:
کەنالی ناوخۆی هەرمان TVیەکێکی ترە لە بەرهەمی کار و چاالکی دەزگای هەرمان ،ئەم کەنالە
لە2009/3/21بەشێوەیەکی ئەزمونی دەستی بەکارەکانی کرد.کە بە پشت بەستن بە ئیرادەی کاری
خەباتکارانی هەرمان وەکو ئامێرێکی تری راگەیاندن بەشێوەیەکی خوبەخشانە لەالیەن کومەلە
گەنجێکی سەر بە دەزگاکەمان بەرێوە دەبرێت.شەوانە  3کاتژمێر بەرنامەی هەیە ،بەتایبەتی لە پێناو
گەشانەوەی بواری هونەر و وەرزش بەرنامەکانی بالو دەکاتەوە،ئەمەش نوێترین ئەزمون بو کە کومەلە
گەنجێک لە پێناو روشنبیرکردنی خەلک بەرهەم بهێنن .پەخشی ئەم تەلەفزیونە شاروچکەی بلێ و
بارزان و گوندەکانی دەوروبەری دەگرێتەوە کە لەال یەن ئەندامی دەستەی کارگێری دەزگا خاتوو
(سانازحسێن حکیم) بەرێوە دەبردرێت .
·بەشی مالپەر:
بوبالوکردنەوەی چاالکیەکان و هەروەها بالوکردنەوەی بەرهەمی نوسەران و هەلگرتنی ئەرشیف و
مالپەری هەرمان وەکو روژنامەیەکی ئەلیکترونی روژانە بالو دەبێتەوە کە ئەمە لەالیەن (علی
فاخرعلی) ئەندامی دەستەی کارگێری بەرێوەدەبردرێت ،بە ناونیشانی http://www.d-herman.com
·بەشی کارگێری:
ئەرکی ئەم بەشە بریتییە لە رێکخستنی گشت کاروباری کارگێری و دیارکردنی کات و چاودێریکردن و
دابینکردنی پێداویستییەکان و ئامادەکاریکردن بۆ ئەنجامدانی چاالکییەکانی دەزگا و پاک وخاوێنی و
هێنان و بردنی کارمەندان و کارە تەکنیکیەکان و خزمەتگوزارییەکان .ئەم بەشە لە الیەن ئەندامی
دەستەی کارگێری (زکری پیرو علی) بەرێوەدەبرێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (دەزگای هەرمان) لە-9-2 :
4:26:47 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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رێکخراو:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆشنبیری
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە288 :

دەزگای هەواڵگری نیشتمانی تورکیا  -میت
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220204350884
میت  - MITلە ساڵی  1927دامەزراوه .دەزگایەکی سەرکووتکەرە و هەردەم
دژی کورد بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هەواڵدەری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە289 :

دەزگای هەڵبژاردنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061112545476650
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە290 :

دەزگەهێ سپیرێز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809433820084
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دەزگەهەکێ رەوشەنبیری یە ل پارێزگەها دهوکێ خودانێ ئیمتیازی حافز
قازی ،سەرنڤێسەرێ وێ ئەندام پەڕڵەمانێ ئیراقێ موید طیب ە ،تا نوکە
هژمارەکا زور ژ پەرتوک و بەالڤوکا چاپکرینە ،دیسان گوڤارا هونەر ،جوان و
کەپر ژ الیێ ڤی دەزگەهی ڤە دهێنە چاپکرن .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (دەزگەهێ
سپیرێز) بۆ کوردیپێدیا لە 2010-12-22
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە291 :

دەستپیشخەری کۆمەڵی مەدەنی- CSI
http://www.kurdipedia.org/?q=201002072226383406
رێکخراوێکی ناحکومی قازانجنەویستە ساڵی  2004دامەزراوەو لەبواری
پەروەردەی مەدەنی و داکۆکی مافەکاندا کاردەکات.
بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ماڵپەڕی رێکخراوبکە: http://www.csingo.org
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نامۆ شەریف) لە-2-7 :
13:33:03 2010
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە292 :

دەستپێشخەری کوردی لە سوریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030311545382430
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە293 :

دەستەی بااڵی کوردی سوریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082314224972366
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە294 :

دەستەی بەرگری لە ئازادی رادەربڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=201006202141214462
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە295 :

دەستەی پشتیوانی لە رۆژئاوای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031216271980227
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە296 :

دەستەی پشتیوانی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042615302164637
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە297 :

دەستەی پێشەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052211230664822
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژینگەپارێز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە298 :

دەستەی خڕۆشانی جەماوەری هەولێر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011030321394913164
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە299 :

دەستەی داکۆکیکردن لە زیندانییە سیاسییەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902081642551256
رێکخراوێکی سەربەخۆیە و ساڵی  2008لە الیەن زیندانە سیاسییەکانەوە دامەزراوە ،رێکخراوەکە
زیندانی سیاسی سەرجەم حزبەکان لەخۆدەگرێت و کاردەکات بۆ داکۆکیکرن لە مافی زیندانییە
سیاسییەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە300 :

دەستەی داکۆکیکردن لەئازادی بیرورا
http://www.kurdipedia.org/?q=201009042030279353
لە  ،2010-09-04لەئۆفیسی سەرەکی رۆژنامەی هاواڵتی لەسلێمانی ،لەالیەن ژمارەیەک
رۆژنامەنووس و دەزگای راگەیاندن و رێکخراوی مەدەنییەوە دامەزرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە301 :

دەستەی سەربەخۆی رۆژنامەنووسان لە گەرمیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301140262143
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە302 :

دەستەی هاوکاری رانیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122913381263581
ساڵی  2003دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە303 :

دەستەی هاوکاری لە پێناوی قەاڵدزێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291308141231
ساڵی  2005دامەزراوە و ژمارەیەک الوانی ناوچەکەی لەخۆ گرتووە لە پێناوی دۆزینەوەی چارەسەری
گونجاودا بۆ ئەو گیروگرفتانەی لە شارۆچکەکەیاندا هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە304 :

دەستەی گشتی دەسپاکی لە هەرێمی کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014031309415740771
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە305 :

دەنگی رووسیا
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261350001140
رادیۆیەکی حکومییە کە ساڵی  1929لە مۆسکۆ دامەزراوە و بەرنامەکانی بە
( )31زمانی جیاواز بۆ سەرانسەری جیهان پەخش دەکات .لە کۆتایی ساڵی
2008ەوە بەرنامەی کوردیش پەخش دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رادیۆ
جۆری باڵوکراوە:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە306 :

دەنگی گەلی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081231000820960
لە نەورۆزی ساڵی ( )1979لە بارودۆخی سەختی خەباتی سیاسی و
پێشمەرگانەی ،گەلی کوردستان ،دامەزراوە و سەرەتا بە ناوی (دەنگی
یەکێتی نیشتیمانی کوردستان) ،و دوای پتر لە مانگێک لە ژێر ناوی (دەنگی
شوڕشی عێراق) بەرنامەکانی باڵوکردۆتەوە و تا ساڵی ( )1984هەر بەو
ناونیشانە ماوەتەوە.
بەهۆی گۆڕانی دۆخی سیاسی کوردستان و پەیرەوکردنی دروشم و
پرۆگرامی نوێوە ،بەتایبەتی دروشمی (مافی چارەی خۆنوسین بۆ گەلی
کوردستان) ناونیشانی رادیۆ لەپای گوزارەکردنێکی واقیعی ئەو دروشمە بووە
بە (دەنگی گەلی کوردستان) وتا ئێستاش هەر هەمان ناونیشانی هەیە.
لەسەرەتای پەخشی رادیۆە و شوێنی ئێزگە لە گوندی نۆکان بوو ە و دواتر
چۆتە مامۆڵە و پاشان توژەلە تا ( )1983هەر لە توژەلە بووە ،دواتر بە هۆی
بونی مەترسی بۆ سەر بارەگاکانی سەرکردایەتی (ی.ن.ک) بە ئیزگەشەوە،
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گوێزرایەوە بۆ (سەرشیوی باوزێ) و دوای چەند مانگێک گوازراوەتەوە
(بەرگەڵو) ،تا ئەنفالەکان پاش ئەنفالەکان هەردوو ئیزگەکە لە بەفری میری
پشت هەڵەبجە دانراوە دواتر لە شاری سەقز بووە تا راپەرین.
پێش راپەرین رادیۆ بووە دوو رادیۆ ()41مەتر و ( )75مەتر ،پاش شکستی
راپەرین ،رادیۆ بۆ ماوەی یەک رۆژ لە ئەزمەر جێگیر بوو دواتر چوە ماوەت،
بەشێکیشی گەڕایەوە سەقز.
لەگەرما گەرمی راپەرین رادیۆ راگوێزراوە بۆ رانیە و پاشان سلێمانی و دوای
کۆرەو چۆتە ئەزمر و ماوەت و جارێکی دی بۆ شاری سەقز ،دواتر هێنراوەتە وە
بۆ قەسرێ و ئینجا گەاڵڵە و لە ()1993ەوە دیسانەوە گوازراوەتەوە بۆ
سلێمانی دوا جار لە ()1996ەوە لە چوارتا جێگیر کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رادیۆ
جۆری باڵوکراوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە307 :

رابوونی خوێندکار و الوانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091502053175
رێکخراوی پیشەیی خوێندکارو الوانی کوردستانە ،تێدەکۆشێت لەپێناو
بەدیهێنانی مافە پیشەیی و ئەکادیمیو نیشتیمانیەکان و کۆمەڵگایەکی
مەدەنی ،کە تێیدا مافەکانی مرۆڤ پارێزراو بێت و یاساو دادی کۆمەاڵیەتی
چەسپاوو جێگیر بێت.
رابوونی خوێندکار و الوانی کوردستان درێژە پێدەری یەکێتی خوێندکارو الوانی
زەحمەتکێشانی کوردستانە کە لە  1989/1/10لە گوندی(زێوێ) لەسەر
دەستی کۆمەڵێک خوێندکارو الوی هەردوو رێکخراوی یەکێتی قوتابیانی
کوردستانو یەکێتی الوانی سۆسیالیستی کوردستان دامەزرا .دروشمەکانی
رابوونی خوێندکارو الوانی کوردستان (ئازادی ،نوێگەری ،داهێنان)ەو،
کورتکراوەکەی) ، (K.Y.S.Rلە رۆژی دامەزراندنیەوە تا  2009/7/7نۆ کۆنفرانسو
هەشت پلینۆمی سازکردووە ،رۆژنامەی (ژیانی نوێ) کە دوو هەفتە جارێک
دەر دەچێت زمانحاڵی رابوونی خوێندکارو الوانی کوردستانە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (hawre ahmadلە-04 :
2010-02
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە308 :

رابوونی هاوبیرانی کوردایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072110203289525
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە309 :

رابیتەی ئیسالمی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051334514679
لەساڵی  1988لەئەڵمانیا لەسەر دەستی کۆمەڵێک زانا و رۆشنبیری کورد
بەسەرۆکایەتی دکتۆر عەلی قەرەداغی دامەزراوە و لەساڵی  1992وە
لەکوردستان کاری خێرخوازی لە  5بواردا ئەنجام دەدات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە310 :

رازی
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051619221929
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زانکۆی رازی زاکۆیەکی مەزنە لە شاری کرماشان .ئەم زانکۆیە لە زۆرێک لە
زانستەکاندا خوێندکار وەردەگرێت.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە311 :

روناهی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901231610401092
رێکخراوێکی ناحکومیە بارەگای سەرەکی لەشاری هەولێرە و لەساڵی  1999دامەزراوە ،لە بواری
چاالکی کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیرییەوە کاردەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە312 :

رۆژنامەوانانی بێ رۆژنامە
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281117441205
لە  2007/4/22لە پاریس دامەزراوە و لەبەیروت و ئەڵمانیاش ئۆفیسی هەیە و لەکوردستانیش لە
شارەکانی هەولێر و سلێمانی چەند نوێنەرێک سەرپەرشتیی چاالکییەکانیان دەکات .ئامانجی
رێکخراوەکە بەرگریکردنە لەو رۆژنامەنوسانەی بەشێوەی فریالنس بۆ رۆژنامەکان و ئاژانسەکانی دەنگو
باس کاردەکەن و دەزگایەکی تایبەت لە پشتیانەوە نییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە313 :

ریکخراوی مافی ژنی کورد ،مافی مرۆڤ /کۆڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=201005281346574322
دامەزراوەیەکی مەدەنی داکۆکیکاری مافەکانی ژنی کوردەو ،لەدەرەوەی
واڵت"ئەڵمانیا" درێژە بەکاروچاالکیە هەکیەکانی خۆی دەدات و ستافەکەی
پێکدێت لە (شورنگیز رحیمی ،بەهار زەندی ،روفیار رمزانعلی ،بەدریە
تەوحیدی ،فریشتە گوڵپەروەر ،ژینا توتاخچی ،ناهیدە بەهمەنی ،پرشەنگ
بلوری ،شادی ساڵحی).
سەرچاوە :ئەرسەالن مەحمود  -ماڵپەڕی ئەمڕۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە314 :

رێباز فاوندەیشن
http://www.kurdipedia.org/?q=200911201158102643
رێکخراوێکی خێرخوازە و هی رێبازی کوڕی کۆسرەت رەسوڵ عەلییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
خێرخواز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە315 :

رێڤەبەریا سەنتەر و تیپێن هونەری ل دهۆکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101609203710108
سەرپەرشتی یێ ل سەر پێتری 40سەنتەرێن رەوشەنبیری و نزیکی  35تیپێن هونەری ل
سەرانسەری پارێزگەها دهۆکێ دکەت و بەرنامەکێ کارا هەیە بۆ پێشڤەبرنا شیان و بەهرەیێن وان
الوێن دناڤ سەنتەر و تیپێن ناڤبری دا دکەن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە316 :

رێکخراوا ئاڤا
http://www.kurdipedia.org/?q=201006181621144446
رێکخراوەکا مەدەنی یە کار دکەت بو مافێن زاروک و ژنا ،بنگەهێ وێ یێ
سەرەکی ل زاخویە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (رێکخراوا ئاڤا) لە13:15:25 2012-2-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە317 :

رێکخراوا مافێن مەدەنی ل کوردستانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151007064690
ساڵی  2003لە دهۆک دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە318 :

رێکخراوا کەسکەسۆر
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http://www.kurdipedia.org/?q=201001211007433306
دەستەکەکا سڤیلە،سەربخوە یە،نەحوکوومی و نەسیاسی یە ،خودان
کەساتییەکا مینەڤی یە ژبۆ بەرژەوەندا گشتی کار دکت ،ئارمانجا وێ
چەسپاندنا پرنسیپێن پێکڤەژیانێ و برایەتییێ و بەالڤەکرنا رەوشەنبیرییا
لێبورینێ یە د ناڤبەرا هەموو ئاین و مەزاهب و نەتەوەیان دە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە319 :

رێکخراوی (ژیان) ی تەندروستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022413192464302
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تەندروستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە320 :

رێکخراویAMAR
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061009031365105
رێکخراوێکی بەریتانیە و لەساڵی  2011هاتۆتە هەرێمی کوردستان و لەبواری راهێنان و بەرگری کردن
لە مافی ژنان کاردەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە321 :
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رێکخراوی ئازادی الوان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902031558351244
رێکخراوێکی گشتگیری الوانە و لە ساڵی  1997دا دامەزراوە و بارەگای
سەرەکی لە شاری سلێمانییە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە322 :

رێکخراوی ئازادی الوانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200905271337021778
لەڕۆژی  1999/5/26دامەزراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە323 :

رێکخراوی ئازادیی ژنانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010251750491024
6
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نینا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە324 :

رێکخراوی ئاسۆی مەدەنیەت بۆ چاالکیی رۆشنبیری و راگەیاندن
http://www.kurdipedia.org/?q=200911171258102617
رێکخراوێکی ناحکومییە ساڵی 2007لە هەولێر دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە325 :

رێکخراوی ئاشتی خێرخوازی
http://www.kurdipedia.org/?q=201207080038187186
2
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە326 :
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رێکخراوی ئایندەی گەش
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271143231177
رێکخراوی ئایندەی گەش بۆ پێدانی قەرزی بچوک کاردەکات لەپێناو دۆزینەوەی کار بۆ گەنجان و ژنان و
ئەوانەی دەیانەوێت پرۆژەی بچوک دابمەزرێنن ،ساڵی  2007لە کوردستان دامەزراوە و دوو مانگە
دەستی بە دانی قەرز کردووە.
تەنها ئۆفیسی رێکخراوەکە لە کوردستان لە شاری هەولێرە و بە وتەی بەرێوەبەری رێکخراوەکە لە
داهاتوودا ئۆفیس لە شارەکانی دیکەی کوردستانیش دەکەنەوە.
بودجەی ئایندەی گەش لە الیەن دەزگای هاوکاریی نیشتەجێکردنی نێودەوڵەتی (International
)Cooperation Housing Foundationو حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە بە هاوبەشی دابین کراوە بە
شێوەیەک کە دەزگای ناوبراو بڕی دوو ملیۆن دۆالر و حکومەتی هەرێمیش بڕی پێنج ملیۆن دۆالری بۆ
کارەکانی (ئایندەی گەش) تەرخانکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە327 :

رێکخراوی بانگی کوردایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010622202086788
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە328 :

رێکخراوی پاراستنی مافی خێزانە کیمیاباران و ئەنفالکراوەکانی دۆڵی
بالیسان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261657421159
لەمانگی نیسانی  2008دامەزراوە و نزیکەی پێنج سەد ئەندامی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە329 :

رێکخراوی پۆینت بۆ راپرسی و لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکان)(POOPSS
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271438211191
رێکخراوێکی کوردستانی غەیرە حکوومی ) (NGOو سەربەخۆیە ،لە پێناوی
پێوانە و خۆێندن و دیار کردن وتۆمار کردنی را و بۆچوون و تێگەیشتنەکانی
خەڵکی کوردستان لە مەڕ پرسە سیاسی وئابووری ورۆشنبیری و
کۆمەاڵیەتی وئاکادیمی وزانستییە گرنگەکانی ژیان وژیاری گەلی کوردستان
کار دەکات ،بەرەو بەرهەم هێنان و ئەکتیڤ کردنی هزرێکی کراوە و لیبراڵ و
نوێخوازیی کوردی لە چوارچێوەی هزری جیهانی نوێ دا.
رێکخراوی پۆینت بۆ راپرسی و لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکان ) (POOPSSکە لە
الیەن وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی کوردستانەوە بە پێی فەرمانی وەزاری
ژمارە ( )743لە بەرواری ( )2007/1/23لە بەر رۆشنایی هەردوو ماددەی ( )4و
( )5لە یاسای ژمارە ()15ی ساڵی ()2001ی پەرڵەمانی کوردستان رێگەی
پێ دراوە ،کار لە پێناوی ورووژاندنی پرسە گرنگەکان و وەرگرتن و
کۆکردنەوەی رای خەڵک بە هەموو چین و توێژەکانیانەوە لە مەڕ پرسەکان ،بە
رێگای دابەشکردنی فۆرمی تایبەت و باڵوکردنەوەی ئەنجامەکان بە
شێوەیەکی زانستی لە رۆژنامە و گۆڤار و ماڵپەڕەکانی ئینتەرنێت دا دەکات و
بۆ چۆنیەتیی سوود وەرگرتن لە ئەنجامەکان لە گەڵ دامودەزگا حکوومی و
ناحکوومی و ئەکادیمییەکان دا هەماهەنگی دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە330 :

رێکخراوی پێگەی تاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021621160725297

209

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە331 :

رێکخراوی پێکەوە بۆ پاراستنی مرۆڤ و ژینگە
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271419571189
رێکخراوێکی ناحکومییە و لەساڵی  2004لە بەغدا دامەزراوە و ساڵی  2007لقی دهۆکی کردەوە و
ئامانجی باڵوکردنەوەی هۆشیاریی ژینگە و بایەخدانی زیاترە بە ژینگە و بەمەبەستی پاراستنی مرۆڤ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژینگەپارێز
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە332 :

رێکخراوی پەروین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011911473786611
رێکخراوێکی کوردی -هۆڵەندیی هاوبەشه ساڵی  2013دامەزراوه .کارەکانی
یارمەتیدانی ئاوارە و ئەو شوێنانەیە که تووشی کارەسات و دەربەدەری دەبن،
هەروەها کەلوپەلی مندااڵن دەنێرنەوه بۆ باخچەکانی ساوایان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە333 :
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رێکخراوی پەرەپێدانی تەکنەلۆژیای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012316492632977
رێکخراوێکی ناحوکومی سەربەخۆیە ،کار دەکات لە پێناوی بەرزکردنەوەی
ئاستی زانستی تەکنەلۆژیای تاکی کورد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە334 :

رێکخراوی پەرەپێدانی دیموکراسی- DDO
http://www.kurdipedia.org/?q=200912230909003029
رێکخراوێکی ناحکومییە ،لەساڵی  2005دامەزراوە ،ئامانجی ئەم رێکخراوە
هەوڵدانە بۆ بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی مەدەنی و چەسپاندنی پڕەنسیپە
سەرەکیەکانی مافی مرۆڤ تا ئێستا لەگەڵ چەندین رێکخراوی جیهانی لە
بوارە جیاجیاکاندا کاری کردووە و ئۆفیسی لە شاری هەولێرە.
تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری
رێکخراوی پەرەپێدانی دیموکراسی) لە21:06:02 2009-12-22 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە335 :

رێکخراوی پەرەپێدانی کاری راگەیاندن- M.W.D.O
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052515422760059

211

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە336 :

رێکخراوی تاکۆ بۆ پرسە کۆمەاڵیەتی و دەروونییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111109330787928
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە337 :

رێکخراوی ترافیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112023055262996
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە338 :

رێکخراوی تواناسازی الوان
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http://www.kurdipedia.org/?q=200901261340041138
رێکخراوێکی ناحکومییە لەساڵی  2005لە شاری هەولێر دامەزڕاوە و کار بۆ پەرەپێدانی تواناکانی
گەنجی کورد لەسەرجەم بوارەکاندا دەکات و بارەگای سەرەکی لەشاری هەولێرە و لکی لەپارێزگاکانی
دیکەی هەرێمی کوردستان هەیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە339 :

رێکخراوی چاودێری یاسایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112918545178093
یەکەمین رێکخراوی یاساییە لەدەڤەری باڵەکایەتی لە  2014مۆڵەتی کارکردنی وەرگرتووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە340 :

رێکخراوی چواردەی چوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030713152117924
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە341 :

رێکخراوی خێرخوازی بێسەرپەرشتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051822282378529
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سنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە342 :

رێکخراوی خێزان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911020929062183
لەساڵی 2006ەوە دامەزراوە ،جگە لەکاری چنین ،چەندین چاالکی تری بۆ ژن
و گەنج هەیە و تیمێکیشیان لەناوچەی داقوق دروستکردووە و  20کچ و کوڕ
خۆبەخشانە کاریان لەگەڵدا دەکەن و چەند خولێکی هۆشیاریی و
تەندروستیان کردۆتەوە و بەنیازیشن لەداهاتوویەکی نزیکدا کۆگایەک بۆ
فرۆشتنی کەلوپەلەکانیان لەپاریس بکەنەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە343 :

رێکخراوی خێزانی بەختەوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191301164780
ساڵی  2004دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە344 :

رێکخراوی دۆستایەتی کوردستان -کۆریا
http://www.kurdipedia.org/?q=200912221940523027
رۆژی  2009-12-22ە هۆتێلی نێودەوڵەتی هەولێر "شیراتۆن" ،بە ئامادەبوونی
ژمارەیەک لە بەرپرس و کەسایەتی کوردی و کۆریای باشوور ،لە رێورەسمێکدا
رێکخراوی دۆستایەتی کوردستان -کۆریا راگەیندرا.
سەرچاوە - :پەسار فایەق ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە345 :

رێکخراوی دیالۆگ بۆ پەرەپێدانی هۆشیاری کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008021248284612
رێکخراوێکی کۆمەاڵیەتی سەربەخۆی ناحکومی ) (NGOیە هەوڵدەدات بۆ
پەرەپیدانی هۆشیاری کۆمەاڵیەتی و نوێخوازی و یەکسانی لەنێو رەگەز و
چینە کومەاڵیەتیەکان بۆ نەهێشتنی جێندەری کۆمەاڵیەتی.
ئەم رێکخراوە لە بەرواری  2010 / 1 / 18لە الیەن وەزارەتی ناوخۆی
حکومەتی هەرێمی کوردستان مۆڵەتی رەسمی پێدراوە بە فەرمانی وەزاری
ژمارە ( )1478لە .2010 / 1 / 18
سنوری کارکردنی رێکخراو لە سەرتاسەری هەرێمی کوردستانە و بارەگای
سەرەکی لە شاری هەولێرە.
ئامانجەکانی رێکخراوی دیالۆگ:
1.هەوڵدان بۆ لیک نزیک کردنەوەی ئایدۆلۆژیای جیاواز لە نێو تاکەکانی
کۆمەڵگا.
2.هەوڵدان بۆ بڕوابوون کە دیالۆگ تاکە ئامرازی چارەسەری گرفتەکانی
کۆمەڵگایە.
3.بەرزکردنەوەی ئاستی بڕوابەخۆبوون لە نێو رەگەزی مێینە بە پەرەپێدانی
تواناکانیان لە رێگەی کردنەوەی خولی جۆراوجۆر بۆیان.
4.پەرەپێدانی هەستی نیشتیمانی و نەتەوەیی لەالی تاکەکانی کۆمەڵگا.
5.خستنە رووی کێشە و گرفتە کۆمەاڵیەتییەکان و دانانی رێگەچارە
بۆچارەسەرکردنیان.
6.کارکردن بە شێوازی گروپ لە رێگەی کردنەوەی خولی مەشق و راهێنان
بەمەبەستی روانی گیانی هاوکاری و تەبایی لە نێو تاکەکانی کۆمەڵگا و
باڵوکردنەوەی یەکسانی لەنێوان رەگەزی جیاواز.
7.هەوڵدان بۆ دابین کردنی سەکۆیەکی رۆشنبیری بۆ خولقاندنی رەوتێکی
پێشکەوتوو.
8.دانانی میکانیزمێک بۆ باشتر کردنی رەوشی چاکسازی و کۆمەاڵیەتی،
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بەتایبەتی ئەو کەسانەی کە توشی الدان هاتوون یاخود ئەو کەسانەی
گیرۆدەی ماددە هۆشبەرەکان بوینەتەوە.
9.ڕێزگرتن لە مافە بنچینەییەکانی مندااڵن و ئافرەتان.
چاالکیەکان:
1.ئیدانە کردن و کۆمەک کۆکردنەوە بۆ لێقەوماوەکانی تۆپبارانی جمهوری
ئیسالمی ئێران و کۆماری تورکیا بۆ سەر کوردستان.
2.ئەنجامدانی چەندین ۆرک شۆپێک لە بەرێوەبەرایەتی چاکسازی ئافرەتان و
مندااڵن.
3.رێکخستنی چەندین سیمینار لە بەرێوەبەرایەتی چاکسازی ئافرەتان و
مندااڵن بۆ منداڵە بەندکراوەکان بەمەبەستی هۆشیاری کۆمەاڵیەتی
بەتایبەت دوای دەرچونیان لە چاکسازی.
4.بەمەبەستی هۆشیارکرنەوەی زیاتری بەندکراوان لەسەر ماددە
هۆشبەرەکان زیان و چارەسەرییەکان.کۆری بەردەوام ئەنجام دەدات لە
بەرێوەبەرایەتی چاکسازی گەوران بۆ ئەو بەندکراوانەی کە لەسەر ماددە
هۆشبەرەکان بەندکراون.
5.بەسەرکردنەوەی مندااڵنی کوردستان بە بۆنی رۆژی جیهانی مندااڵن.
ڵ رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی
6.بەسەرکردنەوە و پەیوەندی بەردەوام لەگە ً
مەدەنی بۆ زیاتر لێک نزیکبوونەوەی رێکخراوەکان.
بۆ پەیوەندی کردن بە رێکخراوی دیالۆگ:
mailto:dialogueorganization@yahoo.com
تەلەفۆن + 9647504933554+ 9647504480417+9647504480640 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (بااڵ کاکەمەم بۆتانی)
سەبارەت بە (رێکخراوی دیالۆگ) لە11:54:42 2010-8-2 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە346 :

رێکخراوی دیموکراتیکی یارسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011911522286609
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە347 :

رێکخراوی دەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=201002102352143450
ئەم رێکخراوە لە ساڵی  2005وە لە الیەن فەریدوون حەسەن دامەزراوە .بنکەی سەرەکی لە
فەرەنسایە و ئێستا بەشێکی گەورەی لە کوردستانی باشووردایە .
رێکخراوی دەریا بۆ خزمەتی کەسانی کەم ئەندامە بە تایبەتی بۆ نابینایان.ئامانجی سەرەکی لە
ئاسانکردنەوەی باری کەسانی کەم ئەندامە ودابینکردنی ئەو کەلوپەالنەی هەندێ ژیانی کەسی کەم
ئەندام ئاسان دەکاتەوە .لەالیەکی ترەوە مەبەستێکی گەورەتری لە پشتدا کە کەسی کەم ئەندام لە
چاالکی ورۆشنبیری وپەیوەندی لەگەڵ دەور وبەریدا دانەبڕێ .کاری سەرەکی رێکخراوی دەریا پێکهاتووە
لە درووستکردنی تۆڕێکی بەرباڵو لە کەسانی خۆبەخش بۆ خوێندنەوەی پەرتووک ورۆژنامە وهەموو
جۆرە بابەتێک نووسراو لەسەر کاسێت وئامێری تۆمارکردنی دیکە وەک هەموو دیجیتاڵێک بۆ ئەوەی بە
شێوەیەکی بەردەوام بابەت تۆمار بکرێ و باڵوبکرێتەوە وکەسانی نابینا لە خوێندن ورۆشنبیری بێ
بەش نەبن .ئەم جۆرە پەرتووکە تۆمارکراوە تەنها نابینا سوودی لێ نابینی بەڵکوو هەموو جۆرە کەم
ئەندامێک وتەنانەت ئەو کەسانەی ئارەزووی فێربوونی زمانیان هەیە یاخود کێشەی نەخوێندەواریان
هەیە ،بەو شێوەیە کەس لە بواری زانستی بێ بەش نابێ .
رێکخراوی دەریا هەروەها چەندین چاالکی هەمە جۆر لە کورستان وفەرەنسا وئەورپا بەڕیوەدەبات .هەتا
ئێستا چەندین کۆنفرانسی کۆمەاڵیەتی وئەدەبی وبابەتی بواری ژینگە وبابەتی هونەری هەمە جۆری
سازداوە وبەردەوامیشە لەو بوارانە .
دامەزرێنەری رێکخراوەکە ،فەرەیدوون حەسەن بە هۆی نەخۆشیەکەی جینیتیکەوە (وراسی) چاوی
لەدەستدا ،ئەم بارەی فەرەیدوون حەسەن لە کاری نەخست بەڵکوو بە پێچەوانەوە هەموو توانای خۆی
خستە گەڕ بۆ خزمەتکردنی کەسانی کەم ئەندام لە روانگەیەکی تایبەتەوە کە ئەو خۆی باشترین
کەسە کە لە باری کەسێکی کەم ئەندام تێبگات هەر لێرەوە بیرۆکەی درووستکردنی ئەم رێکخراوەی
لە ساڵی  2000وە لەال درووست بوو ،بەاڵم دەستپێکی کارەکانی بە تەواوی بۆ سەرەتای 2005
دەگەڕیتەوە .لەو کاتەوە هەتا ئێستا کار وچاالکیەکانی ئەم رێکخراوە بە باشی بەردەوامە وگەورەترین
خزمەت بە کەسانی کەم ئەندام دەکات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (بەیان سەلمان) سەبارەت بە (رێکخراوی دەریا) لە:
23:49:20 2010-2-10
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە348 :

رێکخراوی را بۆ پرسە نەتەوەییەکانRONI
http://www.kurdipedia.org/?q=200911171405372618
رێکخراوێکی ریفۆرمخوازی نەتەوەپەروەری دیموکراتە لەو گەنجانە پێک دێت
کە بە فۆرمێکی مۆدێرن هەوڵی چاکسازی دەدەن ،لە پێناوی تۆکمە کردنی
بیری نەتەوەیی و رەخساندنی فەزایەکی دیموکراسی .ساڵی  2006لە
هەولێر دامەزراوە و مۆڵەتی فەڕمیی حکومەتی هەرێمی هەیە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز هێمن مەالزادە سەبارەت بە رێکخراوهی را بۆ
پرسە نەتەوەییەکان  RONIلە 2010-02-28
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە349 :

رێکخراوی روانگەی ئازادییە رۆژنامەوانییەکان)(GFO
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200906151029
رێکخراوێکی ناحکومی سەربەخۆیە و لە بواری دۆکۆمێنتکردنی دەستدرێژیکردنە سەر رۆژنامەنوسان و
بەرگری لە رۆژنامەنوسان کاردەکات و لە دوای ساڵی 2003ەوە دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە350 :

رێکخراوی رۆژنامەنووسانی رۆژهەاڵتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082412515619095
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لەهەبوونی بۆشاییەکی رێکخراوێکی تایبەت بەڕۆژنامەنووسان و نووسەران و
خوێندەوارانی رۆژهەاڵتی کوردستان ئێمە وەکو ژمارەیەک رۆژنامەنووسی
رۆژهەاڵتی کوردستان و لەناوخۆی رۆژهەاڵت و هەرێمی کوردستان و
دەرەوەی واڵت دوای چەندین کۆبونەوە و وتووێژکردن سەرەنجام گەیشتینە
ئەو ئەنجامەی کەڕێکخراوێکی رۆژنامەنووسانی رۆژهەاڵتی کوردستان
رابگەیەنین و سەرەتاش کارەکانمان لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت دەبێت و هەوڵ
دەدەین دوای تەواوبوونی پەیڕەوپڕۆگرام لەالیەن دەستەیەکی یاسایی و
پسپۆڕ لەڕاگەیاندنەکان باڵویدەکەینەوە و سایتێکی تایبەت بەڕێکخراوەکە
دەخەینە بەرنامەی کارەوە و دەرگای پەیوەندیش لەگەڵ سەرجەم
رێکخراوەکانی تری کراوەیە و هەروەها دەرگای ئەندامێتیش بۆ هەموو
کوردێکی رۆژهەاڵتی خوێندەوار وااڵیە بەپێویستی دەزانین ئاگادارتان بکەینەوە
لەڕێگەی تۆڕی ئینتەرنێت بەئیمەیل و فەیس بووک لەهەموو چاالکیەک
ئاگادارتان دەکەینەوە هەروەها داواش لەڕاگەیاندنەکان دەکەین ناساندنی
رێکخراوەکە هاوکارمان بن زۆریش گرینگە لەسەر کوردستانیانی رۆژهەاڵت
ئەم رێکخراوەیە بەهی خۆیان بزانن و لەوە دڵنیابن کەڕێکخراوێکی تەواو
سەربەخۆ و بێالیەنە و لەژێر کاریگەریی هیچ پارت و الیەنێکی سیاسیدا
کارناکات بەڵکو زیاتر کاردەکات کەببێتە چەترێک بۆ کۆکردنەوەی
رۆژنامەنووسانی رۆژهەاڵتی کوردستان سااڵنەش راپۆرتی خۆی لەسەر
رەوشی راگەیاندن و باڵوکردنەوە لەڕۆژهەاڵتی کوردستان بۆ رای گشتی
کوردستان و جیهان باڵودەکاتەوە ئەمەش تەنیا بەهاوکاری ئێوە دەکرێت.
ڕێکخراوی رۆژنامەنووسانی رۆژهەاڵتی کوردستان
rrrk.oejk@gmail.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە351 :

رێکخراوی رۆشن بۆ بەرگریکردن لە مافی ئافرەتان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271435331190
رێکخراوێکی ئەهلیی سەربەخۆیە و لە ساڵی  2006لە زاخۆ دامەزراوە و کاردەکات بۆ
هۆشیارکردنەوەی ژنان و بەرگریکردن لە مافەکانیان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە352 :

رێکخراوی رۆشنبیری و سەالمەتی هاتوچۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032316154625629
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە353 :

رێکخراوی زار بۆ بەرگری لە ئازادییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062813580889776
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە354 :

رێکخراوی زمانناسی بۆ پەرەپێدانی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020910173364212
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

220

بابەتی ژمارە355 :

رێکخراوی زمانناسی لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012011584875016
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە356 :

رێکخراوی ژنانی ئازادیخوازی کوردستان- RJAK
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051009330057821
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە357 :

رێکخراوی ژنانی سەربەستیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201011112024401068
5
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە358 :

رێکخراوی ژنانی کورد لە ئوپساال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052110381258086
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە359 :

رێکخراوی ژنانی کورد لە تاراوگە
http://www.kurdipedia.org/?q=201011081603071062
6
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە360 :

رێکخراوی ژیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902192305011333
وەکو رێکخراوێکی کۆمەڵگەی مەدەنیی سەربەخۆیە و لە ( )2003 / 5 / 15دامەزراوە ،کار دەکات بۆ
خزمەتگوزاریی تەندروستیی و کۆمەاڵیەتیی ،تاکو ئێستاش چەندین کار و پڕۆژەی ئەنجامداون،
دیارترینیان پشکنین و چارەسەرکردنی زیاتر لە دە هەزار نەخۆش بوو لە دەوروبەری کەرکووک لە
کەمپینی ئاوارەکان لە الیەن تیمی پزیشکی گەڕۆکەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە361 :

رێکخراوی سکااڵ و چاودێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120616560487385
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە362 :

رێکخراوی سۆڵیداریتی خوێندکاران
http://www.kurdipedia.org/?q=201001111149413227
لە ئاپریلی 2004دا دامەزراوە ،رێکخراوێکی ناحکومیی بێالیەنە و گرنگی
دەدات بە بەرزکردنەوەی ئاستی روناکبیری خوێندکاران و دروستکردنی
پەیوەندی لەگەڵ خوێندکارانی دونیادا .چوار ئۆفیسی لە شارەکانی هەولێر و
سلێمانی و کەرکوک و قەاڵدزێ هەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رێکخراوی سۆڵیداریتی خوێندکاران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە363 :

رێکخراوی سەربەخۆی پەنابەرانی رۆژهەاڵتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050610445657323
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لە  2011/4/10دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە364 :

رێکخراوی سەردەشت عوسمان بۆ داکۆکی لە ئازادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030314395823652
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە365 :

رێکخراوی عەرەبی – کوردی بۆ مافە مەدەنییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912252200313037
بەرێوەچوو و تێیدا
رۆژی  2009-12-24لە هەولێر کۆنگرەی دامەزراندنی رێکخراوی عەرەبی – کوردی
ِ
نوێنەرانی  60رێکخراو و دامەزراوەی کۆمەڵگەی مەدەنی لە عێراق بەشدارییان تێدا کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە366 :

رێکخراوی فادیمە و پێال لەبیرمەکەن
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012082722225456607
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە367 :

رێکخراوی فریاکەوتنی میللی- PAO
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112821564110937
رێکخراوێکی ناحکومی سەربەخۆی بێ قازانجە ،خودان قازانجی گشتییە و
بەپێی بەها مرۆییەکانی کاردەکات و خزمەتگوزاری بۆ چاککردنی ژیان و
پتەوکردنی پرەنسیپەکانی مافی مرۆڤـ و بنیادنانی کۆمەڵگایەکی مەدەنی و
پێشکەوتوو پێشکەش دەکات ،ئەمەش لەرێگای جێبەجآ کردنی بەرنامەو
پرۆژەکانی گەشەپێدانی بەردەوام دەبێت ،بەپشت بەستن بە جاڕی
نەتەوەیەکگرتووەکانی تایبەت بە هەزارەی سێیەم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مرۆڤایەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە368 :

رێکخراوی قوتابیانی کوردستان- KSO
http://www.kurdipedia.org/?q=200909280940402053
رێکخراوێکی پیشەیی خوێندکاریە ،وەک یەکەمین رێکخراوی خوێندکاری
ئیسالمی کوردی ساڵی  1986دامەزراوەو لە  1991-6-24بە فەرمی لە
هەرێمی کوردستان راگەیەنراوە ،خاوەنی  8بەشی سەرەکی و  15ناوەندە
لە سەرجەم شاروو شارۆچکەکانی کوردستاندا ،ئەندامی دەستەی
سەرۆکایەتی فیدراسیۆنی رێکخراوە قوتابی و خوێندکارییەکانە ،وەک زمانحاڵ
مانگی  2جار رۆژنامەی (وەرچەرخان) باڵودەکاتەوە ،و ماڵپەڕێکی ئینتەرنێتی
بە ناوی (ئاژانسی هەواڵی زانکۆکورد) www.zankokurd.orgە ،جگە لە
چەندین باڵوکراوەی لۆکاڵیتر .بارەگای مەکتەبی سکرتارییەتی لە سلێمانیە،
چەندین پڕۆژەی نمونەیی پێشکەش کردووە لەوانەش( :پڕۆژەی سومبولی
نوور ،پڕۆژەی دۆستانی موحەممەد (صلی اللە علیە و سلم) ،پڕۆژەی خولی
درێژخایەنی سەرکەوتن بۆ قوتابیانی پۆلی شەشەم کە سااڵنە نزیکەی
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 5000هەزار قوتابی پۆلی شەشەم لە ئەستۆ ئەگرێت ...،تاد) ،تا ئێستا 3
کۆنگرەو  6کۆنفرانسی ناوخۆیی بەستووە ،لە ماوەی تەمەنی
دامەزراندنیەوەو تا ئێستا لە پێناو بوار کردنەوە بۆ گەنجان  15جار سکرتێری
خۆی گۆڕیوە ...خاوەنی نزیکەی  50،000هەزار ئەندامە لە سەرجەم
ناوچەکانی کوردستاندا.
بۆ پەیوەندیکردن:
ئیمەیل :
kso_1986@yahoo.com
ehsanzalmi@yahoo.com
ژمارەی مۆبایل:
07703552533
07501110799
وێبسایت:
www.zankokurd.org
تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (zanaلە14:52:08 2009-9-27 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە369 :

رێکخراوی گەشەپێدانی ئابووری لە کوردستان- KEDO
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218140218838
ئەم رێکخراوە لە ساڵی  1994دامەزراوە و بە ژمارە  631لە 16ی نیسانی  2001لە الیەن دەزگا
پەیوەنددارەکانی حکومەتی هەرێم تۆمارکراوە .نووسینگەی سەرەکی لە شاری سلێمانییە و لقێکی لە
پارێزگای کەرکوو هەیە.
چاالکییەکانی رێکخراو :ژمارەیەک پڕۆژەی بچووک و وۆرکشۆپی ئەنجامداون و چەندین دەستەی
لەسەر جێبەجێکردنی پڕۆژەی بازرگانی بچووک راهێناون ،کە بڕێک پارەی بەسەر بەشداریکەران لە
شێوەی گرووپی جیاجیادا دابەش کردووە ،کە هەر دەستەیەک پارەکەی لە پڕۆژەیەکدا بخاتە کار و لە
کۆتاییشدا دەرەنجامەکانی لەگەڵ تەواوی بەشداربووان بخاتە باس و گفتوگۆوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئابووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە370 :

رێکخراوی گەشەپێدانی قوتابیانی کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040923324319153
سەر بەیەکگرتووی ئیسالمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان
پارت  /الیەن:
خوێندکاران
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە371 :

رێکخراوی گەنجانی ئاکادیمی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052110381258085
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە372 :

رێکخراوی گەنجانی باڵەکیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051222000178565
2013
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە373 :

رێکخراوی الفاوی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020917264733186
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە374 :

رێکخراوی الوی نوێ- MYO
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122122565768462
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە375 :

رێکخراوی الوی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009141004449489
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە376 :

رێکخراوی لێبووردنی نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200905131028
رێکخراوێکی ناحکومییە و لە ساڵی  2006دا دامەزراوە و بارەگای لە هەولێرە
و لەبواری باڵوکردنەوەی کەلتووری لێکبوردن و قبوڵکردنی یەکترییدا کاردەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مرۆڤایەتی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە377 :

رێکخراوی ماف و ئازادییەکانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011515122374844
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە378 :

رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان)(RMMK
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221202913914
رۆژی 9ی نیسانی ساڵی  2005لە ئەنجامی هەوڵەکانی محەمەد سەدیقی
کەبودوەند لەکوردستانی ئێران دامەزراوە و ناوەندە سەرەکییەکەی لەتارانی
پایتەختی ئێرانە .ئەم رێکخراوە ،رێکخراوێکی مەدەنی و ناسیاسییە و لە پێناو
دابینکردن و سەقامگیرکردنی مافە بنەڕەتیی و ئازادییە سەرەتایی و
مرۆییەکان لە کوردستان و ئێراندا تێدەکۆشێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:

229

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە379 :

رێکخراوی مامۆستایانی ئیسالمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112011485610797
ساڵی  1992دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مامۆستایان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە380 :

رێکخراوی مامۆستایانی سەردەم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009250916599617
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مامۆستایان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە381 :

رێکخراوی نەهێشتنی ئەشکەنجە و لەسێدارەدان – ئۆڕتە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081910561389127
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە382 :

رێکخراوی نەهێشتنی جگەرەکێشان لەکوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021412732876
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تەندروستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە383 :

رێکخراوی هەنگاو بۆ پەرەپێدانی رۆشنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041921150764579
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە384 :

رێکخراوی ڤەژین
http://www.kurdipedia.org/?q=201007291507184584
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...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە385 :

رێکخراوی کاری شەفافیەت و نەهێشتنی گەندەڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120914290363183
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە386 :

رێکخراوی کرێکارانی بیناسازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080713053560588
رۆژی  2011/7/29لەهۆڵی سۆڵیداریتی لەشاری سلێمانی بەئامادەبوونی ژمارەیەک لەکرێکاران
وچەندین دەزگای راگەیاندن ومیوانانێک ،لە کۆبوونەوەیەکی گشتیدا ،پێکهات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە387 :

رێکخراوی کوردستان بۆ پەرەپێدانی مەدەنیەت
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http://www.kurdipedia.org/?q=201001242043033326
ساڵی  2005دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە388 :

رێکخراوی کۆمەڵەی کلتوری شۆڕشگێڕی رۆژهەاڵتی شۆڕشگێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062514531265391
لەساڵی  1960لەئامەد دروستبووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە389 :

رێکخراوی جەستەبەخشانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082712433068611
لەمانگی دوانزەی ساڵی  2013وەک یەکەمین رێکخراوی ئەو بوارە
لەهەرێمی کوردستان خۆی راگەیاند ،ئەم رێکخراوە چەند جارێک لەالیەن
(هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد) و ئێستاش لە الیەن د.رێکەوت حەمەڕەشید وەزیری
تەندروستی و د.میران محەمەد بەڕێوەبەری گشتی تەندروستی سلێمانی
هاوکاری کراون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە390 :

رێکخراوی رۆشنبیران و الوانی تەسەوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041318060175817
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە391 :

رەوتی ئاپۆچی کوردستان- RAK
http://www.kurdipedia.org/?q=201104042130291868
7
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە392 :

رەوتی گۆرینی دیموکراسی  -رەگ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217141931820
بزووتنەوەیەکی چاکسازیی ناو ئەندامانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانە لە رۆژی 7ی ئۆکتۆبەری
 ،2008لە شاری لەندەن راگەیاندرا .لە ئەنجامدا مەکتەبی سیاسیی یەکێتی ،دامەزرێنەرانی ئەم
بزووتنەوەیەی بەشێوەیەکی فەڕمی لە یەکێتی دەرکرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە393 :

رەوتی هەستانەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301351359273
دەستەیەکی جیابووەوەی بزووتنەوەی ئیسالمی کوردستانە و لە 2009-12-18دا دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە394 :

رەوەندی سۆشیالیستی کرێکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041023071721563
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە395 :

زاری کرمانجی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910070934162072
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دەزگای زاری کرمانجی دەزگایەکی سەربەخۆی رۆشنبیریی و راگەیاندنە و لە
 2006/6/19لە شاری سۆران دامەزراوە ،ئەو دەزگایە لە چەند بەشێکی
جیاجیا پێکهاتووە و لەسەر بنەمای راستگۆیی و بێالیەنی مامەڵە لەگەڵ
هەواڵ و رووداوەکان دەکات و لە رێگای بەشەکانیەوە پەرە بە بواری
رۆشنبیری دەدات.
بەشەکانی دەزگای زاری کرمانجی پێکهاتوون لە رۆژنامەیەکی سیاسی-
کۆمەاڵیەتی هەفتانە بە ناوی زاری کرمانجی ،کە هەموو رۆژانی دووشەممە
دەردەچێت ،لەگەڵ گۆڤارێکی بەدواداچوونی کۆمەاڵیەتی مانگانە بەناوی
کۆوار ،کە لە کۆتایی هەر مانگێک بە کۆمەڵێک بابەتی سەرنج راکێش
ماڵپەرێکی ئەلیکترۆنی ،کە هەواڵەکانی ناوخۆی
دەردەچێت ،هەروەها
ِ
کوردستان و عێراق و جیهان باڵودەکاتەوە ،لەگەڵ رادیۆیەک کە رۆژانە بە دوو
شەفتی بەیانیان و ئێواران بەرنامەکانی لەسەر دوو شەپۆڵی ، FMبە
فریکۆنسەکانی  MH 92.5و  MH 95پەخش دەکات و لە شارەکانی هەولێر و
شەقاڵوە و کۆیە و دهۆک و زاخۆ و ئاکری و ئامێدی و مێرگەسۆر هاواڵتیان
دەتوانن گوێبیستی بەرنامەکانی بن ،جگە لە کتێبخانەیەک کە ژمارەیەکی
زۆری ناونیشانی پەرتووکی سیاسی و ئابووری و کۆمەاڵیەتی و فەرهەنگی و
ئەدەبی و زانستی لە خۆ دەگرێت.
ئامانجی سەرەکی دامەزراندنی ئەو دەزگا رۆشنبیریی و راگەیاندنە ،جگە لە
گەشەپێدانی بواری رۆشنبیری ،راستگۆیی و خێرایی گەیاندنی زانیاری و
رووماڵ کردنی هەموو ئەو رووداو و هەوااڵنەیە ،کە لە کوردستان بە گشتی و
دەڤەری سۆران بەتایبەتی روودەدەن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی زاری کرمانجی
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە396 :

زانستگای ئازادی ئیسالمیی لقی سەقز
http://www.kurdipedia.org/?q=201002261030443733
یەکێک لە زانستگاگەلی ئازادی ئیسالمیی ئێرانە کە لە شاری سەقز دا هەڵکەوتووە.
ساڵی  1378ک.ە پڕۆژەی ئاوادانیی کردنەوەی خانووبەرەی ئەم زانستگایە کۆتایی هات و ئامادەی
کەڵک لێ وەرگرتن بوو .سەرەتای پاییزی ساڵی  1379ک.ە 132 ،خوێندکاری بۆ سێ رشتە لە ئاستی
کارزانی وەرگرت و بەم جۆرە چاالکییەکانی خۆی لە ژێر سەرپەرشتیی لقی سنە دا دەست پێ کرد و
دوای شەش ساڵ ،لە  1385ک.ە دا سەربەخۆ بوو.
ئێستا ژمارەی رشتەکانی لە 20یش زیاترە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
رێکخراو:
سەقز
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە397 :

زانکۆی ئارتورکلو
http://www.kurdipedia.org/?q=201004082215534127
ماردین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە398 :

زانکۆی ئەمریکی لە سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221340441072
دامەزراوەیەکی تایبەتی سەربەخۆیە و لە مانگی ئابی  2007لە سلێمانی
دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە399 :

زانکۆی پزیشکی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260913261103
لە ساڵی 2004دا دامەزراوە و چوار بەشی هەیە :پزیشکی ،پزیشکی ددان ،دەرمانسازی ،پەرستاری
کە بە هەموویان  1200خوێندکار دەبن.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە400 :

زانکۆی جیهان  -هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010719330263691
زانکۆی جیهان ،زانکۆیەکی سەر بە کەرتی تایبەتە ،ساڵی 7 200لە هەولێری
پایتەختی باشووری کوردستان ،دامەزراوە .چەندین بەشی هەیە (یاسا،
ژمێریاری و تەکنەلۆژیای زانیارییەکان ،ئەندازیاری تەالرسازی ،ئیدارە و
کارگێڕی ،بایۆلۆژی ،ئەندازیاری پەیوەندییەکان ،ئەندازیاری کۆمپیوتەر ،زمانی
ئینگلیزی ،نەخشەکێشان و گرافیک ،پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان)
سەرچاوە: http://www.cihanuniversity.org
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
هەولێر
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە401 :

زانکۆی دهۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271114411165
ساڵی  1992دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
دهۆک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە402 :
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زانکۆی راپەڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071017322776960
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
رانیە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە403 :

زانکۆی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220174231872
کۆنترین و یەکەمین زانکۆی باشووری کوردستانە .لەساڵی  1968لەسلێمانی
دامەزراوە ،بەبڕیارێکی سیاسی رژێمی حکومەتی عێراق ساڵی 1981
گواسترایەوە بۆ هەولێر و ناوەکەشی لە زانکۆی سلێمانییەوە کرایە زانکۆی
سەاڵحەدین .پاش راپەڕینی ساڵی  ،1991زانکۆی سلێمانی دووبارە
دامەزرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە404 :

زانکۆی سۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=200912170939473004
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ساڵی  2009دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە405 :

زانکۆی سەاڵحەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220174144871
زانکۆی سەاڵحەدین لەساڵی  1968لەسلێمانی دامەزراوە ،بەبڕیارێکی
سیاسی رژێمی حکومەتی عێراق ساڵی  1981گواسترایەوە بۆ هەولێر و
ناوەکەشی لە زانکۆی سلێمانییەوە کرایە زانکۆی سەاڵحەدین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە406 :

زانکۆی گەرمیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041420433264528
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە407 :
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زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902272214391470
زانکۆیەکی وەقفی قازانج نەویستە ،پرۆفیسۆر دکتۆر علی محی الدین
قەرەداغی دایمەزراندووە و لەژێر سەرپەرشتی وەزارەتی خوێندنی بااڵو
توێژینەوەی زانستی حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراقدایە ،کە بە
فەرمی دانی بە بڕوانامەکانیدا ناوە.
زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی ،لەڕۆژی 16ی کانونی یەکەمی ساڵی 2008دا
دامەزراوە و مۆڵەتی فەرمی لەوەزارەتی خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی
حکومەتی هەرێمی کوردستانی عێراق وەرگرتووە بەبڕیاری ژمارە ()19211/3
و لە بەرواری  27کانونی یەکەمی 2008دا کراوەتەوە ،هەروەها وەزارەتی
خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی حکومەتی عێراقی فیدڕاڵ ،بە بڕیاڕی
ژمارە ( )9667/5لە بەرواری ( )20/5/2013دانی بە بڕوانامەکانیدا ناوە.
خوێندنی ئەکادیمی لەم زانکۆیەدا لەساڵی خوێندنی  2009-2008دەستی
پێکردووە ،کە لە یەکەم ساڵی خوێندندا ( )379خوێندکاری لەخۆگرتبوو لە
چوارچێوەی سێ کۆلێجدا ،کە لە کامپی یەک لە قەرەداغ دەیانخوێند ،پاش
ئەوەش ساڵ لە دوای ساڵ بەردەوام بووە لە فراوانکردن و پەرەپێدانی کۆلێج
و بەشەکانی بە شێوەیەک لەئێستادا ( )16بەشی لە چوارچێوەی ()4
کۆلێجدا هەیە ،هەروەها ژمارەی کامپەکانی زانکۆ لە سنوری پارێزگای
سلێمانی بۆ 2کامپ زیادی کردووە کە بریتین لە:
کامپی یەک لە قەرەداغ.کامپی دوو لە بناری گۆیژە.داهاتەکانی زانکۆ:
هەموو داهاتەکانی زانکۆ بریتیە لەو بڕە پارەیەی کە لە بەرامبەر دابینکردنی
پێداویستیەکانی خوێندن لە خوێندکاران وەردەگیرێت ،کە ئەمەش بۆ خزمەتی
زانکۆ خۆیەتی و تەنها لەپەرەپێدانیدا خەرج دەکرێت.
بەها بنەڕەتیەکانی زانکۆ:
زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی هەوڵی بەدیهێنانی پەیام و ئامانجەکانی خۆی
دەدات لەڕێی ئەم کۆمەڵە بەها بنەڕەتیانەی خوارەوە:
1پابەندبوونی ڕەوشتی و کۆمەاڵیەتی :زانکۆ پابەندبوونی خۆی بەو پابەندیەکۆمەاڵیەتی و ڕەوشتیە بااڵیانەوە ڕادەگەیەنێت کە لەگەڵ مرۆڤایەتیە بااڵکاندا
دەگونجێت.
2ژینگەو پراکتیکی زانستی :زانکۆ پابەندە بە دابینکردنی ئەو ژینگەزانستیەی کە لەسەر هاندانی بیرکردنەوەی پێشکەوتنخوازانە و شارەزایی لە
تەکنیکەکانی سەردەم دامەزراوە ،هەروەها بایەخ بەالیەنی کرداری و
پراکتیکی هەموو بوارێکی پسپۆڕی دەدات ،چونکە زانستی بەسوود ئەو
زانستەیە کە شیاوی پراکتیکەکردنە.
3-داهێنان و لێزانی :زانکۆ هەموو هەوڵەکانی خۆی لەپێناوی بەدیهێنانی
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داهێناندا دەخاتە گەڕ و چاودێری و پشتگیری نوێبوونەوه دەکات لەڕێڕەوی
خۆیدا بەرەو ناوازەیی زانستی ،هەروەها هەوڵ دەدات کە ڕۆشنبیری باشتر و
و لێزانی و باش ئەنجامدان بچەسپێنێت و گەشە بە توانا و شارەزاییەکان
بدات و پشتگیریی بەهرەمەندان بکات.
4باشی :زانکۆ پابەندە بە چەندین پێوەری زانستی و پەروەردەیی ئاستبەرزەوە و هەمیشە لەهەوڵی پەرەپێدانی پرۆسەی پەروەردەیی و
توێژینەوەی زانستیدایە بەجۆرێک کە لە خزمەتی کۆمەڵگەدا بێت.
5خزمەتکردنی کۆمەڵگە :زانکۆ هەوڵی پتەوکردنی پەیوەندیەکانی خۆیلەگەڵ کۆمەڵگە و دەزگاکانیدا دەدات و پێداگری دەکات لەسەر خزمەتکردنی
کۆمەڵگە و پەرەپێدانی و بە زانیاری کردن و خۆشگوزەرانکردنی.
6دیدگای جیهانی و مرۆڤایەتی :لەو دەمەدا کە زانکۆ پشت بە بەهائیسالمیەکانی دەبەستێت ،لەهەمان کاتدا ڕەهەندی جیهانی پەیامەکەی
فەرامۆش ناکات کەخۆی لەڕێزگرتنی ئەوانی تر و ڕۆشنبیریە جیاوازەکانیاندا
دەبینێتەوە ،هەروەها ئەو ڕەهەندە مرۆڤایەتیەی کەخۆی لەخزمەتکردنی
مرۆڤدا دەبینێتەوە وەک مرۆڤ و ڕەهەندی ئەو ژینگەیەی کە تیایدا دەژی ،کە
ئەویش بریتیە لەو بنچینەیەی کەلێوەی دروست بووە و بۆی دەگەڕێتەوە.
7ئازادی ئەکادیمی :زانکۆ هانی کرانەوە و دیالۆگ و دادپەروەریی و ئازادیئەکادیمی دەدات.
8پێشەوایەتی و هاوکاری :زانکۆ هەوڵی چەسپاندنی کاری بەکۆمەڵ ولێبوردەیی و چاوکردن له پێشەوا دەدات.
9گرتنەبەری پەیڕەوی خوێندنی بەردەوام و جۆراوجۆر :زانکۆ پەیڕەویخوێندنی بەردەوامی گرتۆتە بەر لەڕێی هاندانی دەرچووانی بۆ تەواوکردنی
خوێندنی بااڵ و مەشق و سازدانی هەمیشەیی.
10هاوبەشی و پەیوەندی لەگەڵ دەزگاکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و حکومیو نێودەوڵەتی :زانکۆ هەوڵ دەدات کەهاوکاری و پەیوەندی و هاوبەشی
لەگەڵ گشت دەزگاکانی کۆمەڵگەی مەدەنی و حکومی و نێودەوڵەتیدا
بهێنێتە کایەوە لەپێناو بەدیهێنانی پەیام و ئامانجەکانیدا.
11لێپرسینەوە و کاری دەزگایی :هەستکردن بەبەرپرسیارێتی دەزگایی ولێپرسینەوە ،دوو مەرجی سەرەکین بۆ ئەوەی زانکۆ پەیام و ئامانجەکانی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (zanaسەبارەت بە
(زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی) لە8:57:50 2013-12-31 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە408 :

زانکۆی لوبنانی – فەرەنسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261006211120
ساڵی  2007لەشاری هەولێر دامەزراوە و کۆلیژی زمانی ئینگلیزی و پەروەردە لەخۆ دەگرێت .لەیەکەم
ساڵیدا  68قوتابی وەرگرتووە .لەم زانکۆیەدا کە لەالیەن یونسکۆوە باوەڕپێکراوە ،وانەکان بەزمانی
ئینگلیزی دەخوێندرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە409 :

زانکۆی موسڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200903252203001678
بە یەکێک لە گرنگترین زانکۆکانی عێراق دەژمێردرێت ،کە لە شاری موسڵ،
ساڵی 1959دا بە کۆلیژی پزیشکی دامەزرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە410 :

زانکۆی هەولێری تایبەت بۆ زانست و تەکنەلۆژیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101215161710024
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هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە411 :

زانکۆی هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=201003162145163971
لە یادی  22ساڵەی کیمیابارانی هەڵەبجەدا لە  2010-03-16بەردی بناغەکەی دانراوە ،ئیدی کەی
تەواو دەبێت ئەوەیان نادیارە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
هەڵەبجە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە412 :

زانکۆی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219200041855
لە ساڵی  2006ەوە لە هەولێر دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە413 :
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زانکۆی کوردستان لە سنە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021159502192
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە414 :

زانکۆی کۆمار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071616072289552
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە415 :

زانکۆی کۆیە
http://www.kurdipedia.org/?q=200910021434452066
حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەردوو کۆلێجی (پەروەردە) و (شەریعە و
یاسا) لە ساڵی  2002-2001لە شاری کۆیە کردەوە کە سەر بە زانکۆی
سلێمانی بوون ،دواتر بوون بەهەوێنێک بۆ لە دایک بوونی زانکۆی کۆیە،
بەپشتیوانیی جەالل تاڵەبانی زانکۆی کۆیەش دامەزرا .لە ()2003/10/11
بەردی بناغەی زانکۆی کۆیە لە بناری هەیبەت سوڵتان دانرا .ئەوە بوو بە
فەرمانی وەزاری ،وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی /
نووسینگەی تایبەت ژمارە ( )370/1/6لە 2004/1/28زاینی ،بەرامبەر
 2703/11/8کوردی ،پشت بەستن بە بڕگەی ( )1لەبڕیاری سەرۆکایەتی
ئەنجومەنی وەزیران ژمارە ( )218لە  )2003/11/29بڕیاردرا بە دامەزراندنی
زانکۆی کۆیە بۆ ساڵی خوێندنی .2004 -2003
لەکۆتایی ساڵی خوێندنی  2004-2003یەکەم پۆلی پێشمەرگەی زانست لە
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کۆلێجی پەروەردەی زانکۆی کۆیە دەرچوون بۆ یەکەم جاریش لە 2006/7/20
یەکەمین ئاهەنگی خوولی دەرچووانی خۆی ساز کرد لەژێر ناوی (لەناخی
مێژووی کۆیە و ئێستایدا ،لەنێوان کەکۆن و هەیبە سوڵتاندا ،دەنگی زانست
لەهەرێمی کوردستان بەرزدەبێتەوە).
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە416 :

زانکۆی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=201010020956389746
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە417 :

زانکۆی چەرمو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050816111476185
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
چەمچەماڵ
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە418 :

ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271146431178
لە ساڵی  1967دامەزراوە ،پاشان لە ساڵی  1992بووە بە دوو بەشەوەو ژووری بازرگانی سلێمانی و
یەکێتی پیشەسازییەکانی کوردستانی لێدروستبووە ،دووبارە لە شوباتی ساڵی 2007دا یەکیانگرتەوەو
ژووری بازرگانی و پیشەسازی سلێمانییان دروستکرد کە هەزاران ئەندامیان هەیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە419 :

ژیا میوزیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112321151710856
ساڵی  2010لە هەولێر دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە420 :

ژین
http://www.kurdipedia.org/?q=200909240945272041
کۆمەڵەی ژین کە لە ساڵی ( )1999دامەزراوەو نزیکەی ( )15هەزار ئەندامی
لە کوردستاندا هەیە.
سەرچاوە :فەرەیدوون بێوار  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە421 :

ژیوار
http://www.kurdipedia.org/?q=200905032142001741
گروپی موزیکی کچانی "ژیوار" ساڵی  2000لە الیەن گۆرانیبێژی سنەیی
خاتوو ژیوار شێخولئیسالمی و بە بەشداری  6ئامێرژەنی ئافرەت لە شاری
تاران دامەزرا ،ئامانج لە دامەزراندنی ئەم گروپە ناساندنی کەلتوور و موزیکی
جوانی کوردەواری بە خەڵکانی ئێرانی و بیانی بوو .ئەم گروپە یەکێک لە
گروپە چاالکەکانی بواری موزیکی ئافرەتانی واڵتی ئێران دێتە ئەژمارەدن.
هەروەها هونەرمەند ژیوار شێخولئیسالمی یەکەم گۆرانیبێژی ئافرەتە لە
واڵتی ئێراندا کە یەکەمین گروپی موزیکی کوردی تایبەت بۆ ئافرەتانی لە
شاری تاران دامەزراندووە.
گروپی "ژیوار" لە سەرەتای دامەزراندنییەوە تا ئێستا بە جلوبەرگی رازاوەی
ناوچە جۆراوجۆرەکانی کوردستان ،لە خولە جۆراوجۆرەکانی فیستیڤاڵی
نێونەتەوەیی موزیکی فەجر لە بەشی ئافرەتاندا بەشداری کردووە و هەروەها
لە شارەکانی سنە ،سەقز و تاران (چەندین جار) و لە باڵیۆزخانەکانی واڵتانی
بیانی لە تاران ،موزیکی رەسەن و فۆلکلۆری کوردیان بە سەرکەوتوییەوە
پێشکەش کردووە و هەموو کات لە الیەن هۆگرانەوە پێشوازییەکی بێوێنەیان
لێکراوە.
ئەندامانی گروپی موزیکی "ژیوار" کە زۆربەیان دەرچووی لقی موزیک
زانکۆکانی تاران یا خوێندکاری بەشی موزیکن ،بریتین لە :ژیوار
شێخولئیسالمی گۆرانیبێژ و سەرپەرەستی گروپ ،گوڵنووش مەالیری
ئامێرژەنی سەنتوور ،مینوو ئەسحابی ئامێرژەنی کەمانچە ،نازەنین قاسمی
ئامێرژەنی عود ،شیوا قارەمان نیژاد ئامێرژەنی تار ،حەدیس شەرح قامووس
ئامێرژەنی قانوون ،نادیا سابت راسخی ئامێرژەنی زەرب و عەسل مەلەک
زادە ئامێرژەنی دەف و دایرە و دەهۆڵ.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە422 :

سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191645041017
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بیرۆکەی دامەزراندنی سازمانی خەبات ی کوردستان پرۆسەیێک بوو کە لەناو
واقعیاتی کۆمەڵگای ئەو کاتی کوردستان و پێداویستیەکانی جەماوەر بیچمی
گرت .هەڵبەت ئەو بیرۆکەیە ،پێشتر لەحاستی ئێران دا هەبوو و لەساالنی
پێشووتریش لە کوردستان کۆمەڵەی ژێکاف خاوەنی ئەو بیرۆکەیە بوو و
تەنانەت شەخسی قازی محەمەد تا دواساتەکانی ژیانی هەروەک
لەوەسیەتنامەکەی دا ئیشارەی پێدەکا لەسەر ئەو بیروباوەرە مایەوە .ئەگەر
شۆرشی گەالنی ئێران و هاتنە
بگەرێنەوە ساڵەکانی سەرەتای سەرکەوتنی
ِ
سەر کاری رژیمی تازە بەدەسەالت گەیشتووی ئاخوندی دەبینین کە ئەو
جەریانانەی حوزوریان هەبوو لەکوردستان چەپ و نیوە چەپ بوون و جەریانێک
بە بیروباوەری راستی میانەرەو لە مەیدانی خەبات دا نەبوو .دیارە بەشێکی
زۆر لەجەماوەری کوردستان تامەزرۆی ئازادی بوون و لەپێناویدا لەخەبات
دابوون و کەمتر پرسیار لەبیروباوەر و بەرنامەی تەشکیالتی حیزب و الیەنەکان
دەکرا ،بەالم حاشاهەڵنەگرە کە بەشێک لەجەماوەریش مەرجی بەشداریان
لەخەبات و تێکۆشان ئەوە بوو کە ئەو تەشکیالتەی کە کاری تێدا دەکەن،
لەگەڵ بیروباوەرەکانیان بێتەوە.
بەرادوردی ئەو بەستێنە لەهەمان کاتدا کە هەل و مەرجی دەرکەوتنی
سازمانێکی لەچەشنی سازمانی خەبات لەبار کردبوو ،تا رادەیەکی زۆر
زەروریەتی پێ بەخشیبوو .لەالیێکی دیکەوە مامۆستای هەرگیز نەمرمان کە
هەر لەسەردەمی رژیمی سەلتەنەتیدا لەخەبات و تێکۆشان دژی
ناعەدالەتیەکان و کۆتایی هێنان بەچەوسانەوەی گەلەکەی بوو و دەورێکی
ئەساسی هەبوو لەرێکخستنی تەزاهوراتەکان لەشارەکانی کوردستان بە
تێکرا لەدوای گەیشتنی خومەینی بەدەسەالت و بەتاالن چوونی بەرهەمی
خەباتی گەالنی ئێرانی لەالیەن رژیمی خومەینیەوە ،لەسەنگەری بەرخودانی
نەتەوەییدا مایەوە و گەرم و گورتر لەجاران بەشداری بزووتنەوە
حەقخوازانەکەی خەڵکی کوردستان بوو .بۆ ماوەی  2ساڵ لەدەفتەری
مامۆستا درێژەی بە کاروچاالکی سیاسی دا و لەوماوەیەدا گەلێک
حەماسەی قارەمانانەی لەچەشنی شەری جێژنی قوربان لە جادەی
هەژدەدۆالن و ناوشاری بانە تۆمار کرد و هەروەها لە چوارچێوەی
هەڵسوورانەکانی بۆ بەرزکردنەوەی هەستی نەتەوەیی سەردانی زۆربەی
شار و ناوچەکانی کوردستانی کرد و بەووتارە حەماسیەکانی تەبلیغی
کوردایەتی کرد و هانی خەڵکی دا بۆ تێوەگالنیان لەشۆرش و جوالنەوە
حەقخوازانەکەی .ماموستا سەیید جەالل خاوەن نفووز و پێگەیەکەی قایم
لەبەشێک لەخاکی کوردستانی ئازیزمان بوو و توانیبووی لەوبەشەدا وەک
رێبەرێکی کاریزماتیک هێژمۆنی پەیدا بکا .لەدوای ئەوەی ماموستا شێخ
عیزەدین بە چەند هۆییک رایگەیاند ،من هێزی چەکدارم نییە ،ماموستا
سەیید جەالل بۆ ئەوەی رێگە بگرێ لە هەڵوەشاندنەوەی ئەو هێزە
خەباتکارەی لەژێر فەرمانی خۆی دابوون و هەروەها وەدی هێنانی ئەو
ئاواتەی کە خەڵکێکی زۆر چاوەروانی بوون و هەروەها وەدرۆخستنەوەی
تەواوی پروپاگەندە نارەواکانی خومەینی لەچوارچێوەی ئەوەی کە خەڵکی
ورا بە زۆرێک لەکەسایەتیە نیشتمانپەروەر و
کورد کافرن ،لەپاش پرس ِ
ئایینەکانی کوردستان بیرۆکەی دامەزراندنی سازمانێکی نەتەوەیی و
ئیسالمیان خستە ناوچوارچێوەی عەمەلەوە و لەرۆژی 5ی خەرمانانی 1359
بەرێبەرایەتی جەنابی مامۆستا سەیید جەالل حسێنی سازمانی خەباتی
نەتەوایەتی و ئیسالمی کوردستانی ئێران پێکهات .سازمانی خەبات بە کار و
هەڵسوورانی کۆڵنەدەرانە و شەونخوونی و چاالکی سیاسی و تەشکیالتیە
بەرفراوانەکانی توانی لەماوەێکی کەم دا پشتیوانی جەماوەری کوردستان و

249

متمانەی بەشێک زۆر لە خەڵکی کوردستان وەدەست بێنی ،بەتایبەت کە
جەنابی ماموستا کەسایەتێەکی ئەوەندە خۆشناو و جێگەی متمانەی خەڵک
بوو کە پرۆسەی ناوبانگ دەرکردنی سازمانی خەبات ،زۆر بەخێرایی بەرەوپش
چوو .دەور و کاریگەری ئەزموون و تەدبیر و لێهاتوویی و زانایی و سەداقەت و
خۆنەویستی و فیداکارییەکانی مامۆستای نەمرمان یەکجار جێگەی تێرامان و
گرینگە .سازمانی خەبات لەسەر ئەوبیروباوەرەی لەسەری دامەزرابوو،
سەنگەری خەبات و بەرخودانی لەدژی ستەمکاران و چەوسێنەرانی خەڵکی
کورد گەرمتر داهێنا و پێشمەرگە قارەمانەکانی تەیار بە ئیمان و باوەری قایم
حەماسەی سەرسوورهێنەریان لە مەیدانی خەبات ی چەکداری خوڵقاند و
لەمەیدانی سیاسیش لێدوان و هەڵوێست و سیاسەتەکانی سازمان
ئەوەندەی دیکە دەسەالتدارانی رژیمی دژە مرۆڤی ئاخوندی تەنگەتاو کردبوو،
هاتنە مەیدانی هێزێک کە بانگەوازی کوردایەتی و دینی بەیەکەوە دەکرد
دەسەالتی دڵگران و تورە کردبوو ،چوونکە هەموو پیالنگێرییەکانی رژیم کە
لەپشت پەردەی دین بۆ فریودانی خەڵک ،بەرێوەدەچوون لەالیەن سازمانی
خەبات بەرپرچدەدرایەوە و پووچەڵ دەکرایەوە .سازمانی خەبات ی
کوردستانی ئێران کۆڵنەدەرانە ئەسپی خەبات ی لنگ دا و بە کەمترین
ئیمکاناتی و بوونی پیالن و فشارەکان تا ئێستا لەمەیدانی خۆراگری
نەتەوەییدا درێژە بە ئەرکی خۆی دەدا .لەدوای کۆنگرەی سێهەمی سازمان
(کۆنگرەی پێشکەوتن) هێندێک ئاڵوگۆری سەرەتای لەسیاسەت و
بەرنامەکانی کە بە پێی هەڵسەنگاندنی واقعبینانە و سەردەمیانە و دروست
وەدی هاتن ،قەڵەمبازێکی زۆر مەزن بوو لە رەورەوەی پێش کەوتنی سازمان.
کۆنگرەی سێهەمی سازمانی خەبات نوقتەگۆرانێکی بنچینەیی بوو لە
مێژوویی سازمانی خەبات دا و لەپاش خوێندنەوەێکی ورد و واقعبینانە و باوەر
بە چەمکی نوێبوونەوە و سەردەمی بوون شۆرشێکی بەربەرین لەسازمانی
خەباتدا پێکهات و پرۆسەی گەشەکردن و زەرورەتی مانەوەی سازمانی
خەبات ی کوردستانی لە مەیدانی خەباتی خەڵکی کوردستانی ئێران نوێ
کرایەوە .بە لەبەرچاوگرتنی فەرهەنگی باو لەناو حیزبەکانی کوردستانی ئێران
چاوەرواننەکراوانە بەرێز کاک بابەشێخ حوسێنی بە سکرتێری گشتی سازمان
بە کۆی دەنگ هەڵبژێردرا و ئەو تابۆیە کە کەسێک بۆ ماوەێکی زۆر لەنووکی
هەرمی تەشکیالت بمێنێتەوە شکێندرا و جەنابی مامۆستا سەیید جەاللیش
لەدوای  17ساڵ خزمەت بە گەلەکەی و سازمان لە پلەی سکرتێری و
هەروەها زیاتر لە  40ساڵیش تێکۆشان لەسەردەمی رژیمی شاهەنشاهیدا،
بەوپەری دڵ فراوانیەوە ،رێزی بۆ بریاری دەستەجەمعی و گشتی دانا و
لەهەمان کاتدا وەک هەمیشلە دڵسۆز و رێنیشاندەر و پشت و پەنا بوو و بۆ
ساتێکیش لە رێنوێنی و کار بۆ بەرەوپێش بردنی سازمان نەدەوێستایەوە .
لەبارێکی دیکەوە ،سازمانی خەبات سەرەرای ئەوەی کە ئوسولە
نەگۆرەکانی وەک خەبات لەپێناو گەیشتن بە مافەکانی کورد و باوەر بە
رووخانی رژیم و رەدکردنەوەی وتووێژ لەگەڵ رژیمی ئاخوندی وەک باوەرێک
کە ئیستراتژی و تاکتیکی سازمانی لەسەر دادەرێژرێ ،وەک خۆی مانەوە
لەهەمانکاتدا بەشێوەیێکی دروست و بەپێی خوێندنەوەێکی لوژیکانە خەباتی
سازمان لەسەر خەباتێکی نەتەوەیی بەتەواوی مانا بە پێی هەموو
پێوانەکانی دیموکراسی و نەتەوەیی کۆکرایەوە .دەتوانم بڵێم ئەو بەرنامە و
سیاسەتانەی سازمانی خەبات لەوپەری واقعبینیانە دارێژراوە و لەگەڵ هەل و
مەرجی ئێستای کوردستانی ئێران هاوسەنگە .سازمانی خەبات ی
کوردستانی ئێران ئێستا لەهەمان کاتدا کە داوای حکوومەتێکی دیموکراتێک و
پارلەمانی دەکا ،رێز بۆسەرجەم ئەدیان و کەمینە ئایینی و ئینتنیکیەکان
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دادەنێ و وەک رێزێک بۆ بیروباوەری زۆرینەی کۆمەالنی خەڵکی کوردستان،
لەسەر ئەو باوەرەیە کە هەروەک چۆن دەبێ کەڵک لەسەرجەم یاساکانی
نێودەوڵەتی و جارنامەی گەردوونی مافی مرۆڤ و میساق و بەڵینامە
نێودەوڵەتیەکان بۆ قانون دارشتن کەڵک وەرگیرێ ،دەبێ ئاواش لە یاسای
ئیسالمی کە لەحەقیقتیش دا زۆر قانون و رێنوێنی دروست و گونجاوی بۆ
هەموو سەردەمەکانی ژیان پێیە ،کەڵک وەرگیرێ .هەروەها سازمان خەبات
لەسەر ئەو باوەرەیە کە مافی چارەنووس مافێکی مەشروعی خەڵکی
کوردستانە و خەڵک سەربەستن لەدیاری کردنی چارنووسیان و لەهەمان
کاتیشدا بە پێی هەڵسەنگاندنی هەل و مەرجی جیهانی و ناوچەیی و
ناوخۆیی پێیشنیاری بۆ ئێستا داواکردنی مافەکانمان لەچوارچێوەی
خودمختاریە .لەچوارچێوەی پێوەندییەکانی کوردستان و ئێرانیش سازمانی
خەبات لەگەڵ ئەوەی هەمیشە باوەری بە هێزی لەبران نەهاتووی یەکێتی و
هاوکاری هێزە ئۆپۆزسیۆنەکان لەبەرانبەر دژمنی خوێن خۆری ئاخوندی بووە و
دەبێ ،کاریشی بۆ کردووە و ئێستا بەخۆشحاڵیەوە لەگەڵ زۆربەی حیزب و
الیەنەکانی کوردستانی ئێران پێوەندییەکانی باش و گەرم و گور و دۆستانەیە.
هەروەها سازمانی خەبات لەچوارچێوەی ئێرانیش ماوەی  16ساڵە لەگەڵ
سازمانی موجاهدینی خەڵقی ئێران گەورەترین هێزی ئۆپۆزسیۆنی ئێرانی لە
هاوپەیمانەتیەکی گەرم دایە و لەسەر ئەساسی دان نان بە مافی کورد و
دژایەتی رژیم تا رووخان و دامەزراندنی حکوومەتێکی دیموکراتیک و پارلەمانی
لەئێران لەهاوکاری و دۆستایەتیدایە .
سازمانی خەبات یەکێک لەوهێزانەیە کە بە کردەوە سەڵماندویەتی باوەری بە
مافی یەکسانی ژن و پیاو هەیە و سەرجەم ئەندامەکانیشی تەیارن بەو
بیروباوەرە و سەرکردایەتی سازمان لەهەوڵی بەردەوامی رێکخستنی
ئافرەتان لەناو ریزەکانی سازماندایە و هەر بەو نەفەسەش باوەری بە هێزی
کۆتایی نەهاتووی الوانی خەباتکار و بە هەست و بیروباوەر هەیە و هەموو
ئیمکاناتێک بۆ پەروەردە و بارهێنان و ئامادەکردن بۆ داهاتوو و رێبەرایەتی
دەخاتە بەردەستیان و تێکەڵ بە کاری سیاسی و دروست کردنی بریاری
سیاسی و سازمانیان دەکا .سازمانی خەبات باوەری قووڵی بە ئازادی
رادەربرین و ئازادی نووسین و کۆمەڵگای مەدەنی و سەرجەم چەمکەکانی
ِ
مودێرن و باوی ئەمرۆی جیهان هەیە هەڵبەت بەلەبەرچاو گرتنی هەل و مەرج
و بارودۆخی ئێستای کوردستان.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (mahabadqelaسەبارەت
بە (سازمانی خەباتی کوردستانی ئێران) لە17:20:56 2010-9-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە423 :

سازمانی خەڵکی کورمانج
http://www.kurdipedia.org/?q=201108311618106085
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2
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە424 :

ستاڤ مێدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201103142118542159
9
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە425 :

ستۆدیۆی ئەکتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200901231606061089
لەالیەن کۆمەڵێک گەنجی هونەرمەندەوە لە ناوەڕاستی ساڵی  2006دامەزراوە و یەکەم بەرهەمی
شانۆیی هەر لەو ساڵەدا بەناوی (بەتەنها مردنە کە درۆناکات) نمایشکرد.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە426 :

سنووقی قەرزولحەسەنەی بیاللی حەبەشی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219203826856
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ئەم ناوەندە وەک سنووقێکی خێرمەندانە ساڵی  1360هەتاوی لە الیەن چەن کەسێکی خێر خوازی
شاری سەقزەوە دامەزراوە و هەتا ئێستە توانیویەتی دەستی  13147کەس لە هەژارانی شاری سەقز
بگرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
سەقز
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە427 :

سه نته ری روشنبیری ئارانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150115231712118853
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە428 :

سوپای پاسدارانی ئێرانی داگیرکەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201101262112103304
5
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریست
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە429 :

سەربەخۆیی نیشتمانی سوریا
http://www.kurdipedia.org/?q=200904072151301704
لە ساڵی  2006لە لەندەن دامەزرا و لە سێ الیەنی سیاسی پێک هاتبوو :الیەنی قەومی ،یەکگرتنی
گەل ،ئیخوان موسلمین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سووریا
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە430 :

سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001121311413243
ساڵی  2005دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە431 :

سەنتەری ئارشیڤ ولیکۆلینەوەی رۆژنامەگەریی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008292148164961
ریکخراویکی رۆشنبیری و زانستی و میژوویی سەربەخۆیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە432 :

سەنتەری ئازاد هەورامی
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http://www.kurdipedia.org/?q=200905131716471747
سەنتەری ئازاد هەورامی بۆ گەشپێدانی منداڵ و بەرەو پێشڤەبردنی منداڵ لە بارەی هونەری
موزیکەوە لە  2009-05-11لە شاری کەرکوک کرایەوە.
سەرچاوە :ژارۆ شوانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە433 :

سەنتەری ئیل بەگی جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271117291166
ساڵی 2007دامەزراوە و گرنگی بەبواری ئەدەبیاتی کوردی و روناکبیری و هونەری دەدات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە434 :

سەنتەری ئەنفال
http://www.kurdipedia.org/?q=201003160940523947
لە  2001-06-25دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە435 :

سەنتەری پەرەپێدانی الوان- YDC
http://www.kurdipedia.org/?q=200909280939002052
سەنتەرێکی سەربەخۆیە تایبەت بە کاروباری الوان ،لە 2008-1-3لە
کوردستان راگەیەنراوە .خاوەنی  6بەشی سەرەکی و  10ئۆفیسیچاالکییە لە
شاروشارۆچکەکانی کوردستانە ،چەندین پڕۆژەی نەوعی ونمونەیی لە
هەرێمی کوردستاندا ئەنجامداوە ،لەوانەش " :وردترین راپرسی لەسەر
بەشداری الوان لە هەڵبژاردنەکاندا ،راپرسییەک لەسەر مادەی  ،140پڕۆژەی
النەی خۆشەویستی بۆ هاوسەرگیری بەکۆمەڵ بۆ  100کورو کچی شاری
سلێمانی ،پڕۆژەی خوانی جەژن ،پڕۆژەی ئااڵی گەنجان ،پڕۆژەیهاندانی
بەشداری هەڵبژاردن،پڕۆژەی بەرەنگاربوونەوەی مادە هۆشبەرەکان،
پێشانگای فراوانی رۆژی جیهانی منااڵن ،سازدانی دەیان کۆڕو سیمینارو ورک
شۆپ و...تاد".
بۆ پەیوەندیکردن :
موبایل:
07701541677
07701210789
ئیمەیل:
mailto:ydcenter@gmail.com
mailto:ydcrelations@gmail.com
ویبسایت:
http://www.ydcenter.org
تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (redinلە14:54:50 2009-9-27 :
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە436 :

سەنتەری پەنا بۆ تووشبووان بەشێرپەنجە لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010310230063649
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تەندروستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە437 :

سەنتەری چارەسەرکردنی چاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20090107150419984
ئەم سەنتەرە لە نەخۆشخانەی شەهید د.ئاسۆ لە  2007/4/20دامەزراوە و تا ساڵی 5270 2008
نەشتەرگەری چاو و  3000نەشتەرگەری البردنی ئاوی سپی بە ڤیکۆ و  1000نەشتەرگەری البردنی
ئاوی سپی بەشیوەی نوێ بە سیستمی  BRKو چەندین نەشتەرگەری جۆراوجۆری دیکەی تایبەت بە
چاوی تێدا ئەنجامدراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە438 :

سەنتەری چاالکی گەنجانی خانەقین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011113008540063048
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
خانەقین
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە439 :

سەنتەری چاالکی گەنجانی شۆرش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051211480357858
سەر بەرێکخراوی منداڵپارێزی کوردستانە لە()2010/10/1وە کراوەتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە440 :

سەنتەری چرا بۆ گەشەپێدانی هزر و تواناکانی مندااڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101122131910002
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە441 :

سەنتەری حیکمە بۆ لێکۆڵینەوەی فەلسەفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031716285721708
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە442 :

سەنتەری خامە بۆ راگەیاندن و لێکۆڵینەوەی قوتابیان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021132579318
...
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە443 :

سەنتەری خەون بۆ چاالکی هونەری و رۆشنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042014024264582
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە444 :

سەنتەری دابینکردنی ئامێری پااڵوتنی ئاوی خواردنەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032608062424375
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە445 :

سەنتەری راپرسی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271153511181
کە لە  2007/10/1دا دامەزراوە ،یەکێکە لە دامەزراوەکانی کۆمپانیای "وشە" کە کۆمپانیایەکی
راگەیاندنە و خاوەنەکەی نەوشیروان مستەفا ی جێگری پێشووی سکرتێری گشتیی یەکێتی
نیشتمانی کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە446 :

سەنتەری راگەیاندن و رووناکبیریی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901280842081200
لە ساڵی 1997ەوە دامەزراوە ،هەر لەسەرەتای دامەزراندنی سەرەکیترین ئیشی بەداوداچونی ئەو
ژنانە بووە کە کوژراون ،هەوڵی تایبەتیان هەیە لە کێشەکانی ژنان بە هەموو بوارەکانیەوە ،ئێستا
زانیاریەکانی ئەم سەنتەرە بۆتە سەرچاوەیەک بۆ ئەو دەزگاو بەرێوەبەرایەتیانەی بە دواداچون بۆ
کێشەکانی ژنان دەکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە447 :

سەنتەری راوێژکاریی خێزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101810565062422
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە448 :

سەنتەری رووناکبیری لەخانەقین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052816090460093
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە449 :

سەنتەری رۆشنبیری ئارانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014122018573778242
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە450 :

سەنتەری رۆشنبیری بەردەڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201007311002594602
لە راستیدا (سەنتەری رۆشنبیریی بەردەڕەش) بوو بە ناوەندێکی
باڵوکردنەوەی رۆشنبیری نەتەوەیی و رۆشنبیریی خۆجێ و رۆشنبیری
سەردەم لە ناو ناچەیەکی تارادەیەک پشت گوێ خراو و دوور لە
شارستانیەتی رۆشنبیری ،لە رۆ شنبیریی نەتەوەیی و بۆنە نەتەوەییەکان
دەتوانم بڵێم سەنتەری رۆشنبیریی بەردەڕەش لە پێش ئەو سەنتەرانەیە
کەمن دەیا نناسم لە زیندو کردنەوەو یادکرنەوەی بۆنە نەتەوەییەکان لە هەر
چوار پارچەی واڵت هەر لە زیندووکردنەوەی کەلە پیاوە رۆشنبیرو
سەرکردەکانی کورد کەمێژووی نەتەوایە تیمان رۆژانی خۆش و نەخۆش و
خوێناوی تێدایە ،هیچ کات نەبووە ئەم سەنتەرە یادێکی نەتەوەیی
گەلەکەمانی یادنە کرد بێتەوە جگە لە وەش (سەنتەری رۆشینبری
بەردەڕەش) چەند هەڤاڵێکی رۆژنامە نووسی پێگەیاندووە ،ئەم سەنتەرەش
بەهۆی ژمارەیەک نووسەرو رۆژنامە نووس بەریۆە دەچی هەوڵیانداوە
بەنووسینیش روو لەو رەوتە رۆشنبیرییەی کوردستان بکەن ،بەردەوامبونی
خازر کە گۆڤارێکی پێشکەوتووە ،لە گۆڤارە بە ناو بانگەکانی کوردستانە
ئەوەی خازری سەر خستوە ئەوەیە کە خازر توانیویەتی چەندین قەلەمی جیا
جیا بەکار بێنێت و هەریەک بەپێی توانای خۆیان بەشداری لە گۆڤاری خازر دا
دەکەن ئەمە نیشانە یەکە لە نیشانە کانی سەرکەوتنی گۆڤاری خازر کە
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هونەرمەندو بێژە رو هەموو را گەیاند کاران و شاعیرو میژوە نووسان و .....هتد
تیایدا بەشدارن.
ئەوەی گۆڤاری خازری خویندبێتەوە هەر لە ژمارە یەک تا ئەمرۆ ئەوەی پێش
چاو دەکەوێت گۆڤارێکی زۆر دەولەمەندە و بونی قەلەم و توانا جیا جیا کانی
تێدا یە ،لە وانەیە زۆر برادەران لەسەر ئەوەی رۆشنبی رکێ یە؟ رای جیایان
هەبێ وشەیەکی فارسی بەرامبەری روشنفکرە بەاڵم مەرج نیە رۆشنبیر
خوێندەوار بێت ،چونکە زۆرن ئەوانەی خاوەن بەلگە نامەن رۆشنبیرنین ،زۆر
هەن رۆشنبیری گەورەن چونکە لە خزمەتی ملیلەتە کەیان نین ئێمە
بەرۆشنبیریان نازانێن ،کە واتە رۆشنبیر ئەو کەسەیە ئەو توانایەی کە
هەیەتی نجاتە خزمەتی ملیلەتی خۆیەوە.
زۆر جار خەڵکی ئێمە باسی جەهالەت دەکەن من نابینم جەهالەت
بەرامبەری خویندە واری بێت لە و سەنتەرە خەڵکیکی زۆر بونەتە ئەندام
خاوەن بەڵگە نامە نین بەاڵم رۆشنبیرن ،زۆر خاوەن بەڵگەهەن رۆشنبیرنین
لەسەنتەری بەردەڕەش و گوڤارەکەی خازر زۆر دیارو بەرچاون داواکارم
تەمەنی سەنتەر لە  16ساڵ زیاترو و  160ساڵ بێت ،و شەو چەند تارێک بێت
و هەموو تاریکیەکانی دونیا توانای کوژاندنەوەی مۆمێکیان نیە .
ئەندامی پێشووی پەرلەمانی عێراق
سەرچاوە گۆڤاری خازر
بۆ زیاتر روونکردنەوە
ئەم سەنتەرە لە  1995/5/4لەالیەن کۆمەڵە گەنجێکەوە کە بیرۆکەکەی
لەالیەن (سەعید مەموزینی) ئاوارەیەکی گەڕاوە لە واڵتی ئێران هاتە
دامەزراندن و بەمە بەردەڕەش وەکو یەکەم ناحیە لەکوردستان لەو کات بووە
خاوەنی سەنتەری رۆشنبیریی کە بەناوی (بنکەی رۆشنبیری بەردەڕەش)
بوو..
و ئەوکات تاکە رۆژنامەوانێکیش لەنێو بەردەڕەش نەبوو ،بەالم ئەم سەنتەرە
کۆمەڵە گەنجێکی لەبوارەکانی راگەیاندن و رۆشنبیری پێگەیاند کە ئەمڕۆ لە
رۆژنامەو گۆڤارە جیا جیاکانی کوردستان کار دەکەن.
ئەم سەنتەرە  8کۆنفرانسی بەستووە کە دواین کۆنفرانسی لەالیەن
قایمەقامی بەردەڕەش و بەرێوەبەری گشتی رۆشنبیریی و هونەری دهۆک
بەهۆی دەستێوەردانی نایاسایی تووشی کێشەهات و دەیانەویست
بەتەسکیە بێنە ناو سەنتەر و دەستی تێوەردەن..
ئەم سەنتەرە خاوەنی گۆڤارێکە بەناوی خازر کە  47ژمارەی لەدەرچووەو
بەردەوامە و پەرتوکخانەیەکی بەناوی گۆران هەیە و سەرەڕای ئەوەی
بەناهەق بۆماوەی 17مانگە مونحەکەی راگیراوە بەالم چاالکیەکانی سەنتەر
بەردەوامە و گۆڤارەکەش بەبەردەوامی دەردەچێت و کۆمەڵێک رۆشنبیر
خۆبەخشانە کاری تیا دەکەن..
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئەحمەد گۆران) سەبارەت
بە (سەنتەری رۆشنبیری بەردەڕەش) لە15:17:39 2011-6-28 :
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (شڤان گۆران) سەبارەت بە (سەنتەری
رۆشنبیری بەردەڕەش) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-05-29
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە451 :

سەنتەری رۆشنبیری بەهرە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010032243139765
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە452 :

سەنتەری رۆشنبیری رواندز
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061437139375
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە453 :

سەنتەری رۆشنبیری سافی هیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200909401032
لە ساڵی 2007لە شارەدێی هیران (50کم خۆرەاڵتی باکوری هەولێر) دامەزراوە و لە ماوەی یەکەم
ساڵیدا  48کارو چاالکی رۆشنبیریی جیاجیای ئەنجامداوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە454 :

سەنتەری رۆشنبیری سرێشمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010216374663636
ساڵی  2007دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە455 :

سەنتەری رۆشنبیری سۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051159184672
بۆ زیاتر گرنگی دان بە بزاڤی رۆشنبیری لە سۆران و هەوڵدان بۆ
دروستکردنی کۆمەڵگایەکی مەدەنی و هێشتنەوەی کلتوری ناوچەکە بە
زیندوویی لە ساڵی  1997بە هەوڵ و ماندووبوونی کۆمەڵێک لە رۆشنبیرانی
سۆران دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
سۆران
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە456 :

سەنتەری رۆشنبیری شاخۆاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030810010524442
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە457 :

سەنتەری رۆشنبیری گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051322410257914
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە458 :

سەنتەری رۆشنبیری الدێکانی کۆیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041709195156711
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە459 :

سەنتەری رۆشنبیری نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101720253010130
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە460 :

سەنتەری رۆشنبیری هەناسە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120616525663129
سەنتەرێکی ناحکومییەو چاالکییەکانی لەسنووری شاری سلێمانی ئەنجام
دەدات .ساڵی  2007دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە461 :

سەنتەری رۆشنبیری و هونەری قەرەچووغ
http://www.kurdipedia.org/?q=201001022325433058
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە462 :

سەنتەری رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی بابان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011051322410257912
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە463 :

سەنتەری رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی شێخان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112820333510931
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە464 :

سەنتەری رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی وەزرشوانان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061512512860275
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە465 :

سەنتەری رۆشنبیریی پردێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912142127322987
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پردێ ،کەرکوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە466 :

سەنتەری رۆشنبیریی شار
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215233437760
سەنتەرێکی سەربەخۆیە ساڵی  2005لە سلێمانی دامەزراوە و لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیریی
حکومەتی هەرێمەوە پشتگیریی کاروچاالکییەکانیان دەکرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە467 :

سەنتەری زانیاری و ستراتیژی لێکۆڵینەوەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221412241083
لەساڵی  2006لە شاری هەولێر دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە468 :

سەنتەری سەرنج بۆ راپرسی و توێژینەوە
http://www.kurdipedia.org/?q=201001311029463346
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لە ساڵی 2005ەوە لەشاری هەولێر دامەزراوە کار لە بواری راپرسی و توێژینەوەی سیاسی دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە469 :

سەنتەری گەنجان لە زاخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008192147224787
سەنتەرێکی گەنجان و رەوشەنبیری یە لە سالی  2004لە شاروچەکی زاخو
سەر بە پارێزگای دهوک دامەزراوە ،لەم سەنتەرەدا خولەکانی کومپیوتەر،
موزیک و هونەر ئەنجام دەدرێت ،هەروەها گرنگی دان بە فلکلوری کوردی
کارەکەی تری ئەم سەنتەرەیە ،تا ئێستا بە دەیان خولی کومپیوتەر و موزیک
ساز دراوە ،بەرپرسی (جەمال خەلیل)ە ،لە نێزیک بنکەی پولیسی دەاللە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(سەنتەری گەنجان لە زاخۆ) لە21:33:36 2011-9-25 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(سەنتەری گەنجان لە زاخو) لە21:03:17 2010-8-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە470 :

سەنتەری الوانی میدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281535221213
سەنتەرێکە تایبەت بە هونەر و رۆشنبیری و راگەیاندن ،لەساڵی  2005لە هەولێر دامەزراوە ،زۆرتر
گرنگی بەسازدانی کۆڕ و سیمیناری هونەری و رۆشنبیریی دەدات.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە471 :

سەنتەری لێکۆڵینەوەی ستراتیجی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281648001221
لە ساڵی 1992دا دامەزراوە و لە بوارەکانی ئابووری و سیاسەتدا کاردەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە472 :

سەنتەری لێکۆڵینەوەی فیکریی و ئەدەبی نما
http://www.kurdipedia.org/?q=200907131514001819
سەنتەرێکی سەربەخۆیە و لە ساڵی  1999لە هەولێر دامەزراوە ،بایەخ بە بواری هزری و ئەدەبی
دەدات ،بۆ ئەم مەبەستە گۆڤارێکی وەرزی دەردەکات بە ناوی (نما) ،پاشکۆیەکیش بەناوی شیعرنما
دەردەکات کە تایبەتە بە هەڵبەست .هاوکات سەرگەرمی چاپکردنی کتێبی جۆراوجۆری بواری هزری و
ئەدەبییە بە زمانی کوردی ،تا ئێستا نزیکەی  80کتێبی بەچاپ گەیاندووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە473 :

سەنتەری میترۆ بۆ راوێژ و داکۆکی لە رۆژنامەنووسان
http://www.kurdipedia.org/?q=201002101527303442

270

رێکخراوێکی سەربەخۆی قاوانج نەویستە بۆ راوێژ و داکۆکیکردن لە
رۆژنامەنووسان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە474 :

سەنتەری نەشتەرگەری دڵ لە هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261640341155
ساڵی  2007دامەزراوە و یەکەمین سەنتەری لەو جۆرەیە لە هەرێمی کوردستاندا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە475 :

سەنتەری نەورۆز لە الیدن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011914315032836
هۆڵندا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە476 :

سەنتەری هاوبەشی لوڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051322410257911
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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رێکخراو:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆشنبیری
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە477 :

سەنتەری هاوبەشی لۆڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=200910050951382070
بەپشتیوانیی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و پێکهاتوو لە لۆڕەکانی باشوور و رۆژهەاڵتی کوردستان
دامەزراوە و ئامانجیان گەشەدان بەو کولتوور و ئاوازە لەبیرکراوکانەیە کە بە گشتی کورد لەبیری
چۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە478 :

سەنتەری هاورێی منداڵ لە مەخموور
http://www.kurdipedia.org/?q=201001022337053061
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە479 :

سەنتەری هۆشیاری تاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040923073121732
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ئیمە لە سالی  2005/7/15سەنتەریکی هۆشیاریمان دامەزراند بە ناوی
سەنتەری هۆشیاری تاک لە شاری هەولیر و دەوروبەری بە هاوکاری جەندین
گەنجی خۆبەخش و نیشتیمان پەروەر و دوای ئەنجامدانی چەندین چاالکی
جۆراو جۆر هەمەچەشن لە بوارەکانی هۆشیارکردنەوەی تاک و بەشداری
 130ورک شۆپ و  20کۆنفراس کرد پاشان بە هۆی هەندێ بارودۆخی
ناوخۆی سەنتەر لە سەر داوای سەرۆکی سەنتەر کارو چاالکیەکانی خۆی
راگرت تا ئیستا .وە لە خوارەوە زیاتر زانیاری دەخەینە روو دەربارەی سەنتەر ی
هۆشیاری تاک .
ناوی سەنتەر :سەنتەری هۆشیاری تاک
مێژووی دامەزراندن2006 / 5 / 4 :
شوێنی بنکەی سەرەکی /پارێزگای هەولێر،سەنتەر بۆی هەیە لە هەر شار و
قەزاوناحیەکان بارەگای هەبێت.
دیدگا( :سەنتەرێکی رۆشنبیری یە ،کۆمەڵێک کەسی سەربەخۆ بەڕێوەی
دەبەن)
پەیام :لەتاکی هۆشیار بەرە و کۆمەڵگایەکی هۆشیار.
ئارم  :پێکهاتووە لە دوو گۆی هاو چەق بە باری پانی ،گۆ بچوکەکەیان سەوزە
و ناواخنەکەی سپیە و بە رەنگی رەش لە ناوی نوسراوە (شەفافیەت) گۆیە
گەورەکەیان رەنگی زەردە و ناواخنەکەی رەنگی شینە.
دەستەی دامەزرێنەر :کاردەکات بۆ پێش خستنی پڕۆژەی هۆشیاری تاک لە
ناو بیرۆکەی (سەنتەری هۆشیاری تاک) .وە پارێزگاری کردنی
بەرژەوەندیەکانی سەنتەر لە ئەستۆی سەرۆکی دەستەیە بە پلەی یەکەم،
لەبارەی ئاسایی و نائاسایی دەبێت واژووی سەرۆکی دەستەی لەسەربێت
لە هەر بڕیارێک تایبەت بە چارەنوسی سەنتەر.
کورتەیەک دەربارەی سەنتەری هۆشیاری تاک:
سەرەتا وەکو بیرۆکە لە الیەن (تحسین خالید حمد) هاتە ئاراوە،پاشان لەگەڵ
چەند الوێک بە فکرەی نوێترو لە ئاستی جیاوازو پلەی خوێندندا،پەرە بە
بیرۆکەکە دراو گەاڵڵەی ناو و پەیرەوی ناوخۆی سەنتەر کرا،لە بەرواری
 2005/7/10یەکەم دانیشتنی سەربەخۆ و زانستی خۆی گرێدا،دواتر لە
بەرواری  2006/5/4مۆلەتی رەسمی بە پێی ماددەی ( )8،7لە الیەن
ئەنجوومەنی نیشتیمانی کوردستانەوە پێ بەخشرا.لەگەڵ ئەمانەشدا
چەندین کارو چااڵکی ئەنجامداوە هەر لە سەرەتاوەو تائێستاش سەنتەر
خاوەنی منحەی تایبەنتی خۆی نییەو بێبەشە لەو منحەی کە بۆ سەنتەرو
رێکخراوەکانی تر لە الیەن حکومەتەوە دابین کراوە.
کورتەیەک لە چااڵکیەکانی سەنتەر:
ئەنجامدانی کارو چااڵکیەکانی سەنتەر پشتی بەستووە بە هاوکاری خەڵکی
خۆ بەخش و بەشداریکردن لە پرۆژەی رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی.
کارەکانی سەنتەر لەگەڵ رێکخراوەکان:
1.پرۆگرامی کۆمەڵگەی عێراقیICSP
2.ئەنستتیوتی رۆژنامەوانی جەنگ و ئاشتیIWPR
3.رێکخراوی ئاسکی ئەمریکیASK
4.رێکخراوی نەرویجیNPA
کاروچااڵکیەکانی خۆبەخش:
سێ بەرنامەی راستەوخۆ لە رادێوکانی کوردستان ،هەربەرنامەیەک لە
رادێویەک بەردەوام بووە بە شیوەیەکی خۆبەخشی بۆ ماوەی دووساڵ(،ناوی
بەرنامەکان).
1.بەرنامەی هۆشیاری هاوالتی لە رادێوی دەنگی هەولێر.
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2.بەرنامەی رۆشنایی لە رادێوی زەحمەتکیشان.
3.بەرنامەی هۆشیاری تاک لە رادێوی هەتاو.
4.بەشداریکردن لە کەمپینی دژە توندوتیژی بەرامبەر بە ئافرەتان.
5.بەشداریکردن لە کەمپینی  2007/6/10لە مەڕ پرۆسەی دادگاییکردنی
تاوانبارانی بەناو ئەنفال
6.بەشداریکردن زیاتر لە  130رۆشوپ و 20کۆنفراس.
ئامانجە سەرەکییەکانی سەنتەر:
1راڤەکردنی داخوازیە پێشهات وڕووداوەکان بۆ تاک جا چ لەڕووی سیاسیبێت یاخود لە رووی کۆمەاڵتی وئابوری وتەندروستی و....هتد.
2کارکردن لە پێناو هۆشیاری ،لێبوردەیی،دۆستایەتی.3پشتگیری کردنی بار و گوزەرانی ژیانی تاک لەڕووی ماددی ومەعنەوی.4پاراستنی بەرژەوەندیە بااڵکانی گەلی کوردستان.5داکۆکی کردن بۆ رەخساندنی بواری زانستی و بەهاکانی مرۆڤ بۆ مرۆڤلەسەر بنەمای تاک.
6ئێش کردن بەسیتەمێکی پەروەردەیی نوێ بۆ بەهێزکردنی پەیوەندیلەنێوان حکومەت و تاک ،تاک وخێزان ،خێزان وحکومەت ،بە مەستی ئەوەی
گومەڵگا ببێتە کۆمەڵگایەکی خۆشگوزەران و دادگەر.
7بە مەیدانی کردنی سەکۆی ئازاد بۆ ئافرەتان ،لەگەڵ چەسپاندنی زیاتر لەرێژەی ( )%25بۆ ئافرەتان لەناوبیرۆکەی سەنتەر.
8پێگەیاندنی تاک لەسەربنەمای نیشتمانپەروەری وهاواڵتی بوون.9دوورخستنەوەی تاک لە کاری توند وتیژی وکۆیڵە بوونی لەژێر هیچبنەمایەک.
10پێ داگرتن لەسەر هۆشیاری گشتی.11ڕاهێنانی تاک لەسەربنەمای رێزگرتن ،بەبێ رەچاوکردنی رەنگ و ئاستوئاین ومەزهەب و نەتەوە و.........هتد.
12گۆڕینی شێوازی خوێندن لە سیستەمی ناوەندەکانی خویندن بۆ شێوازیداهێنەر.
13دەرخستنی وزەی تاک و دەوڵەمەندکردنی.14ڕوونکردنەوە و شیکردنەوەی بابەتە هەستیارییەکان.15فێرکردنی تاک دەربارەی ودەرئەنجام و بەها گرنگەکانی راپرسی.دەستەی بەرێوەبەردنی سەنتەر:
1دەستەی راوێژکاری )5( .کەس.2سەرۆکی سەنتەر3بەرێوەبەری کارگێری.4بەرپرسی راگەیاندن.5بەرپرسی پرۆژەکان.6بەرپرسی ژمێریاری.ناونیشان:
سەنتەری هۆشیاری تاک  /کوردستان هەولێر  /شەست مەتری  /چوار
ریانی ئەلبان کۆالنی یەکەم
ئیمەیل:hoshyarytak@yahoo.com
ژمارەی تەلەفون:
سەرۆکی سەنتەر0750 4104261 :
دەستەی راوێژکاری0750 470 7429 :
بەرێوەبەری کارگێری0750 455 5367 :
سەنتەری هۆشیاری تاک
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1 1 /10/2010
سەرچاوە :فەیسبووکی سەنتەری هۆشیاری تاک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە480 :

سەنتەری کلتوری کوردی-ئوردنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201407181039417704
2
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە481 :

سەنتەری کوردستان بۆ بەهێزکردنی توانای کارگێڕی و بەڕێوەبردن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112919315511095
سەنتەرێکی ناحکومی و سەربەخۆ و بێالیەنە و لەساڵی 2007دا دامەزراوە و
تائیستا سێ خولی لەبواری کارگێری و خۆیەتی کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە482 :
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سەنتەری کوردی بۆ پەروەردە و زانست و کەلتوور)(KESCC Paris
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110821365910635
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە483 :

سەنتەری کوردی بۆ گەشەپێدانی ئابووری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218142445843
لە ساڵی 2000دا دامەزراوە و رێکخراوێکی ناحکومیەوە و لە بواری پشتگیریکردنی ئافرەتدا کاردەکات
بەتایبەت بێوەژنان هەروەها الوان ،لە چوارچێوەی پرۆژەی بچوک و لە رێگای کردنەوەی خولی تایبەت و
پشتگیری درایی پرۆژەکانیانەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە484 :

سەنتەری کەرکوک بۆ خانمانی پیشەدار
http://www.kurdipedia.org/?q=201002111250153454
رێکخراوێکی کۆمەڵگەی مەدەنییە و ساڵی  2008لە کەرکوک دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە485 :
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سەنتەرێ برایەتی یێ رۆشنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=201001112045413232
لە  2010-01-11لە شارەدێی مانگێش دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە486 :

سەنتەرێ دەرکارێ یێ رۆشنبیری
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091505423176
ل ریکەفتی  16ئادارا  2009هاتیە ڤەکرن
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە487 :

سەندیکای پارێزەرانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291315341236
لە  1993/1/30دامەزراوە و نزیکەی هەزاران ئەندامی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە488 :

سەندیکای دەرمانسازانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291307131230
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سەرەتا لە ساڵی  1992دامەزرا و دواتر لە ساڵی  1996دا لە ئەنجامی شەڕی ناوخۆی کوردستان
بووە دوو سەندیکای جیاواز.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە489 :

سەندیکای رۆژنامەنووسانی وەرزشیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191339254781
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە490 :

سەندیکای رۆژنامەوانانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260936061113
لەساڵی 1998دا دامەزراوە و نزیکەی هەزاران ئەندامی هەیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە491 :

سەندیکای شوێنەوارناسانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051016440857842
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە492 :

سەندیکای کارمەندانی تەندروستی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281531101210
لە ساڵی 1998دا دامەزراوە و زیاتر لە  10هەزار ئەندامی هەیە و لە شاری هەولێریش سەندیکای
خاوەن پیشەوەرانی تەندروستی بەجیا کارەکانی خۆی رادەپەڕێنێت ،وەک رێکخراوەکانی تر وا
چاوەڕواندەکرێت کە یەکبگرنەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تەندروستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە493 :

سەندیکای پزیشکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051212405976267
لە ساڵی  1991دامەزراوە و لەئێستادا هەشت هەزار و  200ئەندامی لە
هەرچوار لقی (هەولێر و دهۆک و سلێمانی و کەرکوک) هەیە.
دوای دوولەت بوون بۆ هەردوو ئیدارەی هەولێر و سلێمانی ،سەندیکای
پزیشکان لە هەولێر ساڵی  2000دووەم کۆنگرەی وەک دوا کۆنگرە ئەنجامداوە
و لە سلێمانیش لە ساڵی  2004سێیەم کۆنگرە ئەنجامدراوە ،کۆنگرەی
ئەمجارەش دەبێتە چوارەمین کۆنگرە بۆ هەردووال.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-05-12 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە494 :

سەندیکای کارمەندانی تەندروستی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032623175765230
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە495 :

سەکۆی ئەنارکیستانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082921552042396
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە496 :

شەهید ئارام
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281642491219
رێکخراوێکی ناحکومییە و لە ساڵی 2006دا بەمەبەستی بەگریکردن لە کەسوکاری شەهیدان و
قوربانیانی کیمیابارانی هەڵەبجە و ئەنفال دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە497 :

فڕۆکەخانەی هەولێری نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271418551188
لە ناوەڕاستی ساڵی  2005دا دامەزراوە و رۆژانە گەشتی نێوان کوردستان و
زۆرێک لە واڵتانی جیهان ئەنجام دەدات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە498 :

فیدراسیونی ریکخراوە قوتابی و خویندکاریەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081114179882
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە499 :

فیدراسیۆنی رێکخراوە ناحکوومیەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050712240257538
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە500 :

فیدراسیۆنی رێکخراوەکانی الوانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121147311301
لە رۆژی  2009-02-11لە پێکهاتەی رێکخراوە الوانەکانی یەکێتی و پارتی و پارتی کۆمۆنیستی
کوردستان لە هەولێر دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە501 :

فیدراسیۆنی رێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260953551117
لەهاوینی  2006دا دامەزراوە و لە  20رێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی پێکهاتووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایین و ئاتەیزم
جۆری پەڕتووک:
مەدەنی
رێکخراو:
فەڕەنسی
زمان  -شێوەزار:
دەرەوە
واڵت:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە502 :

فیدراسیۆنی سەرتاسەری رێکخراوە مەدەنییەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102221264923942
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە503 :

فیدراسیۆنی شاخەوانیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902232308181391
ساڵی  2006دامەزراوە ،پێکهاتەیەکی ئارەزوومەندانەیە بۆ سەرجەم چین و
توێژەکانی کۆمەڵگای کوردستان ،دەیەوێت شاخەوانی وەک وەرزشێک و
بنەمایەک بۆ لەش ساغی و رەوشت بەرزی و خۆڕاگری بکاتە کلتوورێکی
باوی نێو کۆمەڵگای کوردەواری ،ئێستا بارەگایەکەی لەهەولێری پایتەختە،
بەدرۆشمی"باخۆڕاگری لەچیایەکانمان فێربین" ،کارەکانی ئەنجام دەدات.
ئامانجەکانی فیدراسیۆن:
1ناساندن و پەرەپێدان و سەرپەرشتیکردنی وەرزشەکانی شاخەوانیی
لەکوردستان.
2بەمیللی کردنی شاخەوانی لەکوردستان.
3هەوڵدان بۆ گشتگیرکردنی ئەو وەرزشانەی دەبنە مایەی ساخی و
شادومانی کۆمەڵگە.
4پڕکردنەوەی کاتی پشوو بەوەرزشێکی جەستەیی و دەروونی.
5پاراستنی کۆمەڵگە ،بەتایبەتیش چینی گەنجان لەتووشبوون بەهەندێک
پەتای مەترسیداری وەک ماددە بێهۆشکەرەکان.
6پڕکردنەوەی بۆشایی وەرزشی بۆ هەموو چین و توێژەکانی نێو کۆمەڵگە.
7پێکهێنانی تیپەکانی میللی شاخەوانیی کوردستان و بەشداریکردن لەخول
و پێشبڕکێی ناوخۆو دەرەوەدا.
8ناساندنی سروشتی جوان و شوێنە گەشت و گوزارییەکانی کوردستان و
پەرەپێدانی فەرهەنگی چوونیەتی سوود وەرگرتن و پاراستنی ژینگەی
کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە504 :

فیدراسیۆنی کاراکردنی سیستمی دیموکراسی و یەکسانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032609144522028
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە505 :

فیدراسیۆنی کۆمەڵە کوردستانییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219221225866
لە سوید لە ساڵی  1981دامەزراوه ،فیدراسیۆن رێکخراوێکی دیموکراتی و
بێالیەنە و سەر بە هیچ رێکخستنێکی سیاسی و ئایینی نیه.
فیدراسیۆنی کۆمەڵە کوردستانیەکان تەنیا رێکخراوێکـە لە جیهاندا کـە
کـوردی هەموو پارچەکانی کوردستانی بە هەموو دیدو بۆچوونێکی جیاوازەوە
گرتۆتە خۆی.
لە هەموو کۆبونـەوە و کۆنگرەی خۆیدا تەنها زمانی کوردی بـەکار دێنێت ،وە
هەموو نوسراوە و باڵوکـــراوەی بــە هەردوو زاراوەی سۆرانی و کرمانجی باڵو
دەکـرێتەوه ،وە ئەمەش وا دەکات یەکێتی و هاوکاری دروست بکات.
فیدراسیۆنی کۆمەڵــە کوردستانیەکان لە سەرانسەری سویــد کۆمەڵەی
ئەندامی هەیه ،وە هە ر کەسێک بیەوێ ببێت بە ئەندام دەتوانێ لە
کۆمەڵەی شارەکەی خۆی یان ئەگەر نەبوو لەو شارە دهتوانێ لە نزیکترین
شار لە شوێنی خۆی ببێتە ئەندام.
فیدراسیۆنی کۆمەڵــە کـــوردستانیەکان بــە دووساڵ جارێک کۆنگـرەی خۆی
دەبەستێت ،هەر لە کۆنگرەشدا کۆمیتەی گشتی و کۆمیتەی کارگێڕ
هەڵدەبژێردرێ ،کـۆمیتەی گشتی لە  12ئەندامی ئەسڵی و  3جێگر پێک
دێت ،وە کۆمیتەی کـارگێڕ لە  9ئەندامی ئەسڵی و  3جێگر پێک دێت،لەو 9
ئەندامەی کــارگێڕ دوو ئەندام کە سەرۆکی یەکێتی الوان و ژنــانی
فیدراسیۆنن ،ئۆتۆماتیک دەبنە ئەندامی کارگێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە506 :

فیستیڤاڵی فیلمی کوردی بەرلین
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021146091498
لە الیەن  Mitosfilmبەڕێوەدەچێت ،گەورەترین فیستیڤاڵی کوردییە لە جیهاندا و هەموو ساڵێک تەواوی
سینەماکارانی گرینگی کورد و بیانی کە فیلمەکانیان باسی بابەتی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست و کوردستان
دەکات ،لەم فیستیڤاڵەدا بەشداری دەکەن .خولی پێنجەمی ئەم فیستیڤاڵە کە لە رۆژی 24ی مای
 2008رێکەوتی 4ی جۆزەردانی  1387دەستی پێکرد ،لە رۆژی 1ی جوون (12ی جۆزەردان) کۆتایی
پێهات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە507 :

فێرگەی بالێ لە سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051512291548
لە  ،2009-02-21لەناو بینای دواناوەندی دواڕۆژی نمونەیی یەکەمین لە
شاری سلێمانی دا فێرگەی بالێ کرایەوە و یەکەم دەستەی خوێندکارەکانیان
لە  30خوێندکار زۆرترە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە508 :

فێرگەی شێوەکاری باران
http://www.kurdipedia.org/?q=200902192306231334
لە ساڵی 1384ی هەتاوی لە شاری سەقز دامەزراوە و تا ئێستا چاالکیی زۆری لە بواری فێرکاری و
دانانی پێشانگای هونەری بۆ مندااڵن بەڕێوەبردووە و سەدان منداڵ و الوی ئەم شارەیان فێری هونەری
شێوەکاری کردووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
رێکخراو:
سەقز
شارەکان:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە509 :

فەرهەنگخانەی پێباز  -باوەنوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080620530292097
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە510 :

فەرهەنگخانەی مەخموور
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218162047848
لە رۆژی  10-10-2007وەزیری وەرزش و الوان سەردانی شارۆچکەی مەخمووری کرد بۆ
بەسەرکردنەوەی پرۆژەکان ،هەر لەم سەردانەدا بڕیاری دروستکردنی فەرهەنگخانە درا کە رادێوشی
لەگەڵدا دەبێت ،شاری مەخموور لە ساڵی 2003ەوە ئازاد کراوە و هەتا ئێستا هیچ جۆرە راگەیاندنێکی
کوردی تێدا نیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە511 :

فەرهەنگخانەی کفری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080620520092096

286

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە512 :

فەرهەنگخانەی کەالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080620501089252
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە513 :

فەوجی خەفیفە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215103734670
ئەو دەستە جاشانەن کە داگیرکەری ئێڕاق لە سااڵنی هەشتاکانی سەدەی
بیستدا بۆ لێدانی بزووتنەوەی کورد دروستیکردن .ئەو فەوجانە لەناو کوردا بە
جاش و فەوجی سووک ناسراون و ئەمانە ناوی هەندێک لەو سەرۆک
جاشانەیە .شایانی باسە زۆربەی ئەوانە بەشداریشیان لە هێرشە
بەدناوەکانی ئەنفالدا کردووە و زۆربەشیان پاش راپەڕینەکەی بەهاری 1991ی
باشووری کوردستان بەبێ دادگاییکردن چوونە ناو ریزی پارتە
کوردستانییەکانەوە ،بەتایبەتی پارتی و یەکێتی.
1ئیبراهیم نەسروڵاڵ.2ئەحمەد بیجۆ.3ئەحمەد جەبار جەباری.4ئەرشەد ئەحمەد زێباری.5ئەسعد جهانگیر هەرکی.6-ئیسماعیل عەزیز ئاغا زەنگنە.
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7ئیسماعیل مەحمود رەسوڵ ئاغا پشدرەری.8راوێژکار بابەکر وسو محەمەد سەرۆک جاشی فەوجی ().1129راوێژکار جەمال خدر خالید دوبەردانی سەرۆک جاشی فەوجی ().11010راوێژکار جەمال فەقێ حوسێن سەرۆک جاشی فەوجی ().9711راوێژکار خەلیل عەبدوڵاڵ ئیبراهیم شەرفانی سەرۆک جاشی فەوجی().109
12راوێژکار سەلیم موهەنەد رەسوڵ ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی ().9813راوێژکار سوارە فەتاح جاف سەرۆک جاشی فەوجی ().23914راوێژکار شەریف مەحمود مەعروف سەرۆک جاشی فەوجی ().13615راوێژکار شێخ مەجید بایز حەسەن سەرۆک جاشی فەوجی ().6116راوێژکار سابیر ئەحمەد رەقیب محەمەد سورچی سەرۆک جاشیفەوجی ().2
17راوێژکار عەباس بایز بالوئاغا سەرۆک جاشی فەوجی ().9118راوێژکار عەباس حاجی ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی ().6619راوێژکار عوسمان عەبدولڕەحمان فەتحوڵاڵ سەرۆک جاشی فەوجی().165
20راوێژکار عومەر ئەحمەد عەلی سەرۆک جاشی فەوجی ().17121راوێژکار عومەر بابەکر سەلیم سەرۆک جاشی فەوجی ().11422راوێژکار فەخری ئیسماعیل عەبدولقادر سەرۆک جاشی فەوجی ().13323راوێژکار قادر شەفیق نوعمان سەرۆک جاشی فەوجی ().6324راوێژکار قاسم فارس تاهیر مستەفا ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی ().8525راوێژکار لەتیف ئەحمەد محەمەد زێباری سەرۆک جاشی فەوجی ().126راوێژکار مامەند حەمەد مەولود سەرۆک جاشی فەوجی ().5127راوێژکار محەمەد تاهیر یونس محەمەد رینکاوی سەرۆک جاشی فەوجی().107
28راوێژکار محەمەد عەلی رەسوڵ سەرۆک جاشی فەوجی ().14829راوێژکار مەحمود حەمە رەسوڵ ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی ().2630راوێژکار نەوزاد ئەنوەر بێتواتە سەرۆک جاشی فەوجی ().431راوێژکار مام یەحیا کۆیی سەرۆک جاشی فەوجی ().8632راوێژکار میرزا ئیسماعیل شەریف رەزا سەرۆک جاشی فەوجی ().20733راوێژکار حوسێن محەمەد عوسمان سەرۆک جاشی فەوجی ().17534ئەفسەر فەرهاد مامەند حەمەد سەرۆک جاشی فەوجی ().5135نەقیب عەبدوڵاڵ حەسەن ساڵح سەرۆک جاشی فەوجی ().15136ئەنوەر محەمەد رەزا مەحمود جاف.37بوڕهان شوانی.38بەکر عەلی حاجی موشیر.39بەکر کەریم غەفور.40تۆفیق جەبار قارەمان.41جاسم محەمەد زێباری.42جەبار شێخ هادی.43جەبار موسا قەرە هەنجیری (جیهاد).44جەعفەر عەبدولکەریم بەرزنجی پارێزگاری سلێمانی.45جەمال حوسێن دوزی.46جەوهەر محێ جهانگیر هەرکی.47چیا سورجی.48-حەجاج عەبدولغەفور خالید دوبەردانی.
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49حەسەن مەحمود بەگ ئەمین هەورامی.50حەسیب محەمەد نەجم جەباری.51حەمەدئەمین حەمە شاسوار موختاری گوندی (کانی میل).52هەمزە عەباس مامەند ئاکۆ.53حەمەی حاجی حوسێن.54خالید مەحمود ئەحمەد عەلی غەوارە.55خدر فەتاح حوسێن گامێش.56رەسوڵ مامەند قیردولی.57زەید سورچی.58سەعید عەدنان جەباری.59سەعید محێدین ئەحمەد زەنگنە.60راوێژکار سەید رەزا سەید تەها (سەید مانگا).61سەید مەجنون.62شامل دەروێش.63شەریف حەمە شەریف (شەفەی خاتون).64شەریف محەمەد کرداوی.65شەهاب ئەحمەد وایەرمەن.66شێخ ئەحمەد بەرزنجی.67شێخ بوڕهان بەڕێوەبەری ناحیەی (زەرایەن).68شێخ جەالل سالەیی.69شێخ روناک.70شێخ سوعاد تاڵەبانی.71شێخ سەاڵح نەقشبەندی.72شێخ کەریم شێخ شەهاب.73شێرزاد عەلی بەلەکە.74تاریق شەفیع کافرۆش.75تاریق عەزیز رەزا ئاغا.76عاسف ئەحمەد زێباری.77عاسی حەمە دێزە ئیستخبارات.78عەبدولکەریم محەمەد سەلیم شوشی زێباری.79عەبدوڵاڵ کاک ئەمیر (عەبە کەرکوکی).80عەبدوڵاڵ حەسەن ساڵح بابان.81عەبدولمەجید حوسێن ئیسماعیل شێخکی.82عەدنان عەبدوڵاڵ نەجم جاف.83عەزیز حەسەن فەتاح.84عەلی حەسەن عەزیز قائمقامی چەمچەماڵو ئەندام لقی بەعس.85عەلی لوت ماسی.86عومەر حاجی بادینان.87عومەر حاجی ساڵح.88عومەر حەمە رۆستەم.89عومەر خدر حەمەد سورچی.90فوئاد کەریم بایز هەمەوەند.91فارس محەمەد قادر عەزیز سورچی.92قاسم رەشید درەیی.93کامەران ئەحمد (کامەرانە سور) ئێستا لە پیرانشاری ئێرانە.94-کامیل شێخ هادی.
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95کەمال حەمە مام سۆرانی.96کەمال محەمەد حەیدەر (کەمال شەمسە).97محەمەد جەوهەر گۆران.98محەمەد شێخ عەبدولکەریم بەرزنجی.99محەمەد قادر ئاغا سورچی.100محەمەد کەریم شوشی زێباری.101محەمەد کەلح رێکانی.102محێدین حەمە رەحیم.103مەدحەت تۆفیق داودی.104مەال حوسێن رۆغزایی ئیستخبارات.105مەال عوزێر.106نامیق رەقیب سورچی.107نامیق عەبدولکەریم موختاری گوندی (بێباز).108عەبدولڕەحمان عەبدولکەریم.109یەحیا جاف پارێزگاری هەولێر.110عەمید فەتاح بەگی جاف سەرۆک جاشی فەوجی ().35111رائد سەباح نازم رەقیب سورچی فەرماندەی فەوجی دووی دیفاعوەتەنی.
112زاهیر ئاغای کۆیی سەرۆک جاش.113عەدنان دیسکۆ سەرۆک جاش.114تاریق کاکەیی سەرۆک جاش.115سەعید غێدان (حەمە سەعید) سەرۆک جاش.116مەجید غێدان یاریدەدەری سەرۆک جاش.117شەماڵ رەفعەت گلی فەرماندەی سریەی جاشان.118حەمە کەریم حەمە فەرەج موختاری گوندی سیتالن119مستەفا سلێمان وزە فەرماندەی سریەی جاشان.120عومەر حەمە عەلی چەرمەگا سەرۆک جاش.121جەبارە درێژ مەفرەزەی تایبەت.122سابیر سورچی سەرۆک جاش.123مامەند قەشقە سەرۆک جاش.124عەلی سەلمە چوارتایی مەفرەزەی تایبەت.125حاجی عەلی نەبیاوا مەفرەزەی تایبەت.126عەقید حەمید عوسمان سەرۆک جاشی فەوجی ().300127ئەنوەر حەسۆ مەفرەزەی تایبەت.128سەید قودرەت جاش.129محەمەد کاوانی مەفرەزەی تایبەت.130حەمە پۆخچی (دانمارک) سەرۆک جاش.131ئیبراهیم باڵو ئاغا سەرۆک جاش.132عومەر سۆفی مەفرەزەی تایبەت.133عومەر حوسێن (عومەر عارەب) مەفرەزەی تایبەت.134قالەی عەزە ناڵبەند135سەاڵح شینە مەفرەزەی تایبەت.136میرزا حەسەن سەرۆک جاش.137محەمەد حوسێن نوری مەفرەزەی تایبەت.138عمر اغا سەرۆک جاش.139-حوسێن حەمە سور ئاغا سەرۆک جاش.
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140ئاوات ئەحمەد حەسەن رەش سەرۆک جاشی فەوجی ().266141ئەحمەد جەمیل ئەمین سەرۆک جاشی فەوجی ().240142ئەحمەد سۆفی ئیسماعیل ساڵح سەرۆک جاشی فەوجی ().356143ئەحمەد کوێخا رەجەب سەرۆک جاشی فەوجی ().90144ئەسعەد سەلیم حاجی ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی ().302145ئەنوەر رەشید خدر میران سەرۆک جاشی فەوجی ().52146ئەنوەر میرزا ئیبراهیم گلی سەرۆک جاشی فەوجی ().209147ئیبراهیم ئەحمەد ئیبراهیم مەنتک سەرۆک جاشی فەوجی ().22148ئەبوبەکر فەقێ ساڵحی سەرۆک جاش.149بایز عەزیز رەشید باوجان سەرۆک جاشی فەوجی ()213و مەدالیایبەناو ئازایەتی وەرگرتووە.
149بەهرام محەمەد عەبدولڕەحمان محەمەد سەرۆک جاشی فەوجی().11
150بوڕهان تۆفیق بابەکر هەورامی سەرۆک جاشی فەوجی ().238151تۆفیق حەمە فەرەج حەمە رۆستەم سەرۆک جاشی فەوجی ().70152تۆفیق سلێمان یاسین بەرواری سەرۆک جاشی فەوجی ().113153تاریق سەعید ئیبراهیم مزوری سەرۆک جاشی فەوجی ().190154تەیب محەمەد عوسمان (شێخ تەیب) سەرۆک جاشی فەوجی ().203155جاسم محەمەد فارس محەمەد سەرۆک جاشی فەوجی ().225156جەرجیس حەمید حەیدەر سەرۆک جاشی فەوجی ().156157جەالل ئەسعد رەزا چەرمەگایی سەرۆک جاشی فەوجی ().79158جەالل شێخ نەجمەدین کەریم سەرۆک جاشی فەوجی ().135159جەالل محەمەد عەبدولڕەحمان هیاللی سەرۆک جاشی فەوجی().198
160جەالل مەحمود ساڵح برادۆستی سەرۆک جاشی فەوجی ().232161جەمال نەسرەدین عەزیز سەرۆک جاشی فەوجی ().357162جەمیل کەریم مەجید ئاغا کۆڕێ سەرۆک جاشی فەوجی ().29163جەعفەر ئەنوەر سلێمان سەرۆک جاشی فەوجی ().305164حوسێن جهانگیر جادر مزوری سەرۆک جاشی فەوجی ().9165حوسێن حەمە فەتاح قادر سەرۆک جاشی فەوجی ().120166حوسێن خدر حەمەد سەرۆک جاشی فەوجی ().6167حلمی سەعید قادر محەمەد جاف سەرۆک جاشی فەوجی ().199168حەمود عومەر ساڵح تاجەدین میرنی سەرۆک جاشی فەوجی ().71169خالید قاسم محەمەد ئەمین سەرۆک جاشی فەوجی ().270170خالید شێخۆ موراد سەرۆک جاشی فەوجی ().226171خدر عەبدوڵاڵ حوسێن سەرۆک جاشی فەوجی ().210172خورشید ئەسعەد رەسوڵ سەرۆک جاشی فەوجی ().253173رەحیم کەریم قادر سەرۆک جاشی فەوجی ().244174دڵسۆز خدر مینە بڵباس سەرۆک جاشی فەوجی ().235175رەشید ساڵح رەشید ئەتروشی سەرۆک جاشی فەوجی ().227176زاهیر تاهیر تۆفیق سەرۆک جاشی فەوجی ().150177سمکۆ عەبدی حەسەن زدکی سەرۆک جاشی فەوجی ().54178شوکر جوندی عەنتەر مزوری سەرۆک جاشی فەوجی ().272179سادق زێڕۆ ئەمین سەرۆک جاشی فەوجی ().36180ساڵح ئەحمەد ئیسماعیل سەرۆک جاشی فەوجی ().255181-سەباح ئیسماعیل خدر سەرۆک جاشی فەوجی ().351
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182سەدیق عەلی محەمەد ئەمین هاڕونی سەرۆک جاشی فەوجی().245
183سەاڵحەدین خدر رەسوڵ سەرۆک جاشی فەوجی ().241184عادل تۆفیق رەشید سەرۆک جاشی فەوجی ().206185عەبدولڕەحمان عاسی عزەدین سەرۆک جاشی فەوجی ().322186عەبدولقادر مستەفا محەمەد سەرۆک جاشی فەوجی ().182187عەبدولکەریم حوسێن خالید سەرۆک جاشی فەوجی ().346188عەبدوڵاڵ فەیسەڵ عەبدوڵاڵ ماوانی سەرۆک جاشی فەوجی ().333189عەبدولکەریم سەعدی سلێمان سەعدی سەرۆک جاشی فەوجی().285
190عەدنان عەبدوڵاڵ ئەحمەد جەبارە سەرۆک جاشی فەوجی ().231191عارەب ساڵح عومەر قادر سەرۆک جاشی فەوجی ().218192عەالو محەمەد ئەمین عیسا سەرۆک جاشی فەوجی ).306193عەلی ئەحمەد حاجی شەعبان سەرۆک جاشی فەوجی ().93194عەلی سلێمان حوسێن سەرۆک جاشی فەوجی ().224195عەلی عەبوش عەبدی غەزالە سەرۆک جاشی فەوجی ().59196عەونی حاجی مستەفا جوبرائیل سەرۆک جاشی فەوجی ().103197عەلی ئەحمەد محەمەد هاڕونی سەرۆک جاشی فەوجی ().197198عەلی ئاوڕەحمان حەسەن سەرۆک جاشی فەوجی ().168199عومەر مورادخان جەلیلە سەرۆک جاشی فەوجی ().116200عومەر محەمەد حەیدەر سەرۆک جاشی فەوجی ().246201عومەر بەشار ساڵح سەرۆک جاشی فەوجی ().152202عومەر حەسەن رەسوڵ گەردی سەرۆک جاشی فەوجی ().28203عسمەت دینۆ سندی سەرۆک جاشی فەوجی ().157204غیاس توفیق سلیمان یاسین سەرۆک جاشی فەوجی ().113205فاتح تاهیر مستەفا عەبدولقادر سەرۆک جاشی فەوجی ().354206فاروق رەشید عەلی محەمەد نەورۆلی سەرۆک جاشی فەوجی().196
207فازل مستەفا حەسەن بەرواری سەرۆک جاشی فەوجی ().208208فەرهاد مامەند حەمەد مەولود سەرۆک جاشی فەوجی ().35209قادر مەحمود خەلیفە عەبدولسەمەد سەرۆک جاشی فەوجی ().31210قادر محەمەد رەشید عەبدولقادر سەرۆک جاشی فەوجی ().252211قاسم کەریم ئەحمەد مەحمود سەرۆک جاشی فەوجی ().237212کەریم خان مەحمود خلیفە سەرۆک جاشی فەوجی ().40213مەجید سلێمان ئەحمەد جاف سەرۆک جاشی فەوجی ().364214مەجید شێخ بایز حەسەن سەرۆک جاشی فەوجی ().61215محەمەد جەوهەر ئیسماعیل ساڵح سەرۆک جاشی فەوجی ).108216محەمەد شێخ مەعروف پیرداود سەرۆک جاشی فەوجی ().49217موحسین محەمەد یاسین سەرۆک جاشی فەوجی ().155218محەمەد تاهیر رەشید حەمە ئەمین سەرۆک جاشی فەوجی ().254219محەمەد حەمە ئەمین حوسێن زراری سەرۆک جاشی فەوجی ().216220محەمەد سەعید مەحمود شمێرانی سەرۆک جاشی فەوجی ().118221محەمەد عومەر ئەمین جەمیل (باساکی) سەرۆک جاشی فەوجی().81
222محەمەد نەجیب سادق بەهائەدین سەرۆک جاشی فەوجی ().119223-محەمەد هەمزە ژاژڵەیی سەرۆک جاشی فەوجی ().204
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224مەحمود ئەحمد شەریف غەوارە سەرۆک جاشی فەوجی ().122225مەحمود حوسێن مەحمود عەلی سەرۆک جاشی فەوجی ().356226محێدین عەزیز محەمەد بابا عەلی سەرۆک جاشی فەوجی ().242227مشیر ئیبراهیم ئەحمد سەرۆک جاشی فەوجی ().46228مشیر هادی حەمەد ئاغا سەرۆک جاشی فەوجی ().48229نەجمەدین ساڵح محەمەد بەرزنجی سەرۆک جاشی فەوجی ().174230نوری حەسەن موراد بەرزنجی سەرۆک جاشی فەوجی ().111231هەڵگورد عەبدولکەریم کەسنەزانی سەرۆک جاشی فەوجی ().83232هۆشیار سەلیم ئەحمد پاشا سەرۆک جاشی فەوجی ().215233وەهاب رەحمان حەمەد ئەمین سەرۆک جاشی فەوجی ().153234یونس رەمەزان غەوارە سەرۆک جاشی فەوجی ().243235حەمە خان دارا حاجی رەشید بەگوێرەی مەرسومی جمهوری ژمارە( )808مەدالیای بەناو ئازایەتی وەرگرتووە.
236حەمە رەشید عەبدولڕەحمان عەبدولڕەحیم237خدر رەشید بەحری238ساالر نەسروڵاڵ قادر239سەعید ئەحمەد شیشە240سەعید قادر محەمەد جاف241شێخ مەحمود سەید گوڵ242ساڵح ئەحمەد حوسێن243عەباس حاج ئاغا رەسوڵ244فەتاح کەریم فەتاح245کەریم عەبدوڵاڵ محەمەد246کیسرا محەمەد سەعید محەمەد فەتاح247محەمەد حەسەن عەلی میرزا248مەحمود حەمە ئەمین حەمە ساڵح249ئیبراهیم عەلی ملۆ مزوری250تەحسین شاوەیس سەعید251رەشید حەمەد ئەمین عەزیز252رەزا تەها محێدین253رەفعەت محەمەد عەلی254زیرەک تاهیر سەعید255سوعاد فەیزوڵاڵ محەمەد256تاهیر عەلی عەبدولڕەحمان257محەمەد سەلیم قادر عوسمان258مەدحەت تۆفیق مەنسور259موعتەسەم عەبدولکەریم حوسێن260محەمەد سادق محەمەد شوانیبەگوێرەی مەرسومی جمهوری ژمارە ()809
مەدالیای بەناو ئازایەتی وەرگرتووە.
261عومەر مەحمود محەمەد ماموی262ئیبراهیم نەسرەدین عەزیز بەرزنجیبەگوێرەی مەرسومی جمهوری ژمارە ()1014
مەدالیای بەناو ئازایەتی وەرگرتووە.
263محەمەد عیسا پیروەیس عیسا جاف264-محەمەد سەعید ئەحمەد محەمەد هاڕونی
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تێبینی :ئەم لیستەیە لەالیەن رێکخراوی چاکەوە کۆکراوەتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە514 :

قوتابخانەی خوێندنی ئەڵمانی لە هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009181031479541
لە  2010/9/16بەئامادەبوونی سەفین دزەیی وەزیری پەروەردەو شتیڤان
بانتلە کۆنسوڵی گشتی ئەڵمانیا لە هەرێمی کوردستان و سەمیر عەبدوڵاڵ
وەزیری شارەوانی و د .کاوە مەحمود وەزیری رۆشنبیری و فەالح
مستەفا سەرۆکی فەرمانگەی پەیوەندیەکانی دەرەوەو نەوزاد هادی
پارێزگاری هەولێر و ژمارەیەک لە بەرپرسانی ئەڵمانیاو هەرێمی کوردستان،
قوتابخانەی خوێندنی ئەڵمانی لە هەولێر کرایەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گواڵن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە155 :

قوتابخانەی میدیای نمونەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902031559421245
لە ساڵی  2001دا دامەزراوە ،تایبەتە بەو خوێندکارانەی لە هەندەران دەگەڕێنەوە بۆ ناو هەرێمی
کوردستان ،خوێندن تێدا بەزمانی ئینگلیزییە و لە قۆناغی باخچەی ساوایانەوە هەتا پۆلی سێهەمی
ناوەندی تێدا هەیە و زیاتر لە  400خوێندکاری هەیە .قوتابخانەی میدیای نمونەیی یەکێکە لە چوار
قوتابخانەی نمونەیی لە شاری سلێمانیدا کە بەپێی سیستمی ئەمەریکی بەڕێوەدەچن و زۆرینەی
مامۆستاکانیان بیانیین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە516 :

گاڤ- GAV
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111401461946
کۆمپانیایەکی کوردی کەرتی تایبەتە و ساڵی  2009دامەزراوە ،یەکەم زنجیرە درامای تەلەڤزیۆنی
بەنێوی (نامەکانی ئەشڕەف) بەرهەمدێنێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە517 :

گروپا ئاال
http://www.kurdipedia.org/?q=201003191132473996
ل زاخو ل  10ئادار  2009هاتی یە دامەزراندن و هەتا نوکە هژنارەکا چاالکیێن ب ئاالیێ کوردستانێ ڤە
ئەنجام دانە و ئاالیێ کوردستانێ یێن بێسە رو بەربین ژی ڤە دکن و یێن نوی بەالف دکن.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە518 :

گروپا هەولدانا ژنێن کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009221555399591
ژ  21چاالکڤانا پێک دهێت و ل گوری بریارا کونفرانسێ نەتەوی ژنان یێ ئێکێ ل دیاربەکرێ ل  24ێ
نیسانا  2010هاتیە دامەزراندن .
سەرچاوە :محەمەد گوهەرزی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە519 :

گروپو ژیوای
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031110341053961
گروپی ژیوا گروپێکی رۆشنبیری مەدەنییە بەدوور لە هەر ئایدیاێکی تایبەت
خزمەت بە رۆ شنبیران دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
کرمانجیی هەورامی
زمان  -شێوەزار:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە520 :

گروپی)(krg
http://www.kurdipedia.org/?q=200905191123231757
گروپێکی راپ و برێک و دانسە ،کۆمەلێک قوتابی کچی قوتابخانەی
دواناوەندی هەولێری کچان تیایدا بەشداران ،ژمارەیان نزیکەی  7کچە
بەهاوکاری خۆیان و لە سەر ئەرکی خۆیان ئەو گروپەیان دامەزراندووە،
یەکەمین چاالکی خۆیان لە رۆژی ژینگەی  16نیسان /ئەپرێل 2009
پێشکەش کردووە ،نمایشەکانیشیان بۆتەی مایەی سەرنجی هەمووان.
سەرچاوە :بڕیار هێرش  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەما
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە521 :

گروپی  11ی ئازار بۆ خۆپیشاندان لە هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030711522214993
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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رێکخراو:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مەدەنی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە522 :

گروپی 17ی شوبات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022115014933708
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە523 :

گروپی  25نۆڤەمبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112508593173879
گروپێكی ژنانەیەو تایبەتە بەكارو چاالكییەكانی رۆژی جیهانی بەرەنگاربونەوەی توندیژی بەرامبەر ژنان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە524 :

گروپی ئاشتی بۆ پرسە دەروونی و کۆمەاڵیەتییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090210322434596
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە525 :

گروپی پاراستنی ئااڵی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101510210562374
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە526 :

گروپی پەمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271158131182
پرۆژەیەکی نیشتیمانی کوردستانیە و لەپێناو دروستبوونی کۆمەڵگایەکی شیاو و تاکێکی تەندروست
لەکۆمەڵگادا دامەزراوە.
گروپەکە لە نیسانی ()2007دا دوابەدوای کوشتنی دوعای کچە یەزیدی سەرەتا لە سلێمانی دامەزرا
و ئێستا لەبادینان و شارباژێر و سلێمانی و گەرمیان ئەندامی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە527 :

گروپی توێژەرانی کۆمەاڵیەتی و دەروونی لەکوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112612220073942
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە528 :

گروپی جل رەشەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009261220599642
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە529 :

گروپی چاوی زانکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100211524762174
گروپێکی خوێندکاریە لە زانکۆ و پەیمانگاکانی هەولێر لە ساڵی ٢٠١١
لەهەولێر لەالیەن کۆمەلێک قوتابیەوە دامەزرا ،چاالکیەکانی بریتیە لە
ئەنجامدانی سمینار و دەرکردنی بەیاننامە لەبابەتەکانی پەیوەندیدار بە زانکۆ
و خوێندکاران و خوێندن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (فەرمان) سەبارەت بە
(گروپی چاوی زانکۆ) لە19:50:10 2012-9-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە530 :

گروپی خوێنبەردان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090223051760908
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە531 :

گروپی دەفژەنانی حەزین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081011462560629
ئەندامان:
بێهنام حیجازی ،بێهنام ئەردەاڵن ،بێهزاد ئەمینی ،عێرفان مەحموود نژاد و وریا
فەرەجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
سەقز
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە532 :

گروپی دەنگ لە کۆیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101720281710131
گروپێکی گەنجانی کۆیە کە لەچەندین رۆژنامەنوسو خوێندکارو چاالکی مەدەنی پێکهاتوون بە ناوی
گروپی دەنگ ،لە  2010-10-17خۆیان بە رەسمی راگەیاند.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کۆیە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە533 :

گروپی دەنگی خەڵک لە سەید سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031615484814798
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە534 :

گروپی دەوڵەتی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031311404054255
http://www.causes.com/causes/571827سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(jivara hamarasheed
سەبارەت بە ) (grwpy dawlaty kurdyلە9:19:17 2011-3-13 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە535 :

گروپی رۆژنامەنووسانی بێسنووری کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=200910121613352084
لەرۆژی  2008/1/18دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە536 :

گروپی رەنگین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120109171411164
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە537 :

گروپی زار بۆ بەرگریکردن لە ئازادییەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061616485166818
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە538 :
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گروپی زەنگی زانکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040816344626017
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە539 :

گروپی ژێداری هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020215040233101
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
هەولێر
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە540 :

گروپی سپی بۆ ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031613015719481
کەالر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کەالر
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە541 :

گروپی سولیئۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102109080010179
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە542 :

گروپی سێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052409552358168
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە543 :

گروپی سەدای شەقام
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030716025729125
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کۆیە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە544 :

گروپی شاژن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091811071327171
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە545 :

گروپی شانۆی باران
http://www.kurdipedia.org/?q=200904291001461736
لە ساڵی  1999لە شارستانی مەریوان پێکهات و تا ئێستا  30بەرهەمی
شانۆیی بە دەرهێنەری ئەندامانی ئەم گروپە پێشکەش کراوە .ئەم گروپە
یەکێکە لە چاالکترین گروپەکانی شانۆیی لە ئاستی ئێران و کوردستان و لەو
سااڵنەی دواییدا لە چەندین فیستیڤاڵی گرینگ و پڕبایەخی هونەری شانۆ لە
ئاستە جۆراوجۆرەکانی ئێران بەشداری کردووە و توانیویەتی چەندین خەاڵت
لە بەشە جۆراوجۆرەکانی هونەری شانۆ بەدەست بێنێت.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە546 :

گروپی شانۆی بۆ شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041709191156710
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە547 :

گروپی شانۆی چێوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053123031664970
ساڵی  2004لە سلێمانی دامەزراوە..
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە548 :

گروپی شانۆی کولتوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062310134071150
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە549 :

گروپی فشاری کەمئەندامان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001262303153335
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رۆژی سێشەمە  2010 / 1 / 26لە کاتژمێر  2پاشنێوەڕۆ لە کۆنگرەیەکی
رۆژنامەوانیدا دەستبەکاربوون.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە550 :

گروپی قەڵغانی زیندوو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082710560058338
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە551 :

گروپی قەیوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221192621903
لە ساڵی  1997و لە ناوەندی بازرگانیی کوردیدا وەک هەوڵێکی تایبەت بۆ بەشدارکردن لەو گۆران و گە
شە کردنانەی کوردستانی گرتۆتەوە دامەزراوه .ئەویش لە چوارچێوەی گەشەکردنەکانی گۆڕەپانی
خزمەتگوزاری و بازرگانیی لە هەرێمی کوردستاندا .ئەم گروپە سەرەتا وەک نوسینگەیەکی بازرگانی
دەستی بەکارکردووە تا ساڵی  1998لە ژێر ناوی کۆمپانیای قەیوان بۆ بازرگانی گشتیی سنوردار مۆڵە
تی وەرگرتوە و بوارەکانی کاری بریتی بوون لە بازرگانیی گشتی و گواستنە وەی کەلوپەل لە دەرەوەی
عیراق بۆ ناوەوە و کاری ترانزێت بۆ ئێران ،هەروەها لە بواری ئامێرەکارەباییەکانیشدا کاری کردووە و
ساڵی  2002دا بەشی بەڵێندەرایەتیی گشتی لە بواری بیناسازیدا کردۆتەوە و وەک کۆمپانیایەکی پلە
"یە ک" تۆمارکراوه .لە ساڵی  2005داو لە بە ر فراوانبوونی کارەکانی بووە بە گروپێک لە کۆمپانیا بە
ناوی گروپی کۆمپانیای قەیوان کە زیاترلە  500کارمەند لە بواری جیاجیادا کار لە کۆمپانیاکانیدا دەکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە552 :

گروپی گەل
http://www.kurdipedia.org/?q=200909071356321979
لە ساڵی ( )1996لە شاری مێردین لە باکووری کوردستان دامەزراوە ،گروپێکی میللییە و گۆرانی و
هەڵپەڕکێ پێشکەش دەکەن.
سەرچاوە :رائیب جادر  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەما
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە553 :

گروپی گەنج بۆ شانۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101919341510154
ساڵی  2007لە هەولێر دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە554 :

گروپی گەنجانی توڕەی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030807581523383
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە555 :

گروپی موزیک و کەلەپووری کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008312057109290
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە556 :

گروپی موزیکی بێسارانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112209255710810
گرووپی مۆسیقای بێسارانی لە ساڵی  2005لە الیەن هونەرمەند کامەران
حەسەن لە شاری هەولێر دامەزراوە،.گرووپی بێسارانی هەول بۆ زندوو
راگرتنی ئامێر و مۆسیقای هەرە کۆنی تەموورە دەدات کە مێژووی ئەم ئامێرە
دەگەرێتەوە بۆ زۆرتر لە  5000ساڵ لەمەوبەر،ئامێر و مۆسیقای تەموورە کە
ئەمرۆ لە باشووری کوردستان فەرامۆش کراوە و کەم کەسیک هەیە
زانیاریەکی لە بارەی هەبێ،بۆیە گرووپی بێسارانی تەواوی هەوڵی بۆ
ناساندن و پێشخستنی ئەم مۆسیقایەیە،گرووپی بێسارانی لەم ماوەیە
چەندین کۆنسێرتی لە شارەکانی کوردستانی پیشکەش کردووە هەروەها لە
دەرەوەی کوردستانیش لە والتانی پۆلۆنیا و مەغریب کۆنسێرتی پێشەکەش
کردووە..
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کامەران حەسەن)
سەبارەت بە (گروپی موزیکی بێسارانی) لە1:25:01 2013-6-14 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە557 :

گروپی موزیکی پاییز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211201624248
ئەم گروپە لەچەندین موزیسیان پێکهاتووە کەبریتین لە(نەژاد بەرزنجی،
خەلیل عەبدوڵاڵ ،کاروان مەحمود ،رەسەن قاسم ،کاوان مەحمود ،رێباز
محەمەد ،نیاز محەمەد ،ئاڤان جەمال ،جێگر عەزیز ،سیروان جەالل).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە558 :

گروپی موزیکی دەستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200909071358011980
ساڵی  1991بە هاوکاری کۆمەڵێک ئامێرژەنی گەنج دامەزرا ،لەوانە :حەمید
موتەبەسیم ،محەمەد عەلی کیانی نیژاد ،مورتەزا ئەعیان ،کەیهان کەڵهوڕ،
بیژەن کامکار ،پەشەنگ کامکار و ئەردەشیر کامکار.
ئەم گروپە یەکەمین ئەلبوومی خۆی بە دەنگی هونەرمەندی کۆچکردوو ئیرەج
بەستامی باڵوکردەوە و لە درێژەدا لە گەڵ ئەم گۆرانیبێژانەدا کاری هونەری
کردووە :بێژەن کامکار ،شەهرام نازری ،سەدیق تەعریف ،ساالر عەقیلی،
خاتوو سیما بینا ،خانمی پەریسا و هۆمایوون شەجەریان.
ئەم گروپە بە توانا و چاالکە لە ناوەندەکانی فەرهەنگی و فیستیڤاڵەکانی
گەورەی دنیادا کۆنسێرتی پێشکەشکردووە ،لەوانە :بەشی فارسی رادیۆ
ئاڵمانیا ، DWرادیۆی رۆژئاوای ئاڵمانیا ، WDRرادیۆ بەرڵین ، RBBرادیۆ
فرانکفۆرت ، HR2ماڵی فەرهەنگەکانی دنیا لە بەرڵین ،فیستیڤاڵی "فێز"ی
مەراکیش ،فیالرمۆنیکی کۆڵن ،فیالرمۆنیکی ئۆرێنج کانتی ،شانۆی شاری
پاریس و زۆربەی فیستیڤاڵەکانی پڕبایخی دنیا.
گروپی موزیکی "دەستان" ئەم ئەلبوومانەشی باڵوکردۆتەوە" :بوی نوروز" بە
دەنگی ئیرەج بەستامی" ،ساز نو اواز نو" بە دەنگی شەهرام نازری" ،سفر
بە دیگر سو" بە دەنگی شەهرام نازری" ،حنایی" بە دەنگی خاتوو سیما
بینا" ،سە نوازی دستان" پێکەوەژەنینی پێژمان حەدادی ،حوسێن بێهروزی
نیا و حەمید موتەبەسیم" ،شوریدە" بە دەنگی پەریسا کە شۆکی موزیک لە
الیەن گۆڤاری موزیکی لۆمۆند و خەاڵتی باشترین موزیکی ساڵی  2003لە
لەیەن وەزارەتی فەرهەنگی فەرەنسای بەدەستهێنا" ،گل بهشت" و "لولیان"
بە دەنگی شەهرام نازری" ،ماە عروس" بە دەنگی گۆرانیبێژی کورد سەدیق
تەعریف" ،ساز دستان" پێکەوە ژەنینی گرووپ" ،دریای بی پایان" بە دەنگی
ساالر عەقیلی" ،قیژەک کولی" و "خورشید ارزو" بە دەنگی هۆمایوون
شەجەریان.
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ئەندامی گروپی موزیکی "دەستان" بریتین لە هونەرمەندان:
حەمید موتەبەسم ئامێرژەنی تار و سێتار ،سەعید فەرەج پووری ئامێرژەنی
کەمانچە ،حوسێن بێهروزی نیا ئامێرژەنی عود ،پێژمان حەدادی ئامێرژەنی
پێنداریک و زەرب ،بێهنام سامانی ئامێرژەنی دەف ،دەمام ،کوزە و هۆمایوون
شەجەریان گۆرانیبێژ.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە559 :

گروپی موزیکی زەکەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008030953294619
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە560 :

گروپی موزیکی سۆناتا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041216011064502
پێکهاتووە لە کۆمەڵێک خوێندکارو بەرهەمی دوو ساڵی بەشی میوزیکی
پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی رواندز-ە ،لە کۆنسێرتێکی گۆرانی و میوزیکیدا
لە سۆران توانا و کاری دوو ساڵەی خۆیان خستە بەر دیدو گوێچکەی
ئامادەبووان ،هەروەک بڕیاریشە لە داهاتوودا بە هاوکاری مامۆستاکانیان
بەردەوامی بە چاالکییەکانیان بدەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە561 :

گروپی موزیکی سێتار ژەنانی نەجوا
http://www.kurdipedia.org/?q=201004021045064087
ساڵی  2006بە سەرپەرەستی "ئارشام خورسەندپوور" لە شاری کرماشان
دامەزراوە و لە شارە جۆراوجۆرەکانی ئێران ،لەوانە :تاران ،ئیسفەهان ،شیراز
و کرماشان کۆنسێرتی موزیکی سونەتی و کوردی ساز کردووە.
گرووپی موزیکی "نەجوا" لە 25مین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی موزیکی
فەجر کۆمەڵێک پارچە موزیکیان پێشکەش کرد ،لەوانە:
ـ پێش دەرامەد ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک :ئارشام خورسەندپوور،
شاعیر :سەعدی.
ـ چوارمیزرابی "نەوا" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک :ئارشام
خورسەندپوور.
ـ زەربی "نەوا" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک :ئارشام خورسەندپوور.
ـ گۆرانی "غەزەل خوان" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک و شاعیر :ئارشام
خورسەندپوور.
ـ ئاوازی تەسنیفی "جوانی" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک :ئارشام
خورسەندپوور ،شاعیر :سەعدی.
ـ زەربی دەشتی ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک :ئارشام خورسەندپوور.
ـ گۆرانی "ارام جان" واتە "ئارامی گیان" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک و
شاعیر :ئارشام خورسەندپوور.
ـ پارچە موزیکی بێ کەالم ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک :ئارشام
خورسەندپوور.
ـ گۆرانی "نەرگیسی مەست" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک :ئارشام
خورسەندپوور.
ـ پارچە موزیکی "ماجرای عشق" واتە "چیرۆکی عیشق" ،ئاوازدانەر و
دابەشکردنی موزیک و شاعیر :ئارشام خورسەندپوور.
ـ زەربی ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک :ئارشام خورسەندپوور.
گرووپی موزیکی "نەجوا" لە  9هونەرمەندی الو پێکهاتووە کە بریتین لە:
ئارشام خورسەندپوور سەرپەرەستی گرووپ ،ئاوازدانەر و ئامێرژەنی سێتار،
کورووش تەیموورزا گۆرانیبێژ ،عەحەمید رەزا زەمزیا ئامێرژەنی سێتار ،سپێهر
شەهبازیان ئامێرژەنی سێتار ،مینا موقەدەم ئامێرژەنی سێتار ،زوهرە رەخشا
ئامێرژەنی سێتار ،عەلی سەمیمی ئامێرژەنی زەرب و دەف ،عارف رووستایی
ئامێرژەنی قەیچەک و سامان یەزدانی ئامێرژەنی عوود.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
کرماشان
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە562 :

گروپی موزیکی سێوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030623012521468
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
کۆیە
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە563 :

گروپی موزیکی سەهەند
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261710221163
لە  15ئەندام پێکهاتووە ،ساڵی  2000دامەزراوەو لەساڵی 2001ەوە بەردەوام
سااڵنە کۆنسێرتی موزیکیان پێشکەش کردووە .ئەمە جگە لەچەندین چاالکی
هونەری جۆراوجۆری تر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە564 :

گروپی موزیکی نەوای هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081911381960741
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
هەولێر
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە565 :

گروپی موزیکیی نامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201001070946533136
ساڵی  2005بەسەرپەرشتی نامدار قەراخی لە هۆڵندا دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە566 :

گروپی مۆر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041821545278791
لە قاوەخانەی کلتوری 2013/4/18 ،بەفەرمی خۆی راگەیاند بۆ کارکردن لە
سەر پرسی ژنان و باڵوکردنەوەی هۆشیاری کۆمەاڵیەتی و ناساندنی
کۆمەڵگا بەبیری ناتوندوتیژی و مرۆڤدۆستی و بەرزڕاگرتنی شکۆمەندی مرۆڤ
و بەدەستهێنانی رای گشتی بۆ پاڵپشتی لەپرسی ژنان و ئەو پرسانەی
شکۆی تاکەکان دەخەنە ژێر پرسیارەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە567 :

گروپی مۆزیکی ئاوازی ون
http://www.kurdipedia.org/?q=201005281348594323
لە ساڵی  2006لە شاری مانچستەری واڵتی بەریتانیا دامەزراوە بۆخزمە
تکردن و ناساندنی هونەری رەسە نی کوردی لەواڵتی تاراوگە وگروپێکی
بێالیەنە و ئەندامەکانیشی پێکهاتوی هەرچوار پارچەی کوردستانن.
ئاوازی ون تا ئێستا بەشداری دەیان کۆنسێرت و ڤیستیڤاڵی کردووە لە
بەریتانیا ،لە شەوی سەری ساڵی  2014میوانی کەناڵی ستێرک بوون و
بەرنامەیەکی جوان و قەشەنگ لە گۆرانی کوردیان پێشکەش کرد .شایانی
باسە ئەم گرووپە سەرجەم کارەکانیان خۆبەخشەو هیچ الیەنێک الیەکی لێ
نەکردوونەتەوەو تەنها خۆشەویستیان بۆ هونەرو موزیکی کوردی ڕەسەن
هاندەریانە و تا کارێک ئەنجام دەدەن زۆر ماندوو دەبن .ئامێرەکنیان پێکهاتووە
لە کەمان ،سەنتوور ،ساز ،عوود،زەرب ،دەف ،تار .ئاوازی ون بە زۆربەی
زاراوەکانی زمانی کوردی گۆرانی دەڵێن و هەمیشە بە جل و بەرگی
کوردیەوە نمایشەکانیان دەکەن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سبەی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Talib Rasoolسەبارەت
بە (گروپی مۆزیکی ئاوازی ون) لە20:13:28 2014-2-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە568 :

گروپی میللی زەربانگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101210055210010
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هەریەک لەهونەرمەندان پوژمان حەدادی بەدەف و مورەشیدی میهرەگان بە
زەرب و حسێن عەلیزادەو چەند هونەرمەندێکی ناوداری دیکە
بەشداریدەکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە569 :

گروپی میوزیکی چوارینەی ژێداری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081008499875
هەریەک لەمیوزیکژەنان شێرکۆ محەمەد ساڵح ،ئاودێر مەحمود ،زانا جەالل،
رێژوان ئەحمەدو ئاکۆ عەزیز پێکهاتووە ،کە هەریەک لەو هونەرمەندانە
ئاکادیمیای بواری میوزیکیان تەواوکردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە570 :

گروپی میوزیکی هێڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091209570761166
پێکدێن لە  9گۆرانیبێژ و ژەنیار و لەالیەن هونەرمەند پشکۆ مستەفا-وە
سەرپەرشتی دەکرێن و تا ئێستا چەند کۆنسێرتێکیان رێکیخستووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە571 :

گروپی میوزیکی ڤیساڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010611564963675
؟
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە572 :

گروپی ناتوندوتیژی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261016481126
لە ساڵی  2006دامەزراوە و دەیان رێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی لەعێراقدا
لەخۆدەگرێت و لە هەرێمی کوردستان ئۆفیسی هەیە ،هەوڵی گۆرانکاری
دەدات بەڕێگەی ناتوندوتیژی و سااڵنە هەڵمەتی ناتوندوتیژی سازدەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە573 :

گروپی نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261625451148
گروپێکی چەکداری نهێنییە ،و لە مانگی تشرینی یەکەمی ساڵی  2007دامەزراوە و دژ بە حکومەتی
عێراق و هێزە فرەڕەگەزەکان چاالکیی چەکداریی ئەنجامدەدات و گوماندەکرێت دامەزرێنەرەکەی
جێگری سەرۆک کۆماری عێراق لەسەردەمی دەسەاڵتی حیزبی بەعس عیزەت دوری بێت کە لەالیەن
هێزەکانی ئەمریکاوە داواکراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە574 :

گروپی نەقیزە بۆ کاریکاتێر و کارتۆنی سیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122911501674513
نەقیزە گروپێکی هونەرییە تایبەتە بە بە هەموو جۆرەکانی کاریکاتێر .لەساڵێ
 2008لەباغی گشتی سلێمانی بە ئامادەبوونی هونەرمەندان پەروەر
کەرکووکی ،شوکاک عبدالستار ،رێناس عارف دامەزرا .ئامانجی ئەم گرووپە
ئەنجامدانی چاالکی تایبەتە بە هونەری کاریکاتێر وەک کردنەوەی پێشانگاو
پانفلێت و بەشداری کردن لە هەموو ناڕەزایەتیە جەماوەریەکاندا .نەقیزە گاڵتە
بەهەموو دیاردە دزێوەکانی ناو کۆمەڵگا دەکات و لەخەمی بنیاتنانی
کۆمەڵگایەکی مۆدێرن و ئاسوودەدایە .ئەم گرووپە تا ئێستا پێنج پێشانگای
هاوبەشی لەشارەکانی سلێمانی ،رانیە ،کەرکووک ،ستۆکهۆڵم ،لەندەن و
تەورێزدا کردۆتەوە .بۆ زانیاری زیاتر دەربارەی کار و چاالکیەکانی ئەم گرووپە
دەتوانن تەماشای ماڵپەڕی : http://www.neqoze.exto.orgبکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە575 :

گروپی هاکاری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901220906211065
لە ساڵی  2005دامەزراوە ،ئامانج لە دروست بوونی ئەم گروپە هاک کردنی ئەم سایتانەیە کە
دژایەتی کوردستان دەکەن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە576 :

گروپی هونەری دۆق شارتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010321530112301
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە577 :

گروپی هونەری راستی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010415401574695
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە578 :

گروپی هونەری هەنگاو
http://www.kurdipedia.org/?q=201101312352093022
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە579 :

گروپی هەستکردن بە بەرژەوەندییەکانی گەل
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011022410305018474
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە580 :

گروپی هەڵپەرکێی رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=200909280946062055
ساڵی  2001دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەما
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە581 :

گروپی هەڵپەڕکێی کوردی لە شاری لوبیک  -ئەڵمانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021009235433199
پێکهاتووە لە  10کچ و  10کوڕ لە زۆربەی ئاهەنگ و بۆنە کوردیەکان بە
هەڵپەڕکێ جوانەکانیان بەشداری دەکەن .ئەم گروپە ئامانجی گرنگی پێدانی
هونەر و کەلتووری کوردیە ،هەفتانە لە شاری لوبیک راهێنان دەکەن و
دەرگای کراوەیە بۆ سەرجەم الوانی هەرچوار پارچەی کوردستان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سەما
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە582 :

گروپی هەڵوێستی حیزبی دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012042313343264603
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە583 :

گروپی هەڵوێستی زانکۆی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021713424982313
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە584 :

گروپی وەسڵی یار  -وەسڵی سۆفیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912051146062809
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لەالیەن هونەرمەند ئیبراهیم ئیسباتی لە ساڵی  2004دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە585 :

گروپی کچانی رانیە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081916500172274
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە586 :

گروپی کچانی گرافیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010614020974722
خۆشی شەوقی سەرپەرشتییان دەکات و هەریەک لە (ئەزین قاسم ،تاژان
ئەکرەم ،رێژوان ویژدان ،ئاڤێستا ئایار ،هەژان سەالم ،رێناس جەالل) ئەندامن
تێیدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە587 :
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گروپی کورد فۆتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200909280947422056
ئەم گروپە لەمفۆتۆگرافانە پێکهاتووە( ،ئازاد لەشکری ،سەفین حەمید،
ئاشتی عەدۆ ،محەمەد بەکر و عەزیز محەمەد).
سەرچاوە :شەهال جاف  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە588 :

گروپی کۆمەڵناسان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012032321525164434
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە589 :

گروپی کیژانی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006201322244451
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لە ساڵی  2003دا بە سەرپەرشتی ئەنوەرقەرەداغی دامەزراوە ،تائێستا لە
شارەکانی هەرێمی کوردستاندا چەندین چاالکی هونەری سەرکەوتوویان
ئەنجامداوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی هاوپشتی
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە590 :

گروپی بانگی کوردایەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014110612484377886
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە591 :

گروپی هاوکاری کوردانی رۆژئاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041411364675831
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە592 :

گرووپا شورشڤان یا هونەری
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http://www.kurdipedia.org/?q=201004112155134134
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە593 :

گرووپی ئاشتی ژنانی پارتە سیاسییەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052313562276440
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە594 :

گرووپی جازی ئەژین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102610164510252
لە ساڵی هەشتاکان لەسەر دەستی لە الیەن گۆرانیبێژ سەاڵح نەجمەدین
دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە595 :

گرووپی دەفژەنانی خەلیفە غەوسی
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http://www.kurdipedia.org/?q=201003260918354036
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە596 :

گرووپی دەوڵەتبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080508405460554
لە رۆژی  2011-07-31لە شاری دهۆک خۆی راگەیاند.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە597 :

گرووپی شانۆی کانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051311495857864
یەکێکە لە گرووپە شانۆییەکانی شاری بۆکان .تا ئێستا چەندین شانۆگەری باشی پێشکەش کردووە و
لە زۆربەی فیستیڤاڵەکانی شانۆ لە ناوخۆی واڵتی ئێران بەشداری کردووە و خەاڵتی گرینگی لەم
فیستیڤااڵنەدا بەدەستهێناوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
بۆکان
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە598 :

گرووپی فۆتۆی رۆژنامەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200908181207351954
لە رۆژی جیهانی فۆتۆگرافیدا  ،2009-08-19بوونی خۆیان رادەگەیێنن .یەکەمین پێشانگای گرووپی
فۆتۆی رۆژنامەوانی فۆتۆی ئەم فۆتۆگرافەرانەی لەخۆ گرتووە (شیروان عەبدولرەحیم ،رەوشت توانا،
جەالل فەتاح ،دانا حەمە غەریب ،هێرش حامید ،کاوە بەهرۆز ،چاوان زانا ،کاروان حەبیب و زانا حەمە
غەریب).
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هەواڵدەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە599 :

گرووپی موزیکی باڵوەشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011809075532818
ئەندامانی بریتین لە :کەیوان کیانیان سەرپەرەستی گروپ و ئاوازدانەر و
ژەنیاری تەنبوور ،خاتوو ژیوار شێخولئیسالمی گۆرانیبێژ ،خاتوو سۆنیا نیزامی
ژەنیاری کەمانچە ،خاتوو تینا پیرهادی ژەنیاری عود و ئیسار یاوەر ژەنیار ئامێرە
زەربییەکان.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە600 :

گرووپی موزیکی جوواڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=201003201251524000
ساڵی  1989بە سەرپەرەستی مووسی ئەلرەزا وەلی نیژاد ،لە شاری شیروان سەر بە پارێزگای
باکووری خوراسان دامەزراوە و تا ئێستا خەاڵتی جۆراوجۆری لە بەشی تاکژەنی و پێکەوە ژەنینی
گرووپ لە فیستیڤاڵە جۆراوجۆرەکان بەدەستهێناوە ،لەوانە :دوو خەاڵت لە فیستیڤاڵی سەرتاسەری
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موزیکی شیراز لە ساڵی  ،2004دوو خەاڵتی نێونەتەوەیی لە فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی موزیکی خوڕەم
ئاباد لە ساڵی  ،2007دوو خەاڵتی پارێزگایی لە فیستیڤاڵی خوراسانی گەورە لە ساڵی  2002و سێ
پلەی شارستانی لە فیستیڤاڵی شیروان.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
خۆراسان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە601 :

گرووپی موزیکی رەسەنی حاوا
http://www.kurdipedia.org/?q=201005211120544289
هونەرمەندان و ئەندامانی گرووپی موزیکی رەسەنی "حاوا" لەم کۆنسێرتەدا
بریتین لە :پەروین بەهمەنی سەرپەرشتیاری گرووپ و گۆرانیبێژ ،شەهرام
سارمی کەمانچە ،ئارش عەزیزی تار ،ئەردەوان عابدی پوور عوود ،بیتا
قاسمی کەمانچەی ئاڵتو ،ئازیتا شەش بەلووکی هاوخوان ،حەسەن جەعفەر
تەبار نەی ،داموون شەش بەلووکی ژەنیاری ناقارە و ئامێرە دەهۆڵییەکان.
پەروین بەهمەنی لەم سااڵنەی دواییدا ،بە دامەزراندنی گرووپی موزیکی
"حاوا" توانی چەندین کۆنسێرتی سەرکەوتوو لە فەرهەنگسەرای هونەر لە
تاران و لە فیستیڤاڵی ئاوا و مەقامە دێرینەکان لە شاری هەمەدان لە واڵتی
ئێران و لە واڵتانی دیکە ساز بکات کە لە الیەن بینەرانەوە پێشوازییەکی زۆری
لێکرا.
ئەم گرووپە بەرنامەکانی خۆیان بە بەشداری لە کۆنسێرتەکانی شاری
ئەرزرووم لە واڵتی تورکیا ،فیستیڤاڵی موزیکی لە شاری باکوو لە واڵتی
ئازەربایجان و چەندین واڵتی دیکە بەڕێوەبرد.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە602 :

گرووپی موزیکی ژێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003222050054020
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ساڵی  2009بە سەرپەرەستی "شەهباز شاهین پوور" و بە مەبەستی
رێکخستنی ئامێرژەنە گەنجەکان و هۆگرانی موزیک و گۆرانی کوردی لە
شاری مەهاباد دامەزراوە.
ئەم گرووپە لەسەر زیندوو کردنەوەی مێلۆدییە کۆنەکانی کوردەواری و
هەروەها پەروەردە کردنی ئاوازدانەرە گەنجە خوڵقێنەر و بەهرەدار و
خوێندەوارەکان بە پێی چاالکی خۆیان پێکهاتووە.
گرووپی موزیکی "ژێ" یەکەمین کۆنسێرتی خۆی لە سەرەتای وەرزی پاییزی
ساڵی 2009دا لە شاری مەهاباد ساز کرد و لە فیستیڤاڵی موزیکی ناوچەی
رۆژئاوای ئێران لە شاری سنە بەشدارییەکی بەرچاوی کرد و توانی پلەی
یەکەمی موزیکی ناوچەیی ئەم فیستیڤاڵە بەدەستبێنێت.
گرووپی موزیکی "ژێ" ئێستاکە لەگەڵ رادیۆ و تەلەفیزیۆنی ناوەندی مەهاباد
لە بواری ئامێرژەنی و ئاوازدانەریدا هاوکارییەکی بەردەوام دەکات و ئەندامانی
ئەم گرووپە لەگەڵ گۆرانیبێژانی کورد عەزیز شاهرۆخ و عەالئەدین
باباشەهابی هاوکاریان کردووە و لە شارە جۆراوجۆرەکانی ئێران و دەرەوەی
واڵت کۆنسێرتیان پێشکەش کردووە.
گرووپی موزیکی "ژێ" لە فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی موزیکی فەجر کۆمەڵێک
پارچە موزیک و گۆرانی کوردی پێشکەش کرد ،لەوانە:
ـ پارچە موزیکی "پەرێشان" ،ئاواز :فۆلکلۆر ،دابەشکردنی موزیک و گۆرانیبێژ:
شەهباز شاهین پوور.
ـ پارچە موزیکی "سێوە السوورە" ،ئاواز :فۆلکلۆر ،دابەشکردنی موزیک و
گۆرانیبێژ :شەهباز شاهین پوور.
ـ پارچە موزیکی "رووگەی ئەوین" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی و گۆرانیبێژ:
شەهباز
شاهین پوور ،شاعیر :عەزیز ئاڵی.
ـ پارچە موزیکی "سەرچاوەی هەست" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک و
گۆرانیبێژ :شەهباز شاهین پوور ،شاعیر :عەزیز ئاڵی.
ـ پارچە موزیکی "نیشتمان" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک و گۆرانیبێژ:
شەهباز شاهین پوور ،شاعیر :عەزیز ئاڵی.
ـ پارچە موزیکی "ئەستێرە" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک و گۆرانیبێژ:
شەهباز شاهین پوور ،شاعیر :شەهباز شاهین پوور.
ـ پارچە موزیکی "سەیران" ،ئاوازدانەر و دابەشکردنی موزیک و گۆرانیبێژ:
شەهباز شاهین پوور ،شاعیر :رەئووف.
ـ تاکژەنی بە ئامێرەکانی نەی ،عوود ،سەنتوور ،تار و کەمانچە.
گرووپی موزیکی "ژێ"ی مەهاباد لە  10هونەرمەندی گەنج پێکهاتووە کە
بریتین لە:
شەهباز شاهین پوور سەرپەرەستی گرووپ ،ئامێرژەنی سەنتوور و گۆرانیبێژ،
جەماڵ نەسیمی ئامێرژەنی نەی ،رەزا عەبدەڵاڵ ئامێرژەنی تار ،پەیمان
سالحیان ئامێرژەنی تار ،ئارام حامیدی ئامێرژەنی تارباس ،فەرید وەیسی
ئامێرژەنی عوود ،ئیلهام حامیدی ئامێرژەنی کەمانچە ،سامان سەمەدی
ئامێرژەنی کەمانچە ،هاوڕی شاهین پوور ئامێرژەنی زەرب و ئومید ئیبراهیمیان
ئامێرژەنی دەف و دایرە و دەهۆڵ.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە603 :

گرووپی موزیکی فوغان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032513381119672
لە  7موزیکژەن و گۆرانیبێژی الو پێکهاتووە ،بریتین لە :میالد عەلیپوور
سەرپەرەستی گرووپ ،و ژەنیاری تار ،فوئاد پێشەوا دابەشکردنی موزیک و
گۆرانیبێژ ،موسلیم عەلیپوور ژەنیاری کەمانچە ،داوود رەحمانپوور ژەنیاری
سەنتوور ،حەمید حاسڵی ژەنیاری عوود ،ماهوور زەمانەپوور و ئەمیر فەتحیان
ژەنیاری دەف.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە604 :

گرووپی موزیکی نواڕەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111030504370
لە  9هونەرمەندی الو پێکهاتووە کە بریتین لە:
ئارشام خورسەندپوور سەرپەرەستی گرووپ ،ئاوازدانەر و ئامێرژەنی سێتار،
کورووش تەیموورزادە گۆرانیبێژ ،عەحەمید رەزا زەمزیا ئامێرژەنی سێتار ،سپێهر
شەهبازیان ئامێرژەنی سێتار ،مینا موقەدەم ئامێرژەنی سێتار ،عارف
رووستایی ئامێرژەنی قەیچەک ،موحسین ئەمینی ئامێرژەنی دەف ،سامان
یەزدانی ئامێرژەنی عوود و سامان ئەمیری ئامێرژەنی زەرب.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە605 :

گرووپی موزیکیی رۆکی هێر و و فریا
http://www.kurdipedia.org/?q=201206071709276507
1
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە606 :

گرووپی هونەری چل دەف
http://www.kurdipedia.org/?q=201009031152569338
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە607 :

گۆران نێت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101413555510087
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یەکەمین ئنتەرنێت پڕۆڤایدەری شاری سلێمانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە608 :

گۆڕان
http://www.kurdipedia.org/?q=200907311644141914
لیستێکی نوێ و قەوارەیەکی سیاسییە کە بە سەرۆکایەتی نەوشیروان
مستەفا لە هەڵبژاردنەکانی 25ی تەمموزی 2009ی پەڕڵەمانی کوردستان.
نەوشیروان مستەفا لەنێو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە باڵی ریفۆرم بوو،
دوای ئەوەی نەیتوانی ریفۆرم لەنێو یەکێتیدا بکات لە ساڵی  2006وازی لە
کاری حیزبی هێنا و دەستی کرد بە کاری راگەیاندن وەک دەرکردنی
رۆژنامەی رۆژنامە ،ماڵپەڕی سبەی ،کەناڵی ، KNNرادیۆی دەنگی گۆڕان و
سەنتەرێکی راپرسی .لەم دواییەشدا بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان
نەوشیروان مستەفا لەگەڵ هاوەڵەکانی بە لیستێکی نوێ و بەناوی گۆڕانەوە
دەستیان کردەوە بە کاری سیاسی لەپێناو گۆڕینی سیستەمی حوکمڕانی و
رۆشنکردنی بودجەی هەرێم و جیاکردنەوەی حیزب لە دەسەاڵت.
لیستی گۆڕان رکابەرێکی سەرەکی لیستی کوردستانییە کە ژمارەیەکی
زۆری جەماوەری شاری سلێمانی لەگەڵدایە ئەویش لە ئەنجامی ناڕەزایی
هاواڵتییانەوە دێت لە دەسەاڵتی کوردی لە ماوەی  18ساڵی حوکمیدا
بەتایبەتی شاری سلێمانی کە لە چوار ساڵی رابردوودا و پاش
دەسەاڵتگرتنەدەستی پارتی دیموکراتی کوردستان پەراوێزخراوییەکی پێوە
دیارە بە بەراورد لەگەڵ شارەکانی تری هەرێمی کوردستان.
ئەمانەی خوارەوە هەندێک لەو کەسایەتییە دیارانەی نێو یەکێتی نیشتیمانی
کوردستانن کە وازیان لەو حیزبە هێناوە و کار بۆ لیستی گۆڕان دەکەن:
نەوشیروان مستەفا (سەرۆکی لیستی گۆڕان)
مام رۆستەم
فەرهاد سەنگاوی
عوسمان بانیمارانی (ئەندام پەڕڵەمان)
کوێستان محەمەد (ئەندام پەڕڵەمان)
عوسمانی حاجی مەحمود (وەزیری ناوخۆی ئیدارەی سلێمانی پێشوو)
جەالل جەوهەر
مستەفا سید قادر
عومەر سید علی
عادل عەزیز (راگەیاندکار)
ئازادەڕەش (هونەرمەند)
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سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە609 :

گەشەپێدانی دیموکراسی و مافەکانی مرۆڤDHRD
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218140344840
رێکخراوێکی ناحکومی بێالیەن و سەربەخۆیە .وەک لە ناسنامەکەیدا هاتووە ،بڕوای بە چەسپاندن و
رێزگرتنی بنەماکانی مافی مرۆڤ هەیە .
مێژووی دامەزراندن :شەشی تشرینی یەکەمی  2002لە هەرێمی کوردستان دامەزراوە.
چاالکییەکانی :ئەم رێکخراوە پڕۆژەی کۆکردنەوە و دەستەبەندیکردنی ئەو بەڵگەنامانەی ئەنجام داوە
کە لە دژی سەرانی رژێمی پێشوو هەن ،ئەمەش لەڕێی چەند چاالکییەکەوە لەوانە :بەستنی
وۆرکشۆپ لەم بارەیەوە ،پێکهێنانی گرووپگەلێک کە بە گرووپی فشار ناودەبرێن و ژمارەیەک رێکخراوی
کۆمەڵگەی مەدەنی دەگرنە خۆیان و داوای دادگاییکردنی سەرۆکی پێشوو سەددام حوسێنیان کرد.
چونکە رێکخراوەکە لە کۆمەڵێک پارێزەر و مافناس پێکهاتووە ،بۆیە کۆمەڵێک پڕۆژەی وشیارکردنەوەی
لەبارەی مافەکانی مرۆڤەوە جێبەجێ کردووە و وەک چاودێریش بەسەر هەڵبژاردنە پەڕڵەمانییەکانی
ساڵی  2005وەستاوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مرۆڤایەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە610 :

گەشەپێدانی مەدەنیەت- CDO
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261638191154
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رێکخراوێکی ناحکومییە ،لە ساڵی  1999لە شاری سلێمانی دامەزراوە .ئەم
رێکخراوە کار بۆ هۆشیارکردنەوەی هاوواڵتییان دەکات لەبوارەکانی
دیموکراتیەت و مەدەنیەت و مافی مرۆڤ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە611 :

گەلەری ئارام
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281111271201
لە ساڵی  2004لە شاری سلێمانی دامەزراوە ،تاوەکو ئێستا چەندین
دانیشتی هزری و هونەری و ئەدەبییان هەبووە و وەرزێکی تایبەتیان بۆ حەوت
فیلمی تارکۆفیسکی بە ئەنجامگەیاندووە ،هەر لەسەرەتای دامەزراندنییەوە
هەوڵیداوە ئەو کارانەی نمایشی دەکەن لەرووی هونەرییەوە ئاستی
کوالیتیان بەرزبێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە612 :

گەلەری زاموا
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281640191217
لە ساڵی 1995دا دامەزراوه ،پێشانگای هەمیشەیی و جۆراو جۆری
شێوەکاری بۆ هونەرمەندان دەکاتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە613 :
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گەنجانی کوردی نێودەوڵەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004112143144132
لە فێبریوەریی 2010دا دامەزراوە ،رێکخراوێکی "ناحکومی سەربەخۆی قازانج
نەویستە"و لەپێناو پەرەپێدانی زیاتری تواناکانی گەنج دامەزراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە614 :

گەیالن پرۆدۆکشن
http://www.kurdipedia.org/?q=201009261233249645
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە615 :

النەی منااڵنی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216001707768
لە ساڵی  KCN 1994رێکخراوی النەی منااڵنی کوردستان دامەزراوە .لە / 9
" 2002/ 7بە ژمارە (پ )1231/وەزارەتی یارمەتی و مرۆڤایەتی و هاوکاری
مۆڵەتی کارپێکردنی پێدراوە .وەک رێکخراوێکی ناحکومیی ناوخۆیی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە616 :

الیەنگرانی پەکەکە لە باشوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092916001373347
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە617 :

لیژنەی ئۆڵۆمپی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120709234563138
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە618 :

لیژنەی پارائۆڵۆمپی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261647191156
لەساڵی 2003دا دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە619 :

لیژنەی تیپە میللیەکانی سلێمانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=20081221202325912
ساڵی  1997دامەزراوە ،بەبەردەوامی خولی تیپە میللیەکانی شاری سلێمانی و دەوروبەری
رێکدەخات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە620 :

لیژنەی داکۆکی لە کەسوکاری ئەنفالکراوانی گەرمیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191036551008
ساڵی 2007لە گەرمیان دامەزراوە و کار بۆ باشترکردنی باروگوزەرانی
کەسوکاری ئەنفالکراوان دەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە621 :

لیژنەی رۆژنامەنوسانی مێینە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903150312251646
سەر بەسەندیکای رۆژنامەنوسانی کوردستانەو لەساڵی 2008ەوە تایبەت بەبەرگریکردنی لەمافو
داواکانی ئافرەتی رۆژنامەنوس دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە622 :

لیژنەی گەڕان بەدوای راستیی رووداوەکانی 17ی شوبات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042716004457077
ئەم لیژنەیە لە 2011-04-27دا راپۆرتی خۆیی پێشکەشکرد و ئەمە
کوورتەکەیەتی:
بەپێی راپۆرتەکە بەشێک لە بارگرژییەکان هۆکارەکەی بۆشایی ئەمنی لە
سلێمانی و خەمساردیی دادگا و بوونی ئاسەوارەکانی دوو ئیدارەیی بووە.
بەمەبەستی دەرخستنی راستیی رووداوەکانی 17ی شوبات و رۆژانی دواتر
لە سلێمانی و شار و شارۆچکەکانی دەورووبەری لیژنەیەک پێکهات و
ئەمڕۆش دوای دەرخستنی راستییەکان و باڵکردنەوەی راپۆرتەکە لەبەردەم
رۆژنامەنووسان بۆ رای گشتی ،لیژنەکە هەڵوەشایەوە.
ئەمڕۆ  2011\4\28لە هۆلی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی دادوەری لە هەولێری
پایتەخت ،عەبدولکەریم حەیدەر عەلی سەرۆکی لیژنەی گەڕان بەدوای
راستییەکانی رووداوەکانی 17ـی شوبات دەرەنجامی کاری لیژنەکەی لە
کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا خستەڕوو.
لە کۆنگرەکەدا کە تیایدا پەیامنێری رووبەر ئامادەبوو ،عەبدولکەریم حەیدەر
رایگەیاند :لە رۆژی  2011/4/4لیژنەکەمان یەکەم کۆبوونەوەی خۆی لە
سلێمانی گرێدا و دواتر راستەوخۆ دەستی بە لێکۆڵینەوە و وەرگرتنی وتەی
الیەنەکان و هاوواڵتیان.
عەبدولکەریم حەیدەر راشیگەیاند :لیژنەکەمان  47سیدی و یەک میمۆری
لەچەند الیەوە بەدەست گەیشتوو ،لەگەأل راپۆرتێکی دیکە لەالیەن
بەرپرسێکی بااڵی بزووتنەوەی گۆڕان ،بەاڵم لیژنەکە بڕیاریداوە چاوپۆشی
بکات لە وەرگرتنی وتەی هەریەک لە (خالد عومەر سدیق و نزار محەمەد
سەمەد و ئارام جەالل ساڵح) کە داوای مۆڵەتی گردبوونەوەیان کردبوو بۆ
رۆژی  2011/2/17لە بەردەرکی سەرا ،ئەمەش لەبەرئەوەی سەرەڕای چەند
جار ئاگادارکردنەوەیان لەالیەن لیژنەوە بۆ ئامادەبوون لەبەردەمی لیژنە بە
مەبەستی وەرگرتنی وتەکانیان لەبارەی ئەو مۆڵەتە و رووداوەکان ،بەاڵم
ئەوان ئامادە نەبوون بێنە بەردەمی لیژنە.
بەپێی راپۆرتی لیژنەکە هەر لە یەکەم رۆژی رووداوەکانەوە کە لە 17ـی
شوبات دەستی پێکردووە دەرکەوتووە کە خۆپیشاندەران دوو بەشن،
بەشێکیان داواکانیان رەوایە کە ویستوویانە چاکسازیی بکرێت لە هەرێمی
کوردستاندا و سەرۆکایەتی هەرێم و حکوومەت و پەڕڵەمانی کوردستانیش تا
راددەیەکی باش توانیویەتی بە پیر داخوازییەکانیانەوە بچێت ،بەاڵم بەشی
دووەمی خۆپیشاندەرەکان هەمیشە ویستوویانە ئاراستەی خۆپیشاندانەکە
بەرەو توندوتیژیی ببەن و کاری نا یاسایی بەرانبەر موڵکی گشتی و تایبەت و
دامەزراوو بارەگا حزبییەکان ئەنجام بدەن و هێرش بکەنە سەر هاوواڵتیان و
هێزە ئەمنییەکان ،هەندێک الیەنی سیاسی دەرەوەی حکوومەتیش بە
ئاشکرا و نا ئاشکرا هەوڵیانداوە خۆیان بکەن بە خاوەنی ئەم خۆپیشاندانانە.
هاوکات لە خاڵێکی دیکە راستییەکان و دەرئەنجامەکاندا هاتووە ،پۆلیس و
ئاساییش لە سلێمانی لە ئاستی پێویستدا نەبووە و بۆشاییەکی ئەمنی
هەبووە .ئەوەش هاتووە کە هەندێک لە هێزەکانی پاسەوانی سەر بە لقی
چواری پارتی دیموکراتی کوردستان لەسەربانی لقەوە بە کالشینکۆف و بی
کەی سی و چەند کەسێکیش بە جلوبەرگی مەدەنییەوە لەسەر شەقامی
بەردەم لق بە دەمانچە تەقەیان کردووە کە لەنجامدا کەسێک شەهید بووە و
کۆمەڵێک کەسی دیکەش بریندار بوون.
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لەالیەکی دیکەوە بەپێی وتەی چەند شایەتحاڵێک و کۆنووسی پشکنینی
هێڵکاری شوێنی رووداو کە لەالیەن نووسینگەی بەڵگەکانی تاوانی سەر بە
بەڕێوەبەرایەتی پۆلیسی سلێمانی ئەنجام دراوە و گرتەیەکی ڤیدیۆییش
تۆمار کراوە لەسەر سیدی ،دەردەکەوێت کە لەناو خۆپیشاندەرانیشەوە بە
ئاراستەی لقی چوار پارتی تەقە لە بارەگای لق کراوە .هاوکات لە
رووداوەکانی  19و 2011/2/20ـی سلێمانی لەالیەن هێزە ئەمنییەکانەوە تەقە
لە خۆپیشاندەران کراوە و بووەتە خۆی شەهیدبوونی دوو هاوواڵتی و
برینداربوونی چەندەها هاوواڵتی دیکە.
لە خاڵێکی دیکەی راستییەکان و دەرەنجامەکانی لیژنەکە دەرکەوتووە کە
زۆربەی ئەو خۆپیشاندان و گردبوونەوانەی ئەنجام دراون بێ مۆڵەت بوونە و بە
پێچەوانەی یاسای رێکخستنی خۆپیشاندانی ژمارە 11ـی ساڵی 2010
ئەنجام دراون .ئەوەش هاتووە کە بەهۆی بەردەوامبوونی ئاسەواری دوو
ئیدارەیی ،جۆرێک لە تێکاڵویی لە وەزارەتی پێشمەرگە و ناوخۆ سەبارەت بە
جوواڵندنی هێزەکان هەبووە کە ئەمەش هۆکار بوو بۆ زیادبوونی پشێوی و
داخوازییەکانی خۆپیشاندەران.
لە کۆتا خاڵیشدا هاتووە ،دادگا وەک پێویست بە رۆڵی خۆی هەڵنەستاوە لە
چۆنیەتی هەڵسووکەوتکردن لەگەڵ سەرجەم رووداوەکان و کاری یاسایی
تەواوی ئەنجام نەداوە و جۆرێک لە خەمساردی بە کارەکانیەوە دیاربووە.
لە کۆتاییشدا لیژنەی گەڕان بەدوای راستییەکانی رووداوەکانی 17ـی
شوباتی سلێمانی و دەورووبەری کۆمەڵێک راسپاردە و پێشنیازیان ئاراستەی
سەرۆکی هەرێم و سەرۆکی پەڕڵەمان و سەرۆکی حکوومەت و دەسەاڵتی
دادوەری کردووە و تەواوی ئەندامانی لیژنەکەش واژوویان لەسەر کۆنووسەکە
کردووە.
سەرچاوە :هیوا بەرزنجی  -ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە623 :

لیستی پاڵێوراوانی مافی گەل بۆ پەرلەمانی کوردستان 2013 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072812182489424
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە624 :

لیستی مافەکانی خەڵکی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082922103389015
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە625 :

لیستی نیشتمانیی دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031304312274
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە626 :

لیستی هاوپەیمانی کوردستانی 372 -
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http://www.kurdipedia.org/?q=201002212203263652
لیستی هاوپەیمانی کوردستانی بۆ هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی ئێڕاق لە مارتی
2010دا.
366کاندیدی هەیە ،لەکۆی ئەو  366کاندیدە  ،24هەڵگری بڕوانامەی دکتۆرا
و  18ماستەر و  195بەکالۆریۆس و  79ئامادەیی تێدایە ،هەروەها ئەو ژمارەیە
کاندیدی هەموو ئەو پارتانەی تێدایە کە لەگەڵ هاوپەیمانی کوردستانی دا
بەشداری دەکەن ،کەپێکهاتوون لە"پارتی دیموکراتی کوردستان ،یەکێتی
نیشتمانی کوردستان ،حیزبی شوعی کوردستان ،حیزبی سوسالیت
دیموکراتی کوردستان ،حیزبی زەحمەتکێشانی کوردستان سەربەخۆ ،وچەند
پارتێکی بەشدار لەپرۆسەی سیاسی کوردستان.
ئەمەی خوارەوەش ناوی تەواوی کاندیدەکانە:
1سامی عەبدولفەتاح عەبدوللەتیف عەبدولوەهاب (سامی شۆرش) پارتی
2محەمەد فوئاد مەعێووم خضر یەکێتی
3شوان محەمەد تەها دەروێش پارتی
4سەعدی ئەحمەد محەمەد پیرە یەکێتی
5ئەحمەد حەسەن فەیزولال عوسمان (د .ئەحمەد چاوشین) پارتی
6ژین نووری ئیسماعیل ساڵح مێ یەکێتی
7ئازاد ئەبووبەکر زەینەل حەمەدەمین پارتی
8فریاد محەمەد فەقێ حەسەن یەکێتی
9سەعید رەسوڵ حوسێن رەسوڵ پارتی
10عوسمان ئیسماعیل حوسێن جەرجیس یەکێتی
11نەسرین ئەنوەر رەشید زەنوون پارتی
12خەمان زرار ئەسعەد قادر یەکێتی
13ئەحمەد انور محمەد عوسمان زەحمەتکیشان
14نجاە خضر محەمەد ئەحمەد بزوتنەوە
15تائیفە رۆستەم سلێمان ئەحمەد تورکمان
16ئەحمەد حەمەد رەحمان مستەفا (ئەحمەد شێروانی) شیوعی
17برزۆ عەلی عەبدوڵاڵ عەلی سۆسیالیست
18سامی ئەحمەد عەلی سەفەر کومەلەی لیبرالی
19شلێر عەزیز ئەحمەد حوسێن پارتی
20کەمال ئیبراهیم حەسەن عەبدوڵاڵ یەکێتی
21رەوەز مەهدی (مەهدی خۆشناو) عەزیز عەبدوڵاڵ پارتی
22مازن شیخیل حسن هدایت یەکێتی
23صەبری دەروێش عومەر عەزیز پارتی
24شوان عوسمان مستەفا حوسێن یەکێتی
25مظفر خالد عبدالرحمان خضر یەکێتی
26جەمال مەولوود ئەحمەد ئیبراهیم یەکێتی
27خێراللە نەجمەدین سیف الدین نەسڕوڵاڵاللە زەحمەتکیشان سەربەخۆ
28ژیان یاسین رەحمان زەینەدین بزوتنەوەی گەل کوردستان
شاری دهۆک:
1فەرەج میرزا خدر میرزا پارتی
2حەسەن نەعمەت ئەحمەد حەسەن یەکێتی
3موئەیەد تەییب ئەحمەد محەمەد پارتی
4ڵەریزاد شەعبان محەمەد ئەحمەد پارتی
5ێدقی ئیسماعیل ئەحمەد محەمەد  5دهۆک نێر  1955-7-1ئامێدی +50
بەکالوریوس یەکێتی
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6مەهدی یووسف نەعمەت مەروان  6دهۆک نێر  1970-7-1ئاکرێ -50
بەکالوریوس پارتی
7عەبدولباری محەمەد فارس محەمەد یەکێتی
8جۆاڵ حاجی عومەر ئەحمەد پارتی
9قاسم محەمەد قاسم سەلمان پارتی
10عەبدولحەکیم خوسرۆ جۆزەل میرزا پارتی
11فەرهاد ئەمین سەلیم عومەر پارتی
12زاهیدە وەلید سەرحان یووسف یەکێتی
13صوبحی سلێمان فەفێ نەبی زەینەدین پارتی
14مەهدی حاجی عیسا عومەر پارتی
15رێبەر ئیسماعیل محەمەدئەمین نەعمان شیوعی
16نەجیبە نەجیب ئیبراهیم خالد پارتی
17حەمید عادل یەزدین ئەحمەد پارتی
18موصلح رەجەب فەتاح محەمەد سوسیالیست
19نزار خورشید مامە محەمەد یەکێتی
20ئاری عادل عەبدولقادر حەسەن پارتی
شاری سلێمانی:
1فرهاد رسول گورون عزیز یەکێتی
2مەحمود علی عوسمان عمر پارتی
3چینەر علی ئەحمەد عەبدوڵاڵ یەکێتی
4النە محەمەد علی عەبدولڕەحمان پارتی
5وەزیرە جەالل سەعید غنی یەکێتی
6محەمەد رەزا عارف علی پارتی
7ماجد محەمەد اسماعیل ماجد یەکێتی
8ئەشواق نەجمەدین عباس محەمەد جاف پارتی
9بورهان محەمەد فەرج عباس یەکێتی
10ئازاد امین محەمەد کاکە شیخ پارتی
11ئەمل جەالل محەمەد سەعید یەکێتی
12عمر فقی محەمەد رسول عەبدولڕەحمان پارتی
13عادل عەبدوڵاڵ حمد مستەفا یەکێتی
14ئیبراهیم علی مراد یار پارتی
15شیالن شیرکۆ علی محەمەد سدیق سوسیالیست
16پەخشان عەبدوڵاڵ حسین ئەسعەد زەنگنە (پەخشان زەنگنە) شیوعی
17عەتا لتیف فەرج لتیف بزوتنەوە
18جەالل حمە رەش سەعید قادر بزوتنەوە
19ئاسوس علی ئەحمەد عەبدوڵاڵ زەحمەتکیشان سەربەخۆ
20دلشاد هاشم مەحمود کریم زەحمەتکیشان
21معروف عمر گل عارف یەکێتی
22سەرەور کمال رحیم علی پارتی
23شەبۆ مستەفا کاکەرەزا علی یەکێتی
24سیدە زەرار قادر سیدە پارتی
25جەزا توفیق تالب ساڵح یەکێتی
26صالح الدین ئەحمەد عبدالعزیز علی پارتی
27سامان فوزی عمر محەمەد یەکێتی
28عمر ئەحمەد مەحمود خزر پارتی
29محەمەد حمە علی رەشید ئیبراهیم یەکێتی
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30سوهام حکیم علی درویش پارتی
31وریا فەرج محەمەد حسین یەکێتی
شاری دیالی
1حەسەن جیهاد ئەمین عەلی یەکێتی
2ئەکبەر حەیدەر مووسا پارتی
3وەسفیە بەنی وەیمەن عەلی حەیدەر یەکێتی
4فاتن عەلی ئەکبەر جومعە پارتی
5ئەحمەد شەهاب ئەحمەد خزەییر یەکێتی
6ئازاد حەمید شەفی دوس محەمەد پارتی
7ئەمەل شکر تەییب رەحیم یەکێتی
8سەردار ئەحمەد عەبباس کاکەخان پارتی
9نەجم رەحمان وارانی محەمەد شیوعی
10عەدنان محەمەد عەزیز عەبدولڕەزاق زەحمەتکیشان سەربەخۆ
11ئەحمەد فەتحوڵاڵ شەمسوڵاڵ هەیاس زەحمەتکیشان
12حەسەن حوسێن دەهش عاکول االخا تورکمان
13سیروان مستەفا رەسول مستەفا بزوتنەوە
14ئەحمەد محەمەد عەلی عەباس سوسیالیست
15رافدە قادر سەفەر خەلیل یەکێتی
شاری کەرکووک
1نەجمەدین عمر کریم فەتاح یەکێتی
2عارف گیفور عارف علی پارتی
3خالد سالم سەعید ێادق شوانی یەکێتی
4عدنان عبید کریم اسماعیل کرکوکی پارتی
5دلیر عەبدولقادر عمر ساڵح یەکێتی
6ناصیح غفور رمچان پارتی
7ئاال تحسین حبیب علی تالەبانی یەکێتی
8میدیا ئەحمەد عەبدوڵاڵ پارتی
9سیروان ئەحمەد قادر امین یەکێتی
10سرتیب محەمەد حسین حسن بەکالوریوس پارتی
11ساالر اسماعیل مەحمود نبی یەکێتی
12ریاچ محەمەد دانوک علی پارتی
13یاسین عیزەدین مەحمود وەلی یەکێتی
14بشری محەمەد زکی عەبدوڵاڵ رفیق پارتی
15جاسم رحیم شمزین عزیز کاکەیی یەکێتی
16حسیب عثمان حسین عمر رۆزبیانی پارتی
17لیلی حسن شکور کریم یەکێتی
18عەبدولڕەحمان فارس عەبدولڕەحمان محەمەد (ئەبو کاروان) شیوعی
19کالویژ عەبدولجەبار مجید امین یەکێتی
20صباح حسین عپمان (بهمن حسین) زەحمەتکیشان سەربەخۆ
21برهان ئەحمەد محەمەد کاکل بزوتنەوە
22ولید محەمەد محەمەد ساڵح تورکمان
23صادق محی الدین صادق سوسیالیست
24ساڵح محەمەد امین محەمەد پارتی کریکاران
شاری موسڵ
1محما خلیل قاسم حسن پارتی
2عمر عزو محەمەد علی یەکێتی
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3محسن سەعدون ئەحمەد سەعدون پارتی
4کالویز علی امین بیرداود یەکێتی
5عبدالعزیز سلیمان سفو سلیمان پارتی
6مەحمود حمو حجی ئەحمەد یەکێتی
7درید محەمەد داود عبودی پارتی
8فیان دخیل سەعید خچر پارتی
9حسین حسن نرمو درویش یەکێتی
10شریف سلیمان علی بلنک پارتی
11غفور ضاهر سەعید حاجی یەکیتی نەتەوەی
12نورا صبری مراد نژیر یەکێتی
13ناضم جەالل اسماعیل یوسف پارتی
14سیالە حسو کسو سینو یەکێتی
15جورج شمعون کاکو شمعون پارتی
16ساهرە کاضم نعاس معالی یەکێتی
17حسین علی ئەحمەد حسین یەکێتی
18ئەسعەد حازم علی خالد پارتی
19یاسین محەمەد عجاج یوسف یەکێتی
20امینە سەعید حسن سیدو پارتی
21خلیل ئەحمەد خلیل ئەحمەد پارتی
22محەمەد بشیر یوسف محەمەدخلیل پارتی
23خالد محەمەدڕمین حسن مستەفا یەکێتی
24حیاە ئەحمەد عەبدولڕەحیم مراد پارتی
25ولید سالم حسن علی یەکێتی
26محسن امین عەبدولڕەحمان فرحان پارتی
27عەبدولڕەحمان مال محەمەد ضاهر خالد یەکێتی
28بشری ئەحمەد رستم شیرخان یەکێتی
29حسین علی محەمەد ئەحمەد یەکێتی
30قاسم حسین برجس وسو پارتی
31هفال عەبدوڵاڵ سلیمان یاسین یەکێتی
32انهار محەمەد سەعید مەحمود پارتی
33ئیبراهیم یونس حافظ یونس یەکێتی
34محەمەد سلطان علی مال پارتی
35جلغان مەحمود علی وهب جبهە تورکمان شرعیە
36نادیە حمید مجید اسماعیل یەکێتی
37کمال توفیق عنتر بایزید یەکێتی
38حسین علی حیدر محمو پارتی
39وهیبە ئەحمەد مێطفی ئەحمەد یەکێتی
40جاسم محەمەد حسین اسود پارتی
41عالیە حسن اسماعیل حسن یەکێتی
42محەمەد سەعدون فنر الفیێل پارتی
43قیدار حجی علی خضر پارتی
44کروان خالت جمعە یوسف شیوعی
45مەحمود صبری مستەفا پارتی
46عەبدولکەریم مدلول سلیمان الجاراللە پارتی
47وفاو خالد عەبدولڕەحمان عەبدوڵاڵ سوسیالیست
48خیری کریت علو خضر پارتی
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49سالم یوسف مەحمود سەعید پارتی
50استبرق فەتحوڵاڵاللە محەمەد علی پارتی
51دحام عیسی محەمەد السالم پارتی
52عەبدوڵاڵ فتحی حمید الیاس پارتی
53درویش سلیمان خدر کێب یەکێتی
54سفر محەمەد علی یەکێتی
55داود جندی سلیمان کالو یاسا یەکێتی
56نایف رشو عیدو پارتی
57وعام شاکر مەحمود پارتی
58منیرە عەبدولکەریم امین یەکێتی
شاری نەجەف:
1ناجع جالب نهیب حمزە پارتی
2ریاض لفتە متعب دیوان پارتی
3نادیە جودە حسن جمیل پارتی
4حسن حمود محەمەد علی حسن پارتی
5ثامر هادی عطیە جاسم پارتی
6اسیل سلیم محەمەد کظم پارتی
7حیدر خلیل ئیبراهیم جبار پارتی
8واثق محسن خلیف راضی پارتی
9صبریە عبداالمیر حسن سەعید پارتی
10محەمەد فاهم محەمەد مجهول پارتی
11نعمە کاظم جواد سلمان پارتی
شاری قادسییە:
1محەمەد عباس شهید جواد پارتی
2حمید خضر حسن کاطع پارتی
3نجم سلمان حسین جاسم پارتی
4نغم یوسف ێاحب جواد پارتی
5هادی جاسم عطیە جعیر پارتی
6صدام کاظم یوسف سلمان پارتی
7ختام نجم عبد حمیدی پارتی
شاری بەغداد:
1عەبدولجەلیل رچا علی فرج پارتی
2سەعدون یداللە شغی رەشید یەکێتی
3هاز ئەحمەد محەمەد سمو پارتی
4چیا و حسین علی مراد یەکێتی
5شامل حمداللە مردان عیدان پارتی
6فائزە جبار محەمەد باباخان یەکێتی
7هڤال محەمەد رەشید عبد الرحیم پارتی
8سمیر جهاد ئەحمەد کریم یەکێتی
9ازهار رمضان رحیم علی پارتی
10عیزەدین ئەحمەد عبدالعزیز بریفکان پارتی
11عبدالوهاب عباس مسیر محەمەد یەکێتی
12نازەنین حسین فیچ اللە مضلوم پارتی
13رمزی تقی رحمان صفر یەکێتی
14بدرخان عەبدوڵاڵ بدری عەبدوڵاڵ پارتی
15وداد رجب رحیم علی یەکێتی
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16سامی باقر موسی عبد پارتی
17عەبدولقادر محەمەد عەبدوڵاڵ عەبدولقادر یەکێتی
18شیرین نجم عبد مراد پارتی
19علی جهاد ئیبراهیم جاسم یەکێتی
20فوزی عزیز میرزا عمر پارتی
21سورنجان عدنان لطفی رفعت سوسیالیست
22عال و خشن حافظ عوید االخا تورکمان
23عدنان رضااللە کرم منصور یەکێتی
24قادریە جەعفەر خالد موسی پارتی
25عمر حمد وسو ئەحمەد یەکێتی
26حسین علی عباس قی خانل پارتی
27نظیرە اسماعیل کریم یاری یەکێتی
28حسن حسین زایر قادر پارتی
29حسن حسین شمە یار محەمەد پارتی
30اسرا و شاواز جمیل عزیز پارتی
31فیصل کربت عبد محەمەد یەکێتی
32حسین یارا ئەحمەد علی پارتی
33روناک رسول علی محەمەد یەکێتی
34عدنان محەمەد قاسم ملک پارتی
35صالح شمشیر طهماز باوخان یەکێتی
36تفرید ێادق ئەحمەد حسین پارتی
37یاسین بیر رضا اوخت یەکێتی
38حسین وهاب بیرام سلیمان پارتی
39رمزیە عبدالمهدی فارس امین یەکێتی
40عبدالرووف محەمەد محەمەد ساڵح پارتی
41علی جبر طاهر سید  41یەکێتی
42امل مراد خضر عباس پارتی
43اکرم محەمەد برهان عطیە یەکێتی
44ایاد عبدالصمد سلیمان مستەفا پارتی
45دالیا کمال حسین ولی یەکێتی
46ستار حسین علی رحیم پارتی
47فواد عماد فواد مستەفا یەکێتی
48بان محەمەد امین محەمەد علی السلیمان پارتی
49عبدالغفور کریم علی غفور یەکێتی
50اراز امیر حیدر فارع پارتی
51شذی عدنان محەمەد قاسم یەکێتی
52شمال ئیبراهیم قاسم ئیبراهیم پارتی
53غالب حمود مسلم خلف یەکێتی
54صباح محەمەد امین خانە پارتی
55قاسم عتایە فرز علی یەکێتی
56ایوب درباس موسی الیاس پارتی
57فیان کمال مەحمود سامی یەکێتی
58داود سلیمان نێراللە علی پارتی
59هیثم محسن سوادی زیدان یەکێتی
60بلقیس علی شیرین عەبدوڵاڵ پارتی
61عەبدولڕەزاق حسین محەمەد کاظم یەکێتی
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62سمیر زوراب مراد عزم یەکێتی
63منی جەالل مستەفا رستم پارتی
64سامی ظاهر علی محەمەد یەکێتی
65فلیج ساڵح ئیبراهیم محەمەد یەکێتی
66سلوی عبدعلی حبیب مظاهر پارتی
67سەعید مهدی شاە مراد یەکێتی
68عبدالمنعم محەمەد عەبدولڕەحمان محەمەد علی پارتی
69سامیە عزیز محەمەد خسرو موسی یەکێتی
70علی بازک قاسم حسن پارتی
71محەمەد حکمت رەشید عبدالواحد یەکێتی
72ذکری عزیز محەمەد هاشم پارتی
73نبیل حمە سەعید حمو یەکێتی
74ئیبراهیم گە مستەفا طە پارتی
75جوان کمال مەحمود سامی یەکێتی
76محەمەد سلمان عزیز ئەحمەد پارتی
77فارس رحیم منسی سلمان یەکێتی
78باسمە عەبدولجەبار مراد حسین پارتی
79عەبدولقادر حسین قادر محەمەد یەکێتی
80علی حسین حیدر کریم پارتی
81فریال محەمەد علی سەعید ئەحمەد یەکێتی
82حسین شیخە هواس محەمەد پارتی
83عبدالحمید عباس عذاب برغش یەکێتی
84بان عەبدولڕەحمان محەمەد فخری ساڵح پارتی
85حیدر رضا علی محەمەد یەکێتی
86نزار جبار اوختی کرم پارتی
87سهیر جبار ئیبراهیم عبدالرچا یەکێتی
88مستەفا اسماعیل جمعە عزام پارتی
89خالد محەمەد سراج علی عمر یەکێتی
90سلوی محەمەد جاسم یوسف یەکێتی
91دلشاد جەالل رووف امین پارتی
92ولید یارک حسن یعقوب پارتی
93بشری عبدالماجد حمید مجید پارتی
94براو عال و الدین حسین امین یەکێتی
95محەمەد رەشید حسن عەبدولکەریم پارتی
96هند عباس علی اسماعیل یەکێتی
97جمیل سیف اللە علی بدر پارتی
98جەعفەر ستار بیرکە فەتاح یەکێتی
99منی نامدا غالم محەمەد پارتی
100رەشید حمید حسین محەمەد یەکێتی
101صباح جواد رضا کریم یەکێتی
102فریدە جاسم دارە مراد پارتی
103حسین عبید سلمان خضیر یەکێتی
104عماد عەبدولکەریم رحیم رحمن پارتی
105کالویژ عباس اسماعیل محەمەد یەکێتی
106لقمان انور غیدان فەتاح پارتی
107سمیع رضا ێدقی رستم کاظم یەکێتی
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108نوال عباس علی اسماعیل پارتی
109سمیر عباس توفیق کاڤم یەکێتی
110محەمەد رستم میرزا حسین پارتی
111شفا و عبدعلی حبیب مظاهر پارتی
112عادل علی محەمەد مهدی یەکێتی
113محەمەد عبدالحسین حسن عیسی یەکێتی
114رعد خلیل منصور اسماعیل پارتی
115اکرم علی ئیبراهیم ساڵح یەکێتی
116فرات محسن عباس رحیم یەکێتی
117محەمەد ئەحمەد کریم منصور پارتی
118عەبدولڕەحمان عیسی حسین رحیم پارتی
119جاسم محەمەد سلیمان عزیز پارتی
120عصام محەمەد ئەحمەد علی یەکێتی
121عبداالمیر جاسم محەمەد اسد یەکێتی
122عەبدولڕەحمان حکمت عارف معروف پارتی
123انور حسین عەبدولڕەحمان محەمەد پارتی
124ئەحمەد غریب اسماعیل منصور یەکێتی
125فهد الیاس داود هانی پارتی
126سعد کریم قاسم عباس یەکێتی
127نبیل یوسف شاکر غفور یەکێتی
128هشام عبدالخان مرادخان شیروان پارتی
129خالد علی فارس امین پارتی
130عبدالصمد ناطق جمعە محەمەد یەکێتی
131فرید میکائیل منێور اسماعیل یەکێتی
132خالد علی مهدی مراد پارتی
شاری صالح الدین:
1عدنان حسین مەحمود خضر یەکێتی
2ارسالن علی محەمەد مەحمود پارتی
3عادل مجید محەمەد یەکێتی
4نظیمە محەمەد قادر پارتی
5نازنین محەمەد رحیم یەکێتی
6جمعە عاصی حسین پارتی
7صباح جمعە حسین شیوعی
8طاهر توفیق سەعید یەکێتی
9قاسم مجید مەحمود پارتی
10ژیان محەمەد عزیز یەکێتی
11علی حسین عودل پارتی
12جمعە امین محەمەد امین یەکێتی
13عدنان شکور حمد امین یەکێتی
14ئەحمەد شکور ئیبراهیم یەکێتی
15نسرین صادق محەمەد  15صالح الدین مێ  -50 1972بەکالوریوس
یەکێتی
16سامان شکور ئەحمەد  16صالح الدین نێر  -50 1975بەکالوریوس -یاسا
یەکێتی
17طالب محەمەد مستەفا  17صالح الدین نێر  -50 1965بەکالوریوس -یاسا
یەکێتی
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18اسماعیل ئیبراهیم سلیم  18صالح الدین نێر  +50 1952بەکالوریوس -
یاسا یەکێتی
19الهام خلیل ئیبراهیم  19صالح الدین مێ  -50 1977بەکالوریوس یەکێتی
20لطیف مزعل ێالح  20صالح الدین نێر  -50 1968بەکالوریوس یەکێتی
21بناز علی خلیل  21صالح الدین مێ  -50 1978پەیمانگا یەکێتی
22شالش طلب شالش  22صالح الدین نێر  -50 1975ئامادەیی یەکێتی
23زید محەمەد خلف  23صالح الدین نێر  +50 1955ئامادەیی یەکێتی
24جهاد محەمەد رەشید  24صالح الدین نێر  +50 1952ئامادەیی یەکێتی
شاری واست:
1مقداد سەعدون علی شاهین یەکێتی
2محەمەد فچیل ێکر عبد پارتی
3طە یاسین عباس ئیبراهیم یەکێتی
4صباح سەعید عباس ترجمان پارتی
5ازهار حمید حسین بێام یەکێتی
6عەبدولڕەزاق رشاد عباس شمە پارتی
7حمدیە کاڤم قنبر سلیمان یەکێتی
8خنسا و محەمەد تیتە ئیبراهیم پارتی
9صمد کریم رحیم عبد علی یەکێتی
10بدیع مجید غالم علی پارتی
11جواد عبدالکاظم حسونی عذیر یەکێتی
12سرمد ماجد علی اینە پارتی
13سالم راچی محەمەد جواد یەکێتی
14سهیلە محسن ولی توتە پارتی
15اسماعیل غالم حسین رضا سەربەخو
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە627 :

لیستی کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911012201232178
...
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە628 :

مانگی سووری کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201110241221116251
8
Heyva Sor a Kurdistanê
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە629 :

ماڵپەڕ و یانەکانی منارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021918093042584
یانەی (منارە) یانەیەکێکی سەربەخۆی گشتیە لە ساڵی  2008یەکەم
وەشانی خۆی بالوکردەوە تائێستاش بەردەوام لە خزمەتکردن بە وێبی
کوردی ...منارە لەزۆربەی بوارەکان خزمەت دەکات وەک (ئاین و زانستەکانی
سیاسەت و یاسا و دەرونناسی و کۆمپیوتەر و ئینتەرنێت و وێنەسازی و...
هتد). http://www.mnare.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (منارە) سەبارەت بە
(ماڵپەڕ و یانەکانی منارە) لە14:05:56 2011-2-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
هەولێر
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە630 :

ماڵی خەندە بۆ چاودێری کچان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219193516852
لە ساڵی  1980دامەزراوه .ئەم ماڵە ئەرکی سەرپەرشتیکردن و بەخێوکردن و پەروەردەکردنی مندااڵنی
بێ سەرپەرشته ،واتە ئەو مندااڵنەی کە یەکێک لە باوانی نییە یاخود دایک و باوکیان لەیەکتری
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جیابوونەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە631 :

ماڵی وەفایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081623371172163
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە632 :

منداڵپارێزی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902031603231247
رێکخراوی منداڵپارێزی کوردستان ) (KSCرێکخراوێکی سەربەخۆی ناحکومیی
تایبەت بە مندااڵنە .بەشێوەییەکی گشتی لە عێراق و بەتایبەت لە
کوردستانی عێراق کار دەکات .
لە ساڵی  ١٩٩١دا ،ئەم رێکخراوە لەالیەن خاتوو هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد و
چەند کەسانێکی خۆبەخشەوە دامەزراوە کە باوەڕیان بەهەموو مافەکانی
مندااڵن هەیە بۆ بەدیهێنانی ژینگەیەکی دوور لە گرفت بۆیان .
ئێمە کاردەکەین بۆ مندااڵن لە بوارە جۆراوجۆرەکانی پاراستن ،گرتنەخۆ،
تەندروستی و پەروەردە .ئامانجی سەرەکیمان بەشێوەیەکی راستەوخۆ یان
ناڕاستەوخۆ مسۆگەرکردنی پاشەڕۆژێکی باشترە لە رێگەی چاککردن و
دابینکردنی پێداویستی جۆراوجۆری مادی ،تەندروستی ،کۆمەاڵیەتی ،ئابوری
و پەروەردەیی.
ئۆفیسی سەرەکیمان لە شاری سلێمانییە لە کوردستانی عێراق،
رێکخراوەکەمان لە بەریتانیا تۆمارکراوە و لەوێ بە ناوی (سندوقی مندااڵنی
کوردستان) - KCFەوە کاردەکەین.
)(KCFلە لەندەن کاردەکات وەکو فەند پەیداکەرێکی نێودەوڵەتی.
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منداڵپارێزی کوردستان ))KSCبەشێوەیەکی سەرەکی لە کوردستانی عێراق
کاردەکات ،بەاڵم هەندێک لە چاالکییەکانی فراوانکردووە بۆ ئەوەی شارەکانی
بەغداد ،کەرکوک ،خانەقین و ناوچەکانی تر بگرێتەوە کە لە دوای پرۆسەی
ئازادکردنی عێراقەوە رزگار بوون ،هەروەها بەنیازین لە هەموو بەشەکانی
تری عێراق کاربکەین هەرکات بارودۆخی ئاسایش بەرەوباشبوون بچێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ڕێبوار عەزیز سەعید)
سەبارەت بە (منداڵپارێزی کوردستان) لە13:24:36 2012-11-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە633 :

موجاهیدینی خەلق
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220175500876
رێکخراوی موجاهیدینی خەلق بەرهەڵستکاری کۆماری ئیسالمی ئێرانەو و
لە ساڵی  1965دامەزراوە بە مەبەستی رووخانی رژێمی شا لە ئێران و لە
الیەن ئەمەریکاوە ناوی خراوەتە ناو لیستی رەشی تیرۆرەوە.
رێکخراوەکە بەشێکە لە ئەنجومەنی نیشتمانی بەرەنگاری ئێران و ئەو
ئەنجومەنە لە شێوەی پەڕڵەمانێکی بەرهەڵستکارانی ئێرانە و لە دەرەوە
رادەپەرێنێ.
کارەکانی
ِ
شەری عێراق ئێران هاوپەیمانی
چەکدارەکانی ئەو رێکخراوە لە سااڵنی
ِ
راپەرینی خەڵکی کوردستان و
سەرکوتکردنی
رژێمی بەعس بوون و لە
ِ
گێرا و لە ناوچەکانی
شیعەکانی باشوور لە ساڵی  1991رۆڵێکی کارای ِ
گەرمیان ئۆپراسیۆنی مرواریدی ئەنجامدا کە بە هۆیەوە دەیان هاواڵتی کورد و
گەنج و الوی کردە قوربانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریست
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە634 :

مۆبیتێل
http://www.kurdipedia.org/?q=201008150021564686
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مۆبیتێل نوێترین کۆمپانیای پەیوەندی عێراقییە کە لەسەر سیستەمی نەوەی
سێیەم کار دەکات و مۆڵەتی فەرمی لە الیەن حکومەتی هەرێمی کوردستان
پێ دراوە و ماوەیەکە دەستی بە پێشکەش کردنی خزمەتگوزارییەکانی
کردووە.
مۆبیتێل بە نوێترین و گەورەترین وەبەرهێنان دادەنرێت لە ناوچەکە بە
پێشکەش کردنی تەکنەلۆژیای نەوەی سێیەم بۆ پەیوەندییەکان .کە بێ
هاوتایە لە بەرفراوانی و پێشکەش کردنی خزمەتگوزارییە پێشکەوتووەکانی .و
بەردەوام هەوڵ دەدات تازەگەری بکات لە خزمەتگوزارییەکانی بە شێواز و
بنەمای جیهانی لە بواری پەیوەندی گوازراو بە سیستەمی نەوەی سێیەم ،بۆ
ئەوەی رۆڵی بەرچاو و کاریگەری هەبێت لە کۆمەڵگەدا.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(Dana A. Suliman
سەبارەت بە (مۆبیتێل) لە11:33:17 2010-8-10 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە635 :

مۆزەخانەی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220203951883
لە ساڵی  1961ەوە دامەزراوە ،کۆنترین ئاسەواریش کە لەو مۆزەخانەیەدا
هەیە (دەستە پاچ)ێکە کە لە ناوچەی چەمچەماڵ دۆزراوەتەوەو مێژووەکەی
دەگەڕێتەوە بۆ نزیکەی  100هەزار ساڵ لەمەوبەر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە636 :

مۆزەخانەی نیشتمانیی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=201009122229339476
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لە 1966دا لە شاری بەغدا دامەزراوە ،لە  2003دا بە تەواوی تااڵنکرا و زیانی
پێگەیشت ،لەم مۆزەخانەیەدا هەزاران کەرەستەی کۆنی باشووری
کوردستانی تێدا نماییش کراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە637 :

مۆزەخانەی کەلەپووری سریان لە هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041310411119001
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
هەولێر
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە638 :

میهرەجانی شیعری کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126165729547
لە22ی ئاداری  ،1972یەکەمین میهرەجانی شیعری کوردی ساز کرا ،ئەو رووداوەش لەچەند
ئالییەکەوە مانای مەزنی هەبوو ،چونکە میهرەجانەکە لە شاری کەرکوکدا سازدرا و یەکەم جاریش بوو
لە باوەشی ئازادیدا کورد رێوڕەسمێکی وا مەزن بۆ شیعری کوردی بگێڕێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە639 :

مەکتەبی چاودێری و بەدواداچوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010308542018979
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لە ساڵی 2007وە دامەزراوە .کارەکانی مەکتەبی چاودێری و بەدواداچوون بریتییە لەهەڵسەنگاندن و
بەدواداچوونی کاری سەرجەم ئۆرگانەکانی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان ،ئەم مەکتەبە لەکۆنگرەی
سێیەمەوە شەرعییەتی وەرگرت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە640 :

مەکتەبی کاروباری کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221190410897
لە مانگی ئایاری ساڵی  2005دامەزراوە .سەربە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستانە .زۆرجار جێگای یاسا
و دادگا دەگرێتەوە و سوڵحی عەشایەری دەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە641 :

مەڵبەندی رۆشنبیری هەورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051322410257913
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە642 :

مەڵبەندی رۆشنبیری کوردی لە لەندەن
http://www.kurdipedia.org/?q=200908241437451960
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لەساڵی  1985لەالیەن هەریەک لەرۆشنبیران برایم ئەحمەد ،عومەر مستەفا
(عومەر دەبابە) ،ئەمین باڵدار د.شەفیق قەزاز ،دارا عەتار ،موزەعفەری
شافعی ،تاڵب کاکەیی و محەمەد رەسوڵ هاوار-ەوە بۆ کاروباری رۆشنبیری و
کەلتوری کوردی و برەودان بە رۆشنبیری کوردی لەدەرەوەی کوردستان
دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە643 :

مەڵبەندی رۆشنبیری کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281114541203
لە سەرەتای ساڵی  2007دامەزراوە و چەندین خزمەتگوزاری کۆمەاڵیەتی و یارمەتیی مرۆڤایەتی بۆ
هەژارەکان پێشکەشکردووە و باڵەخانەی ئەنجوومەنی راوێژکاری عەرەبی وەک مەڵبەندێک بۆ خۆی
بەکار دەهێنێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
کەرکوک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە644 :

مەڵبەندی هونەری ماملێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912261338193040
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مەڵبەندی هونەری ماملێ لە کۆتایی ساڵی  2008دامەزرانی خۆی ڕاگەیاند.
کۆکردنەوەی بەرهەم و بەڵگەکانی هونەری لە هونەرمەندانی پێشووی
بنەماڵە ماملێ بە گشتی و محەمەد ماملێ بەتایبەتی لەالیەک و برەودان بە
چاند و هونەری کوردی لەالیەکیتر ،بنەمای ئەم مەڵبەندە پێک دەهێنێ .بۆ
ئەم مەبەستەش خەاڵتێکی هونەری کە زیاتر وێنەیەکی سەنبولیکی هەیە
دەبەخشێتە هونەرمەندێکی بەربژێری ساڵ کە لەالیەنان لێژنەیەکی
تایبەتییەوە بەربژێر دەکرێت .تا بە ئەمڕۆ پێنج کەس لە هونەرمەندانی کورد
ئەم خەاڵتەیان پێ بەخشراوە .هاوکات ماڵپەڕی  www.mamle.netپێگەی
فەرمی ئەم مەڵبەندیە کە زانیاری زیاتر دەبەخشێتە خوێنەران.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (چوار چرا) سەبارەت بە
(ڕاست کردنەوەی زنیارییەکان لەمەڕ (مەڵبەندی هونەری ماملێ) لە-2-24 :
3:09:26 2014
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە645 :

مەڵبەندی کازیوەی سەرا
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271457351195
لە ساڵی 2002دا دامەزراوە و لە سیانزە بەش پێکهاتووە ،هەر بەشێک دوو مامۆستای هەیە جگە لەو
بەشانەی بۆ کات بەسەربردن دانراون ،لە وەرزی هاویندا مانگانە  500مناڵ بەشداریی چاالکیەکانی
ئەم مەڵبەندە دەکەن و لە وەرزی زستانیشدا مانگانە  150منداڵ بەمەبەستی بەشداربوون لە
چاالکیەکانیاندا سەردانیان دەکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مندااڵن
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە646 :

مەڵبەندی کلتووری کورد لەشاری دەنهاخ
http://www.kurdipedia.org/?q=201006211110574467
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هۆڵندا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە647 :

نارین فیلم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009261239109646
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە648 :

نالیا
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221405501077
کۆمپانیای نالیا بۆ وەبەرهێنانی خانوبەرە لە ساڵی  2007دا دامەزراوە پێشتر
پرۆژەی گوندی ئەڵمانی لە سلێمانی بە ئەنجامگەیاند کە  360یەکەی
نیشتەجێبوونە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە649 :

ناوەندی ئاڤێستا
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011012812042733070
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە650 :

ناوەندی ئایندە بۆ پرسەکانی گەنج
http://www.kurdipedia.org/?q=200903011016371479
ناوەندێکی سەربەخۆی "ناحکومی و ناحیزبی"یە بەشێوەیەکی خۆبەخشانە
و بەبێ لەبەرچاوگرتنی سود و بەرژەوەندی تایبەت ،لەپێناو پرسەکانی تایبەت
بەتۆێژی گەنجان کاردەکات.
لەگرنگترین ئەو ئامانجانەی ناوەندی ئایندە بۆ پرسەکانی گەنج ،هەوڵی
لەپێناودا دەدات:
Øبەرزکردنەوەی ئاستی هۆشیاری گەنجان.
Øهاندانی گەنجان بۆ بەشداریکردنی چاالکانەتر لەبواری رامیاری.
Øگەیاندنی گەنج بەناوەندەکانی بڕیاردان.
Øدروستکردنی کەشی دیموکراسی بۆ دیالۆگ.
Øباڵوکردنەوەی رۆحی یەکتر قبوڵکردن لەنێوان توێژی گەنجان.
Øباڵوکردنەوەی هزری یەکسانی لەنێوان رەگەزی نێر و مێ.
Øکەمکردنەوەی بۆشایی نێوان گەنج و دەسەاڵت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە651 :

ناوەندی بااڵی زەردەشتیانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010123324474589
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
رێکخراو:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە652 :

ناوەندی پڕووشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060409582460191
ناوەندی پڕووشە لە ساڵی  2011زایینیدا بۆ خزمەت بە کلتوور و ئەدەبی کوردی لە بواری نەرمامێر و
کۆمپیۆتەردا دامەزراوە .هەتا ئێستاکە  4بەرهەمی خۆی خستۆتە بازاڕەوە:
1ـ ژاوەرۆ :بریتییە لە  47فەرهەنگی کوردی بە کوردی و بە زمانی دیکە.
2ـ هەواری خەیاڵ ،بریتییە لە  750کتێبی ئەدەبی (ذۆمان ،شیعر ،چیرۆک ،شانۆ ،فۆلکلۆر ،رەخنەی
ئەدەبی)
3ـ رازی تەنیایی ،شیعرەکانی ئەحمەد هەردی وێڕای گۆرانیی شێعرەکان
4ـ ملوانکەی شین ،شیعرەکانی شەریف وێڕای گۆرانیی شێعرەکان
mailto:nawendprushe@yahoo.com
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ناوەندی پڕووشە) سەبارەت بە (ناوەندی پڕووشه)
لە5:10:02 2011-6-4 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە653 :

ناوەندی پێشەوا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050108431857185
ناوەندی پێشەوا بۆ لێکۆلینەوە و توێژینەوە
ناوی تەواو :ناوەندی پێشەوا
دامەزراندن2 2011.1.22 :ی رێبەندانی 1389
کاری ناوەند :لێکۆلینەوە و توێژینەوە
پێناسە :ناوەندی پێشەوا ناوەندێکی تایبەتە بە بواری لێکۆلینەوە و توێژینەوەی
مێژووی لەسەر کورد وەک نەتەوەیەک و کوردستان وەک چوارچێوەیەکی
جوگرافیایی.
ئامانج و کارەکانی ناوەند:
1ـ لێکۆلینەوە و باڵو کردنەوەی هەموو ئەو سەرچاوانەی کە دەربارەی کورد
نووسراون ،لەالیەن داگیرکەران یان دڵسۆزانی کورد و نووسەارنی نیشتمان
پەروەری کورد.
2ـ ناساندنی کۆماری کوردستان وەک سەرەتایەک بۆ بەدەوڵەت بوونی کورد.
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3ـ گرتنی سمینار و کۆبوونەوەی لەسەر رابردوو و ئێستا و داهاتووی نەتەوەی
کورد (بەپێ توانا).
4ـ ساغ کردنەوەی نیشاندانی هۆکارە ژئۆپۆلیتیکەکانی کە کاریگەریان هەبووە
لەسەر کورد بەگشتی.
5ـ گرتنی فیستیڤاڵی سااڵنە و رێزلێان لەهەموو ئەوکەس و الیەنانەی کە
خزمەت بە دۆژی کورد دەکەن .
6ـ هەوڵدان بۆ دەرکردنی رۆژنامە و گۆڤاری تایبەت بە ناوەند.
7ـ ساغکردنەوەی مێژووی کۆماری کوردستان.
ئەندامانی ناوەند :
هەموو کەسێکی کورد لە هەرجێگایەک بێ دەتوانێ ببێتە ئەندامی ناوەندی
پێشەوا بە بێ جیاوازی بیروڕا.
تێبینی:
بەرپرسی کاتی :ئاگری باڵەکی
تا ئامادەکردنی توانای کۆنفرانس گرتن دەستەیەکی کاتی ئەو ئەرکە
وەئەستۆ دەگرن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ناوەندی پێشەوا)
سەبارەت بە (ناساندنی ناوەندی پێشەوا) لە10:46:10 2011-5-7 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە654 :

ناوەندی داهێنانی فیلمی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911211107282647
...ناوەندی داهێنانی فیلمی کوردی وەک پێویستییەکی مێژوویی لە
سەرەتای ساڵی ( 2006وەک درێژ کردنەوەی کارەکانی کۆمپانیای شانۆی
جیهان کە لە ساڵی  2003دامەزرا) لە سەر دەستی دەرهێنەر ئاالن ئەمین
هاتۆتە کایەوه ،کە ئەم ناوەندە تاکە ناوەندی فیلمی کوردیە لە دەرەوەی
واڵت ،کە تایبەت بێت بە کاری فیلمسازیەوە ،بۆ بەرەو پێش بردنی هونەری
پیشەسازی فیلمی کوردی و لێکنزیک کردنەوەی شارستانییەتییەکان و
نیشاندانی رووی گەشی شارستانییەتی کوردی و ناساندنی کورد بە جیهان
لە رێی فیلم و سینەماوە.
هەروەها ناوەندی داهێنانی فیلمی کوردی دەیەوێت ببێتە پەیوەندی
پێکگەیشتن لە نێوان فیلم سازانی کورد لە کوردستان و فیلم سازانی
بەریتانیا بۆ ئەوەی کە فیلم کاری کورد سوودمەند بن لەو پیشکەوتنە
گەورەیەی کە بەدی دەکرێت لە بواری کەرتی پیشەسازی فیلم دا ،ناوەندی
داهێنانی فیلمی کوردی دەیەوێت ببێتە سەرچاوەیەکی زانیاری بۆ
فیلمکارانی کوردو وەکو ناوەندیکی لێکۆڵینەوەی ستراتیجی دەربارەی
سینەماو فیلمی کوردی ،نەوە دوای نەوە سوودی لێوەربگیرێت.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە655 :

ناوەندی رۆشنبیری بەدلیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281641011218
لە ساڵی  2000دا دامەزراوە و لەبوارەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و داکۆکیکردن لە مافەکانی مرۆڤدا
کاردەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە656 :

ناوەندی رۆشنبیری و هونەری ئەندێشە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091616315231512
گەورەترین ناوەندی رۆشنبیری ئەهلی لە رۆژهەاڵتی ناوەراست
سلێمانی ،شەقامی مەولەوی ،نهۆمی چوارەمی بازاڕی سیروانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە657 :

ناوەندی رۆشنبیری کوردی ئەڵمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901201538321037
ناوەندێکی رۆشنبیرییە ،ساڵی  2003لە شاری مانهایم دامەزراوە .کە پەرەدان بە ئاستە
رۆشنبیرییەکان بە ئەرکی سەرەکی خۆی دەزانێ و کار بۆ بەهێزکردنی ئاڵوگۆڕی رۆشنبیری کوردی
ئەڵمانی دەکات.

362

دامەزراندنی کتێبخانەیەکی گشتی یەکێکە لە ئامانجە سەرەکییەکانی ناوەند ،تاکو ئێستا زیاتر لە
 3000کتێب و گۆڤار و رۆژنامە لە کتێبخانەی ناوەند هەیە.
لە ساڵەکانی  2005 ،2004و  2006بەڕێوەبردنی کارەکانی ستاندی کوردستانی ئەنجامداوە لە
پێشانگای کتێبی فرانکفورت .لە مەبەستە سەرەکییەکانی دامەزراندنی قوتابخانەی تایبەت بە زمانی
کوردی و ئەڵمانییە .لە هەمان کاتدا کار بۆ کردنەوەی خولی فێربوونی کۆمپیوتەر و ئینتەرنێت دەکا.
یەکێک لە کارە گرنگەکانی ئەم ناوەندە گێرانی کۆڕی رؤشنبیرییە دەربارەی بابەتی جۆراوجۆر کە
جێگەی گرنگی پێدانی ئەندامانی ناوەندەکە یاخود هاوواڵتیانی کوردی بێت لە ناوچەکە.
سەرچاوە :کوردیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە658 :

ناوەندی زاگرۆس بۆ مافەکانی مرۆڤ و دیموکراسیەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111210443510688
سەربە کوردەکانی رۆژهەاڵتە و لە سویسرا لە نۆڤەمبەری  2010دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە659 :

ناوەندی فەرهەنگی ،ئەدەبی و هونەریی وێژان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008271650304951

363

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە660 :

ناوەندی الوانی چۆمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101720293610132
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە661 :

ناوەندی الوانی خەباتی کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050814571357551
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە662 :

ناوەندی لێکۆڵینەوەی ستراتیژی خەندان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012121310474374332
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە663 :

ناوەندی لێکۆڵینەوەی کوردی لەئەڵمانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091109220761108
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە664 :

ناوەندی هونەریی هاموون
http://www.kurdipedia.org/?q=200902031604091248
لە بواری چاالکییە هونەرییەکانی گەنجاندا لە شاری سلێمانی کاردەکات و لە ساڵی  2005دا
دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە665 :

ناوەندی هیزلی رۆشنبیری
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http://www.kurdipedia.org/?q=200902031601261246
لە زاخۆ ساڵی  2004دامەزراوە و گرنگی دەدات بە کاروباری رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی کریستیانەکانی
ناوچەی زاخۆ .ناوەندەکەش رادێۆیەکی تایبەتی هەیە کە بەرنامەکانی بە زمانی کوردی و ئارامی و
عەرەبی و ئەرمەنی باڵودەکاتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە666 :

ناوەندی هەژان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032617374255868
ناوەندێکی فیکری کاریگەری ناو دونیای رۆشنبیری کوردی هەر لەسەرەتای
دروست بونیەوە لە ساڵی  1997تەوە بەشداریەکی کارای هەبوە لە چاالکیە
رۆشنبیری و فیکریە کوردیەکەدا و بەردەوام تێزو پێشنیازە هزری و
سیاسیەکانیشی بۆ ناوەند و کۆمەڵگای سیاسی بە (دەسەاڵت و
ئۆپۆزسیۆن)ەوە خستوەتە روو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە667 :

ناوەندی کوردیکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060108362560137
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کوردیکا ناوەندێک بوو کە ساڵی 1380ی کۆچی هەتاوی لە شاری بۆکان بە
دەستی دوو الو بە ناوەکانی محەمەدئەمین شاسەنەم و عەلی جەوشەنی
دامەزرا .ئەم ناوەندە کاری پیتچنی کوردی بە شێوەیەکی ستاندارد گرتە
ئەستۆ و لەم رێگەیەدا محەمەدئەمین شاسەنەم زۆر وردەکاری لە پیتچنیی
کوردیدا دیتەوە کە تا ئەو کاتە کەس ئەو کارەی نەکردبوو .زۆربەی کتێبی
نووسەرانی شارەکانی بۆکان ،مەهاباد و سەقز لەم ناوەندە پیتچنی کراون.
بێجگە لەوەش کۆکردنەوەی کتێبی ئەلیکترۆنی یەکێ لە چاالکییەکانی ئەم
ناوەندە بوو کە توانییان لە دوو ساڵدا  850کتێبی کوردی کۆ بکەنەوە و بینێرنە
سەر سایتی کتێبخانەی پەرتووک .بە داخەوە تەمەنی ئەم ناوەندە تەنیا دوو
ساڵی خایاند.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سارینا) سەبارەت بە
(ناوەندی کوردیکا) لە5:51:39 2011-6-1 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
بۆکان
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە668 :

ناوەندی کۆمەاڵیەتی چەمچەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261030344923
لە ساڵی  2005دامەزراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە669 :

نوبەهار بۆ گەشەپێدانی مندااڵنی کارکەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261442281416
لە روژی  2009/2/8بریاری دامەزراندنی لە وەزارەتی ناوخۆی هەرێمی کوردستان دەرچووە .بنکەی
سەرەکیی لە شاری دهۆکە.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە670 :

نووسینگەی حکومەتی هەرێم لە نەتەوە یەکگرتووەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001260909293332
لەساڵی 2005ەوە دامەزراوە لەسەردەمی حکومەتی نێچیرڤان بارزانی وە لە ساڵی  2006یەکەم
وتاری ئەو نووسینگەیە لە نەتەوە یەکگرتووەکان لە الیەن دیندار زێباریەوە خوێنرایەوە پاشان لە 2007
حکومەتی عێڕاق دانی بەو نووسنگەیە دانا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە671 :

نووسینگەی کاروباری کاکەیی و مەڵبەندی رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی
ساداتی پیرخدری شاهۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051322410257915
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە672 :

نەتەوە و گەالنی بێنوێنەر)(UNPO
http://www.kurdipedia.org/?q=20090101162330972
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رێکخراوێکی دیموکراتیکی نێونەتەوەیییە .ئەم رێکخراوەیە لە ئەندامان پێک دێو
ئەندامەکانی بریتین لە گەالنی رەسەن ،نەتەوە داگیرکراوەکان،
کەمایەتییەکانو خاکو دەوڵەتانی سەربەخۆ کە بۆ پاراستنی شوێنی ژیان،
پاراستنی مافە کولتووری و ئینسانییەکانو هەروەها بۆ دۆزینەوەی رێگاچارەی
ئاشتیخوازانە بۆ کێشەکانیان لە دەوری یەک کۆ بوونەتەوە .رێکخراوی نەتەوەو
گەالنی بێنوێنەر پێگەیەکی گشتیی مەشرووعو دانپێدانراوی نێودەوڵەتی بۆ
باسی ئازاد بەمەبەستی دابینکردنی ئاوات و ئامانجەکانی ئەندامان پێکدێنێ
و یارمەتیی ئەندامەکانی دەدات بەشێوەیەکی چاالک لە ئاستی نێودەوڵەتیدا
تیایدا بەشداری بکەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مرۆڤایەتی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە673 :

نەوژین
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261615301142
رێکخراوی نەوژین رێکخراوێکی ناحکومییە ،ساڵی  2003لە دهۆک دامەزراوە ،خولی تایبەت بە
گەشەپێدانی کۆمەڵگە و دیموکراسی و ژنان دەکاتەوە و هاوکات گۆڤارێکی وەرزیی کۆمەاڵیەتی
دەردەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە674 :

نەوەکانی سەاڵحەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041117150264476
گروپێکی سەلەفی جیهادییە لەچەند ناوچەیەکی رۆژهەاڵتی کوردستان بوونیان هەیەو بەنهێنی
لەهەرێمی وەزیرستانی ئەفغانستان مەشق و راهێنانیان پێدەکرێت.
ئەو گروپە ،لەالیەن تەحسینی مەال عەلی رابەری کوژراوی بزووتنەوەی ئیسالمییەوە دامەزراوە و تا
کاتی کوشتنەکەی لەئەفغانستان ،رابەرایەتی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تیرۆریست
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە675 :

هادەپHADEP
http://www.kurdipedia.org/?q=200911302130322754
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە676 :

هاریکار
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261341221139
رێکخراوێکی ناحکومییە کە ساڵی  2004لە دهۆک دامەزراوە و لە بوارەکانی گەشەپێدانی مافی مرۆڤ
و دیموکراسی و مافی منداڵ و گەشەپێدانی مەدەنیدا کاردەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە677 :

هاوپەیمانی سەربەخۆخوازانی رۆژهەاڵتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003051520403828
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە678 :

هیوای نوێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081120114840415
سەنتەری هیوای نوێ سەنتەرێکی رۆشنبیرییە و لەسەرەتای ساڵی  2007بەهاوکاری وەزارەتی
رۆشنبیری هەرێمی کوردستان دامەزراوە و ئامانجی "ئازادی و گەشەپێدانی هونەرە".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە679 :

هێڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260925201105
لە ساڵی 2004دا دامەزراوە و رێکخراوێکی ناحکومییە و لەبواری تەندروستیدا کاردەکات ،بارەگای
سەرەکیی لە پارێزگای دهۆکە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
دهۆک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە680 :

هەتاو
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218135849835
رێکخراوێکی ناوحکومی سەربەخۆیە بایەخ بە توێژی گەنج و ئافرەتانی هەرێمی کوردستان دەدات .لە
10ی کانوونی یەکەمی  2004دامەزراوە و بە ژمارە  129لە الیەن حکومەتی هەرێمەوە تۆمار کراوە.
مەڵبەندەی رێکخراوی هەتاو لە شاری سلێمانییە .
ئەم کۆمەڵەیە هەوڵی یارمەتیدانی ئافرەت و چینی الو دەدات ،مافەکانیان دەناسێنێت و وەک لە
ناسنامەکەیدا هاتووە ،هەوڵی بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی مەدەنی دیموکرات دەدات .چەندین چاالک و
وۆرکشۆپ و بەرنامەی رادیۆیی وشیارکردنەوەی لەم بارەیەوە جێبەجێ کردوون .لە شاری سلێمانیش
کتێبخانەیەکی گشتی کردۆتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە681 :

هەناسە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081120114800414
ساڵی  2007دامەزراوە ،بۆ گرنگیدان بەبواری رۆشنبیری ،مانگانە بڕی یەک ملیۆن دیناریان لەالیەن
وەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە پێدەدرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە682 :

هەڵبژاردەی ڤیڤای کوردستان 2012 -
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061008402565100
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە683 :

هەڵمەتی پشتگیریکردنی پێشمەرگە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070116562376860
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە684 :

وارگەی میزۆپۆتامیای ئینجیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201005291955424327
لە  2007-03-21لە هەولێر دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە685 :

وارڤین
http://www.kurdipedia.org/?q=201003072219293835
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دەزگایەکی ناحکوومەییە کە خاتوو لەنجە عەبدوڵاڵ بەڕێوەبەریەتی و هەروەها
عەبدولڕەحمان عەلی سەرپەرشتیاری گشتی و تەنیا کوردی جێگری
بەڕێوەبەر و خاتوو بەهرە حەمەڕەش یەکێکی دیکە لە هەڵسووڕاوانیەتی .ئەم
دەزگایە لەسەر بنەمای جێندەری دامەزراوە .
جیهانبینی:
وارڤین هەڵگری ئایدۆلۆژیایەکی تایبەت نییە .بێالیەنانە گەیاندنی زانیاری
کردووە بە ئەرکی خۆی.
وارڤین دەزگایەکی لێکۆڵینەوەیە بۆ پرسی ژنان لە کوردستان ،لەرێگەی
گۆڤار ،ماڵپەڕ و راپرسییەکانییەوە دەیەوێت زانیاری بە مرۆڤی کورد لە
سەرانسەری جیهاندا بگەیەنێت .شانبەشانی ئەوەیش جەخت لەسەر
بەدواداچوونی رووداو و گۆڕانکارییەکان دەکاتەوە ،دیارە بە لەبەرچاوگرتنی
نەریتی رۆژنامەوانی ،بێالیەنی و پیشەیی لەگواستنەوەی هەواڵ و زانیاری
دا .هەروەها هاریکاری پرۆسەی چەسپاندنی سیستەمی دیموکراتی،
کۆمەڵی مەدەنی و پەیڕەوکردنی شەفافییەت لەبەڕێوەبردنی دامەزراوگەلی
دەوڵەتی و تایبەتی دا ،دەکات.
دەزگای وارڤین  15رۆژ جارێک گۆڤارێک دەردەکات بەناوی وارڤین.
دەزگای وارڤین جگە لەوەش لێکۆڵینەوەو راپرسی دەکات .ئەم دەزگایە خاوەن
ماڵپەڕی تایبەتی خۆیەتی .ماڵپەڕەکە لەئێستادا بە دیالێکتی سۆرانی و
کورمانجی و هەروەها زمانی عەرەبی وەشان دەکات .
کە ئەمە ناونیشانی ماڵپەڕەکەو بەشەکانیەتی:
http://www.warvin.org
ئامانج و بنەمای کاری وارڤین:
وارڤین کار بۆ ئەم ئامانجانە دەکات:
1پارێزگاریکردن لەستراتیژیی نەتەوەیی کوردستان ،پاراستنی ئاسایشینەتەوەیی و بەرژەوەندی بااڵی خەڵکی کوردستان.
2باڵوکردنەوەی زانیاری ورد و دروست لەسەر ئەو رووداو و گۆڕانکارییانەیکە پەیوەستن بەژیانی هاوواڵتیانی کوردستانەوە بەتایبەت توێژی ژنان.
3چاودێریکردنی دامەزراوە حکوومییەکان لەئاست جێبەجێکردنی ئەوئەرکانەی کە بەرامبەر بەهاوواڵتیانی کوردستان و تایبەت بە ژنان لەئەستۆیان
گرتووە.
4خستنەڕووی بەهاکانی مرۆڤایەتی ،دیموکراسی و کار بۆ چەسپاندنییەکسانی رەگەزی لەنێوان ژنان و پیاوانی کوردستان.
5بەدواداچوونی پرسی ژنانی کورد لەهەرشوێنێکی جیهاندا بێ.6بەرگریکردن لەئازادی رادەربڕین.7هۆشیارکردنەوەی ژنانی کورد لەئەرک و مافەکانیان ،هەروەهائاگادارکردنەوەیان لە رێگر و ئاستەنگەکانی بەردەم پێشکەوتن و بە
دەستخستنی یەکسانیان.
8پابەندبوون بەبەڵێننامەی شەرەف ،بنەما و نەریتی رۆژنامەوانی3835.(عەبدولرەحمان عەلی)
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن
ِ
سەبارەت بە (وارڤین) لە18:24:48 2010-5-26 :
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە686 :

وااڵ پرێس
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241332432114
ئەم دەزگایە بایەخ دەدا بەباڵوکردنەوەی هەواڵ و زانیاریی ،بیروڕای ئازادو
رەخنەگرانە ،پەخشی ئەلکترۆنی و بەرهەمی میدیایی.
دەزگاکە لەسەرەتای مانگی نیسانی ساڵی  2009دا دامەزراوە ،مۆڵەتی
رەسمیی وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی هەرێمی کوردستانی هەیەو بارەگای
سەرەکی لەشاری سلێمانییە
لەئێستادا گۆڤاری وااڵپرێس ،پانزە رۆژیک جارێک و ماڵپەڕی وااڵپرێس
بەرهەمی ئەم دەزگایەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وااڵ پرێس
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە687 :

وشە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911042146412448
کۆمبانیای وشە لە کۆتایی ساڵی  2006لەالیەن نەوشیروان مستەفاوە
دامەزرینراوە ئەویش باش ئەوەی وازی لە بۆستەکەی هێنا کە جێگری
سکرتێری کشتی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بوو .کۆمبانیای وشە
لەئیستادا لە جەند بەشێک بێک دێت ئەوانیش(کەناڵێکی ئاسمانی بەناوی
KNNو کەنالێکی ناوخۆیی بەناوی کۆران و رۆژنامەیەک کە ئیستا هەفتانە
دەرەجێت و ناوی رۆزنامەیە ،لەکەل رادیۆیەک کە بەخشەکەی
لەسەرتاسەری کوردستاندا دەبیسترێت .جکە لەوەش دەزکایەکی تایبەت بە
هەڵبزاردن و جابخانەیەک) بارەکای ئەو کۆمبانیایە دەکەوێتە کەرەکی
ئاشتییەوە و لەسەر کردێکە کە ناوی فەرمی ،کردی باخانە .ئێستا ئەو
کۆمبانیایە ئێستا لە الیەن نەوشیروان مستەفاوە بەڕێوەدەبرێت و لە
هەڵمەتی هەڵبژاردنی رابردوو بشتیوانی لە لیستی کۆران کردو بۆ
هەڵبژاردنەکانی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقیش وا جاوەرواندەکرێت کە
بشتیوانی لە لیستی کۆران بکات کە لیستی مونافیسی یەکێتی نیشتمانی
و بارتی دیمکراتە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە688 :

ویکیپێدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201002251706403724
پرۆژەیەکی زانیارینامەی فرەزمانە لەسەر تۆڕی ئینتەرنێت دامەزراوە و
ناوەڕۆکی ئازادە .زیاتر لە  85،000بەکارهێنەری کارا بەشداری تیادا دەکات کار
لەسەر زیاتر لە  000،000،14وتار دەکەن بە زیاتر لە  260زمان؛ کە 1،582
وتاری بە زمانی کوردی(سۆرانی)یە .رۆژانە ،بەهەزاران کەس سەر لە
ویکیپیدیا ئەدەن لە شوێنە جۆراوجۆرەکانی جیهانەوە و دەستکارییەکی زۆر لە
ویکیپیدیا دەکەن و ،ژمارەیەکی زۆر لە وتاری نوێ درووست دەکەن.
لەوکاتەوەی کە ویکیپدیا دامەزراوە لە ساڵێ 2001وە ،بە شێوەیەکی خێرا
گەشەی کرد وگەورەبوو تا ئەو رادەی کە بو بە یەکێک لەهەرە
ساتیەگەورەکانی سەرتۆڕی ئینتەرنێت و وای لێهات زیاتر لە  65یەک ملیۆن
کەس مانگانە سەردانی بکەن لە ساڵی  .2009ئەو کەسانەی کە سەردانی
ویکیپیدیا دەکەن پێویستییان بەوە نییە کە هەڵگری هیچ بڕوانامەیەکبن لەو
بوارەی بەشداری تیادا دەکەن ،بەوهۆیەوە بەشداربوویەکی زۆر دەستکاری
ویکیپیدیا دەکەن لەزۆر تەمەن و کلتووی جیاوازەوە .تەنها لەچەند حاڵەتێکدا
نەبێت؛ هەموو کەسێ ئەتوانی دەستکاریی پەڕەکان بکات ،بەلێدانی
دوگمەی "دەستکاری"لەسەرووی هەموو پەڕەکانەوە .أی هەموو کەسێک
پێشوازی لەبەشداربووەکانی ئەکرێ کە سەرچاوەو پەراوێزی پێوەلکێنراوە لە
ویکیپیدیا بە پێیڕێبازەکان و رێنماییەکان ،ئەو دەقانەی کە بێ سەرچاوەن
مەترسی سڕینەوەیان لەسەرە.
هێزی زانیارینامەی ویکیپیدیا لە سیستەمی بەڕێوەبردنی ناوەڕۆکەکەیدایە کە
کە لە ویکیپیدیا بەکارهێنراوە و بە"میدیاویکی" ناوئەبرێ ،پێویستی بەترس
ناکات کاتی نووسینی وتارێک یاخود چاککردنی زانیارییەک .بەشێکی زۆر لە
بەشداربووانی ویکیپیدیا ئامادەن بۆ پێشکەشکردنی یارمەتیدان و رێنماییکردن
و راستکردنەوەی بەشدارییەکان.
وەشانە سۆرانییەکەی ویکیپیدیا لە ئەیلولی  ،2009و هێشتا لە هەنگاوە
سەرەتاکانیەتی،لەبەر ئەوە هەر دەستکارییەک ،یاخود زیادکردنێ هەرچەندێ
بچووک بێت ،زۆر بەنرخ و یارمەتیدەرە بۆ ویکیپیدیای سۆرانی.
ئێستا ئەتوانی دەستبکەی بەکارکردن بۆ بەرەوەپێشبردنی ویکیپیدیای
سۆرانی .ئەگە ئەتەوەێت بابەتێکی نوێ بنووسی ،یاخود هێشتا دودڵی،
ئەتوانی سەردانی ئەم پەڕەیە بکەیت.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە689 :
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وەزارەتی پەروەردە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912170944183005
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حوکومی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە690 :

وەزارەتی تەندروستی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001142157303287
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە691 :

وەزارەتی تەندروستیی هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912031104392783
ساڵی  1992دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە692 :

وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040027082413
وەزارەتێکی خزمەتگوزاری  -فێرکرنە سەر بە حکومەتی هەرێمی کوردستان،
وەزیرەکەی ئێستا د .دالوەر قەرەداخییە.
2413
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(وەزارەتی خوێندنی بااڵ و توێژینەوەی زانستی) لە0:19:04 2010-12-12 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە693 :

وەزارەتی ژینگە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911012016592172
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە694 :

وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031106162243
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یەکێکە لە وەزارەتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حوکومی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە695 :

وەزارەتی کاروباری کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912231641443031
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە696 :

وەزارەتی کارەبا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231549374856
حکومەتی هەرێم
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە697 :

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011060913210860245
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حوکومی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە698 :

ڤیستیڤاڵی فیلمی کوردی لە لەندەن
http://www.kurdipedia.org/?q=200911020950592188
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە699 :

ڤێستیڤاڵی کلتووری هەورامان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213003501625
یەکەمین فێستیڤاڵی کلتوری هەورامان سەرلەبەیانیی رۆژی هەینی  2008/05/30لە هاوینەهەواری
ئەحمەدئاوای سەربە شارۆچکەی خورماڵ سازکرا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە700 :

کابینەی شەشەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006031217594361
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)1د.بەرهەم ئەحمەد ساڵح .سەرۆکی حکومەتی هەرێم
)2ئازاد محەمەد نەجیب بەرواری .جێگری سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان
)3رەئوف رەشید عەبدولڕەحمان ،وەزیری داد
)4جەعفەر مستەفا عەلی ،وەزیری کاروباری پێشمەرگە
)5عەبدولکەریم سوڵتان عەبدوڵاڵ ،بۆ وەزیری ناوخۆ
)6بایز سەعید محەمەد تاڵەبانی ،وەزیری دارایی
)7د .عەبدوڵاڵ عەبدولرەحمان عەبدوڵاڵ (ئاشتی هەورامی) ،وەزیری سەرچاوە سروشتیەکان
)8د.تاهیر عەبدوڵاڵ حسێن هەورامی ،بۆ وەزیری تەندروستی
)9سەفین محسن محەمەد ئەمین دزەیی .وەزیری پەرەوەردە
)10کامەران ئەحمەد عەبدوڵاڵ .وەزیری ئاوەدانکردنەوەو نیشتەجێکردن
)11سەمیر عەبدولاڵ مستەفا .وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار
)12د .دالوەر عەبدولعەزیز عەالئەدین .وەزیری خوێندنی بااڵو توێژینەوەی زانستی
)13د.عەلی سندی .وەزیری پالندانان
)14ئاسۆس نەجیب عەبدوڵاڵ .وەزیری کار و کاروباری کۆمەاڵیەتی
)15کاوە مەحمود شاکر.وەزیری رۆشنبیری و الوان
)16د .مەجید حەمەد ئەمین جەمیل ،وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان
)17جەمیل سلێمان حەیدەر ،وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو
)18سنان عەبدولخالق ئەحمەد چەلەبی .وەزیری پیشەسازی و بازرگانی
)19ئەنوەر جەبەلی سابۆ .وەزیری گواستنەوە و گەیاندن
)20کامل عەلی عەزیز .وەزیری ئەوقاف و کاوباری ئایینی
)21یاسین شێخ ئەبوبەکر محەمەد ماوەتی .وەزیری کارەبا
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە701 :

کارگەی غازی کفری
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281533221212
لە ساڵی 2003دا دامەزراوە و بەرهەمی رۆژانەی دەگاتە سێ بۆ چوار هەزار بتڵ غاز و پێداویستیی
ناوچەکانی گەرمیان پڕدەکاتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە702 :

کاری نێودەوڵەتی
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http://www.kurdipedia.org/?q=200901260932421110
لە ساڵی 1919دا دامەزراوە و بارەگای سەرەکی لە شاری جنێڤی سویسرایە .تایبەتمەندە بۆ
مەرجەکانی سەالمەتیی کار و دیاریکردنی سەعاتەکانی کارکردن و سیاسەتەکانی کار و کارگەران.
لەدوای راپەڕینی ساڵی 1991ەوە ناوبەناو سەردانی کوردستان دەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە703 :

کانی ماسێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200905032149301743
ل ساال  1988لخیڤەتگەهێن پەنابەریێ ل باژێرێ مێردینێ ل باکورێ کوردستانێ هاتبو دامەزراندن و ل
ساال  2004وەزارەتا رەوشەنبیری ب رێ یا رێڤەبەیا خوە یا گشتییا رەوشەنبیری ل دهۆکێ
سەرەدەریەکا فەرمی دگەل کر و موللەتا خوە ژ وەزارەتا ناڤخوو یا حکومەتا هەرێما کوردستانێ وەرگرت
و شیایە دژیێ خوەیێ بوری دا هن چاالکی یێن باش ئەنجام بدەت.
سەرچاوە :ئیسماعیل تاهیر  -ماڵپەڕی پەیامنێر
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە704 :

کتێبخانەی گشتیی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261648291157
لە رۆژی  1944 / 10 / 13دامەزراوە .سەرەتا لە گەڕەکی سابونکەران بووە و
پیرەمێردی نەمر لە رۆژنامەی (ژین) دا بانگەوازی کردنەوەی کتێبخانەکەی
کردووە .لە ساڵی  1964ئەم بینایەی ئێستا دروستکراوە ،بۆ قۆناغی ئەو
سەردەمە زۆر باش بووە ،بەاڵم پاش ئەوەی شاری سلێمانی وەک پایتەختی
رۆشنبیری گەشەی سەندو زانکۆ و چەندین پەیمانگاو دەیان قوتابخانەو
خوێندنگای تیا دامەزراو چەندین دەزگای رۆشنبیریی لێ دروست کرا ،بۆیە
زۆر پێویست بوو کتێبخانەیەکی هاوچەرخ دروست بکرێت بۆ خزمەت کردنی
بزوتنەوەی رۆشنبیری لە سلێمانی .بە سوپاسەوە بەڕێز د .بەرهەم ئەحمەد
ساڵح سەرۆکی پێشووی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگای پڕۆژە
تایبەتەکانەوە پڕۆژەی فراوانکردن و نوێژەنکردنەوەی کتێبخانەی گشتی و
دەوڵەمەندکردنی لە رووی کەرەستەو کتێبەوە گرتە ئەستۆ لە کۆتایی ساڵی
 2002تا مانگی حوزەیرانی  2004خایاند .لێرەدا پێویستە ئاماژە بە ناوی ئەو
بەڕێزانە بکەین ،کە لە ساڵی ()1944ەوە تاوەکو ئێستاکە لێپرسراوی کتێبخانە
بوون .ئەوانیش ئەم بەڕێزانە بوون:
1-أ .ب .هەوری
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2موحەڕەم محەمەد ئەمین3شەوکەت محەمەد قادر4فەوزی رەشید5قادر محەمەد ساڵح6محەمەد عجێل7عەبدولکەریم عارف ئەحمەد8مەحمود ئەحمەد9عەبدوڵاڵ عەبدولکەریم عەلالف10یاسین قادر بەرزنجی11ئاواز عەتا ساڵح (بە وەکالەت)12ئاری بابانhttp://www.slemanylibrary.info
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە705 :

کتێبخانەی کوردی لەستۆکهۆلم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121151921438
- 1996دامەزرا
- 10ی ئۆکتۆبری  1997کرایەوه
هەژمارا کتێب :لەسەرووی 6000هەژمارا مێڤان لەمەکۆ 10 :هەتا  15لەڕۆژداهەژمارا مێڤانێن مالپەر :نیو میلیۆن لەساڵداکارکەر 3 :کەسیارمەتی ئابووری :یەک میلیۆن کرۆنی سویدی (نزیک بەسەد هەزار دۆالریئەمریکی) لەساڵدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە706 :

کوردستان ئێرالینز
http://www.kurdipedia.org/?q=201009031147089336
هێڵی ئاسمانیی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە707 :

کوردستان تی ڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200906581030
کەناڵێکی ئاسمانییە و سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستانە و لە ساڵی
 1999دا دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە708 :

کوردستان هاوس
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271416311186
رێکخراوێکی رۆشنبیریی کوردییە کە لە ساڵی  1998دا لە تۆرێنتۆ دامەزراوە و گرنگی بە هونەر و
رۆشنبیریی کوردی دەدات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە709 :

کوردۆساید  -چاک
http://www.kurdipedia.org/?q=20081217224916822
ناوەندی هەڵەبجە دژ بە ئەنفالکردن و جینۆسایدی گەلی کورد-چاک ،ناسراو
بەناوەندی چاک
لە  2002-1-6بە بانگەوازێک بە ناوی کەمپینی هەڵەبجە و ئەنفال راگەیەنراو لە ژووری پێشکەوتنخوازانی پاڵتاکەوە دەستبەکار بوو.
لە ئۆکتۆبەری هەمان ساڵ گۆڕا بۆ ناوەندی چاک ،پەیڕەو پڕۆگرامی بۆداندرا.
لە پرۆسەی دادگایی نزار خەزرەجی چاالکانە پشتیوانی لە کۆمیتەی بەدادگایی گەیاندنی نزار خەزرەجی کردووە و ئەندامی لە کۆمیتەکە هەبووە.
چاالکانە بەشداری پرۆسەی دادگایی فرانس ڤان ئانراتی کردووە "سکااڵکەری ئامادە کرد ،شایەدحاڵی دۆزییەوە ،دۆکۆمێنتی زۆری دا بە دادگا،
خۆپیشاندانی ئامادە کرد..... ".،
سکااڵی لە سەر وەفیق سامەڕائی تۆمار کردووە لە  ،2006-12-6ناوبراوبەهۆیەوە عێراقی بەجێهێشت.
بۆ یەکەمجار یادی قاڕنێ ،سەردەشت ،عامودای کردۆتەوە.بۆ یەکەمجار لە ئەوروپا تەکانی دا بە یادکردنەوەی ئەنفال.سااڵنە بە بەرفراوانی یادی هەڵەبجە دەکاتەوە.چاالکترین رێکخراوی کوردییە و ئەندامی لە هەموو بەشەکانی کوردستانهەیە.
لە  2007-9-22گروپێکی لێ جیابوەو هەر بە هەمان ناو کاردەکەن وماڵپەڕێکیان هەیە بە ناویwww.chak.info
ئەندامی زۆر رێکخراوی جیهانییە.لە زۆربەی واڵتان کۆمیتە و نووسینگەی هەیە.دوو مالپەڕ و رۆژنامەیەکی هەیە بە ناوی نگرە سەلمان.- www.chak.be www.chaknews.com
لە پرۆژەیدایە گۆڤارێک سااڵنە بە زمانی ئینگلیزی لەسەر پرسی ژینۆسایدبە ناوی کوردۆساید دەربکات.
پارێزگاری لە مافی مرۆڤ و بنیات نانی کۆمەڵگای مەدەنی لە کوردستاندەکات.
پاشکۆی هیچ ئایدۆلۆژیا و پارتێکی سیاسی نییە ،کوردستانیانە هەڵوێستوەردەگرێت ،بەردەوام بۆ هەموو پارچەکانی کوردستان چاالکی دەنوێنێت.
دەستپێشخەر بووە لە زۆر دۆسییەی هەستیار ،کاریگەری لە بواری پرسیژینۆساید و یەکێتی نەتەوەیی لەسەر ئاستی کۆمەڵگا هەبووە.
تاکو ئێستا دوو کۆنگرەی بەستووە لە یۆنی  2006و دیسەمبەری ،2007خۆی بۆ کۆنگرەی سێیەم ئامادە دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئەنفال

بابەتی ژمارە710 :

کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112223175187684
فایلە پەیوەندیدارەکان هەموو ئەو وتار و دیمانانە نین کە باسی کوردیپێدیایان
تێداکراوە ،یان بەتایبەت لەسەر کوردیپێدیان ..ئەگەر بەڕێزتان بابەتێکی واتان
دیوە و لەم لیستەیەدا نییە تکایە کوردیپێدیای لێ ئاگارداربکەرەوە..
The listed articles and interviews about Kurdipedia within the related
files do not make up the entirety of the collection. If you are aware
of other articles please contact Kurdipedia for their inclusion.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
زانستی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە711 :

کوردیش گروپ ،بۆکاروباری ئای تی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007282209444579
لە ساڵی  2010لە کوردستان چاالکیەکانی لە بواری ئای تی دەستپێکردوە،
بەشێکی زۆری کارەکانی کوردیش گروپ دەگەڕێتەوە بۆ بواری وێب دیزاین.
( visionڕوانگە) :
لە داهاتودا بتوانێت ببێت بە باشترین کۆمپانی بۆکاری دیزاینی وێبسایتە
کوردیەکان.
( missionئەرکەکان) :
چاالکیەکانی کوردیش گروپ لە بواری وێب دیزاین لە دو بەش پێک دێت،
بەشی یەکەم دیزاینی وێبسایتە و بەشی دوهەم نوسینی پرۆژە و
دروستکردنی سۆفتوەیری وێب بەیس دەبێت.
ئامانجەکان:
1.بەکارهێنانی نوێترین تەکنۆڵۆژیەکان لە بواری وێب دیزاین
2.بەکارهێنانی نوێترین تەکنۆڵۆژیەکان لە بواری) (optimizationباشترکردنی
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وێبسایتەکان و هەر وەها زیادکردنی ترافیکی وێبسایت
3.دروستکردنی متمانە و رەزایەتی موشتەریەکان
4.بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی تەکنیکیی موشتەریەکان
5.بەرزکردنەوەی بەردەوامی کوالیتی خزمەتگوزاریەکان
6.بەرزکردنەوەی ئاستی تەکنیک ،کارامەیی و زانستی کارمەندەکانمان
7.بەرزکردنەوەی ئاستی هاوکاری کارمەندەکانمان
8.بەهێزکردنی)(customization
فاکترەکانی ئێمە بۆ کارکردن لە سەر بنەمای کەرامەتی مرۆڤایەتی ،متمانەی
دو الیەنە و کاری گروپی بە ئامانجی بەرەو باشچونی بەردەوامە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دیاکۆ) سەبارەت بە
(کوردیش گروپ ،بۆکاروباری ئای تی) لە20:45:03 2010-7-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە712 :

کومەال هەلبەستڤانیێن گەنج
http://www.kurdipedia.org/?q=201001081305183160
ل رێکەفتی  7تەموزا  2009ل زاخو هاتیە دامەزراندن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە713 :

کڵێسای کوردزمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216111300786
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کڵێسایەکی تایبەتە بەو کەسانەی کە لە ئاینەکانی ترەوە دەچنە سەر ئاینی
کریستیانی ،لەساڵی  1999دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە714 :

کۆلیجی پۆلیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082409474759461
سەربە وەزارەتی ناوخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حوکومی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە715 :

کۆلێجی سەربازی قەاڵچواالن
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260931461109
لە ساڵی  1992دا دامەزراوە و چەندین ئەفسەر و دەرەجەداری پێگەیاندووە .ئەم کۆلیجە سەربە
یەکێتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە716 :
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کۆلێژی هونەرەجوانەکانی زانکۆی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112820575610934
لەساڵی ()1998ەوە دامەزراوە و پێکهاتووە لەبەشی شێوەکاری (وێنەکێشان ،پەیکەرسازی و
سیرامیک) و تائێستا چەند نەوەیەکی پسپۆڕی بواری شێوەکاری پێگەیاندووە کە زۆربەیان چونەتە بوارە
جیاجیاکانی خزمەتکردنەوەو توانیویانە رۆڵی خۆیان ببینن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە717 :

کۆما دیالۆگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102512561510236
گرووپی میوزیکی کوردی لە سویسرا
سەرچاوەی وێنە :رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
موزیک
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە718 :

کۆماری ئارارات
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191657011018
یەکەم کۆماری کوردییە کە خۆی راگەیاندبێت .کەوتبووە رۆژهەاڵتی تورکیای ئێستاو پارێزگای ئاگری
ناوەندەکەی بووە .کۆماری ئارارات کە لەالیەن کۆمەڵەی خۆییبوونەوە سەرکردایەتی دەکرا ،لە ساڵی
 1927سەربەخۆیی خۆی راگەیاند ،ئەمەش لەکاتی شەپۆلی شۆڕشە یەک لەدوای یەکەکانی
کوردەکانی باشووری رۆژەاڵتی تورکیا.
شۆڕشی ئاگری لەالیەن ئیحسان نوری پاشاوە سەرکردایەتی دەکرا .لە تشرینی یەکەمی ،1927
الدێیەکی نزیکی چیای ئارارات وەک پایتەختی کوردستان دەستنیشانکرا .خۆییبوون بانگەوازی بۆ
زلهێزەکانو عوسبەتولئومەم کردو پەیامی بۆ کوردەکانی عێراق و سوریاش نارد ،تیایدا داوای هاوکاری
کردبوو .پوختەیەکی مێژوویی سەرەڕای سەرنەکەوتنی شێخ سەعید و ئازادی ،بیرمەندو سەرکردە
نەتەوەییەکانی کورد بەردەوامبوون لە بەرنامەداڕشتن بۆ کوردستانێکی سەربەخۆ .زۆرێک لەم
نەتەوەخوازانە لە تشرینی یەکەمی  1927کۆبوونەوەو نەک هەر سەربەخۆیی کوردستانیان
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راگەیاندووە ،بگرە خۆییبوونیان وەک " ئۆرگانی بااڵی نەتەوەیی کە هەموو دەسەاڵتێکی تایبەتی
نەتەوەیی و نێودەوڵەتی هەبێت" راگەیاند .سەرکردایەتی ئەم رێکخراوە تازەیە باوەڕی وابوو کە کلیلی
سەرکەوتنی خەبات بۆ کوردستانێکی سەربەخۆ لە وەفاداری خێڵەکیی دا نیە ،بەڵکو لە رێگەی
بەکارهێنانی هێزی سەربازیی گونجاوی ئەوتۆوە دێتە دی کە بەرنامەبۆدانراوو رێکخراوبێت .سەرەڕای
بێزارییان بەرامبەر رژێمی کەمالیستەکان ،نە بریتانیاو نە فرەنسا پشتگیرییەکی بەرچاوی خۆییبوونیان
نەکرد .بەپێی "سەفرەستیان" ،هێزە ئەوروپییەکان لە کاتێکدا پشتگیریی سەربەخۆیی کوردەکانیان
کردووە ،کە لەالیەن راپۆرت و میدیای تورکییەوە مەیلیان درابێتێ .بە یارمەتییەکی کەمەوە لە ئەوروپاوە،
دواجار خۆییبوون کۆمەک کرا لەالیەن فیدراسیۆنی شۆڕشگێڕی ئەرمەنی ،شای ئێرانو هاوڕێ
کوردەکانیان ،وەک شێخ ئەحمەدی بارزانی ،سەرۆکی خێڵی بارزانیەکانی باشووری کوردستان.
کوردەکانی سوریاش یارمەتی خۆییبوونیان دا ،ئەمەش لە رێگەی بڕیینی هێڵەکانی شەمەندەفەر،
تااڵنکردنی الدێی تورکەکانو دەستدرێژیی چەکدارانە .لە ساڵی  1928دا ،ئیحسان نوری پاشا گروپێکی
بچوکی سەربازی کۆکردەوە کە بە چەکی هاوچەرخ چەکدارکرابوونو خولو تاکتیکی سەربازی پیادەیان
بینیبوو .ئەم هێزە شۆڕشی خۆییبوونی دەستپێکرد بە رۆیشتنیان بەرەو چیای ئارارات .نوری و
پیاوەکانی نەک تەنیا سەرکەوتنو گەیشتنە ئارارات ،بەڵکو توانیان شارەکانی بەتلیس ،وانو زۆربەی
ناوچەکانی نزیکی دەریاچەی وان پاکبکەنەوەو ناوچەیەکی بەرچاو بۆ بەرگری کوردیی دابمەزرێنن.
لەپاڵ چەک ،رێکخستنو توانایانەوە ،هێزی کوردەکان زیادی دەکرد بەهۆی شۆڕشەکەیانەوە .هەرچەندە
سوپای تورک هەوڵی دا شۆڕشەکە هەر لە سەرەتاوە ،ساڵی  ،1927دابمرکێنێتەوە ،هەوڵەکەیان
سەرکەوتوو نەبوو لەبەر ئەوەی ئێران هاوکاری نەئەکردن ،ئەمە لەکاتێکدایە کە چیای ئارارات لە سەر
سنووری نێوان ئێرانو تورکیایە .بە هاتنی ساڵی  ،1930تورکەکان توانیان سەرکەون .لە مانگی مایس دا
دەستیان پێکرد .سوپای تورک بە شێوەیەکی شەڕەنگێزانە دەوری چیای ئاراراتیان داو تا کۆتایی مانگی
حوزەیران زیاد لە  10هەزار سەربازیان بردە ئەوێ .ژمارەی هێزەکانی هەردووال لە زیادبووندا بوو ،چونکە
خێڵە کوردەکانیش لە پەیوەندیکردندا بوونو نزیکەی  60هەزار سەربازی تری تورک لەالیەن حکومەتی
تورکەوە بانگکران .سەرەڕای رووبەڕووبوونەوەی زیادبوونی زیانەکان ،بەرگرییەکەی خۆییبوون وردەوردە
کەمبوونەوەی پاڵپشتی هەرێمیی بەخۆوە بینی ،بەهۆی فشاری حکومەتی تورکیا ،ئیدارەی فرەنسی
لە سوریاو بریتانی لە عێراق ،زۆربەی یارمەتییەکانی باشوور سنووردارکران .پێش پێداگرییەکەی
تورکەکان ،هێزێکی پاڵپشتیی بارزانەکان لە باشووری کوردستانەوە بە  500ئەسپ سوارەوە لە
ناوچەی موسڵەوە لەالیەن "شێخی بارزان"ەوە گەیشتن .سەرۆک خێڵی تریش ،بۆ نمونە هاچۆو
سمکۆ ،لە سوریاوە ،لە ساڵی  1930بۆ یارمەتیدانی خۆییبوون گەیشتنە ناوچەکە .هەرچۆنێک بێت
گەورەترین زیان لە شۆڕشەکەی خۆییبوون لە ئارارات لە ئێرانەوە پێی گەیشت .هەرچەندە لە سەرەتادا
پاڵپشتی بەرگریی کوردی بوو ،حکومەتی ئێران نەیتوانی رێگری لە سوپای تورک بکات کە بە
مەبەستی تەوقکردنی چیای ئارارات چوونە خاکەکەیەوە .سەربازە ئێرانییەکانی سەر سنووریش
سنووری ئێران  -تورکیایان داخست بەسەر هەر گەشتیارێکدا ،بەو خێڵە کوردانەشەوە کە هەوڵیان ئەدا
یارمەتی شۆڕشەکە بدەن .ئێران دواجار بەتەواوی ملکەچی داوای تورکەکان بوو سەبارەت بە پرۆسەکە
بەوەی مامەڵەی کرد بەو زەوییانەی چواردەوری چیای ئارارات بەرامبەر بەو زەوییە تورکییانەی نزیک
قوتورو بەرزیرگان .ئەو شۆڕشە رێکخراوەی چیای ئارارات لە پاییزی  1930دا شکێنرا ،هەرچەندە
تورکەکان تا بەهاری دواتر چاوەڕێیان کرد بۆ هێرشکردنە سەر ناوچەکە بۆ سەرکوتکردنی هەر نەیارێکی
خێڵەکی .هەروەک ئەنجامی راپەڕینە کوردییەکەی پێشووتر ،حکومەتی تورک بێبەزەیی بوو بەرامبەر
شۆڕشگێڕەکان .سەرەڕای شکست ،خۆییبوونو شۆڕشی ئارارات لە سێ خاڵدا بۆ مێژووی پێشمەرگە
گرنگن .یەکەمیان ،ئەوە یەکەمجار بووە هێزێکی چەکدار دابمەزرێنرێت تایبەت بە ئامانجی
نەتەوەخوازیی کوردی .کاریگەریی سەرۆک خێڵەکان وەک سەرکردەیەکی سوپایی وردەوردە
کەمئەبووەوە بەرامبەر بە بیرۆکەی نەتەوەخوازیی کە بووە هۆکارێکی گرنگتر بۆ چاالکییە
سەربازییەکانی کورد .دووەم ،شۆڕشی خۆییبوون دەرخەری گەشەی پەیوەندیەکان بوو لەنێوان خێڵی
بارزانی و نەتەوەخوازیی کوردی .هەرچەندە مەال مستەفای بارزانی لە شۆڕشەکەی شێخ مەحمود دا
بەشدار بووەو چاوی بە شێخ سەعیدیش کەوتووە ،ئەو یارمەتییە سەربازییەی لەالیەن خێڵی
بارزانییەوە گەیەنرایە خۆییبوون (کە شێخ ئەحمەد رێبەری بوو ،و مەال مستەفا سەرکردایەتی ئەکرد)
یەکەمین هاوکاری لەوچەشنە بووە لە مێژووی کوردا .ئەم ئاستەی هاوکاری بەردەوام بووە تا دواتر
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وەک پێشمەرگە دەرکەوت ،بەتایبەتی لە سەردەمی بارزانییەوە ،ئەتوانرێ بۆ پاراستنی دەوڵەتی
نەتەوەیی کوردەکان بانگ بکرێن .خاڵی کۆتاییش ئەوەیە کە شۆڕشی خۆییبوون شێوازێکی نوێی
هاوکاری نێودەوڵەتیی دژی کوردەکان هێنایەکایەوە .دواتر گۆڕینەوەی زەوی لەنێوانی دوو واڵتی
دراوسێدا دەبینرێتەوە کە سەرەڕای جیاوازییان ،بۆ سەرکوتکردنی توانای سەربازیی کوردەکان
رێکدەکەون.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە719 :

کۆمپانیای ئێکسۆن مۆبیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081316461367459
کۆمپانیای ئێکسۆن مۆبیل شەش گرێبەستی لەگەڵ هەرێمی کوردستان
بەمەبەستی دۆزینەوەو دواتر دەرهێنانی نەوت ئیمزا کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە720 :

کۆمپانیای ئەسەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221193128905
لە ساڵی  1995لە شاری کەرکووک دامەزراوە بە هاوکاری چەند لێهاتوویەکی ئەو شارە لە بواری
وینەگرتن و مۆنتاژدا.
هەر لە ساڵی دامەزراندنییەوە تا کاتی پرۆسەی ئازادی توانیویەتی بەرهەمیکی زۆری هۆنەرمەندانی
ئەو شارە تۆماربکات و نەهێڵێت ون بن.
لەبەر باروودۆخی ئەوکاتەی شارەکە ناوەکەی بە عەرەبی دانراوە وە لەدوای پرۆسەی ئازادییەکە
هەوڵی گۆرینی ناوەکەی دراوە.
ئێستا ئەم کۆمپانیایە لە ناوەوەو دەرەوەی کوردستان کار دەکات لەم بوارانەدا:
1.کورتە فیلم .
2.ڤیدیۆ کلیپ .
3.رێکالم.
4.وێنەگرتنی هەموو بۆنەو ئاهەنگێک .
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5.کردنەوەی کۆرسی کۆمپیوتەر بۆ بواری میدیا تاوەکو کارەکان بە تازەترین شێوەو مۆدێرن بەڕێوەببرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە721 :

کۆمپانیای پڵەس ملیۆن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010614282974729
ئەو کۆمپانیایەیە کە خاوەنی بەرهەمی ئەحۆلە ،و لە رێگای ئەحۆلەوە پڵەس
ملیۆن و ستافەکەی لەناو خەڵکدا ناسران .ئەم کۆمپانیایە کۆمەڵێک گەنجی
شارەزا دەیبەن بەرێوە لەوانە رەنجدەر عەبدوڵاڵ وسامان مەحمود و محەمەد
رەشید .ئەحەسەن ئیبرایم و بەکر رەشیدیش کە خاوەنی کۆمپانیاکەن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە722 :

کۆمپانیای چوارچرا بۆ بەرهەمهێنانی هونەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052106423107
لــە ساڵی ( )2001لە شاری هەولێر دامەزراوە لە ( )12کارمەند پێک هاتووە،
ئەم کۆمپانیایە سەربە پارتییە ،تا ئێستا  138ئەلبوومی و  93کلیپی گۆرانی
بەرهەم هێناوە ،جگە لە ئەنجامدانی چەندین چاالکی جۆراوجۆری هونەری.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە723 :

کۆمپانیای نەوتی باکوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050509094657292
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سنوری کارکردنی لەگەڵ تورکیاو سوریاو ئوردنو ئێراندایە ،بەرپرسە لەنەوتی
هەشت پارێزگای عێراقو زیاتر لەیانزە هەزار فەرمانبەری هەیەو هەشت
وێستگەی بەرهەمهێنانی نەوتی هەیە ،کێڵگەکانی بای حەسەنو باباگوڕگوڕو
جمبورو کەرکوکو ئیسماعیلو خەباز دەگرێتەوە .تائێستا دە کارمەندی کوژراوەو
نۆ کەسیان رفێنراون ،لە( )2003بەدواوە تائێستا زیاتر لە( )300هێرشی
تیرۆریستی کراوەتە سەر پرۆژەکانیان.
کارمەندانی کۆمپانیاکە بە ( )10.500کەس دەخەمڵێنێت ،بەاڵم رێژەی
نەتەوەکانی بەدیاریکراوی النییە ،چونکە "لەدوای روخانی رژێمەوە ئەو
کارمەندانەی بەهۆی سیاسی دەرکرابوون ،گەڕێنراونەتەوەو ژمارەیەک
کارمەندیش کە بەزۆری لەنەتەوەی کورد بوون ،بەهەماهەنگی لەگەڵ
پارێزگارو ئەنجومەنی پارێزگا دامەزراون" ،لەئێستاشدا بەڕێوەبەری سێ
دەستەی کۆمپانیاکە کوردن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە724 :

کۆمپانیای هوما
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260950141116
کۆمپانیایەکی ئەهلیی سەربەخۆیە و لە ساڵی  2004دا دامەزراوە ،تایبەتمەندە لە بواری دابینکردنی
کەلوپەلی خوێندن و پەڕاوگەکاندا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە725 :

کۆمیتەی ئاشتی و یەکبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231537194855
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تایبەت بە یەکگرتنەوەی حدک و حدکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە726 :

کۆمیتەی بەرگری لە رۆژنامەوانانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219195519853
لە سەرەتای هاوینی ساڵی  2006دامەزراوە .کۆمیتەی بەرگری لە وەاڵتی سوید مۆڵەتی یاساییی
وەرگرتووە و بەو شێوەیە لە هەموو ئەورپا بە شێوەیەکی فەڕمی کار دەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە727 :

کۆمیتەی پشتیوانی لە کەبودوەند بۆ خەاڵتی ئاشتی نۆبێلی 2011
http://www.kurdipedia.org/?q=2010123113235219222
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە728 :

کۆمیتەی سوێدی – کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901210951111045
لە ساڵی  1966لە ستۆکهۆڵم بۆ پشتیوانی لە بزووتنەوەی ئازادیخوازی کورد ،دامەزراوە.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە729 :

کۆمیتەی سەقزی حیزبی کەران
http://www.kurdipedia.org/?q=200904220905451720
لە رێکەوتی 12ی خەزەڵوەری ساڵی 1385ی هەتاوی بە شێوەێکی نافەرمی لە سەقز دامەزراوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سەقز
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە730 :

کۆمیتەی هاوکاری هێزە سیاسیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221202141911
لە ساڵی 2004ەوە دامەزراوە .ئەندامانی ئەو کۆمیتەیە لە کاتی دامەزراندنی تا ئەمرۆ بریتین لە کۆمیتە
و رێکخراوەکانی ئەو حیزبانەی خوارەوە لە فینالند :پارتی دێموکراتی کوردستان ،یەکیەتی نیشتیمانی
کوردستان ،حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران ،کۆمەڵەی شۆرشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی
ئێران ،حیزبی شووعی کوردستان ،یەکیەتی دێموکراتی پارتی کوردی سووریا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە731 :
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کۆمەال پاراستنا کەلتوورێ کوردستانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013070907594091162
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە732 :

کۆمەال کوردێن سوریێ ل نەرویج
http://www.kurdipedia.org/?q=201110091749376226
2
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە733 :

کۆمەلەی دۆستانی کتێب  -کۆدۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081136549431
لەرواندزلە 2009-11-11لەالیەن چەندرۆشەنبیروفەرمانبەرێکی
شارەکەدامەزراوەو ئامانجی ئەم کومەڵەیە خزمەتکردنە بە کۆمەلگا و
خۆشەویستکردنی کتێبەلەالی خەلک بەتایبەتیش گەنجان هاندەرێکیشە بۆ
ئەو کەسانەی کەدوورن لەخوێندنەوە بۆئەوەی لەرێگەی خویندنەوەی کتێبەوە
خۆیان رۆشەنبیربکەن و پەرەبەتواناکانی خۆیان بدەن ئەندامانی ئەم
کۆمەڵەیە هەمویان بەخۆبەخش کاردەکەن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رواندزی نوێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە734 :

کۆمەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220174501873
کۆمەڵەیەکی دڵخوازە ،ساڵی  1997لە ستۆکهۆڵم دامەزراوه ،پاشان لە ساڵی  2002لە نەرویجیش
چاالک بوو .داکۆکی لە مافەکانی منداڵ دەکات .لە سەرەتادا پشتیوانیی منداڵی بێباوانی هەژاری
دەکرد بۆ بەردەوام بوون لە خوێندن .ئەم پرۆسەیە هەتا کۆتایی ساڵی  2004بەردەوام بوو .
باری پرۆسەی خوێندن و فێرکاری لە باشووری کوردستان زۆر الوازە .کۆمەک لە ساڵی 2003ەوە
کارێکی جیددی لەم بوارەدا دەکات .پرۆژەی پۆلی هاوچەرخ بەشێکی گرنگی ئەم کارانەیە .یەکەم
هەنگاو لە فێرگەی رۆژگاری گوندی کەندەکەوەوە ساڵی  2003دەستی پێکرد .پرۆژەی دووهەم ساڵی
 2004لە گوندی دەاڵاڵنی نزیک شاری رانیە و پاشان ساڵی  2006لە فێرگەی ئەرکەوازی ،لە شاری
خانەقین کەوتە کار.
ئامانجی سەرەکیی ئەم پرۆژانە هەم سەرخستنی ئاستی فێرکارییە هەم ساز کردنی کەشێکی
دێمۆکرات و ئارامە لە فێرگەدا .بۆ گەیشتن بەم ئامانجانە سوود لە چەندین شێوازی هاوچەرخی
جیهانی وەردەگرین.
ئەم پرۆژانە بە هاوکاریی وەزارەتی پەروەردە پیادەکرێن .کۆمەک هەمیشە لەهەوڵی زیادکردنی ئەم
جۆرە پرۆژانەدایە بە هاوکاری حکوومەتی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە735 :

کۆمەڵگای پەرەپێدانی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910241334382115
بەمەبەستی خستەنە گەڕو پەرەپێدانی تواناکانی ژنان و ئافرەتانی سنوری پارێزگای سلێمانی رۆژی
7/12لەالیەن پارێزگاری سلێمانییەوە بەردی بناغەی پرۆژەی (کۆمەڵگای پەرەپێدانی ژنان)لەگەڕەکی
قڕگەی ئەو شارە دانرا ،سەرۆکی لیژنەی ژنان لەئەنجومەنی پارێزگای سلێمانیش پرۆژەکە بە
پرۆژەیەکی ستراتیژیی بۆ خزمەتکردنی ژنانی سنوری پارێزگای سلێمانی وەسفدەکات.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وااڵ پرێس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە736 :

کۆمەڵگای چاودێری کۆمەاڵیەتی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051516571550
لە 2009-02-19دا کراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە737 :

کۆمەڵگای دێمۆکرات و ئازادی ڕۆژهەاڵت  -کۆدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014092415281577626
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە738 :

کۆمەڵگای الوانی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006202101514460
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ساڵی  2008دامەزراوە ،سەفین هەولێری لێپرسراوێتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە739 :

کۆمەڵگای یەکگرتووی کوردی رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=200903091632381626
ساڵی  2007لە واڵتی بەریتانیا دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە740 :

کۆمەڵگەی فەرهەنگی و هونەری فەجر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060715234360230
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
سنە
شارەکان:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە741 :

کۆمەڵی ئیسالمی کوردستان  -ئێڕاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110716494798
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جواڵنەوەیەکی ئیسالمییە لەکوردستانی عێراق .کۆمەڵ کەلەالیەن عەلی
باپیرەوە لەمایسی  2001دامەزرێنراوە ،رێکاری سوننە و جەماعە جێبەجێ
دەکات .باپیر پێشتر ئەندامی بزووتنەوەی ئیسالمیی کوردستان بووە .کۆمەڵ
بودجەکەی لەیەکێتی نیشتمانی کوردستانەوە وەردەگرێت.
کۆمەڵ بەشدار لەهاوپەیمانێتی کوردستانی هەڵبژاردنەکەی 2005ی عێراق
بەشدار نەبوو و بەلیستی سەربەخۆ بەشداری کرد .زیاتر لە  6000دەنگ،
نزیکەی %0.7ی رێژەی دەنگەکانی بەدەست هێنا بەمەش بووە خاوەنی دوو
کورسی لەپەڕڵەمانی کاتی عێراقدا .دوای هەڵبژاردنەکان ،کۆمەڵ قایل بوو
بەوەی پەیوەندی بکات بەهاوپەیمانێتی کوردییەوە لەئەنجومەنی نوێنەرانی
عێراقیدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە742 :

کۆمەڵی فەرهەنگی و فێرکاری سۆما
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052211300664824
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
رۆژئاوای کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە743 :

کۆمەڵەی ئارەزوومەندانی فەلەکناسی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910260933022122
لە ساڵی  2005دا لەسەر دەستی کۆمەڵێک ئارەزوومەندی بواری فەلەکی دامەزراوە و لەو ماوەیەدا 2
کۆنگرەی خۆی بەستووە و هاوکات خاوەنی  20ئەندامی فەخرییە لە واڵتانی جیهاندا کە کەسانی زاناو
پسپۆڕن لە بواری فەلەکیدا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە744 :

کۆمەڵەی ئازادی و ژیانەوە و یەکێتیی کورد  -کاژیک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111515565910733
لە 1959-05-14دا دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە745 :

کۆمەڵەی ئافرەتانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903131024581645
رێکخراوی ئافرەتانی حزبی شیوعی کوردستانە و لە  10ی مارتی ساڵی  1952دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە746 :

کۆمەڵەی ئافرەتانی کوردستان  -ئێڕاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031111240121419
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی کوردستان
پارت  /الیەن:
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە747 :

کۆمەڵەی ئومێد بۆ بەسااڵچوانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251623081405
لە  2009-02-25لە هەولێر دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە748 :

کۆمەڵەی ئەمەلی عێراقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218135755834
رێکخراوێکی ناحکومییە و لە ژمارەیەک خۆبەخشی ناوچە جیاجیاکانی عێراق پێکهاتووە .ساڵی 1992
لە هەرێمی کوردستانی عێراقەوە دەستی بەکارەکانی کردووە .گرنگترین بەرنامەکانی بریتین لە
نەهێشتنی توندوتیژیی و جیاکاری بە هەموو شێوەکانییەوە ،باڵوکردەوەی هۆشیاری سەبارەت بە
مافەکانی مرۆڤ ،جێندەر و ئاشتی کۆمەاڵیەتی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە749 :

کۆمەڵەی برایەتی کوردی –ژاپۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201209081137323346
4
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە750 :

کۆمەڵەی باڵوکردنەوەی مەعاریفی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20090107151200987
ساڵی  1908ز لەالیەن (خەلیلی خەیاڵی و عەبدولڕەحمان بەدرخان) دامەزرا ،هاوینی  1909ز کۆتای
پێهات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە751 :

کۆمەڵەی بەرگری لە کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=201006181619414445
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە752 :
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کۆمەڵەی پاراسایکۆلۆژی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902251658381407
ساڵی  1995دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە753 :

کۆمەڵەی پاراستنی مافی بیرکۆڵەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052001192083006
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە754 :

کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301618422162
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە755 :

کۆمەڵەی پەرستارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021617402868660
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە756 :

کۆمەڵەی پەروەردەیی کورد-ئەمریکی لە
کالیفۆرنیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120721083674222
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە757 :

کۆمەڵەی تاالسیمای کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221414061084
ساڵی  1995دامەزراوە و بارەگای سەرەکی لەشاری هەولێرە و لقیشی لەشارەکانی دهۆک و
سلێمانی و کەرکوک هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
تەندروستی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە758 :

کۆمەڵەی تەشکیالتی ئیجتیماعی کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=20090107151126986
(مەمدوح سەلیم ،ئەمیر عالی بەدرخان) لە ئەستەمبوڵ دایان مەزراند.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە759 :

کۆمەڵەی تەعالی ژنانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219212445864
لە ئەستەمبوڵ لە ساڵی ()1919دا دامەزراوە و ،ئامانجیان بەرەوپێش بردنی ژنانی کورد و ،دابین
کردنی ژیانێکی کۆمەاڵیەتی باش بووە بۆیان .هەروەها یارمەتیدانی هەتیو و بێوەژنی کورد لەوانەی کە
تووشی راپێچان و گواستنەوە بوون .دەستوری ئەو رێکخراوەی ژنانی کورد پێکهاتبوو لە ( )64بەند کە بە
گشتی جەختیان لە سەر رۆشنبیر کردن و مافەکانی ژنانی کورد دەکردوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە760 :

کۆمەڵەی تەعالی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219212221863
لە  2ی ئۆکتۆبەری 1908ز لەئەستەمبوڵ لەالیەن (ئەمین عالی بەدرخان ،شەریف پاشا ،شێخ
عبدولقادری شەمزینی ،داماد ئەحمد و زولکەفل پاشا) وە دامەزرا و ئاپریلی 1909ز کۆتایی پێهات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە761 :

کۆمەڵەی خاوەن کێڵگە پەلەوەرییەکانی کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=200901271139281175
لە ساڵی  2000لە شاری سلێمانی دامەزراوە و زۆربەی خاوەن کێڵگە پەلەوەرییەکان تێیدا ئەندامن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە762 :

کۆمەڵەی خوێندکارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003170945203976
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
خوێندکاران
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە763 :

کۆمەڵەی خۆشنووسانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125163927493
ساڵی  2002لە شاری سلێمانی دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە764 :

کۆمەڵەی خێرخوازی کوردی لوبنانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030714184121697
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە765 :

کۆمەڵەی خەمخۆرانی رانیە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010041109489775
لە ئاپریلی 2010دا دامەزراوە ،بۆ راپەراندنی ئیشوکارەکانی خەلکی رانیە و گەیاندنی گلەیی و
گازەندەی خەلک بە حکومەت و دەسەاڵت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە766 :

کۆمەڵەی خەڵک بۆ گەشەپێدان)(PDA
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261303031135
رێکخراوێکی ناحکومی سەربەخۆی قازانجنەویستە و لەبواری گەشەپێدانی
کۆمەڵدا کاردەکات ،دامەزراوە لەئەنجامی بەخۆماڵیکردنی چاالکییە
مەدەنییەکانی بەرنامەی گەشەپێدانی کۆمەڵ لەرێکخراوی فریاگوزاری گەلی
نەرویجی (NPA).
)(PDAکاردەکات لەبوارەکانی (گەنجان ،ژنان ،مافەکانی مرۆڤ ،ئازادی
رادەربڕینو بەشداری و گەشەپێدانی کەلتوور) ،لەساڵی 2004ـەوە دامەزراوە
و تائێستا زیاتر لەسەدان پرۆژەی کۆمەاڵیەتی و مەدەنی و بەهێزکردنی
توانایی پێشکەشکردووە بەرێکخراوە ناوخۆییەکان و دامەزراوەکانی حکومەتی
هەرێمی کوردستان عێراق.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەروەردەیی
رێکخراو:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە767 :

کۆمەڵەی دارکەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008271642004950
لە کۆڕی خەباتدا بووین ،کە لە ساڵی ( )1937لە الیەن کۆمەڵە الوێکی قوتابیانی کورد بە نهێنی لە
(قوتابخانەی سانەوی مەرکەزی کەرکووک) دامەزرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کەرکوک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە768 :

کۆمەڵەی دوانزە سوارەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101216565262329
لە ساڵی  2009دامەزراوە و ئامانج لەو کۆمەڵەیە زیندوکردنەوەی  12سوارەی
کوردستان و گرنگی ئەسپە لە ژیانی مرۆڤدا.
سەرچاوە :ماکوان عێزەت /پ .ف
فۆتۆ :پەسار فایەق
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە769 :

کۆمەڵەی دۆستایەتی ئیتاڵی – کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201104142050165648
3
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە770 :

کۆمەڵەی دۆستایەتی ئەمریکا و کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112919345611096
Kurdish American Friendship Coalition
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە771 :

کۆمەڵەی دۆستایەتی ئەمەریکا-کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201103241316385066
4
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە772 :
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کۆمەڵەی دۆستایەتی کوردستان  -ئیسرائیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111610395910738
הבינלאומי כורדיסטן  -ישראל אגודת הידידות
הידידות
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە773 :

کۆمەڵەی دۆستایەتیی کوردی لوبنانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903030950221525
کۆمەڵەیەکی کەلتوری و دۆستایەتیی سەربەخۆیە و لە ساڵی 2007دا لە هەولێر دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دۆستایەتی
رێکخراو:
لوبنان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە774 :

کۆمەڵەی رووناکبیری گەشەپێدانی کۆمەاڵیەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901280840561199
لەساڵی  2004لەشاری کەرکوک دامەزراوه.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە775 :

کۆمەڵەی رۆژ بۆخزمەتکردنی هاندیکاپ لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201007261248594562
رێکخراوێکی تایبەتە بەتوێژی کەمئەندامان بەتایبەتی ئەوانەی دەست و قاچیان نیە و لەساڵی 1993
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دامەزراوە و  12لقی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مرۆڤایەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە776 :

کۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی وەرزشی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260955161119
لە  2006-7-12دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە777 :

کۆمەڵەی رۆژنامەنووسانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092313120461834
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە778 :

کۆمەڵەی رۆشنبیرانی پێشکەوتنخوازی شەقالوە
http://www.kurdipedia.org/?q=200910231642192106
لە ساڵی  2000دامەزراوە.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە779 :

کۆمەڵەی رۆشنبیری مێژوویی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271124141170
لە ساڵی  2006دامەزراوە و لکی سەرەکی لە شاری هەولێرە و سەدان ئەندامی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە780 :

کۆمەڵەی زامی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201305072101517865
1
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە781 :

کۆمەڵەی زانستیی کوردان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126162145537
لە24ی شوباتی  1926و لەشاری سلێمانی دامەزراوە .لەئامانجەدیارەکانی ئەو کۆمەڵەیەپێشخستنی
ئاستی خۆێندەواری و رۆشنبیری کۆمەڵگەی کوردستان و نەهێشتنی نەخوێندەواری بووە.
هەرلەو پێناوەدا کۆمەڵەکەقوتابخانەی زانستی ئێوارانی کردۆتەوەوەو زەمینەی خۆش کردوەبۆ ئەو
کەسانەی کەپێشتر نەیانتوانیوەبچنەقوتابخانەوە ،لەو رێگەیەشەوەهەزارن کەسی لەتاریکی
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نەخۆێندەواری و نەزانین رزگار کردووەو ،لەو قوتابخانەیەدا فێری نوسین و خوێندنی کوردی بوون،
کۆمەڵەی زانستی کوردان تا ساڵی  1938لەخزمەتکردن بەردەوام بووە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە782 :

کۆمەڵەی زیندانیە سیاسیەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291305571229
ساڵی  1993لە سلێمانی دامەزراوە  ،و زیاتر لە  1500ئەندامی هەیە وئەندامەکانی لەو کوردانە
پێکهاتوون کە لە زیندانەکانی رژێمی پێشودا بۆ ماوەی جیاجیا و بەهۆی بیروباوەڕی سیاسییەوە
زیندانی کراون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە783 :

کۆمەڵەی ژنانی رۆژهەاڵت
http://www.kurdipedia.org/?q=201103102207231987
6
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە784 :

کۆمەڵەی ژنانی کورد لە فیناڵند
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221190811898
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لە شاری ئێسپۆ ،لە ساڵی 2004وە دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە785 :

کۆمەڵەی ژنانی کوردی فەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050315500257254
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە786 :

کۆمەڵەی ژینی کوردستان بۆ پەککەوتوانی دەست و پێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052001192083004
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە787 :

کۆمەڵەی ژێدەرکراوەی کورد  -کۆسک
http://www.kurdipedia.org/?q=201002251435183721
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Kurds Open Source Community – KOSCکۆمەڵەیەکی خۆبەخشە گرنگی
ئەدات بە بواری ژێدەرکراوە بە زمانی کوردی .لەڕێگەی ماڵپەرەکەیانە هەوڵ
دەدەن هۆشیاریی بدرێت لەسەر گرنگی ژێدەرکراوە و پرۆژەکانی .ساڵی
 1999دامەزراوە.
ئامانجەکانی کۆسک:
داخوازی بەکارهێنانی ژێدەرکراوە بۆ هەموو دەزگا و دامەزراوە حکومیی و
تایبەتییەکان.
داخوازی پشتیوانی کردنی پرۆژەکانی ژێدەرکراوە بۆ کورد و ،وتووێژکردن
لەسەریان.
هەمائاهەنگی کردنی دامەزراوە و رێکخراوەکانی تر کە هاومەبستن لەم
بوارەدا .دروستکردنی پردێکی پەیوەندی لەگەڵ دامەزراوە و رێکخراوەکانی
ئەم بوارە بۆ بەشداریکردنی کورد و چەسپاندنی زمانی کوردی.
شیکردنەوەی نەرمەکااڵ خۆڕاییەکان  free softwareو ژێدەرکراوەکان
opensourceبە زمانی کوردی.
بەستنی کۆڕ و کۆبوونەوەی رێکخراو بۆ ناساندنی پرۆژەکانی ژێدەرکراوە و
راژەیان لە زمانی کوردیدا.
پێدانی زانیاریی لەسەر بایەخ و کردەکانی ژێدەرکراوە بۆ کورد.
هاوکاریی کردن و پەرەپێدانی نەرمەکااڵ سەربەستەکان و دروستکردنی پردی
پەیوەندی لەگەڵ هاوبیران لەم بوارەدا.
هەستان بەوەاڵمدانەوەی پرسی بەکاربردنی ژێدەرکراوە بۆ تاکی کورد.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە788 :

کۆمەڵەی سودی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120120375111173
دیموکراسی داوای خەڵکی کوردستان و جواڵنەوەی سیاسی بوو ،ئەم
چەمکە وەک دروشمی خەبات بەکار دەهێنرا ،بو نەهێشتنی چەوساندنەوەی
رژێمێ دەسەالتدار لە سەر کوردستان و لە ناوبردنی هەستی جیاوازی
نەتەوایەتی ،بەاڵم لە بەر هوکارە ناوخۆی و دەرەکیەکان دیموکراسی بە
رێگایەکی دروست لە بواری جێبەجێکردندا بە کار نەهێنرا ،چونکە رژێمەکانی
دەوروبەری کوردستان و داگیرکەریی دووربوون لە پرێنسیبەکانی
دیموکراسی،وە لە الیەکی تریشەوە هێشتا روشنبیری دیموکراسی باڵو
نەببو .
هەروەها زۆرینەی خەڵکی کوردستان لە ژێر سێبەری ئەو رژێمانە دا بوون،
تەنها ئەو ناوچانەی کە دەکەوتنە ژێر دەسەاڵتی شورەشیش دیموکراسی
تێیدا پەیرەو نە دەکرا ،چونکە ئەو دەسەالتە بە بەردەوامی لە ژێر فشار و
هێرشی چەکداری رژێمدا بوون ،دەرفەتیان بو نە دەرەخسا حکومرانی خویان
بگێرن ،بەڵکو ئەرکی سەرەکی بەرگیریکردنبوو لە هێرشە چەکداردیەکان،
هەروەها ژمارەی ئەو خەلکەی دەکەوتنە ژێر دەسەاڵتی شورش کەم بوون.
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ئەمە لە الیەک و لە الیەکی تر دەسەالتی شورش داخبار بوو بە سیستەمی
کومەالیەتی ئەو سەردەمە کە هوزگەری بوو .
بویە هۆشیاری دیموکراسی پاشگۆێ خرابوو ،ئەگەر سەرکردایەتی
باوەری بە پرەنسیپەکانی دیموکراسی
جوالنەوەی نەتەوایەتی تارادەیەک
ِ
هەیبوایەش ،بەالم دیسانەوە پەیرەوکردنی بە تەگەرە بوو ،چونکە ئەوان
خۆیان بە پێویست و زەرورەتی خەبات دەزانی کە ئەمەش لە واقعدا شتێکی
راست بوو ،لە قوناغەکانی تری جواڵنەوەی رزگاریدا دەرکەوتنی فکر و
ئایدولوژیای جیاواز بوو بە ئەگەری شەر و پێکدادانی ناوخویی و ئەمەش بووە
ئاستەنگێک لە بەردەم دیموکراسیدا .چونکە خاکێک کە دیموکراسی تێدا
پەیدا بێت و گەشە بکات پێویستی بە ئاشتی و ئارامی یە .هەرگیز لە ناو
ئاگری شەڕدا گەشە ناکات .
ئەمانە هەموویان ئەگەری ئەوەن کە گەشەکردن و وەرار بوونی
دیموکراسیەت لە والتەکەماندا بە شێوەیەکی هێدی و سەرخو بەرێوە بچێت .
بەڵێ بە بۆچوونی ئێمە فاکتەری هەرە گەورە بو پەیدابوونی
دیموکراسیەتێکی بە هێز کومەڵگا بۆ خویەتی ،هەروەها کومەڵگا بۆ خۆی
فاکتەری سەرەکیە بو جێبەجێکردنی دیموکراسیەت ،ئەویش بە رێگای
هۆشیاری دیموکراسی لە ناو تاکەکانی کومەڵگادا .بە رای ئێمە ئەو
دەسەالتەی بە تەنها بروای بە دیموکراسیەت هەبێت بێ ئەوەی کومەڵگا
پەروەردە کرابێت لە سەر بنەماکانی دیموکراسی و بڕوایان پێبێت ناتوانێت لە
پەیرەوکردنی دیموکراسیەتدا سەرکەوتوو بێت .چونکە دەسەالتی
دیموکراسی لە کۆمەڵگای دیموکراسیخواز لە دایک دەبێت ،و کۆمەڵگای
دیموکراسیخواز لە تاکە کەسانی ئازاد و دیموکراسیخواز پێک دێت ،هەبوونی
دادپەروەری بەندە بە هەبوونی دەرفەتی پەیرەوکردنی دیموکراسی ،تا کو لە
ئەنجامدا کۆمەڵگایەکی شارستانی لە سەر بنەمای پاراستنی
بەرژەوەندیەکان لە چوارچێوەی گرێبەستی کۆمەاڵیەتیدا بئافرێندرێت.
بۆ باڵوکردنەوەی تێگەیشتنی دیموکراسی لە ناو کۆمەڵگادا وە هەوڵدان لە
پێناو دروستکردنی کۆمەڵگایەکی دیموکراسی ،کۆمەڵەی سوسیالدیموکرات
(سودی) لە روژی  2009/9/9بە بیر و توانای کۆمەڵێک گەنجی روشنبیر
دامەزراندنی خوی بو جێبەجێکردنی ئەرکە پیروزەکان راگەیاند.
کۆمەڵەی(سودی) بە هەموو ئامرازێکی ئاشتی و روشنبیری خەبات دەکات
بۆ باڵوکردنەوەی بیر و باوەر و بەهاکانی دیموکراسی و ئاوادانکردنی
کۆمەڵگایەک تێیدا هەموو مافەکانی مروڤ پارێزراو بن وە لە سەر بناغەی
هەبوونی ئازادی و یەکسانی ؛کۆمەڵگایەکی هەرەوەرزی پەیدا بێت و
تاکەکانی خویان بە ئازاد و یەکسان بزانن.
بۆ پەیدا کردنی کۆمەڵگای دیموکراسی پێویستە هەموو تاکێک تێدا ئازاد بێت
و دەرفەتی گەشەکردن بۆ برەخسێت و خویان بتوانن چارەنووسی خویان
دەستنیشان بکەن تا کو لە ئەنجامدا بتوانن بە شێوەیەکی کرداری کاریگەری
خویان لە سەر کۆمەڵگا هەبێت .
بە بڕوای ئێمە ئازادی ئەوەیە کە مروڤ لە هەر کۆت و بەندێک رزگار بێت و
هیچ گوشار و چەوساندنەوەیەکی دەرەکی لە سەر نە مینێت ،دەبێت لە ژیار
و پاشەروژی خوی دڵنیا بێت هەروەها رزگار بێت لە ترس و برس و نەزانین ،بە
ئازادانە بەشداری لە دروستکردنی بریارداندا بکات ،بتوانێت بە سەربەستی
خوی پێش بخات و هەست بە ئاسایش و ئارامی بکات لە ناو کۆمەڵگادا .وە
ژیار و چارەنووسی تایبەتی خۆی ئاراستە بکات و بەرێوە ببات.
مرۆڤ بونەوەرێکی کۆمەاڵیەتییە ،لە گەل خەڵکی تردا تێکەالو دەبێت و گەشە
بە پەیوەندیەکانی خوی دەدات ،توری هاوکاری دروست دەکات و دەتوانێت
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گەلێک رەگەزی خوشی و بەختەوەری خۆی لە چوارچێوەی هاوکاری لە گەل
ئەوانی تردا بدۆزێتەوە .بۆیە بۆ دۆزینەوەی رێگاچارەی پێکەوە ژیان و پاراستنی
بەرژەوەندییە گشتییەکان و دابیندکردنی دەرفەتی ژیان بۆ تاکە کەس؛ ئازادی
و دادپەروەری کۆمەاڵیەتی لە پێویستیە زەروریەکانن .
باشترین کۆمەڵگا ئەوەیە کە لە سەر بنەمای رێزگرتن و هاوکاری ئاوەدان
بکرێت ،چونکە هەموو ئەندامەکانی پێویستیان بە یەکتر هەیە .دروستکردنی
پردی رێزگرتن و پاراستنی بەرژوەندە گشتیەکان و راگرتنی هاوسەنگی
کۆمەڵگا بە هاوکاری و یەکگرتن دەکرێت .هاوکاری ئەوە نیە مروڤ لە بەر
کۆمەڵ نەتوانێت خۆی بەرەو پێش ببات و سەرکەوتن لە دەست بدات .بەڵکو
هاوکاری مروڤ دوور دەخات لە چەوساندنەوەی خەڵکی تر و بەکاریان
ناهێنێت لە پێناو بەرژەوەندیە تایبەتیەکانی خۆی .بۆیە دەبێت دەسەاڵت لە
پێکهاتە کۆمەاڵیەتییەکان لە دایک ببێت .
نابێت بە هیچ جورێک بەرژوەندیە ئابوریەکان ببێن بە تەگەرە و رێگر لە بەردەم
دیموکراسیدا ،بەاڵم بە پێچەوانەوە پێویستە دیموکراسیەت مەرج بۆ
جوالنەوەی ئابوری دابنێت و سنوری هێزی بازار دەستنیشان بکات .
بۆ دروستکردنی کۆمەڵگایەکی دیموکراسی پێویستە دیموکراسیەت بە
ئامرازە جیاوازەکان و لە هەموو ئاستێکدا بە کاربهێنرێت.تاکو کۆمەڵگایەکی
سیستەماتیک و رێک و پێک بئافرێندڕێت و تێیدا دەرفەت بو هەمووان وەکو
هاواڵتی و وەکو تاک برەخسێت بو گێرانی روڵی کاریگەری خۆی و
بەشداریکرن لە بەرەو پێشبردنی کۆمەڵگادا و هەروەها لە بواری کۆمەاڵیەتی
و ژیانی روژانە دا.
ئێمە خەبات دەکەین بۆ رەخساندنی زەمینەیەکی هزری تاکو سیستەمێکی
ئابووری پەیدا ببێت و تێیدا هەموو مرۆڤێک وەکو هاواڵتی و بەرهەمهێنەر و
بەکاربەر توانای کارتێکردنی لە سەر ئامانجەکانی بەرهەمهێنان و دادپەروەری
دابەشکردنی ئەنجامی بەرهەمدا هەبێت .
کۆمهڵەی سودی داوا دەکات بەهاکانی دیموکراسیەت ببێتە تەونی چنینی
پەیوەندی تاکە کەس بە یەکترەوە لە ناو کۆمەڵگادا .
ئامانجمان پەیدابوونی کۆمەڵگایەکە جیاوازی ژێر و ژووری تێیدا
نەبێت،کۆمەڵگایەک جیاوازی چینایەتی تێدا نەمینێت ،جیاوازی بەهای مروڤ
لە نێوان دەولەمەند و هەژاردا نەبێت .جیاوازی لە سەر بنەمای رەگەزی،
ئەتنی ،ئاینی ،نەتەوەی و رەنگ نەبێت .
کۆمەڵگایەکی بێ فەرق و جیاوازی بێت ،هەر کەسێک تێیدا جێگا و رێزی
خوی هەبێت ،هەمووان بە یەک نرخ و بەها و ماف بن .مندال لە سەر بنەمای
ئازادی و سەربەخۆی بنیات بنرێت و پەروەردە بکرێت ،هەموو کەسێک بتوانێت
ژیانی تایبەتی خۆی بە هاوکاری لە گەل کەسانی تردا لە ژێر بەهاکانی
یەکسانی و هەرەوەرزی لە پێناو بەرژەوەندییەکانی خۆی لە چوارچێوەی
بەرژەوەندییە گشتییەکان و خزمەتکردنی کۆمەڵگا دا بەرێوە ببات .
بۆ ئافراندنی کۆمەڵگایەکی ئازاد و خۆشگوزەران ،بەو پەری باوەریمان بە
یەکسانی و رێزگرتن ،بە گیانی برایەتی و لێبوردەیی و پاراستنی رەوشی
ئاسایش و ئارامی هەۆڵ و خەباتمان بەردەوام دەبێت،هێزی سەرەکی
کارکردن و خەباتمان لە ئەمرو و دواروژیش هەر بەهاکانی مروڤایەتییە.
"باوەڕی ئێمە"
لە قواڵی باوەڕی ئێمە بە ئازادی و دادپەروەری و هاوکاری و هێزی کۆمەڵگای
دیموکراسی و هەۆڵدانمان بو ئاوەنداکردنی،بەرەنگاری هەموو کوسپ و
تەگەرەیەکی نیشتیمانی و نێو دەولەتی دەکەین .
– 1ئازادی : -
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مروڤ بە پێی ئاستی هۆشیاری خۆی بە بەها و نرخی ئازادی بە هەموو
توانایێک خەبات دەکات بۆ ئەوەی ئازادی بە دەست بهێنێت و ببەخشێت.
چونکە مروڤی ئازاد دەتوانێت ئازادی بدات ،کەسێ بڕوای بە ئازادی نەبێت لە
الی دەرونییەوە خۆ بە هەڕەشەلێکەر و دیلی روژگار دادەنێت و بو
رەواندنەوەی ئەو هەستە هەۆڵ دەدات خەڵکی دەوروبەری خۆی
بچەوسێنێتەوەو و کوێلەی بکات.
بۆیە بۆ پەیداکردنی ئازادی پێویستمان بە هۆشیاری و البردنی تەگەرەکان
هەیە .ئەوانەی وەکو (نەزانین ،چەوساندنی دەرەکی ،ترس ،برس ،نەبوونی
ئارامی و ئاسایش ).
بە بڕوای ئێمە چەمکی ئازادی ئەوەیە کە مرۆڤ لە هەموو گوشار و
چەوساندنەوەیەکی دەرەکی رزگار بێت.
هەروەها لە ترس و برس و نەزانین تاکو بتوانێت بە سەر بڵندی بەشداری لە
بنیاتنانی کۆمەڵگادا بکات و گەشە بە خۆی بدات و ژیان و پاشەروژی تایبەتی
خۆی ئاراستە بکات .ئازادییە مەدەنییەکان ،مافە سیاسییەکان وەکو
یەکسانی لە مافی هەڵبژاردندا و ئازادی بیرکردنەوە و پەرستن و ئازادی
رادەربرین لە بیر و بوچوونەکانی خۆی و ئازادی کۆبونەوە .ئەمانە هەمووان
مەرجی سەرەکی و پێویستن بۆ ئازادی گشتی.
بەشداریکردن لە ئاوەندانکردن و بەرەو پیشبردنی کۆمەڵگا و ئاراستەکردنی
بەرەو ئاراستەی راست بە مرۆڤی ئازاد و خاوەن بیری جوان دەکرێت .بەو
مروڤانە دەکرێت کە دەتوانن بەرگری لە مێشکی خۆیان بکەن لە چوارچێوەی
پاراستن و رێزگرتنی مێشکی بەرامبەر دا.
دیسان بە بروای ئێمە هەبوونی جیاوازی ئابوری و کۆمەاڵیەتی هۆکارن بو
پەیدابوونەوەی جیاوازی لە توانای بەکارهێنان و جێبەجێکردنی ئەم ماف و
ئازادیانەدا .تاک بە شێوەیەکی راست و دروست ناتوانێت زاڵ بێت لە سەر
رەوشی ژیانی تایبەتی خۆی .بۆیە بە بۆچوونی ئێمە ئازادی تەواو بو
گەشەکردن و بەشداریکردن پێویستە مرۆڤ رزگار بێت لە کلکایەتی ئابوری و
کۆمەالیەتی و رۆشنبیری هەروەها رزگار بێت لە ئەو دەسەالتەی ئابوری کە
لە دەرەوەی چوارچێوەی دیموکراسیدا بەکار دەهێنرێت .بۆیە دەڵێن پێویستە
قەوارەی سیاسی بەرێوەبەری کۆمەڵگا بە شێوازی دەستوری و
سیستەماتیکی کار بکات و شەفافیەت و هەموو ئازادیە گشتییەکان و مافی
سیاسی بو تاکە کەس بەرقەرار بێت بۆ ئەوەی بەبێ جیاوازی کۆمەاڵیەتی وە
لە ژێر چەتری یەکسانیدا هەر تاکێک بتوانێت بەرەو پێش بڕوات و بەشداری لە
چاالکیە کۆمەاڵیەتیەکاندا بکات و ببێت بەشێک لە بەرژەوەندی گشتی.
لە کونەوە هەوڵدان بو کوێلەکردنی خەڵک هەیە و تا ئێستاش بە شێوازی
هاوچەرخ بەردەوامە،بۆیە لە پێناو جیهانێکی ئازاد و دوور لە مەترسی ،بەم
دروشمە روشنبیری ئازادی باڵو دەکەینەوە "کەسی ئازاد مروڤ ئازاد دەکات و
ئەوانەی کوێلە کوێالیەتی دروست دەکەن ".
– 2دادپەروەری کۆمەاڵیەتی : -
بە کرانەوەی دەرگای دیموکراسیەت و لە ناوچوونی سیستەمی دیکتاتۆری،
بواری دەولەمەندبوون بو زور کەس لە واڵتی ئێمە دا رەخسا .لە تێنووی
ئازادی و سەختی حکومرانی کۆن ئیتر بە ناوی بازاری ئازاد و
دیموکراسیەتەوە جیاوازی گەورە لە نێوان داهاتی هەندێک کەس و زوربەی
هاواڵتیاندا دروست بوو.
گەندەڵی ئیداری و نەبوونی شەفافیەت و نەبوونی هۆشیاری یاسایی
هۆکارن بو جیاوازی داهات و دۆزینەوەی هەڵی کار ،لە مەوە هەندێک کەس
لە کۆمەڵگای ئێمەدا توانیان لە ماوەیەکی کورتدا بازنەی هەژاری ببەزێنن و
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بازدەن بو بازنەی دەوڵەمەندی چاوەڕوان نەکراو ،جیاوازی رۆژ لە دوای رۆژ
پانتایی فراوانتر دەگرێت .بە شێوەیەک هەژاری بەرچاو دەبێت و جیاوازییە
کۆمەاڵیەتی دیار دەبن ،لە کاتێک هەندێک دەتوانن داواکاری ژیانیان بە دەست
بێنن بەاڵم هێشتا ژمارەیەکی زور لە خەلک هەست بە پشگوێ خستن
دەکەن و بەو شێوەیە بیر دەکەنەوە کە سود لە بازاری کار وەرناگرن .
راستە هێشتا دیموکراسیەت لە هەنگاوە سەرەتایەکانیدایە بەاڵم بە
بۆچوونی ئێمە پێویستە ببێت بەربەست لە بەر سنگی قورخکردن و کولبەی
بەرژەوەندی سەرمایەداریدا ئەوانەی دەبنە هەرەشە و گوشار لە سەر
پەیرەوکردن و جێبەجێکردنی دیموکراسیەتدا .
هەروەها پێویستە بەرەنگاری هەموو بیر و جوالنەوەیەکی رەگەز پەرستی
بەرتەسک و باوەڕە کونەپەرستەکان بکات .
لە بەر هەبوونی ئەم جیاوازیانە وێنەی رکابەری لە نێوان بەرژەوەندی
جەماوەری و سەرمایەداریدا ئاشکرا دەبێت ،بەهاکانی کۆمەاڵیەتی لە نێوان
هاواڵتیاندا بە شێوازی جیاواز دەبینرێت ،ئیتر هەستکردن بە بوونی جیاوازی
روو لە زیاد بوون دەکات و کومەلگا بەرەو پچراندن دەبات .هەستی نەبوونی
دادوەری و هاواڵتیبوون لە الیەن تاکە کەس بەرەو سەرەوە دەڕوات .
نە تەنها دەست رۆیشتووی ئابووری ؛هەژاری و جێگای کەم لە ناو کۆمەڵگادا
دروست دەکات ،بەلکو هۆکاری تریش هەن وەکو جیاوازی ژن و پیاو و
چەوساندنەوەی ژنان لە ناو کۆمەڵگادا وە هەروەها چەوساندنەوە بەهوی
جیاوازی بیر و ئینتیمای حزبیش هوکاری گەورەن بو پەیدابوونی جیاوازی
کۆمەاڵیەتی و کەمکردنەوەی هەڵی کار و بە دەستخستنی داهات تا ئەو
رادەیەی زورێک لە ناو قەوارەی نیشتیمانیدا هەست بە بوونیان ناکەن وەکو
هاواڵتی و پەیوەندیەکانیان لە گەل واڵتدا الواز دەبێت .
ئەمانە هۆکارن کە جیاوازی لە سەر ئاستی کۆمەاڵیەتی پەیدا ببێت و
روشنبیری دیموکراسی یە تەواوی جێبەجێ نەبێت ،لە کۆتایدا ببێتە
ئاستەنگ لە رێگای دیموکراسیەتدا .چونکە دیموکراسی بێ هوشیاری تەنها
ناوێکی بێ ناوەڕۆکە.
بۆیە بە بۆچوونی ئێمە بو چارەسەری ئەم رەوشەی کۆمەاڵیەتی پێویستی بە
دادپەروەری کۆمهاڵیەتی هەیە و پرێنسیبی یەکسانی لە بەها و ماف و
کەرامەتدا بو هەموو تاکە کەسێک پەیرەو بکرێت و هەر کەسێک وەکو ئەوانی
تر مافی بەرێوەبردنی ژیان و کارتێکردنی لە ناو کۆمەڵگادا هەبێت .
ئێمە ناڵێین یەکسانی ئەوەیە کە هەموو کەس وەکو یەک بە هەمان شێوازی
ژیان بژین ،یان بە قەد یەک داهاتیان هەبێت ،بەڵکو بە پێچەوانە داوامان
ئەوەیە کە خەڵک وەکو یەک لە کارەکانی خۆیاندا بۆ بەرەو پێشبردنی
ئارەزوویان ئازاد بن بێ ئەوەی خەڵکانی تر کارتێکردنیان لە سەر نەخش
کردنی ژیانیاندا هەبێت ،بێ ئەوەی لە بەر حەز و ئارەزووەکانی هەرەشەی
لێ بکرێت یان پشگوێ بخرێ لە رووی کۆمەاڵیەتیەوە .
یەکسانی شێوازی جیاواز دروست دەکات ،ئەو جیاوازییە وەکو جیاوازی
کۆمەاڵیەتی نیە ،بەڵکو پێچەوانەی ئەوەیە،بە بڕوای ئێمە ئەگەر یەکسانی
نەبێت ئازادی بە دەست نایەت،چونکە ئەگەر جیاوازی لە سەر کەسێک
بسەپێنرێت وە بە چاوێکی جیاواز سەیر بکرێ ئەمە بە شێوەیەکی
ئوتوماتیکی دەبێتە هۆی کەمکردنی ئازادی ئەو و ناتوانێت لە سەر ژیانی
خۆیدا زاڵ بێت.
بۆیە بو جێبەجێکردنی دادپەروەری کۆمەاڵیەتی ئێمە دابینکردنی یەکسانی لە
بواری کار دا بۆ هەمووان داوا دەکەین،هەروەها هەموو پێداویستیەکی گرنگ
بە شێوەیەکی دادپەروەری دابینبکرێن و دابەش بکرێت وەکو (پەروەردە ،زانین،
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رەخساندنی بواری روشنبیری و هیزی ئابووری و یەکسانبوونیان لە بەردەم
یاسا دا) ،تا دەرفەت و ماف بۆ هەمووان هەبێت لە پێناو بەشداریکردن و
گەشە کردندا.
– 3هاوکاری : -
بۆ درێژەدان بە ژیانی خۆی لە ناو کۆمەڵگادا مرۆڤ پێویستی بە کەسانی تر
هەیە .
پەیوەندییەکانمان وەکو مرۆڤ لە گەل یەکتردا دەبێتە هوی گەشەکردن و
پێشەوە چوونی سوز و بیرمان .لە ئەنجامی هاوکاری لە نێوان مروڤ دا
کومەلگا ئاوەدان دەبێت و رەوشی تاکە کەس لە ناو دا دیار دەبێت .
پاڵپشتی و هاوکاری دوو الیەنی لە نێوان تاکە کەس لە کۆمەڵگادا دەبێت
هۆی پەیدا بوونی رێز و ستایش کە ئەمەش دەبێتە هۆکاری دروستبوونی
هاوکاری و بەردەوامبوونی ،ئەو هەواڵنەی لە پێناو دادوەریدا دەدرێن بە
پاڵپشتی هاوکاری زیاتر گەرم و گوڕ دەبێت و بە ئامانجیان دەگەن .
هاوکاری بنەمایەکە لە بنەماکانی پەیوەندی کۆمەاڵیەتی و پێکەوە ژیان و
ئارامی .ئاسایش و پێکەوە ژیان پەیدا نابێت ئەگەر بە رێگای باوەڕی دوو الیەنە
نەبێت .
ئەگەر پردی باوەری و حەزی پێکەوەژیان لە سەر ئەساسی حەزکردن و
خوشەویستی بێت لە نیوان تاکەکاندا ،ئەوا رێژەی چاوسوری و دووبەرەکی
لە نێوانیاندا کەم دەبێتەوە .
ئەو هاوکارییەی کە داوا دەکەین لە ناو کۆمەڵگادا هەبێت ئەوەیە کە هەر
تاکێکی کۆمەڵگا بە قەد توانای خۆی بەشداری لە کارکردن و دروستکردنی
ژیانی کۆمەاڵیەتیدا بکات و بەرپرسیارەتی هەلبگرێت .
هەر هاواڵتیەک لە ناو قەوارەی کۆمەڵگا و نیشتیماندا هەست بە
دەستەبەری ژیانی خۆی بکات ،بە پێی سیستەمێکی پێشکەوتوو و
بەرنامەی حکومەت دەستی یەکتر بگرن و یەکتر بە خێوبکەن لە کاتی
نەخوشیدا یان لە کارکەوتندا یان بێکاریدا ،یان لە کاتی بە سااڵچووندا .
دیسان لە چوار چێوەی واڵتدا هەر تاکێک مافی خوێندن و چارەسەری و
چاودێری تەندروستی هەبێت.بێ منەت ئەم مافانە وەربگرێت .لە هەمان
کاتدا بە هەمان گیان بەشداری لە بوون و پەیدا کردنی بنەمایە ماددیەکاندا
بکات بۆ پەیرەوکردنی ئەو سیستەمە بە رێگای دانی باجی بەرەو ژور تا کو
هەر هاواڵتییەک بتوانێت بەشداری لە ژیانی روشنبیری و پاراستنی مافی
رێزگرتنی ئەندامانی کۆمەڵگا بکات .
بە بڕوای ئێمە وەکو کۆمەڵەی(سودی) کۆمەڵگای دیموکراسی لە سەر
ئەساسی هەبوونی ئازادی و یەکسانی و هاوکاری دەکرێت دروست بکرێت
وە لە هەمان کاتدا کۆمەڵگای دیموکراسی بە تەنها دەتوانێت ئازادی و
یەکسانی و هاوکاری بە شێوەی راست و دروست دابین بکات .ئێمە
دیموکراسیەت بە ئەساس و بنەمای فەلسەفەی کۆمەاڵیەتی دەزانین،
پێویستە هەموو بوارەکانی ژیان لە رووی سیاسی ،ئابووری ،کۆمەاڵیەتی،
روشنبیری یە بەهاکانی دیموکراسی تێر بکرێن .
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کۆمەڵەی سودی
کوردستان) سەبارەت بە (کۆمەڵەی سودی کوردستان) لە2010-12-1 :
13:54:48
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە789 :

کۆمەڵەی سوودی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008250915374902
کۆمەڵێکی مەدەنی یە لە روژی  2009/9/9هاتووە دامەزراندن لە الیەن هژمارەیەکی گەنجانی
شارەکانی دهوک و زاخو ،مەبەست لە دامەزرندنی ئەم رێکخراوە الدانی نایەکسانی یە لە نێو
چینەکانی ئابوری (دەولەمەند و هەژار)ەکان.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید) سەبارەت بە (کۆمەڵەی سوودی
کوردستان) لە2:15:17 2010-8-25 :
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە790 :

کۆمەڵەی سەالمەتی هاتوچۆ لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261025104921
رێکخراوێکی خۆبەخشی دیموکراتیە لە ساڵی( )2007دامەزراوە کاردەکات بۆ
سەالمەتی هاواڵتیان لە هاتوچۆدا .ئۆفیسی سەرەکی لە شاری سلێمانی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چاوی خەڵک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە791 :

کۆمەڵەی فریاکەوتنی ئاوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=201003102252553879
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لەساڵی ( )2004لە کەرکوک دامەزراوە ،ئەندامانی دامەزرێنەری بریتی بوون
لە (رزگار عەلی ،گەالوێژ جەباری ،سوارە کەمال ،بەهمەن حسێن و
کۆمەڵێکی تر) .لەسەرەتای دامەزراندنیاندا کۆمەکی ئاوارە گەڕاوەکانیان کردوە
و بۆ هەر خێزانێک کە گەڕاوەتەوە ( )3هەزار دۆالریان پێداون .
سەرچاوە :بارام سوبحی  -ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خێرخواز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە792 :

کۆمەڵەی قوربانیانی کیمیابارانی هەڵەبجە
http://www.kurdipedia.org/?q=20090106143752980
رێکخراوێکی پیشەیی سەربەخۆیە و بۆ داکۆکیکردن لەمافەکانی کەسوکاری
شەهیدان و قوربانیانی کیایابارانی هەلەبجە لەساڵی 1992دا دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە793 :

کۆمەڵەی قەاڵچۆکردنی مادەهۆشبەرەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003221528364018
لە رێکەوتی  2009 /5/5مۆڵەتی یاسایی لە وەزارەتی ناوخۆی حکومەتی
هەرێمی کوردستان وەرگرتوە ،ئەندامانی دامەزرێنەری لە پانزە کەس
پێکهاتوون و زیاتر لە  50ئەندامی هەیە کە سەرجەمیان بەشێوەی خۆبەخش
کار ئەکەن لەناو کۆمەڵەکەدا ،ئەندامەکانی لەم شوێنانەن :سلێمانی،
هەولێر ،دهۆک ،کەرکوک ،لەگەأل بەشێک لەقەزاو ناحیەکانی سەربەم
پارێزگایانە.
لەماوەی  4رۆژ پاش وەرگرتنی مۆڵەت ،دەستمان بەکار کردوەو ماوەی
دووهەفتەمان راگەیاند بۆ باڵو کردنەوەی وشیاری سەبارەت
بەمادەهۆشبەرەکان ،سەرەتا دەرکردنی راگەیاندنێک و چاپکردنی
پۆستەرێکی رەنگی بە قەبارەی ، A3پاشان دیاریکردنی چەند دروشم و
پەیامێک لە هۆشداری سەبارەت بەمادەهۆشبەرەکان بدەن و هاوکات
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هۆشیاریشیان بکاتەوە لەوبارەیەوە ،بەجۆرێک کەلەگەأل واقیعی کوردستان
بگونجێت و بە شێوازی واقیعی مامەڵە لەگەأل حاڵەتەکەدا بکات .ئینجا
باڵوکردنەوەی بەشێک لەو دروشم و زانیاریانە لە رۆژنامەکاندا و باڵوکردنەوەی
ئەوانیتر لە سایتەکاندا ،هاوکات بەشێکی زۆریش لە پۆستەرەکان
لەشوێنەگشتیەکان بەگشتی و ناوەندەکانی الوان بەتایبەت باڵو کرانەوە،
هەرلەپەیوەند بەم چاالکیانەوە چەندین چاوپێکەوتنی رۆژنامەوانی و لەگەأل
خۆمان وەک خاوەنانی هەڵمەتەکەو کەسانی پسپۆر و بەرپرسی دەزگاکانی
دەوڵەت لەوبارەیەوە .چاالکیەکان و دروشم و زانیاریەکان لە رۆژنامەی
(هاواڵتی ،رۆژنامە ،ئااڵی ئازادی) و لەسایەتەکانی وەک (دەنگەکان،
هاوپشتی ،ئەمڕۆ ،کوردستان نیوز ،هاواڵتی) باڵوکراوەنەتەوە ،رادیۆی نەواش
بەهەمان شێوە دروشمەکانی دەوتەوەو چاوپێکەوتن و بەرنامەی تایبەتیشی
لەوبارەیەوە ئەنجامداوە.
مانگی ئایار ،کەمپینێکمان کرد سەبارەت بە کاریگەرەیەکانی
مادەهۆشبەرەکان لەسەر کۆمەڵگاکان بەگشتی و دیوە دزێوەکانی لەڕووی
ئابوری و کۆمەاڵیەتی و سیاسی و فەرهەنگی و تەندروستیەوە ،کەتایبەت
بوو بە خۆێندکارانی دواناوەندی و پیشەییەکان ،ئەویش بەهاوکاری
بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی ئەنجامدرا .کە تیایدا چەندین
دواناوەندی و پیشەیی بەشداری ئەو کارەیان کرد ،هاوکات لەڕێگەی
داتاشۆوە فلیمی ئەو ئالودەبوانە نیشانداندران کەخۆیان باسی دەرو
مەینەتیەکانی ژیانیان ئەکەن و پەشیمان بوونەوە قسەی سەرەکی و
هاوبەشی نێوانیانە.
لەمانگی حوزەیران ،بەهەمان شێوە بۆ ساڵڕۆژی دژی مادەهۆشبەرکان کە
رۆژێکەو لەالیەن نەتەوەیەکگرتوەکانەوە دیاریکراوە ،مەراسمێکی جەماوەری
فراوانمان سازدا ،کە جگە لەبڕگەی جۆراوجۆری مەراسیم ،هاوکات
سمینارێکیش سەبارەت بە مادەهۆشبەرکان و کاریگەریان و الیەنە
سلبیەکانی ئەو دیاردانە لەرشووی دەورونیە کەلەالیەن پزیشکی ناسراوی
دەرونی د.نزار کە هاوکات جێگری سەرۆکی زانکۆی سلێمانیە .ئەم
چاالکیەش لە کەناڵی ئاسمانی نەورۆزەوە پەخشکرا .ئەمە جگە لە چەندین
چاوپێکەوتنی رۆژنامەوانی کە لەوبارەیەوە سازکران لەگەأل دەزگاکانی
راگەیاندنی کوردستانەوە.
لەسەرەتای ساڵی  2010ئامادەکاریمان کردوە بۆ ئەنجامدانی کۆنفرانسی
یەکەمی کۆمەڵەکەمان و توانیومانە زۆرترین ناوەندو دەزگای حکومکی و
رشێکخراوەی نێودەوڵەتی و ناوخۆیی لێ ئاگادار بکەینەوە ،سەرەنجام
لەڕۆژی  2010/1/29کۆنفرانسەکەشمان بەست ،کەنوێنەری سێ وەزارەتی
حکومەتی هەرێم (تەندروستی ،پەروەردە ،ئەوقاف) تیایدا وتاری وەزارەتی
خۆیان خوێندۆتەوەو نوێنەری چەند حزبێکی کوردستانی و نوێنەری یونامی و
پارێزگای سلێمانی و ٍرِِ ێکخراوی ناوخۆیی و نێودەوڵەتی و کەسایەتی
ناسراوی کوردستان تیایدا بەشدارییان کردوە .ئەمە جگە لەچەندین رێکخراوی
خاون قورسایی لەئاستی عێراق و چەندین کەسایەتی پسپۆڕ و ئەکادیمیش
بەشداربوون و لەوێ تەواوی قسەباسەکانی کۆنفرانسەکەش بۆ زمانی
عەرەبی وەرگێڕدراوە ،هاوکات هەڵبژاردنیش بەسەرپەرشتی دادوەر بووەو
نوێنەری یاسایش لەپارێزگا هاوکات لەگەأل دادوەر سەرپەرشتی
کۆنفرانسەکەیان کردوە.
دەنگدانەوەی کۆنفرانسەکەش لەئاستێکی فراواندا بوو ،کە هەرسێ میدیای
کوردی و کوردستانی ،لەگەأل عێراقی و عەرەبی ،وە چەندین دەزگای
نێودەوڵەتی بەزامانی ئینگلیزی راپۆرت و هەواڵی کۆنفرانسەکەیان
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باڵوکردەوە.
چەندین پرۆژەو کتێب و نامیلکەمان ئامادەکراون کەبەشێکیان وەرگێڕانن و
بەشەکەی تریان کاری پسپۆڕانی ناوخۆیین .کەتایبەتن بە مادەهۆشبەرەکان
و کاریگەرەیە خراپەکانی ،هەروەها چەندین وتارو بابەت و لێکۆڵینەوەمان
لەوبارەیەوە لە رۆژنامەکانی کوردستان و ماڵپەڕەکاندا باڵوکردۆتەوە .ئامارێکی
مەیدانیمان سەبارەت بە جۆری مادەکان هۆشبەرەکان و رێژەی بەکارهێنان و
بازرگانیکردن و دەستگیرکردن ئامادەکردوە ،کە سەرچاوەکەی هەر چوار
رۆژنامەی (خەبات ،کوردستانی نوێ ،هاواڵتی و ئاوێنە) ،هاوکات کاردەکەین
بۆ ئامادەکردنی ئامار لەسەر ئاستی عێراقیش .پەیوەندی بە رێکخراوەکان و
بەشداری لەچاالکی مەدەنی و کۆمەاڵیەتیەکان و بۆنەکان ئەکەین و بەو
ئیمکانیاتە بچوکەوە کە پشتئەستورە بە کاری خۆبەخشانە ،خۆشبەختانە
توانبومانە جێگەی خۆمان بکەینەوەو سەرنجی زۆرێک لە دەزگاکان و
رێکخراوەکان و خەڵک بەالی خۆمان راکێشین و لەپشتیوانی و هاوکاری
بێمەرجی ئەوان بەهرەمەند بین.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (زمناکۆ عەزیز) سەبارەت
بە (کۆمەڵەی قەاڵچۆکردنی مادەهۆشبەرەکان) لە14:34:28 2010-3-22 :
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە794 :

کۆمەڵەی مافناسانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070209471376873
ناوەندە گشتیەکەی لە شاری ئامەدە بەشێوەیەکی چاالک لەبواری حقووقەوە کارەکانی لەسەرجەم
شارەکانی باکووری کوردستان بەردەوام دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە795 :

کۆمەڵەی موحیبینی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20090107152151989
ساڵی 1912ز لەالیەن (نوری دەرسیمی)یەوە دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە796 :

کۆمەڵەی نووسەرانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201309060933158890
6
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە797 :

کۆمەڵەی نەتەوەی فۆلکلۆری کوردی لە هەرێمی کۆماری ئۆتۆنۆمی کەریم
لە واڵتی ئۆکراینا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041909124756758
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە798 :

کۆمەڵەی هاوبیرانی کوردایەتیKHK
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011721533386650
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە799 :

کۆمەڵەی هونەر و کلتوری تورکمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902081658411260
لە  2005/1/25بۆ خزمەتی هونەر و کلتوری تورکمانەکان و کارە هونەریەکانی هونەر مەندان لە شاری
هەولێر دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە800 :

کۆمەڵەی هونەری نوێی کورد لە لەندەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110908405210643
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە801 :

کۆمەڵەی هونەریی شەوچرا لەقەزای سۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101214390910018
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە802 :

کۆمەڵەی هونەرە جوانەکانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012091717021428857
کۆمەڵ وهونەرو وێژەی کورد ی لە ساڵی  1969وە ک کۆمەڵێکی خێر خوا و
بۆ سوودی گشتی کار دەکات لەسەر دەستی ئەم بەڕێزانە دامەزرا (جیهان
عومەر .محمود زێوەر .فایق نوری سعید .علی جۆاڵ .تەها خەلیل عبدالقادر
نوری .محمد سدیق .نوری وەشتی.جمال بەختیار .ئەمین میرزا کریم)
سەرەتا ناوی (کۆمەڵ وهونەرو وێژەی کورد ی) بووە کە لە ئەم بەشانە پێک
هاتبوو (شانۆ ،مۆسیقاو گۆرانی ،شێوەکار ،وێژە) وە بەردەوام بووە لە کاری
هونەری و چەند لقێکمان لە شارەکانی کوردستان و عیراق کردەوە وە ک
(لقی بەغداد و کرکوک وهەولێر) لە ساڵی  1975لقەکانی بەغداد و کرکوک
بە فەرمانی ڕژێم داخران .ساڵی  1980بەهۆی ئەوەی کە ڕژێمی بەعس
فشاری زۆری هێنا بۆ ئەوەی کە سەرجەم کارە ئەدەبیەکان پەیوەست بکات
بە مەرکەزەوە بچنە ناو نوسەرانی عیراقەوە هەر الیەنێک ئەوەی پەسەند نە
کردایە ڕوو بەڕوی داخستن دەبویەوە بۆیە ئەندامانی دەستەی بەڕێوەبەری
ئەو کات بیریان کردەوە کە لە ڕێگەی بەستنی کۆنفرانسێکەوە ناوی کۆمەڵ
بگۆڕن بۆ (کۆمەڵەی هونەرە جوانەکانی کورد  -مەڵبەندی گشتی سلێمانی)
و تایبەتی بکەن بە بواری هونەری کە چەند لقێکی ترمان کردەوە لە
شارەکانی (کۆیە ،ڕەواندوز ،دەربەندیخان ،چەمچەماڵ ،کەالر) کۆمەڵەکەمان
ئێستا لە سێ بەش پێک هاتووە (شانۆ ،شێوەکار،مۆزیک) کە خاوەنی
تەالرێکی شایستەین لە هۆڵی شانۆو ستۆدیۆی دەنگ و چەند ژوورێک پێک
هاتووە کە بە هەوڵ و ماندوو بوونی ئەندامان و پشتگیری خێرخواو حکومەتی
هەرێمی کوردستان و چەند الیەنێکی سیاسی و کەسایەتی کوردستان
دروست کراوە ،بە درێژایی ئەو ساالنەی تەمەنی توانراوە سەدان کاری
هونەری لە (شانۆ و دراماومۆزیک و شێوەکاری) وە ڕێکخەری چەندین
فیستڤالی سینەماو شانۆ و شێوەکاری بووە و کۆمەڵمان تاکە دەزگایە
کەپرۆژەی هونەری گەرۆکی لە  63شارۆچکەو گوندی سنوری سلێمانی
ئەنجامداوە بە سپۆنسەری رێکخراوێکی مرۆیی وە لە بواری ئەدەبیشدا
چەندین فیستڤاڵ و چاالکی ئەدەبی و بالوکراوەی هەبووە وەک فیستڤاڵی
پیرە مێرد ساڵی  1970وە مەراسیمی گواستنەوەی تەرمی نەجمەدین مەال
بۆ شاخی ئەزمڕ لەسەر وەسێتی خۆی وە لە ئێستادا کۆمەڵمان لە سەرجەم
بوارەکانی هونەر توانیویەتی بەشداری چەندەها فیستڤاڵی گەورەی جیهانی
بکات لە دەرەوەی هەرێمی کوردستان و عیراق و بەلێن ئەدەین کە بەردەوام
بین لە چاالکی یە هونەری یەکانمان بە مەبەستی گەشە کردنی هونەرو
کلتوری کوردی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن
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)(polaqasmnuri@yahoo.comسەبارەت بە (کۆمەڵەی هونەرە جوانەکانی
کورد) لە10:26:44 2014-10-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە803 :

کۆمەڵەی هێڤی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20090107151400988
ساڵی  1910لەالیەن (عومەری جمیل پاشا و فوادی تەمۆ بەگ) دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە804 :

کۆمەڵەی هەرەوەزی و ویستەمەنی مامۆستایانی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111312011710696
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مامۆستایان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە805 :

کۆمەڵەی ورەی هێزی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20090107150932985
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لە 1900ز لە ئەستەمبوڵ دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە806 :

کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111113443073650
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە807 :

کۆمەڵەی وەرگێڕکارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013040111172479032
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە808 :

کۆمەڵەی کارمەندانی کتێبخانەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271453531193
لە ساڵی 2005دا دامەزاوه ،سەدوهەشتا ئەندامی چاالکیان هەیە ،ئەو ئەندامانەی کە بەکردار لە ناو
کتێبخانەکاندان و خزمەت دەکەن ،ئەم کۆمەڵەیەش لەالیەن  22کەسەوە دامەزراوە کە لە
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کتێبخانەکاندان پێنج پۆستی بەریوەبەرایەتی و دوو پۆستی یەدەگیان هەیە ئەوانیش (سەرۆکی
کۆمەڵە ،جێگری سەرۆک،لێپرسراوی دارایی ،لێپرسراوی کارگێڕی ،لێپرسراوی راگەیاندنو پەیوەندی).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە809 :

کۆمەڵەی کاری دیموکراتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021022515933205
کۆمەلەی کاری دیموکراتی لە  2006-11-20دامەزراوە و مۆلەتی کارکردنی لە
حکومەتی ناوەندی و حکومەتی کوردستان هەیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە810 :

کۆمەڵەی کرێکارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112423351173872
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە811 :

کۆمەڵەی کورتەبااڵکانی دهۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=200910141106582086
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لەساڵی ()2002دا دامەزراوە و بارەگایەکی تایبەتی هەیە و خاوەنی سەدان ئەندامە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە812 :

کۆمەڵەی کورتەبااڵکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081230162507955
لە  1994/11/26دامەزراوە لەریگای وەزارەتی ناوەخۆی حکوومەتی هەریمی
کوردستان ،ژمارەی ەئندامانی بەگشتی ( )376ئەندامە بە هەردوو رەگەزەوە،
وەژمارەی ئەندامانی دەسەی کارگیر ( )7ئەندامە تاکو ئێستا ( )3کۆنفراسی
ئەنجام داوە )3( ،لق کورتە باالکانی هەیە وەک لقی کورتە باالکانی
(دهۆک+سلیمانی+کرکوک) هەر لەسەرەتاوە بەردەوام بووە لەسەر ئەنجام
دانی کاروچاالکیەکانی خۆی وەک کردنوەوە چەندین خولی جۆراو جۆر وەک
(کۆمپیوتەر – مۆسیقا – دوورمان – شێوەکاری – کاری دەستی) وە چەندین
پێشانگای کردۆتەوە وەک (وێنەکێشان – جل و بەرگ – کاری دەستی) وە
هەلساوە بە دامەزراندنی تیپێکی وەرزشی تۆپی پێ وە چەندین یاری
ئەنجام داوە لەگەل یانەی هەولیرو تیپی وەرزشی کورتەبااڵکانی لقی
سلێمانی ،وە پێک هێنانی تیپی شانۆی و چەندین شانۆگەری نمایش کردووە
لە بۆنەو یادەکان ،وە ساالنە گەشت و گوزار ئەنجام دەدا بۆ ئەندامان بۆ
هاوینە هەوارەکان وە چەندین خێزانی پێک هێناوە لەناو ئەندامان وە چەند
پارچە زەویەکی دابین کردووە بۆ ئەندامان و چەندین هاوکاری ماددی
ئەندامانی کردووە ،وە چەندیم پشتگییر ئەندامان کراوە بۆ دامەزراندیان و جێ
بەجێ کردنی ئیش و کارەکنایان لەدام و دەزگاکانی حکوومەت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە813 :

کۆمەڵەی کورد لە دێڵفت
http://www.kurdipedia.org/?q=201004041555344100
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رێکخراوێکی سەربەخۆی کۆمەاڵیەتی  -کولتووری کوردییە و لەسەر بنچینەی
هاوکاری ئازادانەی کوردەکانی شاری دێڵفت لە هۆڵندا ،دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە814 :

کۆمەڵەی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219213827865
لە شاری سلێمانی لە کوردستانی عێراق و لە ساڵی ()1922دا "کۆمەڵەی کوردستان" بە
سەرۆکایەتی "مستەفا عەزیز یامەلەکی" دامەزرا .ئامانجی ئەو کۆمەڵە بریتی بوو لە یارمەتی دان و
کۆمەک کردنی شێخ مەحمودی حەفید کە دژی ئینگلیز و بۆ مافەکانی کورد راپەڕینی دەکرد .ئەو
کۆمەڵەیە رۆژنامەی "بانگی کوردستان"یان دەردەکرد .هەر ئەو کۆمەڵەیە یاداشتنامەیەکیان لە
()1924/10/1دا نارد بۆ "عوسبەتولئومەم" و تیایدا بەرەوڕووی داواکاری تورکیا وەستانەوە سەبارەت بە
والیەتی موسڵ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە815 :

کۆمەڵەی کوردستانێکی سەوز
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261009561123
سالی  1991 /10/16لە سلێمانی دامەزراوە و ناوەندی لەهەولێر و کەرکوک و
کۆیە و رانیە هەیە و نوێنەرایەتیشی لەتەق تەق و دوکان و شارباژێڕ و
بالیسان هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ژینگەپارێز
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە816 :

کۆمەڵەی کوردی دیموکراتی شۆڕشگێر)(d d k d
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062514522966040
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە817 :

کۆمەڵەی کوردی لە یۆتۆبۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=201105110951265784
8
سوید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە818 :

کۆمەڵەی کوردە جووەکانی هەولێر لە ئیسرائیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071713559420
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئیسرائیل

بابەتی ژمارە819 :

کۆمەڵەی کوردە فەیلییەکان لە باکووری بەریتانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050315514657255
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە820 :

کۆمەڵەی کۆمەڵناسان و دەروونناسانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221356041075
رێکخراوێکی پیشەیی سەربەخۆیە و لە ساڵی  1994دا لە هەولێر دامەزراوە
و تا ساڵی  2008نزیکەی  500ئەندامی هەبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە821 :

کۆمەڵەی کەلتوری کوردی ئاکەش هوس
http://www.kurdipedia.org/?q=201002041511003392
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نەرویج
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کلتووری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە822 :

کۆمەڵەی کەڕواڵاڵنی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052001192083007
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە823 :

کۆمەڵەی یۆگا لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281659211228
لە ساڵی  1999لە سلێمانی دامەزراوە و تا ئێستا چەندین خولی هونەری
یۆگای کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەاڵیەتی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە824 :

کۆمەڵەی یۆگای گۆسوامی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013021614572475803
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە825 :

کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110319104773584
کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستان  ،رێکخراوێکی سیاسیی کوردستانییە کە
ساڵی ()١٣٥٧ی هەتاوی ،بەرامبەر بە ()١٩٧٨ی زاینی لە رۆژ هەاڵتی
کوردستان دامەزراوە .ئەم رێکخراوە تێدەکۆشی لە پێناو رزگاری و
سەربەخۆیی کوردستان لەالیەک و ژیانێکی ئازاد ،یەکسان وپێشکەوتوو بۆ
هەموو چین و توێژەکانی کوردستان لەالیەکیتر .هەروەها سەقامگیر کردنی
ئاشتی ،دێموکراسی و مافی مرۆف ،دادپەروەری کۆمەاڵیەتی ،یەکسانی ژن
و پیاو و بەتایبەتی بەشداری ژنان لە بەرێوەبردنی واڵت ،بەشێکیتر لە ئامانجە
سەرەکییەکانی کۆمەڵەی یەکسانیی کوردستانن.
شایانی باسە کە کۆمەڵەی یەکسانی خۆی بە درێژەدەری کۆمەڵەی ژێکاف و
کۆماری کوردستان دەزانێ و لە ماوەی خەباتی رابردوویدا ،چەندین رێبەر و
کادری بەتوانا و فیداکاری لەپێناو رزگاریی نەتەوەیی و یەکسانی لە
کوردستاندا ،پیشکەشی ئەو رێبازە کردووە.
ماڵپەڕ: http://www.yeksani.org/
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە826 :

کۆنسەی بەڕێوەبەری کۆما ژنێن بڵندی ئازاد (کەژەبە)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082610511971358
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
ژنان
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە827 :

کۆنگرەی زانستی شوناسی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109113123149
لەزانکۆی تاران لەرۆژانی  28و 29ی سەرماوەزی 2706ی کوردی هۆڵی رازی زانکۆی تاران میوانداری
خوێندکارانی کوردی زانکۆکانی ئێران ،مامۆستایان ،نووسەران و توێژەرانی کورد بوو بۆ بەڕێوەچوونی
یەکەمین کونگرەی زانستی شوناسی کورد .ئەم کونگرەدوو رۆژەیەبەچاالکی و تێکۆشانی بنکەی
رووناکبیری-خوێندکاری کازیوەی زانکۆی پزیشکی تاران ئامادەبوو .سەرەتا لەتیف ئۆستوار لەئەندامانی
کازیوەبەخێر هاتنی ئامادەبووانی کرد و پەیامی بنکەی کازیوەی پێشکەش کرد.پاشان نوێنەرانی
رێکخراوەی مافی مرۆڤی کوردوستان ،کۆڕی کوردانی دانیشتووی تاران ،حەوتەنامەی دیدگا،
ئەنستیتۆی کورد لەتاران،بنکەکانی زاگرۆسی تەبرێز ،ئەحمەدی خانی ورمێ ،هاواری کرماشان،
تیڕۆژ ی سەردەشت ،بەیانی هەمەدان ،خوێندکارانی پەیام نوور و ئازادی مەهاباد،
هانای ئیالم،
ِ
رووناهی ورمێ ،رەزا پوور جەعفەری زمان ناس و رەخنەگری ئێرانی و لەهاوڕێیانی کورد و سەید
عەلی ساڵحی شاعێری گەورەی ئێران پەیامەکانی خۆیان بۆ کۆنگرەخوێندەوه .دوکتور کێوان
فەرەهمەندی ئاماژەی بەبایەخی بەڕێوەچوونی کونگرەی شوناسی کورد لەپایتەختی ئێران کرد و
بەشی کردنەوەی سیاسەتەکانی سڕینەوەی فەرهەنگ و شوناسی کورد ئەم هەنگاوەی زۆر پیرۆز
هەڵسەنگاند .
شایانی باسەلەم کونگرەدوو رۆژەدا وتار و باسەکانی خوارەوەپێشکەشی ئامادەبووان و تامەزرۆانی
کونگرەکرا.
نووسەرانی وتارەکان بریتی بوون لە :
1بێهزاد خۆشحالی (شوناسی کوردی و ئائین )2یونس عەباس زاده(ناسیوناڵیسم و شوناس )3جەالل شەفیعی (ناسیونالیسم و مۆدێڕنیته )4حەمزەی موحەممەدی(بەرەو گوفتمانی شوناسی تێکەاڵو )5سوهەیال عەبدی (بەجیهانی بوون شوناس و ئینگارە نەتەوەییەکان )6-ئازاد حاج ئاقایی (شوناس و قابیلیەتەکانی لێکدانەوەبەلەبەر چاوگرتنی بابەتی ئایدۆلۆژیا )
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7فەریبا فەیازی (زمان وەکوو یەکێک لەالیەەکانی شوناس )8دوکتور قوتبەی سادقی (شوناسی کورد و هونەر)9سەعید ساعێدی(مۆدێڕنیتەو داهێنانی شوناس )10دوکتور محەمەد ساڵح ئێبراهیمی11کەیۆمەرس خێسلی (کرماشان و شوناسی کوردی)12جەالل حاجی زاده(شی کردنەوەی شوناس و بنچینەی زمانی کوردی )لەکاتی دووایی هاتنی هەر وتارێک ،لێژنەی زانستی بەوردی وتارەکەیان شی ئەکردەوەو بیر و بۆ
چوونی خۆیان سەبارەت بەالیەنەجۆر بەجۆرەکانی شوناسی کوردیان ئەخستەروو.
لەکاتی دوایی هاتنی وتارەکان لێژنەی هەڵبژاردنی وتارەکان کەپێک هاتبوو لەبەڕێزان :د جەلیل
کەریمی ،د جەماڵ محەمەدی ،د کەماڵ خالق پەنا راپۆرتێکیان سەبارەت بەچۆنیەتی هەڵبژاردنی
وتارەکان ئاراستەکرد .
لەدووایین بەشی کونگرەکەدا خەاڵتی تایبەتی کونگرەپێشکەش کرا بەکاک "بەهمەنی قوبادی" بۆ
تێکۆشانی بێ وچانی ناساندنی بەشێک لەشوناسی کورد بەجیهان.
پاشان خەاڵتی هاوکاران و یارمەتیدەرانی کونگرەپێشکەش کرا.
جێگای خۆیەتی ئاماژەبکەین بەهەندێک لەبەڕێوەبەران،هاوکاران و الیەنگرانی کازیوەکەزۆر یارمەتیدەر
بوون لەبەڕێوەچوونی کونگره:
لەتیف ئوستوار – مێهدی و مێهرداد گوڵپەسەندی– کەوسەر رەمەزانی -شەیدا کوردی– مەنسوور
جیهانی– بڕیار مۆرادخانی– فەرهاد ئەحمەدی– پەیمان کاسب– عەمەر موریک– عەلی ئەمین پوور–
ئاگرین رەزایی– کەژاڵ مۆقیمی– پەروین عیسمەتی– سروەزەرەک– دڵنیا رەسووڵی– کەژاڵ
ئەحمەدی – ئێجەالل قەوامی -سەعید ساعێدی -حسەین ئەحمەدی– پەرویز حەبیبی– نادیا و میدیا و
لیدیا ساڵحی– سەمیرا راهێب– شوجاع ئێبراهیمی-فەهیمەی ئەنساری– د کێوان فەرەهمەندی.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە828 :

کۆنگرەی نیشتمانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902272233401472
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رێکەوتی  ،1985/4/14لەالیەن کۆمەڵێک کەسایەتی و زانای نیشتمانپەروەری
کورد ،لەوانە دوکتۆر جەمال نەبەز ،دوکتۆر جەواد مەال ،دوکتۆر محەمەد ساڵح
گابۆری ،ژنەراڵ عەزیز عەقراوی ،هەندازیار بروسک ئیبراهیم ،دوکتۆر موزەفەر
پەرتۆما ،شێخ لەتیف مەریوانی و چەندین نیشتمانپەروەر و دڵسۆزی دیکەی
گەلەکەمان ،لەشاری لەندەن لە بەریتانیا دامەزرا.
کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان ،حیزب نییە ،بەڵکو سازی و نێوەندێکی
نەتەوەییە و ،رۆڵی چەترێکی کوردستانیی سەرتاسەریی هەیە و،
تێدەکۆشێت بۆ کۆکردنەوەی هەموو حیزب و رێکخراوەی رامیاری و ناڕامیاریی
کوردی و کوردستانیی ،بە هەموو پێکهاتەجیاوازەکانی ئاینی و رامیاری و
چینایەتی و رەگەزیی کۆمەڵگەی کوردەوارییەوە بە ئامانجی رزگاریی
یەکجارەکی و دامەزراندنی دەوڵەتی سەربەخۆی کوردستان .
لەڕوانگەی کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستانەوە ،دینەمۆ و بزوێنەری هەموو
رابوون و بزاڤێکی نەتەوەی کورد ،چ لە کۆن و چ لە ئێستا ،لە نێوەرۆکی خۆیدا،
بەمەبەستی رزگاری و سەربەستیی بووە و ،هێنانی بیرۆکە و ئایدۆلۆژی
دیکە نەیتوانیوە و ناتوانێ ،ئەو راستییە مێژووییە لەروخسار و نێوەرۆکی
بزووتنەوەکانی کورد بشواتەوە .
ناکۆکیی سەرەکی و بنەڕەتیی لە کوردستان ،لەنێوان داگیرکەران و ،نەتەوەی
کورددایە و ،ئەو ناکۆکییەش بەگۆڕینی رژێمەکان ،یان بە بەشداریکردن لە
بزووتنەوەی دێمۆکراتیکی واڵتە داگیرکەرەکاندا چارەسەر ناکرێت .لەسەر ئەم
بناخەیە ،کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان ،گرێدان و بەستنەوەی بزاڤی
رزگاریخوازانەی نەتەوەی کورد بە چوارچێوەی سنووری جوگرافیایی
داگیرکەران ،لەالیەن پارتی و حیزبە سیاسییەکانی کوردستانەوە ،بەالدانێکی
ئاشکرا لەپرنسیپی کوردستانیی دەزانێ و ،ئاگاداریان دەکاتەوە کە ئەوە
شێوە خەباتە چ قازانجێکی بۆ نەتەوەی کورد و کێشەکەی تێدا نییە و نایبێت.
تاکە رێگە ،پچڕانی دەسەاڵتی داگیرکەرانە لە کوردستان و ،سڕینەوەی
ئاسەواری پاشکەوتوویی و ،دامەزراندنی دەوڵەتێکی سەربەخۆی کوردییە
لەسەرتاسەری خاکی کوردستان.
ئامانج و ستراتیژی نەتەوەیی و سیاسیی
کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان!
•کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان خەباتدەکات بۆ پەرەپێدانی هەست و
بیروباوەڕی نەتەوەیی و زیندووکردنەوەی کەسایەتیی نەتەوەیی الی مرۆڤی
کورد ،بۆ ئەوەی خۆی بە کورد بزانێ و ،کوردستان بە مولک و خاکی خۆی
بزانێت.
•کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان خەباتدەکات بۆ رزگارکردنی نەتەوەی کورد
لە مەترسیی قەاڵچۆکردنی نەتەوەیی و کوشتاری بە کۆمەڵ و یەک
لەدواییەک و راگوێزانی بە کۆمەڵ و جەنگی بێکۆتایی و داگیرکردنی سەربازی
و سووکایەتیپێکردنی بەردەوامی و هەڵگرتنی چەوساندنەوەی رامیاری و
ئابوری و کۆمەاڵیەتی و رۆشنبیریی لەسەر کورد .خەباتدەکات بۆ
ستاندنەوەی هەموو ئەو نێوچە و مەڵبەندانەی کە بە پێی سیاسەتی
شۆڤێنیستانەی بەعەرەب و بە فارس و بە ترککردنی کوردستان،لە الیەن
داگیرکەرانەوە زەوتکراون و ،لە خاکی نیشتمان دابڕاون.
•کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان خەباتدەکات بۆ سڕینەوەی هەموو شێواز و
شوێنەوارێکی داگیرکەری و پاشکەوتوویی لە کوردستان و ،بەکارهێنانی
سامانی نەتەوایەتیمان ،بە تایبەتی نەوت ،بۆ ئاوەدانی و گەشەپێدانی
کوردستان .هەروەها دابینکردنی دێمۆکراسی و یەکسانیی ،لەسەر بناخەی
بڕوابوون بە پلۆرالیزم و ،جێبەجێکردنی ژیانێکی مرۆڤانە و ئازادانە و
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گوزەرانێکی بەختەوەرانە و سەربەرزانەی ئەوتۆ کە شیاوی مرۆڤی
ستەملێکراو و خۆڕاگری کورد بێت.
•کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان رێز و مافی یەکسان وەک هاوواڵتییەکی
کورد بۆ ئەو کەمینە گەالنە دادەنێ کە پێشینەیەکی کۆنی چەند هەزار
ساڵەیان لە کوردستاندا هەیە و ،خۆیان بە کوردستانیی دەزانن.
•کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان خەباتدەکات بۆ بەدیهێنانی ئاسایش و
رێزگرتن لە مافی مرۆڤ و جێبەجێکردنی بەندەکانی بڕیارنامەی مافی مرۆڤی
جیهانیی لە کوردستان و ،رێزگرتن لە هەموو بیروباوەڕێکی جیاوازی سیاسی
و ئاینی و رەگەزی و چینایەتیی و هەروەها ژن بێت یان پیاو .کۆنگرەی
نیشتمانیی کوردستان خەباتدەکات بۆ سەقامگیرکردنی دەسەاڵتدارێتیی
نەتەوەی کورد بەڕێگەی پلۆرالیزم و دامەزراندنی سیستەمی
پارلەمانتاریستی ،هەڵبژاردنی ئازاد و نهێنی و دامەزراندنی کۆماری
سەربەخۆی کوردستان.
•کۆنگرەی نیستمانیی کوردستان خەباتدەکات بۆ دامەزراندنی پێوەندیی
ئاشتی و ئاسایش لەگەڵ گەالنی هاوسێ لەسەر بناخەی یەکسانی و
بەرژەوەندیی هاوبەش .کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان هەروەها رێز لەو
پەیمان و رێککەوتنە جیهانییانە دەگرێ کە بۆ سوودی ئازادی و یەکسانیی
مرۆڤن .بەشداریکردن لە بەدیهێنانی ئاشتی و ئاسایش لە نێوچەکە و لە
جیهاندا بە کارێکی پێویست دەزانێت.
کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان ،رێکەتی  ،2009/4/18کۆنگرەی شەشم ()6
ی خۆی بەست .نووسینگەی سەرەکیی کۆنگرە لەشاری لەندەن لە
بریتانیایە.
ئەدرەسەکانی سەۆکایەتی و دەزگەکانی کۆنگرە بەم جۆرەیە :
دوکتۆر جەواد مەال – سەرۆکی کۆنگرە:
Wka palingswich House
241 King Street
London W 6 9 L P UK.
uk،wka@knc.org
0044 – 208 748 78 74
0044 – 07768266005
هەندازیار بروسک ئیبراهیم:
mailto:KNC@ribrahim.de
Tele; 0049 – 82 33 80 61
Fax; 0049 – 82 33 61 21
پارێزەر کامیل ژیر :سەرکردەیەتیی کۆنگرە  -باشووری کوردستان:
00 964- 770 1419 031
jeerkamil@yahoo.com mailto:
سیروان کاوسی – بەرپرسیاری راگەیاندنی کۆنگرەی نیشتمانیی کوردستان:
KNC
P. B. 205 Holmlia
Norway. ،1204 Oslo
mailto:post@kncsite.com
0047 – 93 83 99 53
ئەدرەسی ماڵپەڕەکانی کۆنگرە:
http://www.knc.org.uk
http://www.kncsite.com
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http://www.rojavatv.org.uk
http://www.radiorojava.net
http://www.jemalnebez.com
http://www.jawadmella.org
http://www.dargazen.kurdblogger.com/
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز سیروان کاوسی سەبارەت بە کۆنگرەی
نیشتمانی کوردستان لە 2010-05-20
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە829 :

کۆنگرەی نەتەوەیی کوردستان  -کەنەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272245552699
KNK
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
دەرەوە
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە830 :

کۆنکوردیا
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221405041076
رێکخراوێکی ناوخۆیی ناحکومییە و گرنگی دەدات بەمافەکانی مرۆڤ و ئاشتی و دیموکراسی،
لەمانگی یانزەی 2003دا لەکوردستان دامەزراوە سێ ئۆفیسی لەناوچەکانی دهۆک و سلێمانی و
شێخان هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مافی مرۆڤ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە831 :

کۆڕی زانستی زمانی کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008271607314947
لە ئەنجامی بەرێوەچوونی کۆنگرەی زانستی فێرکاری زمانی کوردی بە
هەڵبژاردنی  20کەس لە نووسەر و رۆشنبیر و زمانزانانی کوردستانی ئێران
ساڵی  1381لە تاران دامەزارو و شەرعییەتی خۆی لە کۆی دەنگی
نووسەران و ئەدیبان و رۆشنبیرانی کوردستانی ئێران وەرگرتووە.
وەک دەسپێک ئاور ئەدرێتەوە لەو زەروورەت و پێویستییانەی ئێمەی هاندا
بەرەو بەستنی کۆنگرەکە و دواتریش پێکهێنانی کۆری زانستی زمانی کوردی.
لە هەمانکاتدا کە زمان لە الیەنی دیالۆگی خۆیەوە هۆی سەرەکی گفت وگۆ
و لێکگەیشتن و پێکەوە گونجانی مرۆڤ و بناغەی شارستانییەتی فیکری و
مەعریفی خودی ئینسانە ،هاوکات وەکوو گەورەترین فاکتەری شۆناسی
تایبەتی هەر نەتەوەیەکە و هیچ نەتەوەیەک بە بێ زمانێکی تایبەت و
هاوبەش وێنا ناکرێت .هەروەها پێشکەوتنی نەتەوە و پەرەسەندنی خودی
زمانی نەتەوە لە پێوەندییەکی پتەودان ،زمان وەکوو بەرهەمهێنەری
یەکگرتوویی نێوان نەتەوە و هەر گرووپێکی ئەتنیش ،بۆ نەسرانەوەی هەر
کەمینە و هەڵگرتنی هەر یادەوەرییەکی کۆن و نوێی هەر نەتەوە و گەڵێک
گەورەترین فاکتەر و پێداوییستیە.ئەمە وەک باری نەتەوەیی ،و وەک باری
ئینسانیش زمان ئەو بونیادەیە ئێمە شعوور و ژیانی خۆمانی لە سەر
دادەمەزرێنین و هیچ دوانەیەک لە جیهاندا نییە ئەوەندەی ئینسان و زمان
گرێدراوییان هەبێ و بە واتایەک ئێمە بێ زمان هەڵناکەین و ناچاریین لە
خۆشەویستی و خزمەتی زمان .ئەمانە وەک دوو پێویستی بنچینەیی
چاالکی فەرهەنگی و رۆشنبیری ئەو کاتە و تەنانەت ئێستاش لەو زەروورەتانە
بوونە ئێمە وەک خۆمان هەستمان پێکرد و بەرەو پێشوازی چووین ،و
مەبەست لەو هەنگاوەش چارەسەرکردنی هەندێک کێشەی سەرەکی و
زەمینەخۆشکردن و دەست پێش خەرییەک بووە بۆ کارکردن و ئاوردانەوەیەکی
جیددی و سەردەمیانە لە زمانی کوردی .ئەڵبەت لە بیری نەکەین مێژووی
کورد و خەباتی سیاسی فەرهەنگی کورد بە درێژەی تەمەنی خۆی لە
سەرنج و گرنگیدان بە زمانی کوردی بێبەری نەبووە و هەر کات دەرفەتێک
هەڵکەوتبێ و دەسەاڵتێکی کوردی سازبووبێ یان بووژابێتەوە یەکەم
فاکتەری ئەساسی ،زمان بووە کە کەوتووەتە گەر و بەرجەستە بووتەوە .وەک
وترا ئامانجی سەرەکی لە دامەزران و بەرێوەبردنی ئەو کۆرە و زنجیرە
دانیشتنەکانی کۆری زانستی زمان ،یەکەم :واڵمدانەوەیەکە بەو عەشق و
شەوقەی لە دەروونماندا بۆ زمانی نەتەوەکەمان هەمانە و دووهەم:
چارەسەرکردنی هەندێک کێشەی سەرەکی زمانی کوردییە لەم بەشەدا و
دواتر بە پێی توانا هەوڵێکە بۆ هاوچەرخترکردنی زمانەکەمان.
هەڵبژاردنی ئەندامانی کۆری زانستی زمان لە الیەن نووسەران و رۆشنبیران
و چاالکانی فەرهەنگی کوردستانی رۆژهەاڵت بووە و ئەم کۆرە بە پێچەوانەی
هەموو کۆر و دانیشتنە فەرهەنگییەکانی کوردستانی ئێران ،شەرعییەتی
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خۆی لە دەنگی راستەوخۆی نووسەران و رۆشنبیران وەرگرتووە .ئەندامەکانی
ئەم کۆرە  20کەسن کە هەموویان ناو و سیمای ناسراون و هەرکامیان لە
فەزای رۆشنبیری و فەرهەنگی کوردستانی رۆژهەاڵتدا خاوەن پلە و جێگەی
تایبەتن.
وەک دیارە مەبەستی ئەم کۆرە کارکردن لەسەر زمانی پێوەری کوردییە و
هەموو کار و چاالکییەکانی لەو پێناودایە و لەم رێگەشدا گرینگی ئەدەات بە
هەموو زاراوەکان و لە کۆرەکەشدا نێونەری هەموو زاراوەکان و بنزاراوەکانی
تێدایە .رێنووسیش هەر ئەو رێنووسەیە کە شێوەیەکی رەسمی بە خۆیەوە
گرتووە واتە بە ئەلفووبێی عەرەبی .برواشی وایە کار و پروژەیەک
سەرکەوتووە کە بەردەوام رووبەرووی رەخنە و تاوتوێکردنی شارەزایان و
پسپۆرانی بواری پرۆژەکە بێتەوە و کۆریش وەک خۆی بەردەوام بانگەوازی
ئەوەی کردووە و داواکاری ئەوەیە شارەزایان و پسپۆرانی بواری زمان ،بە
رەخنەگرتن و تاوتوێکردنی زانستیانەی چاالکییەکانی یارمەتی دەری پرۆژەکە
و کۆری زانستی بن.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە832 :

کۆڕی شانۆی (با)
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261624101147
دامەزراوەیەکی درامی کوردییە و ساڵی  2000دامەزراوە و تا ئێستا چەندین بەرهەمی شانۆیی و
چاالکی هونەریی پێشکەش کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
شانۆ
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە833 :

کۆڕەک تیلیکۆم
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221409371080
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کۆمپانیای تێلەکۆمۆنیکەیشنە و لە ساڵی  2000لە هەرێمی کوردستاندا
دامەزراوە .ئەم کۆمپانیایە سەربە پارتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە834 :

کیدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261027331132
وەک رێکخراوێکی مرۆیی ناحکومی لۆکاڵی قازانج نەویست لەساڵی  1994دامەزراوە و لە شارەکانی
هەولێر ،سلێمانی ،دهۆک ،کەرکوک کاردەکات ،تاکو ئێستا "سولفەی ژنهێنانی بەبڕی  1500دۆالر بە
 120گەنج داوە و بە قازانجی  %10پارەکەی لەو گەنجانە وەرگرتۆتەوە" ،ئەمە جگەی لەوەی "بڕی
 2500دۆالری وەک پرۆژەی بچوک بە  30گەنجی تر داوە و بەهەمان قازانج وەریگرتۆتەوە".
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە835 :

کەمپی ئەلتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=20081221192900904
کەمپی پەنابەرانی کوردی رۆژهەاڵتی کوردستان هەڵکەوتووە لە ()130
کیلۆمتری رۆژئاوای شاری بەغدا لە نزیک شاری رۆمادەی ناوەندی پارێزگای
(ئەلئەنبار)ە.
لە ساڵی 1982ی زایینی لە الیەن حکوومەتی بەعسەوە دامەزراوه...
پەنابەرانی دانیشتووی ئەو کەمپە خەڵکانێکن کە ساڵی  1979هاوکات
لەگەڵ شۆڕشی گەالنی ئازادی خوازی ئێران و هاتنە سەرکاری رژیمی بەناو
ئیسالمی ئێران و فەرمانی جیهاد لە الیەن خۆمەینی لە ساڵی 1358ی
هەتاوی دژی میللەتی کورد ،هەروەها روودانی شەڕی خوێناوی درێژ خایانی
ئێران و عێراق .پەڕیوەی سنووری عێراق بوون!..
تا ساڵی  1982لە ئۆردووگاکانی کوردستانی باشوور ژیانیان بەسەر دەبرد،
ساڵی  1982لە الیەن حکوومەتی بەعسی (سەدامەوه) گوازرانەوە بۆ
کەمپی (ئەڵتاش) ژمارەی ئەو خەڵکەی کە وا لەو کەمپەدا جێگیر بوون زیاتر
لە ( )45000کەس بوون ...شایانی باسە تا ساڵی  1990ئەو خەڵکە بۆ بە
دەست هێنانی داهاتی رۆژانەی خۆیان کە ژیانێکی بژی و نەمری پێ
بەرنەسەر نەیان دەتوانی لەو کەمپە تەلبەند کراوە کیلۆمترێک دوورکەونەوه.
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە836 :

کەمپینی بێدەنگ نابین
http://www.kurdipedia.org/?q=201010011054039740
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە837 :

کەمپینی پشتگیری لەزیندانیانی سیاسی و مەدەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910191037012094
لە  2009/9/3دا لە سلێمانی و لەالیەن چەند رۆژنامەنوس و هەڵسوراوێکی مەدەنی دامەزراوە بۆ
پشتگیریکردنی زیندانیانی سیاسی و مەدەنی کوردستانی ئێران و چەندین چاالکی مەدەنی
ئەنجامداوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە838 :

کەمپینی داکۆکار لە مافەکانی ئافرەت
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271140101176
ساڵی  2007لە شاری هەولێر دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت

446

رێکخراو:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ژنان
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە839 :

کەمپینی داکۆکیکردن لەمافە یاسایی و مەدەنییەکانی ژنان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260954241118
لە  30رێکخراوی کۆمەڵگەی مەدەنی پێکهاتووە و داکۆکی لە مافەکانی ژنان دەکات.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە840 :

کەمپینی کۆمەک بۆ هاوکاری لێقەوماوانی دەڤەرە سنوریەکان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006161332174403
ئەم کەمپینە لەژێر ناوی (کەمپینی کۆمەک) بۆ هاوکاریکردنی لێقەوماوانی
دەڤەرە سنوریەکان ،بریارە دەست بەکارەکانی بکات و لەیەک دوو رۆژی
داهاتوو لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانی خۆی رادەگەیەنێت.
وەک سەرەتا کارەکانی کەمپین بریتی دەبێت لە سەردان کردنی کۆمپانیا و
سەرمایەدارەکانی کوردستان و هاوکات ژمارەیەکی بانکی دروست دەکرێت
بۆئەوەی هاواڵتیان لە هەموو شوێنێکەوە بتوانن هاوکاری ئەم کەمپینە بکەن.
شیاوی گوتنە ئەم کەمپینە تەواو مرۆییەو پەیوەندی بە الیەنی سیاسیەوە
نیە.
هەروەها دەرگا کراوەیە بۆ هەموو رێکخراو و دەزگا و کۆمپانیا و سەرمایەدار و
هاواڵتیان ببنە ئەندام لەم کەمپینە.
ئەم کەمپیەنە سەرپەرشتی دەکرێت لە الیەن پێنج رێکخراوی شارستانی:
1پەیمانگای کوردستان بۆ پرسە سیاسیەکان2ئەنیستیوتی کوردستان بۆ مافەکانی مرۆڤ3کۆمەڵەی خەڵک بۆ گەشەپێدان4کۆمەڵەی ئەمریکی بۆ کورد (ئاسک)5ناوەندی ئایندە بۆ پرسەکانی گەنجکویک ریسپۆنس کۆد:

447

بابەتی ژمارە841 :

کەنداال بۆ فروکەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120219573411185
دهۆک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە842 :

کەڤاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081700193789131
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە843 :

یاریی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201012010940461117
1
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ساڵی  2010دامەزراوە
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە844 :

یانەی ئااڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221410111081
لە ساڵی  2002لە شاری هەولێردا دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە845 :

یانەی ئەزمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271137181173
ساڵی  1994لەشاری سلێمانی دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە846 :

یانەی پێرس
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221406581078
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لە ساڵی  1996لە شاری دهۆک دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە847 :

یانەی پێشمەرگەی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221411421082
ساڵی  2003لە شارۆچکەی پیرمام دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە848 :

یانەی پێشکەوتن
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271138361174
لە ریزی یانە پلە نایابەکانی کوردستانە و ساڵی  1994دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە849 :

یانەی دهۆک
http://www.kurdipedia.org/?q=200901231608301090
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ساڵی  1972دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە850 :

یانەی رۆشنبیرانی کەالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042413592956848
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە851 :

یانەی فڕۆکەوانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060512533765045
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە852 :

یانەی هەندرێن
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261015141125
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لە شاری هەولێر لە ساڵی  2003دامەزراوە ،زیاتر لە پێنج یاری وەرزشی لە
یانەکەدا ئەنجام دەدرێت.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە853 :

یانەی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081218142028842
ساڵی  1968دامەزراوە .
بەشداری کردووە لە خولی یانە پلە دووەکانی عێراق لە ساڵی  1968تا
ساڵی . 1987
بەشداری کردووە لە خولی یانە پلە یەکەکانی عێراق لە ساڵی  1987تا
ساڵی . 1992
بەشداری کردووە لە خولی یانە پلە نایابەکانی عێراق لە ساڵی  1992تا
ساڵی . 199
بەشداری کردووە لە خولی یانە پلە یەکەکانی عێراق لە ساڵی  1996تا
ساڵی . 1997
بەشداری کردووە لە خولی یانە پلە نایابەکانی عێراق لە ساڵی  1998تا
ساڵی  2006و تا ئێستاش هەر بەردەوامە .
بەشداری کردووە لە پاڵەوانیەتی پێشمەرگەی کوردستان ساڵی -1992
. 1993
بەشداری کردووە لە خولی جامی عێراق لە ساڵی  1969تا ساڵی . 2006
بەشداری کردووە لە پاڵەوانیەتی (المنابرە) لە کەرکوک ساڵی . 1997-1996
بەشداری کردووە لە پاڵەوانیەتی (الزحف الکبیر) لە کەرکوک ساڵی -1996
. 1997
بەشداری کردووە لە خولی کوردستان  -وەزارەتی رۆشنبیری ساڵی . 1997
بەشداری کردووە لە پاڵەوانیەتی (العراق الخیریە) ساڵی . 2003
بەشداری کردووە لە پاڵەوانیەتی (المحبە) ساڵی . 2004
بەشداری کردووە لە خولی کوردستان ساڵی  2004-2003و . 2005-2004
بەشداری کردووە لە خولی جامی کوردستان ساڵی . 2005-2004
بەشداری کردووە لە خولی جامی کوردستان  -زەیتون ساڵی . 2005
ئەنجامەکان :
پاڵەوانی جامی (المثابرة) لە کەرکوک ساڵی . 1997
یەکەمی یانەکانی پلە یەکی عێراق ساڵی . 1999-1998
دووەمی خولی یانەکانی پلە یەکی کوردستان ساڵی . 2004-2003
پاڵەوانی خولی پلە یەکی کوردستان ساڵی . 2005-2004
پاڵەوانی جامی کوردستان  /هاوبەش ساڵی .2005-2004
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە854 :

یانەی وەرزشی پەیام
http://www.kurdipedia.org/?q=201001070926473135
ساڵی  1992لە شارۆچکەی هەڵەبجە دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە855 :

یانەی وەرزشی دیاربەکر بۆ تۆپی پێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911030858422234
لە روژی  1968/6/24دامەزراهوە ،رەنگەکانی سور و سەوزن ،لوگوی یانەش
قەلعی سور و زەبەشی ناوبانگی دیاربەکرن ،یەکەمین سەروکی یانەی ئەو
کاتە سەروک شارەدەر نەژات جەمیلئوغلو بووە.
2234
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (یانەی وەرزشی دیاربەکر بۆ تۆپی پێ) لە2010-12-22 :
22:20:42
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە856 :

یانەی وەرزشی شێروانە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010081012299876
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لەساڵی  1992لەالیەن کۆمەڵێک وەرزشەوانی شاری کەالرەوە دامەزرێندا،
بەهۆی ئەوەی پێش راپەڕین حکومەت مۆڵەی دامەزراندنی یانەکەی نەدابوو
بە وەرزشەوانانی شارەکە .
یانەی شێروانە لەسااڵنی نەوەدەکانی سەدەی رابردوو ،یەکێک بوو لەیان
هەرەبەهێزەکانی هەرێمی کوردستان و دواتریش لەناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی
یەکێتی نیشتمانی کوردستان ،هەرچەندە هیچ ساڵێک یانەکە نەبوو بە
پالەوانی خولی یانە نایابەکان ،بەاڵم هەمیشە یانەیەکی رکابەری بەهێزبووەو
هەمیشە لەڕیزبەندی سەرەوەی خولەکاندا بووە.
دوای ئەنجامدانی خولی سەرتاسەری یانەکانی هەرێمی کوردستان ،یانەی
شێروانە بەهۆی کەمی و نەبوونی بودجەوە دابەزی بۆ خولی پلە یەکەکان،
پێشتریش زۆربەی یاریزانانەکانی روویان لەیانەکانی شاری سلێمانی کردبوو،
بەاڵم دوای ساڵێک بە پلەی یەکەمی خولی یانە پلەیەکەکان سەرکەوتەوە بۆ
خولی نایاب ،کەچی دیسانەوە دابەزیەوە بۆ خولی پەلە یەکەکان.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (wryaسەبارەت بە
(یانەی وەرزشی شێروانە) لە13:24:06 2010-10-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە857 :

یانەی وەرزشیی ئاسۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200903551027
لە ساڵی  1995لەشاری هەولێر دامەزراوە و پێگەیەکی فراوانی هەیە لە
هەولێردا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
هەولێر
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە858 :

یانەی وەرزشیی بروسک
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221350051074
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ساڵی  1998لە شاری سلێمانی دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە859 :

یانەی وەرزشیی سلێمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200902241026
لەساڵی 1956دا دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
سلێمانی
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە860 :

یانەی کوردی میدیا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911112342552536
"میدیــــا" بۆ خزمەتی و تێکڕای ئەندامەکانی جالیەی کورد لە هۆڵەندە
دامەزراوە و بۆ ساتێکیش لە خەم و گرفتەکانیان دانەبڕاوە .
لە پێش دامەزراندنی "میدیـــا"دا ،لە واڵتی شانشینی هۆڵەندە ساڵی 1989
پێویستی خەڵکی کورد لە تاراوگە ،وای کرد بیر لەوە بکرێتەوە ،نێوەندێک
هەبێت کوردەکانی لە دەور کۆبێتەوە و رێکیان بخات و ئیش و کارەکانیان رۆژانە
و پێداویستییەکانیان ،کە بە هۆی زمان نەزانین نەشارەزاییان لە رووی
هەڵسوکەوت داب و نەریتی ئەم واڵتە (هۆڵەندە)ەوە دروست ببوو رابپەڕێنێت،
لە دوای کارەساتی کیمیا بارانی هەڵەبجە و ئەنفال ،کوردێکی لە جاران زیاتر
روویان لە هۆڵەندە کرد ،زۆربەشیان لە ئەمستردام جێگیر بوون و Jonker huis
(خانوی پەناهەندە) یان دابوونێ .ئەو کاتە  100تا  150کوردێک دەبوون ،ئەو
تازە هاتووانە پێویستیان بە رێنمایی و هاریکاری کردن بوو ،پێش دامەزراندنی
"میدیـــا" برادەرانی پێش تر هەرێکە لە جێگەی خۆیەوە ،یارمەتی ئەدان،
بەاڵم پێویستیەکان رۆژ بەڕۆژ بەرفراوانتر دەبوو ،خەڵکی تاکە کەس
نەیدەتوانی فریا بکەوێت ،هەرچەندە ئەو کاتە مەڵبەندی رۆشنیری
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ئەمستردامیش هەبوو هێشتا فریا نەدەکەوت ،بۆیە لەسەر دەستی چەند
پێشمەرگەیەکی شۆڕشی نوێ لێرەش بیر لە دامەزراندنی رێکخراوێکی
"میدیـــا" کرایەوە ،بێ گومان دروشم و رێبازی "میدیـــا" رۆژبەڕۆژ بە گوێرەی
پێویستییەکانی کۆمەڵگای کورد گۆڕاوە ،ئێستا "میدیـــا" تەنها لە ئەمستردام
بەشی نییە ،ساڵی  1992لە شارەکانی رۆتردام و ساڵی  1995لە خرۆنیگن
ساڵی  1997لە دێڵفت ،و پاشان لە ئوترێخت و لیواردن ئەنیشخدەی و
هەنگەڵۆ بە گوێرەی زیاد بوونی ژمارە و فراوان بوونی کۆمەڵگای کورد لە
هۆڵەندە ،گۆڕانکاریەکان پێویستی کرد" ،میدیـــا"ی سەرتاسەریش ساڵی
 2000وەک پالتفۆڕمێک دروست بکرێت ،کە ئەنجومەنی ژنان و ئەنجومەنی
گەنجانیشی لە خۆ گرت ،پاشان هەوڵ بۆ دروست بوونی "میدیــا" لە چەند
شارێکی دیکەش دراوە" ،میدیـــا" لە خزمەتی هەموو گروپ و توێژەکانی کورد
دابووە لە هەموو تەمەنەکانیەوە ،لە هۆڵەندەـ ئەوی پێویستی بە رێنمایی و
پشتگیری و یارمەتیدانی "میدیـــا" بووبێت ،هەر لە پیر و ژن و منداڵ و گەنج و
تازە هاتوو یان لە مێژ بێت لە هۆڵەندە بێت ،یارمەتی دراون لە الیەن ئەم
رێکخراوەوە یارمەتیان دەدات.
رێکخراوێکی مەزنی وەک "میدیـــا" لە رۆژی دامەزراندنییەوە تا ئەمڕۆ زۆرن
هەموو ئەو سەربازە نادیارانە ،کە لە پشت پەردەوە ،لە یەکەم رۆژەوە کاریان
تێدا کردووە ،وەک مۆم سووتاون و رووناکیان بۆ دەور و بەرەکەیان هەبووە،
رەنگە بە چەند وشەیەک نەتوانرێت حەقی خۆیان پێبدرێت .بۆیە بۆ کاتێکی
دی هەڵدەگرین.
"میدیـــا" سااڵنە ئەگەر دوو کۆبونەوەی گشتی "سەرتاسەری" ساز
نەکردبێت ،ئەوا یەک کۆرسی چڕ و پڕی کادرانی لە یەکێک لە ناوەندە
ناودارەکانی کۆرس پێدان سازکردووە و هەر لەوێش هەڵبژاردنی دەستەی
نوێی سەرپەرشتی ئەنجام دراوە ،لیژنەی شارەکان ئەندامەکانیان خۆیان لە
ناوخۆیاندا ،دەستەی سەرپەرشتی هەڵدەبژێرن و کە پێک دێن لە  3یان 5
ئەندام ،بە ئۆتۆماتیک دووان لە لیژنەی شارەکان ئەندامی لیژنەی
سەرتاسەرین.
وەک پێشتر ئاماژەمان پێدا تا ئێستا تەنها "میدیـــا"ی ئەمستردام فەرمانبەری
رەسمی خۆی هەبووە ،ساڵی  1992و  1993بەڕێزان بەختیار شەمەیی و
سەردار عەبدولڕەحمان و لە ساڵی  1997ەوە دوو فەرمانبەری دیکەی بۆ
دامەزرا ،ئاراس کەمال تا ساڵی  2000بەردەوام بوو (سەردار فەتاح ئەمین)
یش لە ساڵی  1994ەوە وەک خۆبەخش و پاشان لە  1997ەوە تا  2008وەک
فەرمانبەر کاری لە "میدیـــا"دا کردووە ،خاتوو جوان عومەریش لە ساڵی
 2000تا  2004وەک فەرمانبەری رەسمی لە "میدیــا"دا دامەزرا.
کارو چاالکیەکانی "میدیــــا" فرەن لێرەدا بەڕاگوزەری باسی هەندێکیان
دەکەین .سەرەتا "میدیـــا" باڵوکراوەی زانیاری بەخشین(معلومات)ی پەخش
دەکرد ،لە شێوەی برۆشورە(نامیلکە) ،لە بارەی باج و تەندروستی و
سیستەمەکانی ژیان و گوزەران و بڕیارەکان دەربارەی پەنابەران و خۆپاراستن
و نەخۆشیەکان ،وەک ئایدز و سیستەمی چۆنێتی وەرگرتن و یارمەتی بۆ
خوێندن و رەگەزنامە و لە هەمان کاتدا ،لە پێشکەش کردنی ئەم زانیاریانە بە
هۆی هەفتانە کۆڕ یان کۆبونەوەی وەرزی و بانگکردنی کادری پسپۆڕ و
تایبەتمەند بۆ گێڕانی کۆڕەکان ،سەرباری ئەم چاالکییانە کۆڕ و کۆبونەوە و
شەوچەرەی کوردی و گەشت و سەیران رێکخستن بۆ هەموو گروپەکان و
سەردانی ئۆردوگاکانی پەنابەران ،جگە لە کۆڕی رۆشنیری و ئەدەبی و
مێژوویی ،ئەمانە باسکردنی هەندێک لە چاالکییەکانی "میدیـــا" و سااڵنە بە
گوێرەی نەخشە و پالن پێش ساڵی نوێ رێک دەخرێن و لە کۆتایی ساڵیشدا
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راپۆرتی چاالکی سااڵنە ئامادە دەکرێت.
کۆمەکی دارایی یانە لە ئابونەی سااڵنەی ئەندامان ،کەمێک لە باری گرانی
دارایی و ئەرکی سەرشانی "میدیـــا" سوک دەکات ،کۆمەکی دارایی
شارەوانی سوبسیدی سااڵنە بە گوێرەی چاالکییەکان ،کە لەگەڵ پالنی
کاری سااڵنە  werkplanدەبێت پێشکەش بکرێت ،کە کۆی تێچوونی
چاالکیەکان و تێکڕای خەرجییەکان بۆ ساڵەکە رێک دەخرێت و هەموو ساڵێک
پێش  10/15دەبێت پێشکەش شارەوانی کرابێت ،ئەگەر متمانەیان بە
ناوەڕۆکی داواکارییەکت کرد ،بە گوێرەی سیاسەتی خۆیان ،بڕێک پارە
بۆساڵەکە دەبڕێتەوە" ،میدیـــا" تا کۆتایی ساڵی  2002کۆمەکی سااڵنەی
خۆی بە رێک و پێکی وەرگرتووە ،هەموو ساڵێک پێش داواکردنی کۆمەکی
ساڵی ئایندە ،راپۆرتی دارایی کە لە الیەن ژمیریارێکی رەسمی باوەڕ
پێکراوەوە دەبێت پێشکەش بکرێت ،چۆنێتی و شێوەی خەرکردنەکانیش بە
بەڵگەوە پێشکەش شارەوانی دەکرێت .لە ساڵی  2003ەوە سیاسەتی
شارەواندیەکان گۆڕاون و بە زەحمەت ،دەتوانرێت وایان لێ بکرێت ،کۆمەکی
رێکخراوەی بێگانەکان بکەن .کارگێڕانی "میدیـــا" تا ئەمڕۆ توانیویانە ،لەسەر
داهات و پاشەکەوتی چەند ساڵی پێشوو بەردەوامی بە چاالکییەکان بدەن،
بەاڵم بە گشتی سیاسەتی هۆڵەندە بەرانبەر بێگانە و پەنابەر بە تایبەتی
گۆڕا ،ئەوە پێش روخانی سەدامیش بووە ،بێگومان "میدیـــا"ش هەمان ئەو
سیاسەتی گۆڕانە دەیگرێتەوە ،بۆیە "میدیـــا"ش بە شێوەی کارکردنەکانیاندا
چونەتەوە و سیاسەتی خۆیان گۆڕێوە.
وەکو پێشتر ئاماژەمان پێدا ،کار کردنی "میدیـــا" لەسەر پاشەکەوتی سااڵنی
پێشوو چاالکییەکان تا ساڵی  2004ژیاوە ،پێویستە لێرەدا باسی هاتنە
ناوەوەی کۆمەڵێک گەنجی چاالک و چاپوکی وەک مەبەست جەعفەر و
بەختیار بەکریش بکەین ،کە لە ساڵی  2000ەوە وەک هەوێنی دروستکردنی
ئەنجومەنی گەنجانی "میدیـــا" هاتنە ناوەوە و پاشان بوونە دەستەی
سەرپەرشتکاری "میدیــا"ی ئەمستردام و سەرتاسەریش ،هەر ئەوان بە
پشتگیری "میدیـــا" توانیان یەکەم چەکەرەی دروست بوونی کۆمەڵەی
خوێندکارانی کوردستان لە ناو "میدیـــا"وە سەر پێدەربێنن .پاشان هەر ئەوان
ئەو بارگرانیە مادەیەی سەرشانی رێکخراوەکەیان گرتە ئەستۆی چاالکیە
نەبڕاوەکانیان ،لەو مێژووە بەدواوە لە جاران زیاتر بە ئاقارێکی دیدا "میدیـــا"بە
کار و خزمەت بەردەوام بووە ،سستیەکی ئەوتۆ بە کارەکانمانەوە دیار نەبووە،
رەنگە لە سااڵنی ئایندەدا ئەگەر کۆمەک دەست نەخەین ،ئەوسا تووشی
پەکخستنی کاروچاالکییەکان بین ،بەاڵم لە زۆر الوە هەوڵ و جوڵەی ئەم
رێکخراوە بە هۆی ئەنجومەنی گەنجانەوە بەردەوامە و بە هیمەتی ئەو
دەستە گەنجەی لە لیژنەی "میدیـــا"دان پەکمان ناکەوێت.
جێگەی باسکردنە "میدیـــا" چەند الی خەڵکی کورد ناسراوە ،بێگومان ،الی
دامودەزگا و رێکخراوە هۆڵەندییەکان زیاتر ناسراوە لە زۆر بواردا ،پرس و راو
راوێژمان پێدەکرێت ،بۆ نمونە "میدیـــا" ئەندامی رێکخراوی  VONخودی
پەناهەندەکان و  SMSە و لە سااڵنی سەرەتایی دروست بوونیدا ،بە
کارتێکردنی برادەرانی لیژنەی "میدیـــا" زمانی کوردیش وەک زمانەکانی تر لە
وەرگێڕانی وەزارەتی دادا بۆ ئەنتەرڤیوی پەناهەندە کوردەکان ،بە رەسمی
ناسێنرا ،لە کۆبونەوەکانی پەڕڵەمان و ئەنجومەنی شارەوانییەکان سەبارەت
بە پەناهەندە و بێگانەکان ،هەمیشە وەک رێکخراوێکی متمانە پێکراو
بانگێشتن دەکرێن .
"میدیـــا" لە مەسەلە چارەنوسسازییە هاوبەشییەکانی کورددا هەمیشە
بەشداری بەرچاوی کردووە و لە یادەکانی کیمیابارانی هەڵەبجە و ئەنفال ،و
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یادی شەهیدانی دەستی تیرۆر و بانگەشە بۆ هەڵبژاردەنەکانی هەردوو
جارەکە ،رۆڵی گرنگ و بەرچاویان هەبووە ،وەک ئازادی و مافی تاکەکەسیش،
ئەوانەی لە ناو لیژنەکانی "میدیـــا"دا کار دەکەن بۆیان هەبووە رەنگی تایبەت
و بیروبۆچوونی خۆیان هەبێت.
هەمیشە"میدیـــا" تەنها وەک کورد و بۆ کورد کاری کردووە .بێگومان شەڕی
ناوخۆ برینێکی قوڵی کردۆتە دڵی هەموو کورد ،دەتوانین بڵێن "میدیـــا"
نەیهێشتووە ئەو کاریگەییە بە چاالکیەکانیەوە دیار بێت .
زۆری و هەمە چەشنەیی رێکخراوە کوردیەکان لە تارواگە الیەنێکی
تەندروستی ناو کۆمەڵگای کوردە ،بەاڵم پێکەوە چاالکی نەکردن و نەگونجان
بێگومان سستی و الوازی بە جالیەی کورد دەبەخشێت ورێکخراوەکان بەرەو
پوکانەوە دەبات و هیچی بۆ خۆی پێناکرێت .خۆمان نایڵێین بە شاهیدی
هەموو خەڵکانی کورد پشگیری هەموو رێکخراوە کوردیەکانی دی کراوە و
تەنانەت یارمەتی و رێنمایی دامەزراندنی هەندێ رێکخراویش دراون و لە
هۆڵەکەیشدا کۆبونەوە و چاالکی بۆ ساز کردوون ،ئەگەر پێویست بکات
هەموو ئەو کارانە ئەرشیف کراون.
ئەگەر سیاسەتی کوردی و حیزبە سەرەکیەکان کۆک و تەبا بن لە کارکردندا
پێکەوە ،تەنها لە ملمالنێی باشترین کارکردندا گەشە و پێشکەوتن بە
کۆمەڵگا دەبەخشن ،ئێمەش بەشێکین لەو کۆمەڵگایە و پێشکەوتن
دواکەوتنمان بۆ ئەوان دەگەڕێتەوە و بۆ ئەوان کار دەکەین.
ئەوی گرنگ بێت و پەیوەندی بە کاروچاالکییەکانی تری "میدیـــا"ەوە هەبێت،
دوو باڵوکراوە لەم رێکخراوەوە پەخش دەکرا دەنگی "میدیــا" وەک رۆژنامە بۆ
باڵوکردنەوەی هەواڵ و چاالکییەکانی "میدیـــا" و تا ئێستا  10ژمارەی لێ
دەرچووە ،گۆڤاری "میدیــا"ش تا  17ژمارەی لێ باڵوکرایەوە" ،میدیـــا" ی
رۆتردام تا ساڵی  2007بەردەوام بووە زیاتر لە  125ژمارەی پەخشنامەی
"بێوار"ی مانگانەی باڵوکردۆتەوە بە  16الپەرەِ ،کە کاک هیوا سەرهەنگ
سەرپەرشتی دەکات.
لە ساڵی  2000ەوە "میدیــا"ی ئەمستردام و رۆتردام و ئەنیشخدەی تا
ئەمساڵ خوێندگای فێربوونی زمانی کوردی بۆ مندااڵن بەردەوام بووە،
"میدیــــا"ی ئەمستردام ئێستە دوو گروپی فێربوونی مۆسیقای هەیە
بەسەرپەرشتی مامۆستا نامدار قەرەداخی خاوەنی قوتابخانەی نامۆ.
نابێت ئەوەشمان لە بیر بچێت "میدیــــا" ئەرشیف و کتێبخانەیەکی تا
رادەیەک دەوڵەمەندی خۆی هەیە و چەندین خوێندکاری کورد و هۆڵەندی
وەک سەرچاوە سوودیان بۆ خوێندنەکەیان لێی وەرگرتووە .تا ئێستا جگە لەو
نامیلکەی زانیاریبەخشینانەش .چەند کتێبێکی باشی لەسەر ئەرکی خۆی
چاپ و باڵوکردۆتەوە وەکو چیرۆکی "هەڵەبجە نوێژی منە"  1992نوسینی
ئەندازیار عومەر عینایەت" ،جینۆسایدی گەلی کورد لەبەر رۆشنایی یاسای
تازەی نێودەوڵەتاندا" 1997 -نوسینی د .مارف عومەر گوڵ" ،چەند نامەیەک لە
زیندانی فاشییەکانەوە  ،"1994کەتەلۆکی هونەرمەند "وەهبی رەسوڵ" و
چەند وتارێک . 2003
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز سەردار فەتاح ئەمین دەربارەی یانەی کوردی
میدیا و ژیان و کارنامەی خۆی لە 2009-11-11
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە861 :

یانەی کەرکوک
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260938261115
یانەی کەرکوک لە ساڵی  1974دامەزراوە و لە ساڵی  1977ناوەکەی بۆ
یانەی (یەکی حوزەیران) گۆڕا ،دواتر ناوەکەی لە ساڵی  1991کرایەوە بە
کەرکوک ،بۆ یەکەمجاریش لە وەرزی  1984-1983بەشداری خولی پلە یەکی
عێراق کرد ،کە ئەو کات خولی نایاب نەبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
کەرکوک
شارەکان:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە862 :

یونامی
http://www.kurdipedia.org/?q=200908191121161957
ماندێتی نێردەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاوکاریکردنی عیراق  -بڕیاری ژمارە
1456ی ئەنجومەنی ئاسایشی سەر بە نەتەوە یەکگرتووەکان
بەپێی بڕیاری ژمارە 1546ی ئەنجومەنی ئاسایش ،ماندێتی نێردەی نەتەوە
یەکگرتووەکان بۆ هاوکاریکردنی عیراق (یونامی) بریتییە لە:
"...جێبەجێکردنی ئەرکی یارمەتیدانی گەلی عیراق و حکومەتەکەی و،
بەپێی گونجانی بارودۆخ و لەسەر داوای حکومەتی عیراق ،نوێنەری تایبەتی
سکرتێری گشتی و نێردەی نەتەوە یەکگرتووەکان بۆ هاوکاریکردنی عیراق
(یونامی)؛
دەوری سەرەکی دەبینن بۆ:
i.هاوکاریکردن بۆ بەستنی کۆنفرانسێکی نیشتیمانی ،لە مانگی تەمموزی
 2004دا ،بۆ دەستنیشانکردنی ئەنجومەنێکی راوێژکار؛
ii.پێشکێشکردنی پشتگیری و راوێژ بە کۆمسیۆنی بااڵی سەربەخۆی
هەڵبژاردنەکان لە عیراق و حکومەتی کاتیی عیراق و کۆمەڵەی نیشتیمانیی
راگوزەر سەبارەت بە پرۆسەی ئەنجامدانی هەڵبژاردنەکان؛
iii.هاندانی گفتوگۆی نیشتیمانی و دروستکردنی تەوافوق بۆ نوسینەوەی
رەشنوسی دەستورێکی نیشتیمانی لەالیەن خەڵکی عیراقەوە؛
هەروەها
i.پێشکێشکردنی راوێژ بە حکومەتی عیراق بۆ پەرەپێدانی خزمەتگوزاریی
کۆمەاڵیەتی و مەدەنیی کاریگەر؛
ii.بەشداریکردن لە هەماهەنگی و جێبەجێکردنی پرۆسەی ئاوەدانکردنەوە و
پەرەپێدان و یارمەتیی مرۆیی؛
iii.هاندانی پاراستنی مافەکانی مرۆڤ و ئاشتبونەوەی نیشتیمانی و
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چاکسازیی یاسایی و دادوەری لەپێناو پتەوکردنی چەسپاندنی یاسا لە
عیراقدا و؛
iv.پێشکێشکردنی یارمەتی و راوێژ بە حکومەتی عیراق بۆ پالندانانی بەرایی
لەپێناو ئەنجامدانی سەرژمێرییەکی گشتگر لە دواڕۆژدا.
یونامی ئۆفیسیشی لە شاری هەولێر هەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یونامی
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە863 :

یەکگرتنی دیموکراتی کوردی فەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201405231404237644
2
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە864 :

یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911082108452521
حزبێکی سیاسی  -ئیسالمی یە لە سالی  1994لە کوردستانی ئیراق
دامەزراوە ،ئەمینداری گشتی یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان سەاڵحەدین
بەهادینە.
2521
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ویکیپێدیا) سەبارەت بە
(یەکگرتووی ئیسالمیی کوردستان) لە0:01:25 2010-12-12 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە865 :

یەکینەکانی بەرخۆدانی شنگالYBŞ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011013541284574
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی کرێکارانی کوردستان- PKK
پارت  /الیەن:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە866 :

یەکیەتی خوێندکارانی دێموکراتی کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=200911151213262573
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە867 :

یەکیەتیی پیشەیی مامۆستایانی کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201515283547
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لە  2010-02-14دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مامۆستایان
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە868 :

یەکیەتیی الوانی دیموکراتی رۆژهەاڵتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021604152207
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە869 :

یەکیەتیی الوانی دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220203722882
لە ساڵی 1945دا لە مەهاباد دامەزراوە و چاالکیی خۆی لە ئورووپادا لە
ساڵی  1999را دەستپێکردووە .رێکخراوەی الوانی دیموکڕاتی کوردستان جگە
لە واڵتانی فینلەند ،سوئێد و نۆروێژ لە واڵتانی دانمارک ،ئاڵمان ،ئامریکا و
ئوستوڕالیاش چاالکیی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە870 :

یەکێتی ئابووریناسانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261705541161
ساڵی  1994و مونتەدای ئابوری کوردستانیش ساڵی 2007لە سلێمانی دامەزراوە و لە ژمارەیەک
لێکۆڵەری ئابوری و خاوەن بڕوانامەی ماستەر لەو بوارەدا پێکهاتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئابووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە871 :

یەکێتی ئافرەتانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221408251079
سەر بە پارتی دیموکراتی کوردستانە و ساڵی  1952دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە872 :

یەکێتی ئەندازیارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022317030821803
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە873 :

یەکێتی بێکاران لە کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021008332633191
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە874 :

یەکێتی بەرزکردنەوەی قورسایی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112211133810818
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە875 :

یەکێتی بەڵێندەرانی کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=200906041029431789
رێکخراوێکی پیشەییە ،ساڵی 2001دا دامەزراوە و لە شارەکانی هەولێر و
سلێمانی و کەرکوک و دهۆک لکی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بازرگانی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە876 :

یەکێتی پیاوانی خاوەنکاری هەرێمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260927361107
رێکخراوێکی ناحکومیی بازرگانییە و لە ساڵی 2005دا دامەزراوە و نزیکەی  800ئەندامی هەیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە877 :

یەکێتی پیاوانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201004062214274122
لە ساڵی  2007لە شاری سلێمانی دامەزراوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە878 :

یەکێتی خانەنشینانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110912524673631
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ساڵی  1994مۆڵەتی لە وەزارەتی ناوخۆوە وەرگرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە879 :

یەکێتی دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062222324659083
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە880 :

یەکێتی دیمۆکراتیکی کوردستان- YDK
http://www.kurdipedia.org/?q=200903091321081622
رێکخراوێکی سیاسیە کە کە ئامانجە سەرەکییەکانی خۆی هەوڵ دان بۆ
تێپەڕبوون لە سیستەمی دین ساالری دەسەاڵتداری ئێران و چارەسەری
کێشەی کورد و لە ناو بردنی کاریگەرییەکانی سیستەمی فیۆداڵی و
پێشخستنی ژیانێکی ئازاد و دیمۆکراتیک لە رۆژهەاڵتی کوردستان و هەوڵ بۆ
دەستەبەر کردنی ماف و ئازادیەکانی هەموو چینە کۆمەاڵیەتیەکان و
پێشخستنی پەیوەندی و یەکێتی دیمۆکراتیک لە گەڵ گەلی کوردی
نیشتەجێی پارچەکانی دیکەی کوردستان و هەوڵ و تێکۆشان بۆ پەیوەندی
ئازادانە لە نێوان گەالنی ئێران بە دەزانێت.
عوسمان جەعفەری سکرتێری گشتیی یەکێتی دیمۆکراتیکی کوردستانە.
نیشانەی ئەم رێکخراو ئااڵی شین بە هەتاوێکی زەرد رەنگ لە نێوی دا و بە
 21تیشکی گەورە و  21تیشکی بچووکە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە881 :

یەکێتی رۆشنگەری دیموکراتی- YRD
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121712551619795
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
باکووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە882 :

یەکێتی زانایانی ئاینی ئیسالمی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261025591131
لە 1970/9/21دا دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە883 :

یەکێتی زانایانی ئایینی کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021203452193
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...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە884 :

یەکێتی زانایانی کورد لە بەریتانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161018323948
لە 2010-03-14دا دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە885 :

یەکێتی ژنانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901260937161114
لە  1991/11/4لە شاری سلێمانی دامەزراوە و سەر بەیەکێتی نیشتمانی
کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
ژنان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە886 :

یەکێتی شۆڕشگێڕانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009031541209342
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە887 :

یەکێتی قورئانخوێنانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009042031419354
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئایینی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە888 :

یەکێتی گشتی قوتابیانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031409324929159
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە889 :

یەکێتی الوانی دیموکراتی لە کوردستانی عێراق
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010112812580410924
ساڵی  1972دامەزراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
الوان
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە890 :

یەکێتی الوانی دیموکراتی لەکوردستانی عێراق
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151415014701
ساڵی  1972دامەزراوە
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە891 :

یەکێتی لیبراڵەکانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012101220490424327
 ١٢ئوکتۆبەری ٢٠١٢ی زاینی یەکێتی لیبراڵەکانی کوردستان بە فەرمی
دەستبەکاربوونی خۆی رادەگەیەنێت .
لیستی رێکخراوەکانی ئەندام لە یەکێتی لیبراڵەکانی کوردستان.
- ١پارتی سەربەستیی کوردستان.
- ٢پارتی سەوزی رۆژهەاڵتی کوردستان
- ٣رێکخراوی الوانی سەربەستیی کوردستان
- ٤رێکخراوی ژنانی سەربەستیی کوردستان
- ٥رێکخراوی خۆێندکارانی سەربەستیی کوردستان
ئەم لیستە بە هاتنی رێکخراوی نۆی بەردەوام نۆیدەکرێتەوە .
هەروەها دەیان کەسایەتی نەتەوەیی و لیبراڵ ،وەک کەسایەتی سەربەخۆ
ئەندامەتی خۆیان لەم یەکێتییە راگەیاندوە .چاوەروانی رێکخراو
کەسایەتیەکانی دیکەی کوردستانی دەکەین بەو ناونیشانەی خوارەوە
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پێوەندیمان لەگەڵ بگرن.
یەکێتی لیبراڵەکانی کوردستان
Kurdistan Liberal Union
Yeketi Liberalekani Kurdistan
kliberalunion@gmail.com
) facebook (Liberali Kurdi
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە892 :

یەکێتی مامۆستایانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261620511145
ساڵی  1961دامەزراوە و ساڵی  2007هەردوو ئیدارەی هەولێر و سلێمانیی
ئەو یەکێتیە یەکیان گرتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە893 :

یەکێتی میدیای ئەلکترۆنی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219195706854
کۆنگرەی یەکەمی لە کۆتایی ساڵی  2006لە سوید بەسترا.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە894 :

یەکێتی میوانخانە و چێشتخانەکانی کوردستان

471

http://www.kurdipedia.org/?q=200901291309031232
رێکخراوێکی پیشەیییە و لە ساڵی  2006دامەزراوە و سەدان ئەندامی هەیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە895 :

یەکێتی نابینایان و کەم بینایانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052001192083005
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە896 :

یەکێتی نابینایانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081219204400858
لە ساڵی ( )1995لە شاری هەولێر ،بەپێی مۆڵەتی یاسایی ،بۆ داکۆکی
کردن لە ماف و داواکارییەکانی کەسانی نابینا ،دامەزراوەو هەتا ئێستاش
بەردەوامە لە کارو چاالکییەکانی .ئەم یەکێتیە دوو لقی لە شاری دهۆک و
سۆران هەیە ،کۆی ئەندامەکانی زیاتر لە ( )2000دوو هەزار نابیناو کەم
بینایە ،مەرجی وەرگرتن لەم یەکێتیە ئەوەیە کە کەسەکە بەپێی راپۆرتی
پزیشکی نابینا ،یاخود کەم بینابإ بەڕێژەی ( .)%50هەروەها لە تەمەنی ()6
ساڵی تاکو ( )60ساڵی ئەندام دەگرن ،هەتاکو ئێستا یەکێتی ناوبراو چەندین
خول و چاالکی جۆراو جۆری لەبوارەکانی رۆشنبیری و مۆسیقا و فێربوون و....
کردۆتەوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە897 :

یەکێتی ناوەندی تۆپی پێی کوردستان
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http://www.kurdipedia.org/?q=200901221346051073
لە ساڵی  2005دامەزراوە و سااڵنە زۆرترین چاالکی تۆپی پێ لە هەرێمی
کوردستاندا ئەنجام دەدات ،خولی نایاب و خولەکانی پلە یەک و دوو و سێی
یانەکانی تۆپی پێ ،جگە لە خولەکانی الوان و تازەپێگەیشتووان و سازدانی
خولی بەهێزکردنی ناوبژیوانانی تۆپی پێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە898 :

یەکێتی نووسەرانی کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050916420557811
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە899 :

یەکێتی نەتەوەیی دیموکراتی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301612402161
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
رامیاری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە900 :

یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200906091040481791
رێکخراوێکی پیشەیی ناحکومییە ،لە ساڵی  2005دا دامەزراوە ،لە
شارەکانی هەولێر و سلێمانی و دهۆک و کەرکوک لقی هەیە .تائیستا زیاتر
لە  4500ئەندامی لەسەرانسەری کوردستان هەیە ،تەواوی ئەندامانی
بەپێی بەهێزی و بێ هێزی دابەشدەبن بەسەر ئەندامانی ئاڵتونی (زێرین) و
زیوی ،لەبەرواری دامەزراندنیەوە دەیان گەشتی بازرگانی بۆ واڵتانی ئاسایی
و ئەوروپی و ئەمریکی و عەرەبی ئەنجامداوە و چەندین پرۆتۆکۆڵیشی لە
واڵتانی ئاسیایی و ئەمریکی و عەرەبی واژووکردووە .سایتێکی تایبەتی بەم
ناونیشانە هە یه:
http://www.ieku.org
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (بەختیار مەال ئەحمەد)
سەبارەت بە (یەکێتی هاوردە و ناردنکارانی کوردستان) لە2010-3-22 :
4:40:46
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە901 :

یەکێتی وەبەرهێنەرانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050913434776223
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئابووری
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە902 :

یەکێتی کاراتێی هەولێر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005131304144243
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرزش
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە903 :

یەکێتیی پەڕڵەمانتارانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220175650877
بەپێی یاسای ژمارە ()17ی ساڵی 2006ی پەڕڵەمانی کوردستان دامەزراوە و
ئەندامانی کۆنگرەش پێکدێن لە ئەندامانی خولی یەکەم و دووەمی
پەڕڵەمانی کوردستان و نوێنەرانی هەرێمی کوردستان لە ئەنجوومەنی
نوێنەرانی عیراق بە هەموو خولەکانیەوە لەدوای ساڵی 2003وە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
مەدەنی
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە904 :

یەکێتیی دادوەرانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271119181167
لە ئۆکتۆبەری ساڵی 2007دا دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە905 :

یەکێتیی دیموکراتی کلدان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901291348021238
لە ساڵی 2000دا لە هەرێمی کوردستان دامەزراوە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە906 :

یەکێتیی ژنانی دێموکراتی کوردستانی ئێران
http://www.kurdipedia.org/?q=200911292117262747
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
ژنان
رێکخراو:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە907 :

یەکێتیی فیدڕاڵیی نێوان ئێڕاق و ئوردون
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113014190074053
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە908 :

یەکێتیی قوتابیانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052023043101
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لە ساڵی  1953دامەزراوە ،رێکخراوێکی قوتابیانە و سەربە پارتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خوێندکاران
رێکخراو:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە909 :

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910291451152135
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە910 :

یەکێتیی وێنەگرانی کوردستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281632271215
لە ساڵی  2004دا لە کوردستان دامەزراوە و لقی لە سەرجەم شارەکانی کوردستان و چەند
ناوچەیەکی ناوەڕاست و باشووری عێراقیشدا هەیە.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە911 :

ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112910544710940
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دەزگەهەکێ رەوشەنبیری  -جڤاکی یە ل ساال  2004ێ ل دهوکێ هاتیە
دامەزراندن ،تا نوکە ب دەهان پەرتوکێن چاپکری ژ ڤی دەزگەهی هاتینە
دەرئێخستن ،بەرپرسێ وێ حەسەن سلێڤانەی یە ،گوڤارەک هەیە ب ناڤێ
پەیڤ.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (ئێکەتیا نڤێسەرێن کورد  -دهوک) لە7:59:10 2010-11-29 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
رۆشنبیری
رێکخراو:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە912 :

پارتیا ئازادیا کوردستان (پاک)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141019180808117016
پارتیەکا کوردی یە و ل وەالتێ تورکیا (کوردستانا باکور) ل روژا  ٢٠١٤/١٠/١٩هاتیە ڕاگەهاندن ل
دیاربەکر  ،مصطفی ئوزچەلیك وەك سەروکێ پارتیێ هاتە ڕاگەهاندن.
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە913 :

پەیمانگەها تەکنیکی یا ئامێدیێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031451024631
ئێکەمین دەزگەهێ خواندنە بلندە ل دەڤەرێ ،و هاتیە دامەزراندن لپەی بریارا سەروکاتیا ئەنجومەنێ
وەزیران یا ژمارە ( )4579ل رێکەفتی  2004/08/29ێ.
ئەڤ پەیمانگەهە بلندترین دەزگەهێ خواندنێ یە ل دەڤەرا ئامێدیێ ،کو دکەڤیتە سەنتەرێ باژێرکی.
و دوو پشکێن زانستی ب خوڤە دگریت ،پشکا کارگێری کار و سیستەمێن کومپیوتەری) نە .
پەیمانگەها تەکنیکی یا ئامێدیێ هەر ژ دەستپێکا خو گەلەک کێماسی هەبوینە تایبەت د بوارێ
ستافێ زانستی و نەبوونا ئاڤاهیەکێ گونجای و هولێن خواندنێ ب ئاستەکێ پێتڤی وە ئەڤ
کێماسیە ژی نە بتنێ ل ڤێ پەیمانگەهێ هەبوینە بەلکی ل زوریا زانکو و پەیمانگەهێن هەرێما
کوردستانێ توشی ڤێ ئاریشێ بوینە ،ئەڤ کێماسیە ژی بوینە ئەگەرێ وێ چەندێ پەیمانگەە
نەشیایە پشکێن خواندنێ ل خو زێدە بکەت ژ بلی هەر دوو پشکێن هەین ،دیسان ژ الیێ هژمارا کادر
و کارمەندێن لێ هاتینە دامەزراندن ناڤبری بو مە دیار کر کو ل ساال دامەزراندنێ ،هژمارا کارمەند و
وانەبێژا ب تنێ هەڤدە( )17کەس بوون ،لێ سال بو سالێ هژمارا میالکێ پەیمانگەهێ بەرەڤ زێدە
بوونێ ڤە چوویە ،تا ئەڤ ساال خواندنێ ) (2009-2010ێ بوینە ( 72حەفتێ و دوو) کەسی د هەمی
بوارێن پێتڤی دا .
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سەبارەت هەلگرێن باوەرنامێن بلند (دپلوما بلند ،ماستەر و دکتورا) ل ساال دامەزراندنێ دب تنێ ئێک
هەلگرێ نامەیا بلند بوو (ماستەر) ،لێ د سالێن لدویڤدا کومەکا فەرمانبەران ئەوێن لسەر میالکێ
پەیمانگەهێ هاتینە وەرگرتن ل زانکویا دهوکێ ب مەرەما وەرگرتنا باوەرنامێن بلند د پسپوریێن جودا
جودا دا .
ل پەرتوکخانا پەیمانگەها تەکنیکی یا ئامێدیێ ڤە ب هزارەهان پەرتوکێن هەین کو د بوارێن جودا جودا
یێن زانستێن (کومپیوتەری ،کارگێری ب هەمی جورێن خو ڤە  -جڤاکی – یاسایی و دەروونی و
گشتی) تێدا هاتینە خرڤەکرن و روژانە قوتابی مفای ژ پەرتوکخانێ وەردگرن .
سەبارەت ئاڤاهیێ پەیمانگەە تێدا ئاکنجی (ئەڤ ئاڤاهیێ نوکە پەیمانگەە تێدا ئاکنجی د بەروەختە ئەو
ژی ئاڤاهیێ "سەندیکا ماموستایێن ئامێدیێ " یە.
و جهێ ئاماژە پێکرنێ یە کو نوکە ئاڤاهیەکێ مودێرن (هەڤچەرخ) دەرڤەی سەنتەرێ قەزا ئامێدیێ ل
رێێا مرێبکا دهێتە ئاڤاکرن و وەسا بریارە کو ئەڤ ئاڤاهیە پشتی دەمەکێ کێم ب دویماهی بهێت و ل
وی دەمی هەمی پشک و بنکێن پەیمانگەهێ دێ هێنە ڤەگوهاستن بو ئاڤاهیێ نوی .
دەربارەی هژمارا قوتابیێن لێ هاتینە وەرگرتن و دەرچوون ،کو هژمارا قوتابیێن لێ هاتینە وەرگرتن ل
ساال دامەزراندنا پەیمانگەهێ ( 35 )2005-2004سیە و پێنج قوتابی بوون و خوێندنا خو ل پەیمانگەها
تەکنیکیا یا دهوک دەستپێکربو ماوێ هەیڤەکێ ،ژ بەر کو ئاڤاهیێ پەیمانگەهێ ل ئامێدیێ دهاتە
نویژەنکرن .ل ساالنە هژمارا قوتابیێن ل پەیمانگەهێ دهێنە وەرگرتن زێدە دبن ل دویڤ پالن و رێنمایێن
(ناڤەندا وەرگرتنا قوتابیان) ل هەڤلێرێ ،و د ئەڤ سالە دا هژمارا قوتابیێن ل پەیمانگەهێ هاتینە
وەرگرتن ل گەل قوتابیێن بەردەوامن ل سەر خواندنا خو دگەهنە ( )276دوو سەد و حەفتێ و شەش
قوتابیان ،دیسان سەرجەم قوتابیێن دەرچوین هەر ژ ساال ( )2005-2004ێ تا ئەڤ سالە ل پەیمانگەها
تەکنیکی یا ئامێدیێ ( )189قوتابیا یێن دەرچووی .و بارا پتر ژ وان قوتابیێن دەرچووی سەر میالکێ
پەروەردێ هاتینە دامەزراندن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (پەیمانگەها تەکنیکی یا
ئامێدیێ) لە14:44:23 2010-8-3 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
زانستی
رێکخراو:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە914 :


ئیلۆنێ
تیپا موزیکێ یا شۆرەشا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050713011064670
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دان  ،کو بوویە

ئێکی ئەوا ل بەغدا هـاتیە ئەنجام

کوردی یا

پشتی فیستەڤاال

کوردیدا  ،گهـورینەکا مەزن پەیدا کر و

جهـێ دەنگ ڤەدانێ د مێژوویا هـونەرێ
دڤێ فیستەڤالێ دا هـەموو هـونەرمەند و تیپێن هـونەری ل کوردستانا
دبوون .

باشور دپشکدار
رامیاری یێ کوردستانێ تێکچو و وەالتیان

پشتی ڤێ فیستەڤالێ بارەدوخێ

کرن .و گەلەک ژ هـونەرمەند و تیپێن موزیکێ

پەیوەندی ب شورەشا ئەیلولێ

پەیوەندی ب

ولەیمانیێ) کو ئێکەم تیپ بوو

وەک (تیپا موزیکا س

ل کوردستانێ
باوەجی و کەرکوک و

موزیکا (

شورەشێ کر و هـندەک ژ هـونەرمەندێن تیپا
دی بریار دان پەیوەندیێ ب

هـەولێر) و هـندەکێن

دهـۆک و زاخو و شەقالوە و
ژی تیپەک پێک ئینا ب

شورەشێ بکەن و هـندەک ژ هـونەرمەندێن دهـۆکێ
دیلمان) و بەرهـەمێن وان ژالیێ تیپا موزیکا شورەش دهـاتە تومار

تیپا (

ناڤێ
کرن .

دا 0
دەمی  

وی 

وەک هـەستەکا نەتەوایەتی و پشکداریکرنا هـونەرمەندان د
بەرەڤانی کرن

مللـەتی و

دەست ل ناڤ دەست دگەل پێشمەرگادا بو خزمەتا
کورد  ،هـەڤالین هـونەرمەند خو ئامادەکرن ب ئامیرین

رزگاری خوازا گەلێ

ژ

هـەڤالێن
پەیوەندی ب رێنمایێن

موزیکێ و هـەرتیپەکێ و هـونەرمەندەکی 
پارتیدا) ل

دگەل (لقێن

پەیوەندی 

کوردستان) دکرن و

دیموکراتی 

پارتی 

(
پێشوازی کرن ژالیێ

گەرمی هـاتنە

باژێرێن کوردستانێ کرن و زور ب
بەرپرسان ڤە و جە بو وان هـاتنە دابین کرن  0هـەموو گروپ و هـونەرمەند
پەیوەندی ب شورەشێ بکەن و بکەنە جهـێ

گەاللە )رێکەفتن ژبەر

بەرەڤ (

تایبەت بو دەست ب کارکرنا کارێن هـونەری 0و هـندەک ب پیا و هـندەک ب
خەوی و

نەخوشی و برسیبوون و بێ

تراکتورا و وهـندەک ب دەواران و
ماندیبوونەکا زور د رێکێ دا ب سەرێ مە هـات و فروکێن رژیمێ ب شەڤ رۆژ
گەاللە) تیپا موزیکا

گەهـشتیە (

مەبوون ،و تیپا ئیکێ کو

لسەر سەرێ
پشتی ماوەیەکێ

بووم .

سولەیمانیێ بوو کو ئەز ئێک ژ ئەندامێن ڤێ تیپێ
کێم مە دەست هـاڤێتنە پرۆڤێن خو ل گەاللە و مە ئاهـەنگ دگێران و بو
سەرکەفتی ئەنجامدا و

جهـێ رازەمەندیا بەرپرس و جەماوەری و مە کارەکێ
سەر (کەلهـا

بۆری فروکێن رژێمێ زێدەتر لێهـاتن و ب تایبەت ل

گەلەک نە

حاجی
بو (
بارەگایی خو 

گەاللە) ژبەر ڤێ ئەگەرێ هـونەرمەندان

دزێ و
عومران) ڤەگوهـاست و بو چەند شەڤ و رۆژان لوێرێ مان پشتی هـینگێ


سەرکردایەتیا تیپا شورەش ژالیێ ئێمناهـیێ ڤە باشتر لێهـات و
قەسری)

باژێرکێ (

وەسان) نێزیک

گوندێ (

هـونەرمەندێن ناڤ شورشێ دا ل
بالەییان) ببوو بارەگایێ

دولی (

وەسان) 

گوندێ (

ئاکنجی بوون و


خالی هـەبوو

گوندی ئاڤاهـیەکێ

هـونەرمەندێن رێزا شورەشێ 0ل ژدەرڤەی 
بۆ نەخوشخانێ هـاتبوو تەرخان کرن و بو ئاکنجیبوونا بوونا هـونەرمەندان و بو
بکارئینان  .و رۆژ ب رۆژ

ستودیو) هـاتە

وەک (

هـونەری 

جهـێ تومارکرنا کارێن
هـونەرمەندان ب تایبەت هـونەرمەندێن پشکا موزیکێ و سترانبیژان ل
پەیوەندی ب شورشێ کرن و ئێکسەر دهـاتنە ڤەگوهـاستن بو

هـەرجهـەکی 


ئاکنجی
وەسان) ولوێرێ هـونەرمەند گەهـەشتنە رێزا شورەشێ و

گوندێ (

تیپا موزیکێ زێدەترلێهـاتن و دگەل سترانبێژێن

بوون و رۆژ ب رۆژ ئەندامێن
ندێ(وەسان) ژبو تومارکرنا سروود و سترانێن

نیاس و ناڤدارێن کورد دهـاتنە گو

پشتی
کوردستان) بهـێتە بەالڤکرن و

ل (ئێزگێ دەنگێ
شورەشگێری داکو 

ڤە  ،و ژبو رێڤەچوونا کار و
تومارکرنا سترانێ دا زڤرنە سەر کار و جهـێن خو 
سەرەکی یا باال پێک ئینا ،وئێکەم بریارا

بارێن تیپا موزیکا شورەشێ لیژنەکا
پشتی دروست

شورەشێ )بوو و

وێ لیژنێ ئەو بوو ژ دایکبوونا (تیپا موزیکا
بوونا لیژنێ پالن و پروگرام هـاتنە دانان و دەست ب دانان و ئامادەکرنا ئاوازا بو
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نیشتمانی وەک سروود و

نەتەوایەتی و

شورەشگێری و

چەندین بەرهـەمێن
نیشتمانی دانان ،وب حەماس و ب هـەستەکا نەتەوایەتیدا

موزیک و سترانێن
پروڤە هـاتنە کرن، وێنە و بەلگەنامە ئەوبوو کو هـونەرمەندان سەرسوورما
شورەشگێری بەرهـەم ئیناندن

بوون کو بو دەمەکێ کێم گەلەک بەرهـەمێن
بوون یان ئاوازێن کەڤن بوون و پەیڤین

کو گەلەک ژ وان ئاوازێن هـەڤالێن تیپێ
سترانا یێن هـوزانڤانێن کورد بوون و بدەنگێ ئەندامێن گروپێ

سروود و
کورسی دهـاتە گۆتن و تومارکرن کو ب شەڤ و رۆژەکا دهـاتە ئامادەکرنێ و

کوردستانێ) هـاتە

دگەل (ئێزگێ دەنگێ

ئەنجامدان و پەیوەندیەکا زور باش
گرێدان وبەرهـەمێن زور جوان دهـاتنە فرێکرن و ب گۆتنا بەرپرس و پێشمەرگە
و هـەموو خەلکێ کوردستانێ سروود و سترانێن مە کارتێکرنەکا باش و پر
حەماسەت بو پێشمەرگەی و هـەموو خەلکێ کوردستانێ پەیدا دکر و نە
رەحەتی بو دوژمنان پەیدابوو و پێشمەرگە زێدەتر ب حەماس و هـیزتربوون

دناڤ سەنگەریدا و گەلەک سترانێن نازک و جوان و موزیکێن شورشگێرانە و
تومارکرن  .ژبەر ب

وەسان )هـاتنە

سروودێن ب هـێز و مللی ل گوندێ(
کارگێریا تیپا موزیکێ کو باشتر ب رێڤە بچیت ب

هـونەری و

ریڤەچوونا کارێن
تیپێ) هـاتە ڤەگوهـاستن بو

شورشێ (بارەگایێ

بریارەکا سەرکردایەتیا
وی دەمیدا چەند کونسێرت و فیستەڤالێن شورەشگێری

چومان) و ل

ناوچە (

عومران) بو پێشمەرگە و جەماوەر و هـاووالتیا هـاتنە

حاجی 

چومان)  و (

ل (
 

ساال
بوون  .ول دووماهـیکا

سەرکەفتی 

ئەنجام دان و پێشکێشکرن کو هـەموو
هـونەری ژ هـەموو

 )1974دا هـزرەک هـاتە کرن بو سازکرنا فیستەڤالەکا

(
بابەتان ڤە بو جەماوەر و ئاکنجیێن ئوردوگایێن سنورا عیراقێ و ئیرانێ کو ژبەر
ئوردوگای ڤە

بوردومان کرنا فروکێن رژێمێ و توپباران کرنا وان ل ئیرانێ و د
بوون  ،و ژالیێ سەرکردایەتیا هـونەرمەندان ڤە هـاتە پەسەندکرن

ئاکنجی 

 )1974ب فەرمانا سەرکردایەتیێ ئێکەم فیستەڤاال هـونەری یا

ولرۆژ (/12/22

عومران) هـاتە

حاجی 

ل (
کوردی ل ژێر خیڤەتگەهـا مەزن 

شورەشگێری 

 )80هـونەرمەندێن پێشمەرگەیێن موزیک و ستران و
ئەنجامدان کو پتر ژ ( 
 )1974فیستەڤال

روژا (/12/25

کربوون  .ول

پشکداری تێدا

شێوەکار و نواندن
ئوردوگایی بابک ژ و

ئەندیمەشک  -

دەستپێکر ل ناڤ ئیرانێ دا سەرەتا ل (
ئەنزال ئێکێ و دوویێ و ل باژێرێ

ئوردوگایی 

بەهـرام و سەر پول زەهـا و 

ئایی گەر م و ژ باژێرا کرمەنشاە

ئوردوگایی سەر

قەسری شیرین و


باژێرێ
سنە)  .ول

ئوردوگایی سەر ئایلە و کامیران و پاوەو پاشان ل باژیرێ 

بابان) کو

لالی 

پەروەر (شوکر

سنە) وب هـاریکاریا ماموستایێ نیشتمان

(
سنە) بوو ورێک دایە مە ب جلکێن

تەلەفزیونا (

گشتی یێ رادیو و

رێڤەبەرێ
شاهـی) گورگور پروگرامێ موزیک و سترانێن

دەما (

پێشمەرگەی ل سەر

سنە) تومار بکەین و پاشان فیستەڤالەکا

جوان بو رادیو و تەلەفزیونا (
 )1975یا

روژا (/3/21

مەریوان) هـاتە پێشکێش کرن و تا

باژێرێ (

هـونەری ل

سەرکەفتی بوو گرنکیەکا

راستی ڤیستەڤالەکا زور

بەردەوام بوو کو ب
میژوویی یا هـونەریا مەزن هـەبوو کو پالپشتەک بوو ژبو بلندکرنا هـەستا

نەتەوایەتیدا و هـەتا نوکە دهـێتە باس کرن و هـەردەم ناهـێتە ژبیرکرن
 19بوون
ئەندامێن تیپا موزیکا شورش ێ بوون 12ستران بیژین تیپێن پشکدا ر  

سترانا
بەرهـەمین تیپا موزیکا شورەش ل سروود و موزیک و
 )2006هـەموو ئەندامێن تیپا موزیک یا شورەشێ هـاتنە رێزلێنان و

 32 (/2/26
 
ژالیی حکومەتا هـەرێما کوردستانێ و سەباح محەمەد ئەمین

خەالت کرن
خەالتکرن  .ئەندامێن

ئەندامێ تیپا موزیکا شورش دڤێ رێزلێنانێ دا هـاتە
سەرکار ،سەالح

ئەنوەرقەرەداخی ،خالید

تیپاموزیکا شورش پێکاهـتبوون ژ  : (
محمدامین ،رەنجبەر

امین ،ئەنور

ابراهـیم ،عوسمان محمد

رۆوف ،دلێر
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عیسی ،ئەلبیرت عیسی،

ئەحمەد ،فرید

ئەحمەد ،سەردار

خوشناو ،وریا

زاخولی ،نەجمەدین

حوسێن ،سەباح

سەرکار ،محمد ئەمین

عومەر

قەرەداغی،
نوری 

ئەمین ،

کریم ،سە باح محمد

علی 

کەرکوکی ،نەوزاد

سالح) سترانبێژ و پشکدارێن تیپا

ئسماعیل ،فاروق

شادان ،محمد

جەمال
موزیکێ :


عەلی
 1-عوسمان
 ( 

خەزان
 2-عومەر
 
 3-حەسەن گەرمیانی
 

سابیر
 4-ئیبرام
 
 5-ئەسعد قەرەداخی
 

وەندی
 6-ئیسماعیل
 

زەنگەنە
 7-عەبدالرحمان
 
 8-محەمەد تەیب تاهـیر
 
 9-رەمەزان زاخولی
 

تەمو
 10-عیزەالدین
 

ئوغلو
 11-نەجمەندین عەنتەر
 

کابان
 12-کەریم
 
 13-سەالح مەجید
 

ئەحمەد
 14-فوئاد
 

گەردی
 15-مام رەسول
 
 16-قاسم حەمیه
 

ئەحمەد
 20-سەرهـەد

 21-جەمیل دهـۆکی
 
بەخش)

 22-جیهـان
 
بەرهـەمێن تیپێ ل شورەشێ:

رێزان
چەمی 

 1 -موزیکا

کوردین
 2-سروودا ئێمە
 

هـەربژی
 3-سروودا
 
 4-سروودا پێشمەرگێن و کولنەدەر
 

کەوا
بەکوردی 

 5-
 
بیری تازه

رولەی 

 6-ئێمە
 
 7-ئێمە پێشمەرگێن هـەتا ماوین لەژین
 
سرووداپارتی پێشرەوی

 8-
 

کوردستان
 9-سروودا
 

کورد
نیشتمانی 

 10-سرودا کوردستان
 

پارتی
 11-سروودا سالولە
 

راپەرین
دەمی 

 12-سروودا
 

رەقیب
ئەی 

 13-سروودا
 
رولەی کوردین

 14-سروودا ئیمە
 
سالیکی تریش

 15-سروودا
 
پێشمەرگەی کوردستانم

 16-سرودا من
 

شەهـیدان
 17-سروودا ئەی 
 

شەهـیدانەی
 18-سروودا ئەو
 

کوردم
 19-سروودا هـەر
 
 20-سروودا هـەوارە
 

دواجار
 21-سترانا بو
 

482


وەسیتم
سترانا یاران

 22-
 
 23-سترانا شەو
 

یاخیە
لیم 

 24-سترانا
 

ئەالوەیسی
 25-مەقامە
 
 26-دلدارو جوان پەرستم
 
 27-مەقامە هـەمایون
 

بووم
 28-دیوانە
 
بەوێەو 30

 29-
 

بخوینن
براگەل 

 -سروودا
هـیزی ئێکەتی

 31-سروودا
 
ئەوچاوانەی .

 32-سترانا
 
سەرچاوە :سەباح محەمەد ئەمین  -ماڵپەڕی ئەڤرۆ
تایبەتمەندیێن بابەتی
هونەری
رێکخراو:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە915 :

سەنتەرێ پاشەرۆژ بو رەوشەنبیرکرنا زارویان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811213089425
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
مندااڵن
رێکخراو:
باشوورا کوردستانێ
هەرێم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە916 :

Civaka Êzîdî-Ewrupeyî
http://www.kurdipedia.org/?q=201312011212568752
4
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...
Taybetmendiyên babetî
Derwe
Herêm:
Medenî
Rêkxiraw:
:کویک ریسپۆنس کۆد

917 :بابەتی ژمارە

Desteya Bilind a Kurd
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051013342878625
...
Taybetmendiyên babetî
Rojawa Kurdistan
Herêm:
Ramyarî
Rêkxiraw:
:کویک ریسپۆنس کۆد

918 :بابەتی ژمارە

Enstîtuya Kurdî ya Amedê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140920132709116181
...
Taybetmendiyên babetî
Bakûrê Kurdistan
Herêm:
Roşenbîrî
Rêkxiraw:
:کویک ریسپۆنس کۆد

919 :بابەتی ژمارە

Enstituya Kurdî ya Brukselê
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012082723041056355
Enstituya Kurdî ya Brukselê rêxistineke civakî û çandî ye. Ew ne
girêdayî tu partiyeke siyasî ye.
Di Cotmeha 1978 de, bi navê Têkosher - Yekîtiya Karker û
Xwendekarên Kurd li Beljîka û pashê di Gulana 1989 de, bi navê
Enstituya Kurdî ya Brukselê ava bûye û ji aliyê wezareta çandê ya
Beljîka, di nava çarçewa "perwerdekirina gelemperî ya daîmî" de, bi
awayekî fermî (resmî) hatiye pejirandin (qebûl kirin) û alîkariya
maddî distîne.
Du amancên wê hene: alîkirina Kurdên ku li Beljîka dijîn, ji bo ku
karibin di civaka Beljîkî de ciyekî bash bistînin ("intégration"), bê ku
nasnameya xwe ya çandî hunda bikin û agahdarkirina Beljîkî, Ewropî
û kesên din li ser dîrok û çanda kurdî.
Li ser bingehê destûra Enstituyê ya kevn, ango ya "ASBL: Rêxistina
Bê Amanca Maddî", me destûreke nuh a giring a Rêxistina
Navneteweyî ya huqûqê beljîkî (Association Internationale de droit
belge), li gora biryara qralî ya 15.12.1994, stend. Bi saya vê destûra
nuh, Enstituya me buye Rêxistina Navneteweyî ya Ne Hikûmî
(O.I.N.G.).
Enstituya Kurdî ya Brukselê
Bonneelsstraat 16, B-1210 Brussel | info@kurdishinstitute.be | tel.
+32-(0)2-230 89 30 | fax. + 32-(0)2-231.00.97
Endamên Sherefê: ALALOUF Mateo, BASTENIER Albert, COPPIETERS
Maurits, CREUZ Serge, DASSETTO Felice, DE KOCK Marc, DELVAUX
André, EISENDRATH Henri, HOUTART François, HUMBLET JeanEmile, JOSPA Yvonne, LEFIN Paul, MACDONALD Charles, MARTENS
Albert, REMACLE Eric, SPRIET Georges, VAN BRUINESSEN M.,
VANDEN BAVIERE Paul, VAN PAEMEL Monika, ZANDERS J.-P
Taybetmendiyên babetî
Derwe
Herêm:
Kiltûrî
Rêkxiraw:
:کویک ریسپۆنس کۆد

920 :بابەتی ژمارە

Koma Folklorê ya Nisêbînê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052922494183032
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1970
Taybetmendiyên babetî
Bakûrê Kurdistan
Herêm:
Muzîk
Rêkxiraw:
:کویک ریسپۆنس کۆد

921 :بابەتی ژمارە

Komela Kurdên Sûriyê - KKSN
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110909475210646
komela Kurdên Sûriyê li Nerwîc hat damezrandin di 29/04/2006 li
bajarê Oslo li Nerwîc.
Komela rêxistineke demokratîk e û bi tu rêxistinên siyasî û olî ve ne
girêdayî ye.
Taybetmendiyên babetî
Derwe
Herêm:
Roşenbîrî
Rêkxiraw:
:کویک ریسپۆنس کۆد

922 :بابەتی ژمارە

PARTYA ÇEPA DÎMOQRATA KURDÎ LI SÛRYA
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082923372889012
...
Taybetmendiyên babetî
Rojawa Kurdistan
Herêm:
Ramyarî
Rêkxiraw:
:کویک ریسپۆنس کۆد
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923 :بابەتی ژمارە

Tevgera Ciwanên Şoreşê T.C.Ş.
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061822562770164
...
Taybetmendiyên babetî
Rojawa Kurdistan
Herêm:
Ramyarî
Rêkxiraw:
:کویک ریسپۆنس کۆد

924 :بابەتی ژمارە

British International Schools in Kurdistan
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060713202460226
Freshta Raper
Executive Principal and Founder
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
Science
Organization:
:کویک ریسپۆنس کۆد

925 :بابەتی ژمارە

Green Kurdistan Association GKA
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012721590575386
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Definition: GKA is an independent scientific and environmental group
with a moral characteristic, whose works are to provide clean
environment. It stands against all the human actions that imbalance
nature and has legal rights to sue.
A summary of the association:
The association is founded in 16-october-1991 in addition to, it has
been granted a formal permission and continuously performing its
activities which based on three major axes:
1.Encountering any demeanor versus environment.
2. Endeavoring to raise the standard of environment awareness
which involved the whole Kurdistan Region.
3.Cooperating in raising greenery including, provinces, districts, subdistricts.
From the time being, Green Kurdistan Association supervised by the
high committee, that was selected in the recent congress in 22November-2009.
Items Property
Protector of Environment
Organization:
:کویک ریسپۆنس کۆد

926 :بابەتی ژمارە

Jiyan Foundation for Human Rights
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120914093667867
...
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
Human Rights
Organization:
:کویک ریسپۆنس کۆد

927 :بابەتی ژمارە

Kurdish Institute of Brussels
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082723015571695
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The Kurdish Institute of Brussels was established in 1978, and was
founded by 7 Kurds in collaboration with several Flemish and
Wallonian friends.
Goals
Since our creation we tried to be a center for cultural and social
development of our community here and in our homeland. - At the
same time we were also a center for objective dispersion of
information in order try to advance the democratic progress.
Some examples of our concrete projects
Formation courses for adults - French, Dutch and Kurdish language
courses- Conferences on language, literature, culture, the national
question, human rights, democracy and the history of the Kurdish
people. - Realization of researches about the education of adults,
written and oral literature. - Publications concerning the Kurdish
language, history, national question and the Diaspora.
A recognized and respected organization
The Kurdish Institute of Brussels is recognized by both ministries of
Culture. In the Flemish part we are recognized by the service of
Peoples Development and in the Wallonian region we are recognized
by Permanent Education. We are also recognized by the region of
the city of Brussels.
We collaborate with
Research units of universities and high schools - Cultural and
community canter - Formation canter, organizations of formation,
peace organizations, human rights organizations and NGO's
(developments projects).
Political goals?
Our activities are organized for the homeland, and in Belgium.
We try to point the attention to the authorities about the problems
between the local people and the immigrants.
In our homeland we try to ask attention for the lack of democracy,
the violations of the Human Rights and the national oppression of
the Kurds.
In order to achieve this goal we work together with the NGO's in our
homeland: e.g. Human Rights organizations, cultural canters,
education networks and youth organizations.
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Concerning Turkey we are very pleased that they are now a
candidate member of the European Union. But we are fed up with all
the promises that have been made. That's why we ask strongly the
guarantee of following points and this together with a lot of
International NGO's:
changing of the State of Law of 1978 (written by the militaries) abolition of the National Security Council
Freedom for all political prisoners and Kurdish deputies.
the allowance of all political parties, also the parties of the Kurdish
people and national minorities.
The abolition of all repressive articles in the penalty law and the
abolition of the death penalty.
the allowance of education and press in the Kurdish language
Items Property
Outside Country - Province:
Culture
Organization:
:کویک ریسپۆنس کۆد

928 :بابەتی ژمارە

Kurdistan Independents Woman Organization KIWO
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011911500486610
...
Items Property
Women
Organization:
:کویک ریسپۆنس کۆد

929 :بابەتی ژمارە

Kurdistan Israel Frienship Association - KIFA
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082909021769376
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...
Items Property
Friendship
Organization:
:کویک ریسپۆنس کۆد

930 :بابەتی ژمارە

Kurdistan Regional Government
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111423114773710
The Kurdistan Regional Government (KRG) is the democratically
elected government of the Kurdistan Region in Iraq.
The Region’s other main institutions are the Kurdistan Region
Presidency (KRP) and the Kurdistan Parliament . The Iraqi
Constitution recognises the Region’s institutions, which are elected
by popular vote and have significant law-making and executive
powers. President Masoud Barzani has the highest executive
authority in the Region.
The current coalition government, led by Prime Minister Barham
Salih, assumed office in October 2009. The Kurdistani List coalition
government includes several political parties and reflects the
diversity of the Region’s people and minorities.
The KRG is based in Erbil, the capital of the Kurdistan Region, and
administers the governorates of Erbil, Suleimaniah and Dohuk and
other areas. It has 19 ministries.
The KRG’s policies
The KRG’s sixth cabinet has a programme of Renewal and
Reconstruction for the region.
We are an emerging democracy and believe in continually working to
improve our institutions, through training, reform and transparency
initiatives. Our policy is to base our public spending decisions on the
principles of balance and fairness.
The KRG continues to negotiate with Baghdad on outstanding issues
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such as the disputed territories and the oil and revenue sharing laws,
which we believe can only be resolved successfully through a
commitment to the democratically approved Iraqi Constitution.
The KRG believes that the Anfal genocide against the people of
Kurdistan and
the Halabja chemical bombardment should never be forgotten and
must never happen again. We lobby international decision makers
for official recognition of the Anfal as an act of genocide, and for
compensation to be paid to the victims.
We believe in a strong civil society and we encourage civil society
and the media to play a more constructive role in promoting debate
and informing public opinion.
Young people and women especially, who are great assets to our
Region, will be given the encouragement and space to participate in
political decisions.
For more information please see:
www.krg.org – Kurdistan Regional Government
www.krp.org – Kurdistan Presidency
www.perleman.org – Kurdistan Parliament
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
Governmental
Organization:
:کویک ریسپۆنس کۆد

931 :بابەتی ژمارە

University of Human Development
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123010305492763
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Facts & history
The University of Human Development is a non-profit national
university founded by Professor Dr.Ali Muhealdin Qaradaghi in 2008.
The university is under the supervision of The Ministry of Higher
Education and Scientific Research in Kurdistan,Iraq. Its certificate is
recognized by the latter ministry.
The University of Human Development is a national university
licensed by the Ministry of Higher Education of Kurdistan Region
according to law no. (19211/3). It was established back in 16th of
December 2008.

This university started its academic study in 2008-2009 with three
colleges that contained four departments. The departments are: The
Department of Law and The Department of Political Science, both
belonging to The College of Law and Politics. Department of
Computer in College of Science and Technology and Department of
English in The College of Languages. In the first year, 379 students
started their academic study in this university.

In (2009-2010) two more departments opened doors for students.
Arabic Department in College of Languages and Department of
Banking and Financial Science in College of Administration and
Economics. Now the university contains four colleges and six
departments.

The incomes of the UHD:
All the incomes of the university, either from its students or others,
go back to the university itself and its development only.
This university refuses any economical interest. The sum of the
money paid by the students for their academic study will be spent on
the services of educational process in the university and not the
concessionaire.
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The goals of the UHD:
1. Global leadership in the field of science and technology as well as
serving society.
In short, the leadership of the University, creativity of the students,
management excellence, community development, and progress of
the nation is at the heart of the desired goals.
2. Creating a sort of mentality that always looks forward to building
and not destroying, progressing and not regressing, civilizing and not
demolishing, and reforming instead of corrupting.
3. The advancement of society through the promotion of the
individuals, make every effort to turn the university into an active
establishment that serves the society and provide it with its
necessity, needs For the of scientific, technical and economical
advancement.

4. Developing the skills of the students and encouraging them to
enter the world of creativity and innovation in thinking. Moreover,
turning their energy into working as well as practicing materials.
5. Getting the best out of the both genders, supplying them with
modern technology, renewable science. Furthermore, getting benefit
from every useful old thing and every new thing that may come
handy so that they would be able to build, create and keep up with
the up to date life.
6. Improve students psychologically, intellectually, socially,
scientifically, technically, literally, professionally, and linguistically.
7. The university is also planning to cooperate with all of the
scientific and occupational institutions inside Iraq and get benefit of
the universities and research centers abroad in order to emerge as
an example to be followed.
The university's core values:
The University of Human Development seeks achieving its goals
through the following core values:
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1. social and moral obligation:
The University is committed to social and moral commitment on the
highest level through teachings of our religion, and all the
humanitarian ideals.
2. the environment and scientific application:
The University is committed to securing an educational environment
for the students that encourages progressive thinking, controls
modern technology, Pays attention to the practical side for each
specialty.
3. Quality:
The university is committed to the high-level scientific and
educational standards, always seeking to develop the educational
process, scientific research, and serving the community.
4. Creativity and perfection:
The university would do everything possible to achieve creativity and
will sponsor it. It, also, supports the renewal in its march towards
scientific excellence, and is also trying to instill a better culture,
proficiency, good achievement, as well as development of skills,
capacity and supporting talents.
5. Serving the society:
The university seeks to consolidate its relationships with the society
and its institutions. It emphasizes on serving, developing and
supporting it with the knowledge and works on its happiness.
6. Global and humanitarian vision
The university relies the global dimensions that will help carry out its
mission, which is reflected in the respect of other and their different
cultures. The human dimension is mostly reflected in the service of
man in terms they are human beings. Also, the environmental
dimension in which human beings live and from which they were
created and to which they return, hence they have the obligation to
take a good care of it.
7. Academic freedom:
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The university encourages openness, dialogue, and emphasizes on
justice, equity, and academic freedom.
8. Symbol and mutual cooperation:
The university seeks to inculcate the values of teamwork, tolerance,
and influence by symbols.
9. Adopting diverse and various education curriculum:
The university adopts various education curriculum by encouraging
graduates to complete scholarship, continue training and everlasting
rehabilitation.
10. The company and communication with civil society, government,
and international institutions to achieve its goals and missions:
The university seeks to achieve cooperation, communication and
partnership with civil society governmental and international
institutions to achieve its goals and missions.
11. Institutional accountability:
The sense of corporate responsibility and accountability are essential
conditions for achieving the goals and missions of the university.
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
Science
Organization:
:کویک ریسپۆنس کۆد

932 :بابەتی ژمارە

Institut Kurde de Bruxelles
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082722411456584
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L'Institut Kurde de Bruxelles, fondé en octobre 1978, est une
association laïque sans but lucratif (asbl) à but socio-culturel,
indépendante de tout parti politique.
L'organisation est reconnue et subsidiée par la Communauté
Française de Belgique depuis 1989 ainsi que par d'autres
partenaires.
L'objectif de l'Institut est double: d'une part aider les Kurdes et
d'autres communautés vivant en Belgique à s'intégrer dans la société
belge par le biais de plusieurs actions: des cours d'alphabétisation,
de français, le rattrapage scolaire et un service social afin de faciliter
les démarches auprès des organisations belges, des avocats, des
médecins.
D'autre part, la question kurde est souvent mal connue en Belgique.
L'Institut propose donc des conférences gratuites sur ce thème ainsi
que sur l'histoire du Moyen-Orient et de l'Asie Mineure dans son
ensemble. L'Institut organise des concerts, des projections de film,
des tables d'hôtes, des représentations de danse folklorique.
L'Institut édite également des livres parlant des Kurdes ainsi qu'un
journal bimensuel 'Les Kurdes' concernant l'actualité kurde. Une
bibliothèque est mise à la disposition du public. L'Institut participe
aux stands de diffusion culturelle organisés par la Communauté
Française de Belgique.Ce devoir d'information est primordial et
légitime au premier chef l'existence d'un centre kurde.
Articles propriété
Culture
Organization:
À l'extérieur
Province:
:کویک ریسپۆنس کۆد

933 :بابەتی ژمارە

اتحاد الحقوقیین الکردي في سوريا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090410503588940
...

غرب کردستان
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خصائص السجل
:األقلیم

المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

مدني

بابەتی ژمارە934 :

التجمع االمازيغي الکوردستاني للصداقة والسالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012072822402770044
...
خصائص السجل
الصداقة
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە935 :

الجمعیة االردنیة الکردية للثقافة
http://www.kurdipedia.org/?q=2012031813312864416
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە936 :

المنظمة الکردية للدفاع عن حقوق اإلنسان والحريات العامة في سوريا
)(DAD
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082808553965507
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http://www.Dadkurd.Com
Dadkurd@Gmail.Com
خصائص السجل
غرب کردستان
األقلیم:
حقوق االنسان
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە937 :

جامعة التنمیة البشرية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123010461492764
التأریخ والحقائق
جامعة التنمیة البشرية " جامعة وقفیة غیر ربحیة ،أسسها أ.د .علي محیى
الدين القره داغي ،عام 2008م ،وهي تحت إشراف وزارة التعلیم العالي
والبحث العلمي بإقلیم کوردستان العراق ،ومعترف بشهاداتها.
جامعة التنمیة البشرية جامعة وطنیة تأسست يوم  16کانون االول عام 2008
و حصلت على اإلجازة الرسمیة من قبل وزارة التعلیم العالي و البحث
العلمي في إقلیم کوردستان بقرار ( )19211/3و تم فتح الجامعة بتأريخ (27
کانون األول ).2008
بدأت الدراسة األکاديمیة في الجامعة منذ السنة الدراسیة 2009-2008
وبعدد طالب وصل الى ( )379طالب و طالبة ضمن ثالثة کلیات التي تکونت
من أربعة أقسام وکانت :قسم القانون و قسم العلوم السیاسیة ضمن کلیة
القانون والسیاسة .کذلک قسم علوم الحاسوب في کلیة العلوم
والتکنولوجیا .و قسم اللغة األنجلیزية في کلیة اللغات .في عام (-2009
 )2010تم فتح قسمین آخرين وهما :قسم اللغة العربیة في کلیة اللغات،
وقسم العلوم المالیة والمصرفیة ضمن کلیة االدارة واالقتصاد .وفي الوقت
الحالي هناک أربع کلیات في الجامعة تتضمن أثنى عشر قسماً علمیاً
بالشکل التالي:
کلیة القانون والسیاسة :قسم القانون(مسائي) ،قسم العلوم
السیاسیة(مسائي).
کلیة األدارة واالقتصاد :قسم العلوم المالیة والمصرفیة (مسائي) ،قسم ادارة
االعمال (مسائي) ،قسم ادارة االعمال (صباحي) ،قسم المحاسبة
(مسائي) ،قسم المحاسبة (صباحي).
کلیة اللغات :قسم اللغة االنجلیزية (مسائي) ،قسم اللغة االنجلیزية
(صباحي) ،قسم اللغة العربیة (مسائي).
کلیة العلوم والتکنولوجیا :قسم علو الحاسوب (مسائي) ،قسم علوم
الحاسوب (صباحي).
واردات الجامعة  :جمیع واردات الجامعة من الطلبة أو من غیرهم للجامعة
نفسها ولتطويرها فقط.
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أهداف الجامعة :
1الريادة العالمیة في مجال العلوم والتقنیات ،وخدمة المجتمع.والخالصة أن الريادة للجامعة ،واإلبداع للطلبة ،والتمیز لإلدارة ،والتنمیة
للمجتمع ،والتقدم لألمة هي لب األهداف المنشودة.
2صناعة الفکر الذي يتجه نحو البناء ولیس الهدم والفناء ،ونحو التقدم بدلالتخلف ،ونحو الحضارة والتعمیر بدل التدمیر ،واإلصالح بدل الفساد.
3النهوض بالمجتمع من خالل النهوض بأفراده ،وبذل کل الجهود لتحويلالجامعة إلى مؤسسة فعالة لخدمة المجتمع في ضرورياته وحاجیاته
ومحسناته للنهوض به علمیاً وتقنیاً واقتصادياً .
4تنمیة ما في داخل الطلبة لالنتقال بهم إلى عالم اإلبداع واالبتکار فيمجال التفکیر والتنظیر والتأصیل ،وإلى تحويل هذه الطاقات إلى مادة عمل
وتطبیق.
ً
ً
5تخريج دفعات من الجنسین (ذکورا وإناثا) مزودة بأحدث التقنیات المعاصرة،والعلوم المتجددة واالستفادة من کل قديم صالح ومن کل جديد نافع حتى
تکون قادرة على البناء واالبداع ومواکبة العصر.
6االرتقاء بالطلبة نفسیاً وفکرياً واجتماعیاً ،وعلمیاً وتقنیاً ،وحرفیاً ،ومهنیاً،ولغوياً.
قیم الجامعة األساسیة :
تسعى جامعة التنمیة البشرية لتحقیق رسالتها وأهدافها من خالل مجموعة
من القیم األساسیة ااڵتیة:
)(1االلتزام االجتماعي واألخالقي :
تلتزم الجامعة في منطلقها بااللتزام االجتماعي واألخالقي العالي الذي
يتماشى مع تعالیم ديننا الحنیف ،وجمیع المثل اإلنسانیة العلیا.
)(2البیئة والتطبیق العلمي :
تلتزم الجامعة بتأمین البیئة التعلیمیة لطلبتها التي تقوم على تشجیع التفکیر
التقدمي ،والتحکم بتقنیات العصر ،وکذلک تولي عنايتها بالجانب العملي
والتطبیقي لکل تخصص ،فالعلم النافع هو الذي يطبق.
)(3الجودة :
تلتزم الجامعة بمعايیر علمیة وتربوية رفیعة المستوى ،ساعیة دائماً إلى
تطوير العملیة التربوية ،والبحث العلمي ،وخدمة المجتمع.
)(4اإلبداع واإلتقان:
تبذل الجامعة کل ما في وسعها لتحقیق اإلبداع وترعاه وتدعم التجديد في
مسیرتها نحو التمیز العلمي ،وتسعى کذلک إلى غرس ثقافة األحسن،
واإلتقان ،وحسن اإلنجاز ،وتنمیة المهارات والقدرات ودعم الموهوبین.
)(5خدمة المجتمع :
تسعى الجامعة إلى توطید عالقاتها مع المجتمع ومؤسساته ،فتشدد على
خدمة المجتمع وتطويره ورفده بالمعرفة والعمل على سعادته..
)(devilالرؤية العالمیة واإلنسانیة :

500

في الوقت الذي تعتمد الجامعة على قیمها اإلسالمیة ،ال تغفل في الوقت
نفسه عن البعد العالمي لرسالتها الذي يتجلى في احترام ااڵخرين وثقافاتهم
المختلفة ،والبعد اإلنساني الذي يتجلى في خدمة اإلنسان من حیث هو
إنسان ،وعن البعد البیئي الذي يعیش فیه اإلنسان ،والذي هو أصله الذي
خلق منه ،وإلیها يعود ،لذلک فله حق في الرعاية والعناية به.
ُ
)(7الحرية األکاديمیة :
تشجیع الجامعة على االنفتاح والحوار ،وعلى العدل واإلنصاف ،والحرية
األکاديمیة.
)(musicالقدوة والتعاون المشترک :
تسعى الجامعة إلى ترسیخ قیم العمل الجماعي ،والتسامح ،والتأثیر
بالقدوة.
)(9تبني منهج التعلیم المستمر المتنوع :
تتبنى الجامعة منهج التعلیم المستمر من خالل تشجیع خريجیه على
استکمال الدراسات العلیا ،والتدريب والتأهیل الدائم.
)(10الشرکة والتواصل مع مؤسسات المجتمع األهلي ،والحکومي ،والدولي
:
تسعى الجامعة لتحقیق التعاون والتواصل والشراکة مع مؤسسات المجتمع
األهلي والحکومي والدولي لتحقیق أهدافها ورسالتها.
)(11المساءلة والمؤسسیة:
إن اإلحساس بالمسؤولیة المؤسساتیة والمساءلة شرطان ضروريان لتحقیق
الجامعة أهدافها ورسالتها.
االنتماء :
تسعى الجامعة لترسیخ روح االعتزاز ،واالنتماء إلیها بین الطلبة واألساتذة
وجمیع منتسبیها انتما ًء إيجابیاً يشجع روح المنافسة الشريفة للتغییر
ويعزز مکانة الجامعة في النفوس.
والتطويرُ ،
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (zana sargatyسەبارەت
بە (جامعة التنمیة البشرية) لە10:40:35 2013-12-30 :
خصائص السجل
جنوب کردستان
األقلیم:
علمي
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە938 :

جبهة االكراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014073016242577183
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...
خصائص السجل
غرب کردستان
األقلیم:
سیاسي
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە939 :

جمعیة الکورد الفیلیین في شمال بريطانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201311261642558760
6
...
خصائص السجل
الخارج
األقلیم:
مدني
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە940 :

حرکة البديل الکردي في سوريا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100917481262261
تاسست سنة ٢٠٠٩
خصائص السجل
غرب کردستان
األقلیم:
سیاسي
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە941 :
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حرکة الشباب الکورد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061615093267456
...
خصائص السجل
غرب کردستان
األقلیم:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە942 :

حزب آزادي الکردي في سوريا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082923415489010
...
خصائص السجل
غرب کردستان
األقلیم:
سیاسي
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە943 :

حزب العمال الكردستانيPKK
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120319513087457
...
خصائص السجل
شمال کردستان
األقلیم:
حزب العمال الكردستاني
الحزب:
سیاسي
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە944 :

حزب الوحدة الديمقراطي الکردي في سوريا (يکیتي)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090316231188959
...
خصائص السجل
غرب کردستان
األقلیم:
سیاسي
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە945 :

حزب الیسار الديمقراطي الکردي في سوريا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082923351689013
...
خصائص السجل
غرب کردستان
األقلیم:
سیاسي
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە946 :

دار الثقافة والنشر الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120913442487345
قبل تشکیل هذه الدار کانت هناک دائرتان تتعلق مهمتهما بالثقافة الکردية بناء على التطورات
السیاسیة التي شهدتها
البالد وبخاصة بعد صدور اتفاقیة الحادي عشر من اذار عام .1970
اذ تشکلت في البداية دائرة باسم (مديرية الثقافة الکردية العامة) في عام  ،1970ثم انشئت دار
التضامن للطباعة
والنشر الکردية في عام  1972اال ان صدور قانون الحکم الذاتي لمنطقة کردستان عام  1974ومنعا
للتداخل
والتشابک الحاصلین بین مديرية الثقافة الکردية  ،ودار التضامن للطباعة والنشر الکردية وبین
المؤسسات الثقافیة
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االخرى التابعة لوزارة االعالم ولحاجة الدولة الى اقامة مؤسسة مرکزية متطورة تعنى بشؤون الثقافة
والنشر باللغة
الکردية فقد شرع قانون ()29لسنة  1976المعروف باسم قانون دار الثقافة والنشر الکردية بموجب قرار
مجلس
قیادة الثورة (الملغى) المرقم  289والذي نشر في جريدة الوقائع العراقیة ،العدد  2522في 1976/4/5
دار الثقافة
والنشر الکردية
للدار شخصیة معنوية واستقالل مالي واداري  /بغدادتهدف الدار ضمن خطة الوزارة الى:أ -تنمیة حرکة التألیف والترجمة والنشر باللغة الکردية.
ب -احیاء التراث الثقافي الکردي العراقي والعمل على نشره.
ج -اصدار صحف ومجالت وکتب وسائر المطبوعات باللغة الکردية.
د -اصدار المنشورات والقیام بالنشاطات الثقافیة.
هـ -ترجمة المطبوعات والمعلومات المختلفة الواردة الیها من الوزارة.
و -امتالک حقوق التألیف والنشر.
ز -رعاية المؤلفین العراقیین باللغة الکردية وتشجیع نتاجاتهم الثقافیة.
ح ـ تأسیس مکاتب للنشر واداراتها مباشرة.
ط  -تأسیس مطابع واستیراد االجهزة.
خصائص السجل
عراق
األقلیم:
تراث
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە947 :

شفق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080220243460523
مؤسسة اعالمیة ثقافیة تأسست في آذار  -مارس  -عام 2004
http://www.shafaaq.com
خصائص السجل
جنوب کردستان
األقلیم:
ثقافي
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە948 :
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مرکز ککامش للدراسات والبحوث الکردية
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112214164073827
...
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە949 :

هیئة مساندة الکورد في سوريا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061509124069161
...
خصائص السجل
غرب کردستان
األقلیم:
سیاسي
المنظمة:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە950 :

دانشگاه لرستان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042521504078731
...
خواص ایتم
شرق کردستان
اقلیم:
علمی
سازمان:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە951 :

گروه موسیقی رزبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014042216595675927
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...
خواص ایتم
شرق کردستان
:اقلیم
هنری
:سازمان
:کویک ریسپۆنس کۆد

952 :بابەتی ژمارە

گروه موسیقی هرای
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080715032867564
...
خواص ایتم
شرق کردستان
:اقلیم
:کویک ریسپۆنس کۆد

953 :بابەتی ژمارە

Dohuk TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20141103173107117073
Dohuk TV
Dohukta yayın yapan yerel televizyon kanalıdır , dohukta yaşanan olayları yayınlanan kanal
daha önce KTV adıyla yayın yapıyordu daha sonra Dohuk tv oldu . PDKye bağlıdır.
:کویک ریسپۆنس کۆد

954 :بابەتی ژمارە

Xabir TV
http://www.kurdipedia.org/?q=20141107182703118116
Kürdistan islami birliğinin zahoda yayın yapan yerel elevizyon kanalı olup daha çok dini
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program yayınlar , haber ülteni olmayan kanalın bültenleri yine KİB resmi yayın orgranı olan
SPEDA TV haber bültenlerini naklen ve ya band olarak yayınlar.
:کویک ریسپۆنس کۆد

955 :بابەتی ژمارە

Koerdisch Instituut te Brussel
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082722365172391
Sinds 1978 (Tekoser, Koerdische Arbeiders- en Studentenvereniging
in België) actief in Vlaanderen, Brussel en Walonië
Het Instituut wordt (als beweging binnen het kader van het decreet
op het sociaal-cultureel werk) gesubsidieerd door de Vlaamse
Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Bovendien
werd het instituut door het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschapscommissie erkend als zelforganisatie.
Het Koerdisch Instituut vzw heeft twee pijlers; Het streeft enerzijds
naar de bescherming en de bevordering van de rechten van
personen die behoren tot nationale, etnische, religieuze en/of
linguïstische minderheden in het Midden-Oosten, Eurazië en de
Kaukasus, zoals vastgelegd in de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens en in andere internationale verdragen.
Anderzijds streven wij als zelforganisatie naar een Vlaamse en
Brusselse samenleving waarin iedereen die deel uitmaakt van een
etnisch-culturele minderheid (Belgen van buitenlandse origine,
vluchtelingen, mensen zonder papieren) aanspraak kan maken op de
basisrechten, gelijke kansen en inspraak heeft in de organisatie en
invulling van de 'Vlaamse multiculturele samenleving'.
Bovenop haar v.z.w.-statuut (vereniging zonder winstoogmerk),
kreeg het Koerdisch Instituut van Brussel een bijkomend statuut,
namelijk dat van Internationale Vereniging van Belgisch Recht en dit
volgens het Koninklijk Besluit van 15.12.1994. Deze belangrijke
erkenning geeft ons de gelegenheid om een I.N.G.O. te worden
(Internationale Niet-Gouvernementele Organisatie).
Koerdisch Instituut van Brussel Bonneelsstraat 16, B-1210 Brussel |
http://www.kurdishinstitute.be | info@kurdishinstitute.be | tel. +32(0)2-230 89 30 | fax. + 32-(0)2-231.00.97
Eigenschappen van de item
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Cultuur
Buitenland

Organisatie:
Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

956 :بابەتی ژمارە

Platform Koerden Nederland
http://www.kurdipedia.org/?q=201310272225129252
7
...
Eigenschappen van de item
Civiel
Organisatie:
Buitenland
Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

957 :بابەتی ژمارە

Stichting Parwin
http://www.kurdipedia.org/?q=20140923170738116380
...
Eigenschappen van de item
Civiel
Organisatie:
Buitenland
Provincie:
:کویک ریسپۆنس کۆد

958 :بابەتی ژمارە

Partido de los Trabajadores de Kurdistán
http://www.kurdipedia.org/?q=2013101400151188332
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...
Artículos propiedad
Diplomático
Organización:
Partido de los Trabajadores del Kurdistán PKK
Partido:
Norte del Kurdistán
Provenza:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە959 :

הבינלאומי כורדיסטן  -ישראל אגודת הידידות הידידות
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082909033253220
...
נכס פריטים
ידידות
ארגון:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە960 :

להזמנת הלהקה של ארגון יוצאי כורדיסתאן לאירועים
http://www.kurdipedia.org/?q=2012123012375474545
...
נכס פריטים
אמנותי
ארגון:
ישראל
פרובנס:
کویک ریسپۆنس کۆد:
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