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هونەرنامە – وەشانی 2
تایبەتە بە ژیاننامەی هونەرمەندانی کورد کە
ماڵپەڕی کوردیپێدیا بەدەستی هێناوە.

ئامادەکردنی :هاوڕێ باخەوان ،بەیارمەتیی کوردیپێدیا

رێکخراوی کوردیپێدیا
http://www.kurdipedia.org
10-09-2015

چەند وتەیەک
ئەمەی بەردەستتان ،لیستەیەکی رێکخراوی تایبەتە بە ژیاننامەی هونەرمەندانی کورد 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
10-09-2015

1

لەباڵوکراوەکانی رێکخراوی کوردیپێدیا
ناوی پەڕتووک

ژمارەی
وەشان

ژمارەی الپەڕە -
A4

ژمارەی
تۆمار

رۆژی
دەرچوون

ئامارنامە  -وەشانی 1

1

901

1191

09-09-2015

2703

4563

09-09-2015

325

719

08-09-2015

5207

11223

08-09-2015

گەپنامە  -وەشانی 2ەم

2

190

476

07-09-2015

ناونامە  -وەشانی 2ەم

2

1347

4294

07-09-2015

پەندنامە  -وەشانی 2ەم

2

1579

5613

07-09-2015

زیندانینامە  -وەشانی 2ەم

2

2849

7015

07-09-2015

پاسۆکنامە  -وەشانی 1ەم 1

89

117

18-03-2015

داعشنامە  -وەشانی 2ەم

2

58

92

14-03-2015

کۆبانێنامە  -وەشانی 2ەم

2

136

191

01-02-2015

شوێنەوارنامە  -وەشانی
2ەم

2

135

226

24-01-2015

شوێننامە  -وەشانی 2ەم

2

1347

2957

22-01-2015

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
2ەم

2

353

536

21-01-2015

75

113

19-01-2015

جاشنامە  -وەشانی 2ەم

2

140

287

18-01-2015

ژنکوژینامە  -وەشانی 2ەم

2

30

41

18-01-2015

510

960

16-01-2015

1859

5035

15-01-2015

براکوژینامە  -وەشانی 2ەم 2

172

285

11-01-2015

ئەنفالنامە  -وەشانی 2ەم

2

165

359

10-01-2015

شەهیدنامە  -وەشانی
2ەم

2

3935

7345

04-01-2015

2014نامە  -وەشانی 1

1

166

344

01-01-2015

کۆبانێنامە  -وەشانی 1ەم

1

118

130

23-11-2014

گەپنامە  -وەشانی 1ەم

1

236

428

23-11-2014

داعشنامە  -وەشانی 1ەم

1

26

27

16-11-2014

پێشمەرگەنامە  -وەشانی
1ەم

1

403

514

10-06-2014

هاوڕێنامە  -وەشانی 3ەم

3

1653

4811

03-06-2014

وێنەنامە  -وەشانی 1ەم

1

722

1419

03-06-2014

وەرزشنامە  -وەشانی 1ەم 1

78

101

02-06-2014

چاالکواننامە  -وەشانی 1ەم 1

1284

1778

02-06-2014

نووسەرنامە  -وەشانی 2ەم 2
باڵوکراوەنامە  -وەشانی
2ەم

2

پەڕتووکنامە  -وەشانی 2ەم 2

وەرزشنامە  -وەشانی 2ەم 2

رێکخراونامە  -وەشانی 2ەم 2
هاوڕێنامە  -وەشانی 4ەم

4

2

هونەرنامە  -وەشانی 1ەم

1

1204

1695

01-06-2014

ژنکوژینامە  -وەشانی 1ەم

1

31

33

01-06-2014

219

282

01-06-2014

زیندانینامە  -وەشانی 1ەم

1

1812

3172

01-06-2014

ناونامە  -وەشانی 1ەم

1

1238

3259

01-06-2014

رێکخراونامە  -وەشانی 1ەم 1

546

937

31-05-2014

شوێنەوارنامە  -وەشانی
1ەم

1

100

171

31-05-2014

شوێننامە  -وەشانی 1ەم

1

1396

2887

31-05-2014

باڵوکراوەنامە  -وەشانی
1ەم

1

435

756

31-05-2014

پەندنامە  -وەشانی 1ەم

1

110

404

31-05-2014

جاشنامە  -وەشانی 1ەم

1

163

285

30-05-2014

ئەنفالنامە  -وەشانی 1ەم

1

188

358

28-05-2014

نووسەرنامە  -وەشانی 1ەم 1

2291

3289

28-05-2014

1

2753

6140

27-05-2014

پەڕتووکنامە  -وەشانی 1ەم 1

3562

12747

25-05-2014

براکوژینامە  -وەشانی 1ەم 1

شەهیدنامە  -وەشانی
1ەم

3

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 زایینی بەشێوەیەکی دروست ،تکایە لە هەڵە و کەموکورتییەکانمان ببوورن.
هەر زانیارییەک لە کوردیپێدیاوە وەربگیرێت ،پێویستە ناوی سەرچاوەکەیی و ناوی کوردپێدیای
لەسەر بنووسرێت.

4

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:

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

Aslîka Qadir
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030521281143159
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎤گۆرانیبێژ

:جۆری کەس

👩خانمان

:رەگەزی کەس

 بادینی- کرمانجیی باکوور
کورد

: شێوەزار- زمان
:نەتەوە
:کویک ریسپۆنس کۆد

2 :بابەتی ژمارە

Baldin Ahmad
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806204248125072
Born:
Iraqi Kurdistan ،Sulaymania ،1954
Holland ،lives and works in Utrecht
1974
Iraq ،Graduated from the Institute of Fine Arts in Baghdad
1974-1976
Italy ،Studies at the Academy of Fine Arts in Rome
1976-1979
Italy ،Studies at the Academy of Fine Arts in Florence
1979
Italy ،Graduated from the Academy of Fine Arts in Florence
1979-1982
،studies of Modern Art (D.A.M.S) at the University of Bologna
Italy
SELECTED SOLO EXHIBITIONS
2012
Holland ،Heeswijk-Dinther ،Interart Gallery
2011
Holland ،IJsselstein ،De Boog Gallery
2011
Holland ،Utrecht ،Artlease Gallery
2010
Holland ،Leiden ،Frederiek van der Vlist Gallery
Holland ،Vught ،Van Loon & Simons Gallery
2009
Holland ،Groningen ،Terbeek Gallery
Holland ،Dordrecht ،De Compagnie Gallery
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2008
Holland ،Vught ،Van Loon & Simons Gallery
Italy ،S. Vito dei Normanni ،L’Atlante dei luoghi immaginari
Holland ،IJsselstein ،De Boog Gallery
2007
Holland ،Olst ،Van der Plas Gallery
Holland ،Wapserveen ،Bakker Gallery
2006
Holland ،Groningen ،Terbeek Gallery
Holland ،Dordrecht ،De Compagnie Gallery
2005
Holland ،IJsselstein ،De Boog Gallery
Holland ،Wapserveen ،Bakker Gallery
2004
Holland ،Oisterwijk ،Etienne & van Loon Gallery
Holland ،Olst ،Van der Plas Gallery
Holland ،Diepenheim ،Nijehove Gallery
Holland ،Schiedam ،Hofstee Gallery
2003
Holland ،IJsselstein ،De Boog Gallery
Holland ،Wapserveen ،Bakker Gallery
Holland ،Breda ،Molenaars Gallery
Holland ،Amsterdam-Sloten ،K & B Gallery
2001
Holland ،IJsselstein ،Fulcotheater
Holland ،Breda ،Molenaars Gallery
2000
Holland ،Amsterdam ،Mia Joosten Gallery
Holland ،Wapserveen ،Bakker Gallery
1999
Holland ،Dordrecht ،Witt Gallery
1998
Holland ،Grubbenvorst ،Marijke Raaijmakers Gallery
Holland ،Groningen ،Anderwereld-Katuin Gallery
Holland ،Lent ،Forte Gallery
1997
Holland ،Dordrecht ،Witt Gallery
1996
Holland ،Diepenheim ،Nijehove Gallery
1995
Holland ،Dordrecht ،Witt Gallery
Holland ،IJsselstein ،De Boog Gallery
1994
Holland ،Groningen ،Anderwereld Gallery
Holland ،Wijk bij Duurstede ،Art Options Gallery
Holland ،Utrecht ،Holland Art Fair Utrecht - Art Options
1993
Holland ،Heerenveen ،Kunst Centrum Heerenveen
Holland ،Dordrecht ،Witt Gallery
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Holland ،Heeswijk-Dinther ،Interart Gallery
Holland ،Amsterdam ،Langenberg Gallery
1992
Belgium ،Brussel ،Tammouz Gallery
Holland ،IJsselstein ،De Boog Gallery
Holland ،IJsselstein ،De Boog Gallery
Holland ،Overasselt Gld. ،Xenia Gallery
1991
Holland ،Amsterdam ،Langenberg Gallery
1984
Italy ،Milano ،Aleph Art Gallery
1980
Italy ،Pesaro ،Communal Gallery
Italy ،Torino ،Valentino Hal Teatro Nuovo
1979
Italy ،Florence ،Palazzo Strozzi
Italy ،Florence ،Le Colonnine Gallery
1978
Italy ،Florence ،Teorema Gallery
1973
Iraq ،Baghdad ،University of Al-Mustansirriya
SELECTED GROUP EXHIBITIONS
2010
Holland ،Utrecht ،Stadhuis Utrecht ،30 years Tij
2009
Italy ،Venice ،“Planet-K” ،53th Venice Biennale
2008
Holland ،Heeswijk Dinther ،Interart Gallery
2007
Holland ،Utrecht ،Holland Art Fair
2006
Holland ،Haarlem ،Année Gallery
2003
Polland ،Krakov ،National Museum ،Outlook
2002
Austria ،Wine ،Volkshalle im Wiener Rathaus ،Grenzelos
Holland ،Dordrecht ،De Compagnie Gallery
2001
Holland ،Amsterdam ،KunstRAI - Mia Joosten Gallery
Hengelo ،Art Twente – Kunstcentrum Zaandam
2000
Holland ،Amsterdam ،KunstRAI - Mia Joosten Gallery
Holland ،IJsselstein ،Walid) ،Karani ،De Boog Gallery (Baldin
1999
،”Dansk for Fatter Forening” Kopenhagen ،Kurdish Art and Poetry
Denmark
Holland ،IJsselstein ،Walid) ،Karani ،De Boog Gallery (Baldin
1998
Holland ،Groningen ،Anderwereld-Katuin Gallery
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1996
Holland ،KunstRAI Amsterdam - Witt Gallery
Holland ،PAN RAI Amsterdam - Marijke Raaijmakers Gallery
1995
France ،Macon ،Chateau de Buissière ،Art Centre
Holland ،Heeswijk-Dinther ،Interart Gallery
1994
Holland ،Groningen ،Anderwereld Gallery
1993
Holland ،Amsterdam ،Beurs van Berlage
UK ،London ،Kufa Gallery ،‘Iraqi artists‘
1992
Italy ،municipality of Siena ،Palazzo Patrizi ،Kurdish Artists
Austria ،Graz ،Municipality hall ،Kurdish Artists
1991
Holland ،Overasselt Gld. ،Xenia Gallery
1990
Italy ،Brindisi ،S. Vito dei Normani ،Municipal library
1989
Italy ،Rome ،Palazzo Valentini ،“L’artista che non esiste”
1986
،Palazzo dei Diamanti ،“Sette artisti Iracheni” Modern Art Gallery
Italy ،Ferrara
1983
former ،Ljubljana ،15th International Biënnale of Grafic Art
Yugoslavia
Italy ،International Price of Biella
1982
Italy ،Rome ،Folkloristic Museum
France ،Paris ،Municipality of Montreuil ،Iraqi artists
1981
former ،Ljubljana ،14th International Biënnale of Grafic Art
Yugoslavia
Italy ،Florence ،Palazzo Parte Guelfa ،“Iraquian Art”
Italy ،Venice ،Palazzo Cà Giustinian
1979
Tunisia ،Tunis ،‘Drawing on paper’
Italy ،Montova ،Exhibition ‘Prima Tela‘
1975
Italy ،Rome ،la Giada Gallery ،‘Iraqi artists‘
1974
Iraq ،Baghdad ،Artists Association ،Kurdish Art Festival
kurdistanart
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎨شێوەکار

:جۆری کەس

👨پیاوان

:رەگەزی کەس

 سۆرانی- کرمانجیی باشوور
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: شێوەزار- زمان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە3 :

ئاتینا فرقدانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011510134984618
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
چاالکی مندااڵن
👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە4 :

ئاراس تالیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121211311887301
لەکەرکوک لەدایکبووە ،چەندین ساڵ لەهۆڵەندا ژیاوەو هەر لەوێش مامۆستابووە ،ماوەیەکە
گەڕاوەتەوە کوردستانو ئێستا سەرقاڵی کارکردنە لەبواری هونەریدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە5 :

ئاراس حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140422205813100445
لەدایکبووی سلێمانی
نیشتەجێی واڵتی هۆڵندا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە6 :

ئاراس عوسمان  -ئاراس گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030910495734577
هونەرمەندی شێوەکار ئاراس عوسمان ناسراو بە ئاراس گەرمیانی
دانیشتووی شارۆچکەی ڕزگارییە لەرۆژئاوای شاری کەالر پێنج ساڵە،
خەریکی کاری نیگار کێشییە تائێستا پێنج پێشانگەی بۆ بەرهەمەکانی
کردۆتەوە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان نیگارکێش ئاراس عوسمان،
جیاوازە لەنیگارکێشەکانی دیکە ،چونکە ئەو لە بری دەستی ،بە
قاچەکانی کاری نیگار کێشی دەکا.شێوەکار ئاراس عوسمان زیاترنیگاری
سروشتی کوردستان و ئەو نەهامەتییانەی بەسەر گەلی کورددا هاتوون،
لە نیگارەکانیدا رەنگ دانەوەی هەیە هەروەها زیاتر بۆیەی زەیتی
بەکاردێنێ لە تابلۆکانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە7 :
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ئاراس محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150415210546120905
ئاراس محەمەد قادر لەدایکبووی ساڵی 1983ی شاری سلێمانیەو
دەرچووی ساڵی  2004بۆ 2005ی بەشی شانۆی پەیمانگای هونەرە
جوانەکانی سلێمانییەو لەئێستادا پیشەی مامۆستایە و مامۆستای وانەی
هونەرە لەیەکێک لە خوێندنگا بنەڕەتییەکانی شاری سلێمانی و ئەندامی
تیپی نواندنی سلێمانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە8 :

ئاراس کۆیی  -ئاراس تەماتە
http://www.kurdipedia.org/?q=201001040043493075
گۆرانیبێژە ،ناوی تەواوی ئاراس فاتیح رەسوڵە ،دانیشتووی سویدە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە9 :

ئاراس کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122415180587091
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لە دایک بووی شاری سلێمانی ساڵی 1961گەڕەکی چوارباخ یەکێکە لەو
هونەرمەندانەی ،کە هەر لە سەرەتای الوێتیەوە تێکەاڵوی ژیانی هونەری
بووە،دەستی کردوە بە نیگار کێشان بە شێوەیەکی ساکار و بێ سنور،
کاریگەری زۆری هونەرمەندی جیهانی (ڤنسینت ڤان کوخ)ی لەسەر بووە
و لە تەمەنێکی مناڵیدا دەچێتە ناو خەیاڵی فانتزیای هونەرو وێنە
کێشانەوە .لە سااڵنی  1977بە شێوەیەکی بەردەوام دەبێتە قوتابی لە
سەنتەری الوان لە ژێر دەستی هونەرمەندان کامل ئەحمەد و اللۆ عەبدە
تا ساڵی  ،1980کارەکانی ڕەنگدانەوەی جوانی سروشتی کوردستان
بووە و ڕەنگەکانی بریتین لە ڕەنگی هەتاو وسەوزایی لە هەمان کاتدا و بە
شێوەیەکی بەرچاو کاریگەری ژیانی بەدبەختی و کارەساتە یەک لە دوای
یەکانی نەتەوەکەی لە تابلۆکانیدا ڕەنگی داوەتەوە ..لە ساڵی 1993
هونەرمەند بە شێوەیەکی فەرمی بانگهێشت دە کرێت بۆ فەرەنسا بۆ
ئەوەی بەشداری پێشانگایەکی هونەری بکات لە شاری پاریس .بە ناوی
(هونەر لە ئەنفالدا) .هونەرمەند لە ساڵی  1994ەوە لە هۆڵەندا دەژێت و
بە بەردەوام گەشەی بە کاری هونەری خۆی داوە ،بەشداری چەندین
پێشانگە و چاالکی هونەری جۆراو جۆری لە کوردستان و لە ئەوورپا دا
کردووە .ئاراس یەکەمین پێشەنگای تایبەتی خۆی لە گەلەری گؤیژە لە
سلێمانی لە ساڵی  1978دەکاتەوە .دوابەدوای ئەوە کۆمەڵێک کاری
هونەری و پیشانگەی لە کوردستان لە سااڵنی  1977تاوەکوو  1994لە
شارەکانی سلێمانی ،هەولێر و دهۆک کردوەتەوە.
لە سااڵنی  1994تا ئێستا بە چەندین پێشانگەی هونەری تایبەتی و
بەشداری پێشانگەی هاوبەشی لە واڵتانی هۆڵەندا ،فەرەنسا ،نەمسا،
ئەڵمانیا و ئینگلتەرا کردووە .هونەرمەند هەمیشە هەستی نەتەوایەتی و
چەوساندنەوەی گەلەکەی لە بیرو هۆشیدا چەسپاوە و وای کردوه ،کە لە
هەموو کارەکانیدا هەست بە جۆرە خەمێک و توڕەییەک بکرێت هەروەکو
هونەرمەندانی هۆڵەندی هەمیشە ئاماژەی پێ دەدەن لە کاتی
کردنەوەی پێشانگەکانیدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە10 :

ئارام ئەبوبەکر 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473675
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە11 :

ئارام تیگران
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021007281486
هـونەرمەند و گۆرانیبێژێکی کوردزمانی ئەرمەنییە .لە ساڵی  1934لە
شاری قامیشلۆ لەدایکبووە .لەگەڵ بنەماڵەکەیاندا بۆ ئەرمەنستان کۆچیان
کردووە و لە  18ساڵیدا کاتێک سەرەتایی تەواو کردووە ٬بووەتە کارمەند لە
رادیۆی ئەرمەنستان .لە 8ەمین میهرەجانی چاند و هونەری ئامەددا
بەشدار بووە و گۆرانییەکی بۆ ئامەد داناوە .خاوەنی  12سی دی  -یە و
بە هـەر سێ زمانی ئەرمەنی و کوردی و عەرەبی گۆرانیی وتووە.
هونەرمەند لە  2009-08-08بە نەخۆشیی شێرپەنجە کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کوردستانی
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە12 :

ئارام خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080812562072080
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە13 :

ئارام خالید 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150731122807124974
لەساڵی  1976لە هەولێر لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە14 :

ئارام ساڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804035530125035
لەشاری هەولێر لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە15 :
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ئارام شەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011537159301
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە16 :

ئارام عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040712181921592
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە17 :

ئارام غەمبار  -ئارام گیڤارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011116292263781
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە18 :

ئارام کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111512302673713
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە19 :

ئاراکۆ خەیاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110615462673602
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هونەرمەند
👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە20 :

ئارژنگ سەیفی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010611581763677
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە21 :

ئارشام خورسەندپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=201004021122414088
ساڵی  1970لە شاری کرماشان لە دایک بووە .بەکالۆریۆسی لە لقی موزیکدا لە زانکۆی هونەری
تاران وەرگرتووە .لە فیستیڤاڵە جۆراوجۆرەکانی موزیک لە ئاستی ئێراندا بەشداری کردووە و ئەم
سەرکەوتنانەی بەدەستهێناوە :پلەی یەکەمی موزیکی ئۆرکستراڵ لە نۆیەمین و 16مین خولی
فیستیڤاڵی بەرهەمەکانی رادیۆ و تەلەفیزیۆنی ئێران لە شارەکانی ورمێ و شیراز ،پلەی یەکەمی
فیستیڤاڵی موزیکی قوتابیانی ئێران لە بەشی ژەنینی سێتار لە شاری تاران ،پلەی یەکەمی
26مین خولی فیستیڤاڵی موزیکی ئێران لە شارەکانی یەزد و تاران ،پلەی یەکەمی دووەمین
کۆنکۆری ئاوازدانەرانی ئێران لە شاری تاران و پلەی یەکەمی یەکەمین خولی فیستیڤاڵی موزیکی
کوردی لە شاری مەهاباد.
بەرێوەبەرایەتی گشتی
هونەری
کاروباری
سەرۆکی
ئێستاکە
کرماشانییە
ئەم هونەرمەندە
ِ
فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسالمی پارێزگای کرماشان ،سەرۆکی ئەنجومەنی موزیکی شاری
کرماشان و هەروەها ئەندامی لێژنەی موزیکی رادیۆ و تەلەفیزیۆنی ناوەندی ئەم شارەیە.
خورسەندپوور لە واڵتانی جۆراوجۆری دنیا کۆنسێرتی موزیکی سونەتی و کوردی
پێشکەش کردووە ،لەوانە :هەرێمی کوردستان ئەڵمانیا ،بەلژیکا ،هێندستان ،چین ،تورکیا ،یۆنان،
تاجیکستان و قێرغزستان.
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سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە22 :

ئاری بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081229120952938
لە ساڵی  1953لەشاری کەرکوک لەدایک بووە و خاوەنی  8پێشانگای
تایبەتە و ئێستا بەرێوەبەری کتێبخانەی گشتی سلێمانیە ،وەلە کۆتایی
مانگی سێی 2008دا بەهۆی سوتانی ماڵەکەیەوە زیاتر لە  100تابلۆی
سوتا و بەم بۆنەیەوە ئاری بابان بەشێکی گەورەی ئەرشیفی هونەری
خۆی لەدەست چوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە23 :

ئاری جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473674
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە24 :

ئاری سوبحی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910210911392100
شێوەکار ئاری سوبحی ساڵی1977لە قەزای کۆیەی سەر بە پارێزگای هەولێر لە دایکبووە ،تا ئێستا
شەش پێشانگای تایبەتی کردۆتەوە و لە چوار پێشانگای هاوبەشیشدا بەشدار بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە25 :

ئاری محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111512302773714
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە26 :

ئاریا مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=20140507111122100534
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە27 :

ئاریان ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031910591521762
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە28 :

ئاریان شێرەبەیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101709194910124
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە29 :
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ئاریان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030709552113184
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە30 :

ئارەزوو ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120821513974245
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە31 :

ئازاد جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125164153494
لە گەڕەکی سابونکەران لە شاری سلێمانی هاتوتەدنیاوە .قوتابخانەی
سەرەتایی زێوەری هەر لە سابونکەران تەواو کردوە و ئامادەیی ئەزمەڕی
کوڕانیشی هەر لەناوچەیە تەواو کردوه .ساڵی  1976چووەتە ئەکادیمیای
هونەرەجوانەکان لەبەغدا و ساڵی  1980بەشی نواندنی تەواوکردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە32 :

ئازاد حەمە رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112114537302
لە زمانی خۆیەوە:
لە  1960-10-10لەشاری سلێمانی لە گەڕەکی چوارباخ لەدایکبووم
خوێندنی سەرەتاییم لەقوتابخانەی چوارباخ تەواو کردووه .لە ساڵی 1975
دوا قۆناغی ناوەندیم لەناوەندی برایەتی هەر لە سلێمانی تەواوکردووه.
لە ساڵی  1980پەیمانگای هوونەرە جوانەکان لەشاری سلێمانی
خویندوومە لە  1981بۆ ساڵی  1985بەاڵم لە دوا قۆناغی پەیمانگا گیرام و
 15ساڵ حووکمی زیندانی درام ،بەاڵم لە ساڵی  1986بە لێبووردنی
گشتی ئازاد کرام و مافی خوێندنم پێنەدرایەوە تاکو دوا پلەی پەیمانگا
تەواو بکەم .لە  1992-2-24گەیشتمە نەرویج و مافی پەناهەندەی
سیاسیم وەرگرت ،ئیستاش لەنەرویج ئەژیم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد

بابەتی ژمارە33 :

ئازاد خانەقینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119133558406
هونەرمەند ناوی تەواوی "ئازاد وەهاب عەبدولڕەحمان"ە و لەساڵی 1958
لە شارۆچکەی خانەقین لەدایکبووە و بەهۆی خولیای بەهونەرەوە
لەساڵی  1977چۆتە دونیای هونەر و ژمارەیەکی زۆر گۆرانی و سرودی
شۆڕشگێرانەی هەیە ،کەزۆربەیان هۆنراوەکانیان فۆلکلۆری لوڕین.
ناوبراو لەساڵی  1979دەچێتە شاخ و پەیوەندی بەشۆڕشی کوردییەوە
دەکات ،هەروەها لەساڵی  1984بۆتە ئەندامی تیپی مۆسیقای شەهید
"کارزان".
ئازاد خانەقینی بەنەخۆشییەکی کوشندە لە شاری سلێمانی گیانی
لەدەستدا و لە گۆڕستانی شەهیدان لەشاری سلێمانی بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
✍نووسەر & لێکۆڵەر
پێشمەرگەی دێرین

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە34 :

ئازاد دڵپاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031610013212070
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە35 :

ئازاد سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125171012496
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لەدایکبووی شاری سلێمانییە
پێشانگای تایبەتەکانی:
1984پێشانگای تایبەتی لەگەلەری مۆزەخانەلەسلێمانی ساڵی
پێشانگای تایبەتی لەگەلەری مۆزەخانەلەسلێمانی ساڵی 1991
1993پێشانگای تایبەتی لەگەلەری سلێمانی ساڵی
پێشانگای تایبەتی لەگەلەری ساالر مەجید لەسلێمانی ساڵی 1995
1997پێشانگای تایبەت لەژێر ناوی بەرزاییەکانی تەسەوف لەوواڵتی
تورکیا ساڵی
پێشانگای تایبەتی لەبورخڤاڵ لەهۆڵەندا ساڵی 2000
2002پێشانگای تایبەتی لەوواڵتی فیلەندا لەگەلەری ئی
پێشانگای هاوبەشی:
1990پێشانگای هاوجەرخی هونەرمەندانی کورد لەهۆڵی ئاری
1995پێشانگای هاوبەشی لەوواڵتی ئەمریکا
1995پێشانگای هاوبەشی لەوواڵتی ئەڵمانیا
1997پێشانگای هاوبەشی لەوواڵتی یۆنان
1999پێشانگای هاوبەشی دنیای رەنگەکان لەوواڵتی هۆڵەندا
2000پێشانگای هاوبەشی گەشت و گوزار لەگەلەری تێکسڵ لەهۆڵەندا
2000فیستیڤاڵی پێشانگای هاوبەشی لەنێوان دەریا لەنۆرد ڤایک
لەهۆڵەندا
2000پێشانگای هاوبەشی گەشت و گوزار لەگەلەری تێکسڵ لەهۆڵەندا
2000پێشانگای هاوبەشی لەوواڵتی هۆڵەندا
2003پێشانگای هاوبەشی کارەتازەکان ،لەدانهێڵدر لەهۆڵەندا
پێشانگای هاوبەشی لەوواڵتی هۆڵەندا 2004
فیستیڤاڵی پێشانگای هاوبەشی لەوواڵتی هۆڵەندا لەژێر ناونیشانی
ئەنفال و هەڵەبجەهەرگیز دووبارەنەبێتەوە2006
پێشانگای هاوبەشی لەگەلەری دانهێڵدر لەهۆڵەندا 2006
پێشانگای هاوبەشی لەژێر ناونیشانی(ئەنفال) لەوواڵتی لەندەن 2007
2007لەوواڵتی لەندەن ساڵی  Art Centreپێشانگای هاوبەشی
2007فیستیڤاڵی پێشانگای هاوبەشی لەشاری ئەمیستردام لەوواڵتی
هۆڵەندا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە36 :

ئازاد شەوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110165814266
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ئازاد شەوقی لەساڵی  1929لەشاری هەولێر چاوی بۆ ژیان هەڵهێناوه،
لە بنەماڵەیەکی ناسراو و دیاری شاری سلێمانییە ،خوێندنی سەرەتایی
لەشاری دیوانییەی باشووری ئێراق تەواوکردووە و قۆناغی ناوەندی و
دواناوەندیی لەشاری کەرکووک و پەیمانگای هونەرەجوانەکانی لەشاری
بەغدا تەواو کردووه ،پاشان بۆماوەی  13ساڵ سەرپەشتیاری پەروەردەیی
بووە لە شاری سلێمانی.
سەرەتای کاری هونەریی لە پەیمانگای هونەرەجوانەکانی بەغداوە
دەستیپێکردووه ،لەژیانی هونەرییدا دەیان پێشانگای نایابی کردۆتەوه،
کەسەرجەمی تابلۆکانی گوزراشت لەجوانی کوردستان و کۆمەڵی
کوردەواری دەکەن.
مامۆستا ئازاد شەوقی لەمانگی ئایاری ساڵی  2000تووشی نەخۆشی
(غودەی لێمفاوی) بوو ،ئەگەرچی دواتر نەشتەرگەری و چارەسەری
بۆکرا ،بەاڵم بەئازار و کۆمەڵێک لەهیوای هونەری و مرۆڤایەتییەوە لە
ناوەڕاستی مانگی ئابی ساڵی 2002دا بۆ هەمیشە چاوەکانی لێکنا.
هەندێک لەپێشانگاکانی:
- 1958پێشانگای شێوەکاریی هاوبەش لەگەڵ قوتابییەکانیدا
- 1959پێشانگای شێوەکاریی لەگەڵ هونەرمەند خالید سەعید دا
- 1962پێشانگای هاوبەش لەئەڵمانیایی دیموکراتی ،لەڤیستڤاڵەکانی
دیموکراتی
- 1965پێشانگای تایبەتی خۆی لەزانکۆی ئەمەریکی لەبەیرووت
- 1973پێشانگای تایبەت لەکۆمەڵەی رۆشنبیری کوردی لەبەغدا
- 1981پێشانگای تایبەتی لەبەغدا
- 1992پێشانگای تایبەتی لەهۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی
- 1993پێشانگای رێزلێنانی پەلەمانی هەرێمی کوردستان بۆ
کارەهونەرییەکانی
- 1993پێشانگای شێوەکاریی هاوبەش لەپاریس
- 1997پێشانگای رێزلێنانی پەڕڵەمانی کوردستان
- 2000پێشانگای تایبەتی لەهەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە37 :

ئازاد لەشکری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126105225514
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ئازاد لەشکری لە ساڵی  1970لە شاری هەولێر لە دایکبووە و لە ساڵی
 1984ەوە لە بواری وێنەگرتنی فۆتۆگرافیدا کاری کردووه .دەرچووی
ئامادەی ژووری بازرگانییە و هەرلە سەرەتای الوێتیەوە خولیا بووە
بەجوانی سروشتی کوردستان و وێنەگرتنی دیمەنە دڵفڕێنەکانی و
ئەرشیف کردنی و نیشاندانی لەپێشانگاکانیدا.
ئێستا سکرتێری وێنەگرانی کوردستانە و وێنەگری رۆژنامەی خەبات و
راوێژکاری گۆڤاری تاو و وێنەگری ئاژانسی رۆیتەری جیهانییە لە
کوردستان ،هونەرمەند خاوەنی شەش خەاڵتی زێڕینە لە دەرەوە و
ناوەوەی کوردستان ،شایانی وتنیشە کە ساڵی  2006وێنەیەکی لەسەر
ئاستی جیهان یەکەم بوو ،بەشداری لە  12پێشانگای هاوبەش و 6
پێشانگای تایبەتی خۆی کردووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە38 :

ئازاد مسگەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711584064758
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە39 :

ئازاد مەولود رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911071327222510
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موزیکژەن و گۆرانیبێژ ،ساڵی  1958لە سلێمانی لەدایکبووە .لە -02-09
 2000لە لەندەن بەنەخۆشیی شێرپەنجە کۆچی دوایی کرد ،هەر لەوێش
نێژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە40 :

ئازاد نانەکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804022459125026
لەشاری هەولێر لەدایکبووە.
لەساڵی  1975پەیمانگای هونەرە جوانەکانی لە بەغداد تەواوکردوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە41 :

ئازەر عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102109040710178
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە42 :

ئاسا دڵشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012053110181264964
رۆژی  2012/5/26لەسویدو لەشاری یۆتۆبۆری بە بەشداریی چەندین
واڵتی جیهان کەرنەڤاڵی هەمەرکولە کە گەورەترین کەرنەڤاڵی واڵتانی
ئەسکەندەنافیایە بەڕێوەچوو لەو کەرنەڤاڵەدا کۆمەڵەی هونەرە جوانەکان
لەیۆتۆبۆری وەک سااڵنی پێشتر بەجوانترین نمایشی خۆیان کە
هەڵپەڕکێی کوردیی بوو بەشداریی کردوو بوونە جێگەی رەزامەندیی
ئامادەبووانی ئەو کەرنەڤاڵە.
هەر لەو کەرناڤاڵەدا ئاسا دڵشاد کە یەکێکە لەئەندامانی گروپی
هەڵپەڕکێو ماوەی سیانزە ساڵە بەشداریی دەکاتو هەروەها یەکێکە
لەڕاهێنەرانی گروپەکە لەنێوان گروپە بەشداربووکانی ئەم کەرنەڤاڵەدا
بەباشترین راهێنەر هەڵبژێردراو جگە لەبەخشینی دبلۆمی هەڵپەڕکێو
سەما بڕی 5000هەزار کرۆنی سویدیشی وەک خەاڵت پێبەخشرا.
سەرچاوە :کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە43 :

ئاسودە ئەحمەد دروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150731121403124972
ساڵی 1983لە هەولێر لە دایکبووە.
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دەرچوی کۆلێژی هونەرە جوانە کانی هەولێرە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە44 :

ئاسۆ سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322033571669
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە45 :

ئاسۆ عەبدوللەتیف تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271426581450
لە دایکبووی شارۆچکەی کۆیەیه ،لە ساڵی ( )1993و لە واڵتی سوید ژیان بەسەر دەبات ،یەکەم
ئەزموونی کاری هونەری خۆی تاقیکردۆتەوە بە گۆرانی "هاوارەم" و لە ساڵی ( )2006یەکەم
ئەلبومی خۆی باڵوکردەوە کە پێکهاتبوو لە ( )11تراکی گۆرانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە46 :

ئاسۆ مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121609180112879
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە47 :

ئاسۆ مەکی عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150510074733121087
ئاسۆ مەکی عەبدوڵاڵ کوڕی هونەرمەندی کورد مەکی عەبدوڵاڵ بوو
بەڕووداوێ ئۆتۆمبیل گیانی لە دەستدا.
سەرچاوە :یادێک لەالیەن شەمیران شێرزاد شەوقی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە48 :

ئاسۆ کۆیی
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http://www.kurdipedia.org/?q=201001040045383076
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە49 :

ئاسۆ کەریم 2
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527115306121215
ساڵی  1987لە هەولێر لەدایکبووە.
سەرۆکی رێکخراوی کوردستان فۆتۆیە.
سەرچاوە :فۆکس فۆتۆ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە50 :

ئاسۆس مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042421555682720
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە51 :

ئاسیا کەمال سەردار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102412215273481
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە52 :

ئاشتی عوسمان دانش
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131631213266
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە53 :

ئاشتی عەدۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608590433150
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە54 :

ئاشتی فایەق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804025526125029
لەشاری سلێمانی لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە55 :

ئاشتی محەمەد شێخە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081522291189148
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە56 :

ئاشتی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473676
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە57 :

ئاشتی مەهدی مەحەمەد (ئاشتی گەرمیانی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202213705557
ساڵی  1965لە شاری کەرکوک لەدایکبووە.
ساڵی 1986-1981پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شاری سلێمانی
تەواوکردووە.
یەکێکە لەو هونەرمەندانەی کە بەردەوام سەر قالی کاری هونەری و
رۆژنامەوانی و دروستکردنی پەیوەندییە لەگەڵ رێکخراوە هونەرییە
ئەوروپییەکان و پرۆژەی نووسین و بەشداریکردن لە زۆربەی ڤیستیڤاڵە
هونەرییەکانی واڵتی هۆڵەندا و زۆر جاریش بەشداریکردن لەگەڵ رێکخراوە
کوردییەکان.
ئەندامە لە رێکخراوی هونەرمەندانی هۆلەندا
ئەندامە لە رێکخراوی ئایدا نێدەرالند
ئەندامە لە کۆمەڵەی ئارت ئین ئەکشن
ئەندامە لە کۆمەڵەی هونەرمەندانی براباند
ئەندامە لە رێکخراوی کونست ئین ئەکسی شاری برێدا
ئەندامی هونەرمەندانی کوردستانە.
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چاالکی یە هونەری یەکان
1985یەکەم پێشانگای هونەری لە شاری کەرکووک.عێراق
1985دووەم پێشانگای تایبەتی لە شاری کەرکووک.عێراق
1989سێهەم پێشانگای تایبەتی لە هۆلی الرەشید .بەغدا
1990چوارەم پێشانگای تایبەتی گەلەری ئاری لە هەولێر
1991پێنجەم پێشانگای تایبەتی لە قەالچۆالن .سلێمانی
1992شەشەم پێشانگای تایبەتی لە هۆلی میدیا .هەولێر
1993حەوتەم پێشانگای تایبەتی لە هۆلی عەرەبی .دیمەشق .سوریا
پێشانگا هاوبەشی یەکان لە عێراق و سووریا
1986هاوبەشی پێشانگای هونەرمەندانی کەرکووکی کردووە
1986هاوبەشی پێشانگای رۆژی هونەری کردووە لە بەغدا
1987هاوبەشی پێشانگای هاوینەی گەلەری ئۆرفەلی کردووە لە بەغدا
1988هاوبەشی پێشانگای رۆژی هونەری کردووە لە بەغدا و سلێمانی
1989هاوبەشی پێشانگای الواستیی کردووە لە بەغدا
1990هاوبەشی رۆژی هونەری کرووە لە بەغدا و سلێمانی
1991هاوبەشی پێشانگای هونەرمەندانی کوردی کردووە لە گەلەری
ئاری هەولێر
1992هاوبەشی پێشانگای کردووە لەگەل هونەرمەندان فەالح عومەرو
بژار کەریم لە هۆلی میدیا هەولێر
1993هاوبەشی پێشانگای کردووە لەگەل هونەرمەندان فەالح عومەرو
غازی مەحەمەد لە شاری حەلەب.سووریا
1994هاوبەشی پێشانگای هونەرمەندانی عێراقی کردووە لە سەنتەری
عەرەبی دیمەشق .سووریا
1995هاوبەشی پێشانگای کردووە لەگەل چوار هونەرمەندی عێراقی لە
سەنتەری هونەری رووسی لە دیمەشق
1996هاوبەشی پێشانگای خاچی سووری کردووە لە کتێبخانەی گشتی
ئەسەد لە دیمەشق .سووریا
پێشانگاکان لە هۆلەندا و ئەوروپا
1997بەشداری پێشانگای رۆژی پەنابەرانی لە شاری ئەپل دۆرن کردووە.
1997پێشانگای تایبەتی لە بەلەدیەیی شاری بیرخن ئۆپ زۆم .هۆلەندا.
1998پێشانگای تایبەتی لە چاالکی قوتابخانەکان ی شاری رۆزندال.
هۆلەندا.
1998پێشانگای تایبەتی  art in aciotnلە گەلەری  10ی شاری
رۆتردام.هۆلەندا
1998پێشانگای هاوبەشی رێکخراوی ئایدا لە شاری ئەمستردام و هۆرن
و الیدن.
1999پێشانگای هاوبەشی لەگەل هونەرمەند سووعاد ستار لە زانکۆی
ڤاخینیگن لەگەلەری جیهان لە شاری ڤاخینیگن کردووە.
1999پێشانگای تایبەتی لە هۆلی بەلەدیەی ئاودنبووش بەناوی
رەنگەکان لە کوردستانەوە.
1999پێشانگای تایبەتی بە  25کاری هونەری لە گەلەری واتەر تۆرن ی
شاری روزندال.
1999هاوبەشی پێشانگای رۆژی پەنهاندەکان لە شاری ئەپل دۆرن.
2000پێشانگای تایبەتی لە سەنتەری کەلتووری کوردی شاری دەنهاغ.
2000هاوبەشی پێشانگای ریکخراوی بابل لەگەل  28هونەرمەندی
عێراقی لە بەلەدیەی دەنهاغ .هۆلەندا.
2000هاوبەشی پێشانگای هونەری لەگەل دوو هونەرمەند هولەندی
کۆری فەنهەلوف وە هونەرمەندی فەرەنسی نایلی لە هۆلی
نەخۆشخانەی شاری رۆزندال .هۆلەندا
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2000هاوبەشی پێشانگای رۆژی پەناهەندەی لە شاری ئەپل دۆرن
کردووە.
2001پێشانگای تایبەتی لە گەلەری سولو کتێبخانەی گشتی شاری
برێدا .هۆلەندا
2001پێشانگای هاوبەشی بە ریکخستنی ریکخراوی  k.i.aرۆژێک بۆ
کەلتوور لە شاری برێدا.هۆلەندا.
2001هاوبەشی پێشانگای  k.i.aجێگای خالی کەلتووری شاری
برێدا.هۆلەندا.
2001هاوبەشی پێشانگای سەنتەری کەلتووری کوردی لە شاری
ئەمستردام.هۆلەندا.
2001هاوبەشی پێشانگای رێکخراوی  k.i.aلە کتێبخانەی گشتی شاری
ڤالڤایک.
2001هاوبەشی پێشانگای ریکخراوی  k.i.aلە هۆلی لیین باکر لە شاری
بیرخن ئۆپ زووم .هۆلەندا.
2002هاوبەشی پێشانگای ریکخراوی پەناهەندەیی لە شاری
فۆرسخوتن هۆلەندا.
2002پێشانگای تایبەتی لە گەری واتر تۆرن لە شاری رۆزندال.
2002پێشانگای هاوبەشی  30هونەرمەندانیعێراقی لە شاری
دەنهاغ.هۆلەندا.
2003پێشانگای تایبەتی لە کتێبخانەی گشتی شاری رۆزندال.
2003پێشانگای هاوبەشی ریکخراوی  k.i.aلە بەلەدیەی دۆنگن.
هۆلەندا.
2004پێشانگای رێکخراوی هونەری هونەرمەندانی رۆژئاوای هۆلەندا لە
شارۆچکەی
واو بەلەدیەیی رۆزندال .هۆلەندا.
2004پێشانگای تایبەتی لە هۆلی کافتریای بەرەمودا شاری کەلەمهاوت.
بەلجیکا.
2004پێشانگای رێکخراوی ئایدا نیدەرالند لە ئازەربایجانەوە تا دەنهاغ.لە
شارەکانی
ئەمستردام و دەنهاغ و ئوترێخت.
2004پێشانگای رێکخراوی  k.i.aبۆ  5هونەرمەندی جیا لە ووالتان
1.ئوغستوس  2004لە بۆسنیا
2.سیپتیمبر 2004لە هیرکوفینیا
3.دیسمبر  2004لە هۆلەندا.
2005پرۆگرامێکی هونەری ئامادە کراو بۆ پەیمانگای هونەرە جوانەکان لە
شاری کەرکووک بۆ خوێندکاران خوێنرایەوە بە پیشان دانی وێنەی
هونەری.
2005بۆ رۆژنامەی باسەرە  7بابەتی هونەی زنجیرەیی بالوکراوەتەوە
دەربارەی خەونەکان زۆر کورتن ..رۆژنامەی باسەرە لە کەرکووک .عێراق
دەردەچێت.
2005هاوبەشی پێشانگای رۆژی  5مایی لە شاری دەنبووش بە ئامادە
بوونی سەرۆک وەزیرانی هۆلەندا و شازادە کوری شای هۆلەندا ولیم
الکسندەر بەشداریم کردووە.
2005هاوبەشی پێشانگای هونەر لە شەقامی بەنکن شاری ئیتن
لوور.هۆلەندا
2005کۆمەلێک لە کاری هونەری یەک مەتر بە هەشتا وە کاری ووردیالنە
بۆ
پێشانگای هاوینەی شەقامی بەنکن لە شاری ئیتن لوور ئامادە کرد.
2006پێشانگای تایبەتی لەشاری دورن لە هۆلی رابۆ بانک
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2006پێشانگای رۆژی کەلتووری لەشاری ئێمن ی باکووری هۆلەندا.
2006پێشانگای هاوبەشی لە شارۆچکەی واو لە باشووری هۆلەندا.
2006هاوبەشی پێشانگای یادی رۆژی هەلەبجه و ئەنفال لە شاری
دەنهاغ.
2006پێشانگای تایبەتی لە کافتریایی بیرگشگالدباغ لە کۆلن.ئەلمانیا.
2006.2007بالو کردنەوەی کۆمەڵێک رەخنەی هونەری لە سایدی چراکان
وچرا ی هونەری هەریەک لە سوێدو هۆلەندا .
2007پێشانگایەک لەگەڵ دەزگای پەنابەران لە شاری تیلبۆرگ ،هۆڵەدا.
2008هاوبەشی پێشانگای  4ساڵ یادی چرا تیڤی لەگەڵ 6
هونەرمەندی کورد لە شاری زووترواودە .هۆڵەندا.
2008بەشداری لە رۆژی کەلتووری هونەری لەگەڵ رێکخراوی
هونەرمەندانی ئێرانی لەشاری رۆتردام ،هۆڵەندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە58 :

ئاشنا ئەحمەد دەوڵەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121012193174281
لەساڵی  1969لە سلێمانی لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە59 :

ئاشنا عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052032593104
لە دایک بووی ساڵی ( )1982لە شاری سلێمانی هەر لە سلێمانی
خوێندنی سەرەتای و ناوەندیم تەواو کردووە دواتر بە خێزانەوە هاتوینەوە
هەولێر پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێرم تەواوکردوون لە بەشی
مۆسیقا ئالەتی کەمانجم ژەنیوە ئێستاش مامۆستام لە چاالکی
قوتابخانەکانی لە پەروەردەی دەشتی هەولێر.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یەکێتیی قوتابیانی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە60 :

ئاشنا عەبدوڵاڵ 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150731115757124971
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە61 :

ئاگرین محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102409513910217
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە62 :

ئاگرین نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010514192522044
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە63 :

ئاالن جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150107003604118691
(ئاالن جاف) لەدایکبووی ساڵی 1979یە ،دەرچووی پەیمانگای
هونەرەجوانەکانە بەشی موزیک/هەولیر ،ماوەی سێ ساڵە لە بواری
فۆتۆگرافیدا کار دەکات ..کەئەمە خۆی ئارەزویەکی هەمیشەیی بووە.
خاوەن دوو پیشانگایه ،کە یەکێکیان بە هاوبەشی کردوتیەوە بۆ ئاوارە
کوردەکانی رۆژئاوا لەگەڵ هاوڕیانی کە رێکخراوی  UNسەرپەرشتی
کردووە .پیشانگای دووەمی تایبەتی بووە لە شاری لیل-ی والتی
فەرەنسا ،کە تایبەت بووە بەناساندنی شاری هەولێر بە گەلی فەرنسی
بە  28فۆتۆ.
سەرچاوە :فۆکس فۆتۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە64 :

ئاالن جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201005291946184324
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە65 :

ئاالن عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102322100262483
لەساڵی ( )1969لەگەڕەکی مەڵکەنی سلێمانی لەدایکبووەو لەتەمەنی
( )9ساڵییەوە لەچاالکی قوتابخانەکانەوە دەستی بەکاری هونەری
کردووەو پاشان بۆ تیپی میوزیکی (بێخود)و دواتر بۆ تیپی میوزیکی
(مەولەوی) و ماوەی ( )5ساڵیش مامۆستای پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی سلێمانی بووەو ( )15ساڵیش لەتەلەفزیۆنی ) (madو (roj
)tvوەک ئەرەنجمێنتێک کاری بۆ هونەرمەندانی کورد کردووەو ماوەی ()8
ساڵیشە لەتیپێکی ئۆرکێسترای ئەڵمانیدا کاردەکات و خاوەنی چەندین
بەرهەمەو لەپرۆژەشیدایە لەکوردستان کۆنسێرتی هونەری بکات .
سەرچاوە :شیالن عومەر  -کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە66 :

ئاالن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200909251326542049
ساڵی  1978لە سلێمانی لەدایک بووم لەساڵی  2002پەیمانگای
پزیشکیم تەواو کردووە یەکەم کاری هونەریم ساڵی  1998ئەنجام داوە
تاکو ئێستا خاوەنی پێنج ئەلبومم ئێستاش لەکاری هونەری بەردەوامم.
وەک نووسینیش کاری رۆژنامەوانی هونەری دەکەم و بەڕێوەبەری لینکی
هونەری ماڵپەڕی نوچەنێت م دایکی کچێکی جوانم کە ناوی ڤیۆلینە
ئێستا لەواڵتی سوید دەژیم.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئاالن عومەر)
سەبارەت بە (ئاالن عومەر) لە18:00:52 2010-12-16 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە67 :

ئاالن عەلی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020121122370949
فۆتۆکان – سەفین ئیسماعیل
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-02-01 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە68 :

ئاالن فازیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122909265763577
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە69 :

ئاالن مەردان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911281931372731
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە70 :

ئاالن هادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112008001966339
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە71 :

ئالین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051013431164692
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە72 :

ئامانج ئەعزەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121141338434
لەساڵی  1983لەشاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە،
بەشی سینەمای کۆلێژی هونەری زانکۆی تارانی تەواوکردووە ،تا ئێستا
خاوەنی یەک بەرهەمی گۆرانییە ،جگە لە چەندین بەرهەمی دیکەی
تۆمارنەکراو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە73 :

ئامانج شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122415545787089
جگە لە کاری فۆتۆگراف ئیشی شێوەکاریش دەکات لە شاری کەرکوک
لەدایک بووە ،ئامانج شەریف هەر لە منداڵیەوە شەیدای هونەربووە،
هەمیشە هەموو کۆت و پێوەندێکی شکاندووە و توانیوێتی وشە
قەدەغەکان بدرکێنێ و ڕاستیەکان گۆبکات ،بۆیە بیری هونەری فۆتۆگرافی
تیژ بووە و بەهۆیەوە ئاماژەی بە ڕاستیەکان داوە.
هونەرمەند ئامانج خێزاندارە و  12ساڵ زیاترە لە هۆڵەندا لە ئەمستردام
ئەژی و توانیوێتی لە خوێندنگای ) (KABKلە  ‘S-Gravenhageهونەری
فۆتۆگرافی بەشێوازێکی ئەکادیمی بخوێنێ ،کارێکی زۆری لە بواری
فۆتۆگراف و هونەری شێوەکاریدا کردووە و تا ئێستا دوو پیشانگەی
کردۆتەوە لە هۆڵەندا کردۆتەوە.
ئامانج لە ڕوی ئەزموونی خۆیەوە زۆر بڕوای بەم وتەیەی ئیمپراتۆرێکی
چینی هەیە ،کە چوار هەزار ساڵ لەمەوبەر ئاماژەی پێداوە ،بەالیەوە تا
ئێستا ڕاستی تێدا بەدی ئەکرێت (کە وێنەیەک بارتەقای هەزار وشە
دەدوێ ،بەیەک تەماشا کردن ،وێنەی هەموو ژیانی تێدا دەبینرێ) ،بۆ
زانیاری زیاتر لەبارەی کارە هونەریەرکانی ئەم هونەرمەندە ،کلیکی ئەم
لینکە بکە:
http://www.amange.net
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە74 :

ئامانج فاروقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214161619663
ساڵی  1978لە شاری سنە لە دایک بووەو هەر لەوێو لە ساڵەکانی تازە پێگەشتوویدا دەستی بە
کاری هونەری کاریکاتۆر کردووەو لەو هونەرەدا سەرکەوتنی بەدەست هێناوە .هەروەها  10سال
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خەریکی هونەری کاریکاتۆر بووەو زۆر کاری گرافیکی و کاریکاتۆری ئەنجامداوە .یەکەم کاری
نەتەوەیی ئەم هونەرمەندە لەشاری سلێمانی لە هۆڵی زانکۆی سلێمانی بەڕێوە چوو و زۆڵمی
دیکتاتۆریەتی بەعسی تیایدا پیشاندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە75 :

ئامانج مەردۆخی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009082159539448
لەدایکبووی شارۆچکەی قەرەداغ-ەو خاوەنی دوو بڕوانامەی دبلۆمە لە
ستۆک پۆرت کۆلێج و سەنتەری کەلتوری میدیا لەمانچستەرو ئێستا
خوێندکاری قۆناغی دووەمی کۆلێژی هونەرەجوانەکانە لەزانکۆی
مانچستەر(MMU).
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە76 :

ئامین هەیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061622455776709
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە77 :

ئانیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092816345688477
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە78 :

ئاهین عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015061510433285560
لەقامیشلو لەدایکبووە ،ساڵی  2015پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی
لەحەسەکە تەواوکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە79 :

ئاوات عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006250906364507
لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی
سلێمانییە ،ماوەی  9ساڵە لە واڵتی بەریتانیا ژیان دەباتە سەر،
بەکالۆریۆسی لە بواری نووسین و دەرهێنانی فیلمدا هەیە و ئێستا
سەرقاڵی خوێندنی ماستەرە لە بواری فیلمسازیدا لەو واڵتە.
بیگۆرین"ـە کە ئەمساڵ لە
دوایین بەرهەمی دەرهێنەر ،کورتە فلیمی "با
ِ
واڵتی بەریتانیا بەرهەمی هێناوە و لە فیستیڤاڵی سینەمایی کان لە
فەرەنسا نمایشکرا .
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە80 :

ئاوات فایەق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111617315287812
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە81 :
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ئاوات کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062811021669560
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە82 :

ئاواتی ئامە قەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2014083121502177196
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە83 :

ئاوارە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140507111121100531
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە84 :

ئاواز ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201010110944249939
ئەکتەر و راگەیاندکار
سەرچاوەی وێنە :گۆڤاری کۆوار  -ژمارە 57
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە85 :

ئاواز عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804030537125031
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەاڵدزێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە86 :

ئاواز عەزیز کدرو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503202403121037
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە87 :

ئاواز مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201003172306463993
لە تەمیسلی (هەبوو نەبوو) ناسراوە بە (ناسکە) ،لە ساڵی  1963لە
شاری هەولێر لە دایکبووە و ئێستا لە یەکێک لە قوتابخانە سەرەتاییەکانی
شاری هەولێر مامۆستایە .ئەو هونەرمەندە ،کە بە رۆڵی ناسکە
بەشداری لە تەمسیلی (هەبوو نەبوو) کرد ،کە لە ساڵی  1980لە شاری
هەولێر بەرهەمهێنرا.
سەرچاوە :زانا دڵشاد دزەیی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە88 :

ئاودێر عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514205132769
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لە ساڵی  1983لە شاری هەڵەبجە لەدایکبووە ،ئێستاش مامۆستای
پەیمانگای هونەرەجوانەکانی هەڵەبجەیە لە بەشی شێوەکاری،
بەشداریکردنی لە پەنجا و یەک پێشەنگای هونەری لە ناوە و دەرەوەی
واڵت ،خاوەنی چوار خەاڵتی رێزلێنانە لە بواری شێوەکاری و فۆتۆگرافیدا و
خەاڵتی یەکەم فۆتۆگرافەر لەسەر ئاستی زانکۆکانی هەرێم لە ساڵی
 2005وەرگرتووە ،خاوەنی دوو پیشانگەی تایبەتی فۆتۆگرافییە لە شاری
سلێمانی و بەیروت ،دەرکردنی چەند کتێبێکی هونەری دەربارەی
هەڵەبجەی شەهید لەوانە کتێبی شێوەکاری (پەرەسەندنی هونەری
شێوەکاری لە هەڵەبجە  )1995 – 1935و کتێبی فۆتۆیی (شوێنەکان
دوای کارەسات).
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە89 :

ئاڤار حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022265532898
شێوەکار و رۆژنامەنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە90 :

ئاڤان جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=200907020900571812
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ئاڤان جەمال لەساڵی  1977لەسلێمانی لەدایکبووە .
دەرچووی بەشی شێوەکاری پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانییە،
جگە لە بواری شێوەکاری وەکو گۆرانیبێژێک چاالکی هەیە ،دوایین کاری
بریتی بوو لە سازکردنی کۆنسێرتێک لە شاری کەرکوک لەگەڵ
هونەرمەندی گۆرانیبێژ محەمەد رەئوف کەرکوکی.
ناوبراو ئێستا فەرمانبەرە لەبەڕێوەبەرایەتی کەلەپوری کورد.
سەرچاوە :بڕیار هێرش  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە91 :

ئاڤان جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211263992905
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە92 :

ئاڤان سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012710121775355
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ساڵی  1974لەدایکبووە ساڵی  1994پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی
سلێمانی تەواوکردووە .پێشتریش بەشداریی چەندین پیشانگەی
لەناوەوە و دەرەوەی کوردستان کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە93 :

ئاڤان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081209155760668
ئەندامی گروپی کیژانی سلێمانی و گروپی نەوای هەولێرە ،ژەنیاری
ئامێری چەلۆیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە94 :

ئاڤان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140422205814100451
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
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نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە95 :

ئاڤان عیزەت
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103258100438
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە96 :

ئاڤان عەبدوڵاڵ حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=20141209102433118228
دەرچوی کۆلێژی هونەری زانکۆی سلێمانی بەشی وێنە کێشان ساڵی
.2007
بەشداری چەند پیشانگای هاوبەشی کردووە لەساڵەکانی  2003تا
.2007
ساڵی  2006بەشداری لەپڕۆژەی هاوبەشی (ماڵێک لە ڕەشپۆشی و
هێڵێک لە سپێتی) کە بیرۆکەکەی هونەرمەند ڕێبوار سەعید بوو.
سااڵنی  2003/2007ئامادەکارو پێشکەشکاری بەرنامە ی (ئیشی
دەست) کردوە لە تەلەڤزیۆنی پەروەردەیی،زیاتر لە سەد بەرنامەی تۆمار
کراوی هەیا بۆ مناندااڵنی کورد لەهەمان کاتدا کاری دیکۆری بەرنامەکەی
کردوە.
کاری خۆبەخش بە کێشانی وێنە لەسەر دیواری خوێندنگەی سلێمانی
سەرەتایی ساڵی 2006
ساڵی  2007لە بەریتانیا نیشتەجئ بووە.
ساڵی  2008وەک خۆبەخش کاری یاریدەدەری مامۆستای هونەر لە
قوتابخانەیەکی سەرەتایی لە مەیدستۆن کاری کردووە.
ساڵی 2013بەشداری پێشانگای هەشتەمین فیستیڤاڵی فیلمی کوردی
لە لەندەن کردووە.
ساڵی 2013کاری خۆباخش وەک مامۆستای هونەر لە قوتابخابەی st
cuthbert with st mathias primary schoolکردوە و ئێستەش
بەردەوامە.
ساڵی  2014پێشکەشکردنی یەکیک لە تابلۆکان ی بۆ کۆکردنەوەی
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کۆماک و هاوکاری بۆ ئاوارەکانی شەنگالو کۆبابێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە97 :

ئاڤان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103257100435
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد

بابەتی ژمارە98 :

ئاڤێستا ئایار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010614034074726
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە99 :

ئاکام تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122909265763575
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە100 :

ئاکام شێخ هادی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121105181293
فۆتۆگرافەر لە ساڵی  1985لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،ئەندامی
بزاڤی رۆشنبیریی سلێمانی و ئەندامی یەکێتی وێنەگران و بەرپرسی
چاالکییەکانی سەنتەری ئەکادیمۆسە و خوێندکاری کۆلیژی زانستیی
زانکۆی سلێمانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە101 :

ئاکام عومە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509314173886
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە102 :

ئاکۆ رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20081222115523930
ئاکۆ لەساڵی  1964لەگەرەکی مەڵکەندی سلێمانی هاتۆتە دنیاوە .ساڵی  1981بۆتە پێشمەرگەو
بەشداری چەندین نەبەردوو پێکدادانی سەربازی کردووەو چەندینجاریش بەسەختی برینداربووە .تا
راپەرینی  1991بەردەوام و بەبێ پچران پیشمەرگە بووە .لەدوای راپەرین سەرگەرمی کارکردن و
دابینکردنی بژێوی ژیانی بووە ،ئەمە جگەلەوەی کە ئاکۆ رەش دەنگی خۆش و پر لەغوربەتی
هەبوو ،لەئاواز دانانیشدا دەستێکی بااڵی هەبوو ،ئاوازی بۆ گۆرانی چەند گۆرانیبێژێک داناوە لەوانە:
جەمال شەریف ،کامەران عومەر ،سامان عومەرو چەند گۆرانیبێژێکی دیکە کە تائێستا
تۆمارنەکراون .جگەلەوانەش چەندین شیعری سۆفیگەریشی نووسیوەو ئاوازی بۆ داناون ،کاتی
خۆی بەنیازبوو چەند گۆرانییەک تۆماربکات و وەک یەکەم بەرهەمی بیخاتە بازارەوە ،بەاڵم
هونەرمەندێک بێزاریدەکات و ئیتر سوێند دەخوات نەچێتەوە بەالی هونەردا.
لەسااڵنی  1979-1977باشترین یاریزانی هەڵبژاردەی الوانی سلێمانی بووەو لەتۆپی پێ ،تۆپی
دەست ،سێباز ،چەندین خەاڵتی رێزلێنانی وەرگرتووە.
ئاکۆ هەرگیز خۆشەویستی نەکردووەو بە بەردەوامیش بەتایبەتی لەدوای راپەرین هەمیشە
بەگۆشەگیری و تەنیایی و بێدەنگی ژیانی دەبردەسەر.
بەرەنجی خۆی بژێوی ژیانی دابیندەکردو چاوی لەدەستی هیچ کەسێک نەبوو ،لە ،2006/10/20
پێشمەرگەی دێرین و هونەرمەندو ئاواز دانەری بەتوانا ئاکۆ مەحمود حەمە رەحیم (ئاکۆ رەش)
بەهۆی نەخۆشی لەشاری سلێمانی گیانی بەخشی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

💪وەرزشەوان
هونەرمەند
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە103 :

ئاکۆ سالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124144955475
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ساڵی  1981لەشاری بۆکان هاتۆتە دنیا .لە منداڵییەوە هۆگری بە
وێنەگری بووە ،قۆناغەکانی خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی لەشاری
بۆکان تەواو کردووە .پاشان بۆ خوێندنی دواناوەندی چۆتە شاری تاران و
دواتر لەبەشی شانۆی زانکۆی بووشێهر لەباشووری ئێران وەرگیراوە.
ساڵی  2005سەرەتا لەگەڵ ئاژانسی هەواڵنێری "فارس" دەستی
بەکاری وێنەگری هەواڵی کرد .پاشان ماوەیەک بۆ رۆژنامەکانی
"سەرمایە" و "ئایندەی نوێ" وێنەی گرت و ئێستا ماوەی ساڵێکە کە
وێنەگری رۆژنامەی "بانی فیلم"ە کە تایبەتە بە هونەرەکانی سینەما و
شانۆ و موزیک.
ئاکۆ سالمی لە مەودوا لەگەڵ رۆژنامەی "ئیعتماد میللی" کە یەکێکە لە
رۆژنامە پڕتیراژ و سەرکەوتووەکانی واڵتی ئێران هاوکاری دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە104 :

ئاکۆ سیرینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013013113112875445
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە105 :

ئاکۆ سەنگاوی  -سالە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072801533877150
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە106 :

ئاکۆ عەبدولسەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022409565682363
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە107 :

ئاکۆ عەزیز میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020812552133175
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە108 :

ئاکۆ غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150519133313121153
1962لە شاری سلێمانی لەدایک بووە.
1985پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی سلێمانی بەشی وێنەکێشانی
تەواوکردووە
1980یەکەمین پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی خانەی هەتیوان لەشاری
سلێمانی.
1982دووەمین پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی.
1990سێیەمین پیشانگەی تایبەتی لە شاری سەقز.
- 1991چوارەمین پیشانگەی تایبەتی سلێمانی ،دهۆک ،زاخۆ.
- 2002پێنجەمین پیشانگەی تایبەتی هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی.
-1978-2005بەشداری زیاتر لە ( )35پیشانگەی هاوبەشی کردووە لە
(سلێمانی ،نەغەدە ،شنۆ ،سەقز ،تاران ،نەمسا ،ئەڵمانیا ،فەرەنسا،
بەریتانیا ،کەنەدا ،هەولێر ،قاهیرە ،بەلجیکا ،هۆڵندە).
بەڕێوەبەری هونەری گۆڤاری سیخورمەیه بووە.بەڕێوەبەری مۆزەخانەی نیشتمانی ئەمنە سورەکەیە.ئەندامی کۆمەڵەی هەشت بووە.سەرچاوە؛ کوردئارت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە109 :

ئااڵ غازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051416582076312
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە110 :

ئایدن ئۆراک
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011351099299
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە111 :

ئایشە شان
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051611201927
(1938ز  1996 -ز) گۆرانیبێژی کوردی لە دایکبووی ئامەدە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە112 :

ئاینوور دۆغان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003051544213832
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە113 :

ئحیا فەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150107203422118697
ئحیافەندی رەحمەتی خاوەنی هونەری وێنە گرتن بوو .لە سااڵنی 1940
و سااڵنی دوای چلەکانەوە ..بێجگە لەوێنەگرتن دۆستی ئاژەاڵنیش
بوو..لەسااڵنی  50کاندا رەحمەتی سەگێکی جوانی هەبوو ناوی
(قەستۆر)ی لێنابوو ڕەنگەکەی قاوەیی گوێزی بوو لە قوماشی قەدیفەی
قاوەیی دەکرد سەگێکی تابڵێت وشیار و زیتەڵە بوو قاچەکانی کورت تر بوو
لەگەڵ سەگی تر جیاواز بوو ...خێزانی رەحمەتی ناوی جەمیلە خان
بوو..سەگەکەیان فێرکرد بوو ئەیانارد بۆ گۆشت کڕین لەالی قەسابەکان لە
ناو بازار..جەمیلە خانی ژنی ڕەحمەتی لە پارچە کاغەزێکدا دەینووسی
نیو کیلۆ گۆشت و دەیخستە ناو زەمیلەیەکی تایبەتی دەکرایە ملی
سەگەکە سەگەش یەک سەر نەدەوەستا ڕووی ئەکردە ناو بازار بۆ الی
(حەمەمینی سەمەن) ی ڕەحمەتی قەساب لەبەردەم دوکانەکەدا
ڕائەوەستا کاک حەمەمین زەمیلەکەی لەمل دائەکەند و نیو کیلۆ گۆشتی
بۆ تێ دەکرد تێ دەتەقان بەرەو ماڵەوە ماڵەکەیان لە پشتی سەراوە بوو
زۆر کۆاڵنی تێدایە منداڵن جار جار ڕێیان پێدەگرد بەاڵم سەگەش
کۆاڵنەکەی ئەگۆری بەکۆاڵنێکی تردا گۆشتەکەی ئەگە یانەوە دەست
جەمیلە خانی ڕەحمەتی..،سااڵنی زوو یەکێ سەگی بوایە ئەیاوت
ماڵەکەشی گاڵوە نەچنە ماڵی خواردنیشی مەخۆن نازانم فەرقی سەگ
و پشیلە چیە سەگ بەو وەفاداریەوە..دوو بارە سەدان ساڵو بۆ ڕۆحی
ئحیافەندی رەحمەتی و ئەو کەڵە پاوانە ی سااڵنی پێشوو
لە الپەرەی تۆری کۆمەالیەتی فەیسبووکی بەریز  :عەبدول ئەمین
وەرگیراوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە114 :

ئسماعیل پاکزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150529093255121233
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە115 :

ئومید راستبین
http://www.kurdipedia.org/?q=200904292052191740
ساڵی  1971لە شاری سنە لە دایک بووە .لە کورتە فیلم و هەروەها
فیلمە بڵندەکانی سینەماکاری بەتوانای کورد بەهمەن قوبادی وەکوو
یاریدەدەری دەرهێنەر و بەرپرسی سەحنە هاوکاری کردووە ،لەوانە:
فیلمی سینەمایی "کاتێک بۆ مەستی ئەسپەکان" ،فیلمی سینەمایی
"گۆرانییەکانی واڵتی دایکیم" ،فیلمی سینەمایی "کیسەڵەکانیش
دەفڕن" ،فیلمی سینەمایی "نیوە مانگ" و هەروەها یاریدەدەری چەندین
کورتە فیلمی دیکەی بەهمەن قوبادی .
ئومید راستبین بۆخۆشی چەندین کورتە فیلم و هەروەها زنجیرەی
بەرنامەی تەلەفیزیۆنی ساز کردووە ،کە بریتین لە :کورتە فیلمی کارتۆنی
"وحدت" واتە "یەکگرتوویی" ساڵی  ،1994کورتە فیلمی "گنجشکک" واتە
"چۆلەکەکە" ساڵی  ،1995کورتە فیلمی "شکرت خدایا" واتە خودایە
سپاس" ساڵی  ،1976کورتە فیلمی ئەزموونی "تنگنا" واتە "تەنگانە"
ساڵی  ،1997کورتە فیلمی چیرۆکی "کبوتر من" واتە "کۆتری من" ساڵی
 ،1998کورتە فیلمی دیکۆمنێتی "دڵگەش" سەبارەت بە فەرەنجی ساڵی
 ،2001کورتە فیلمی دیکۆمنێتی "ئاوات" سەبارەت بە زەماوەندی پیری
شالیار ساڵی " ،2002زنجیرە بەرنامەی تەلەفیزیۆنی هەڵپەڕکێی کوردی"
کە لە ساتەالیتی کوردستان باڵوکرایەوە ساڵی  2006و هەروەها کورتە
فیلمی دیکۆمێنتی چیرۆکی "ماە اردالن" واتە "مانگی ئەردەاڵن"،
سەبارەت بە کەسایەتی و ژیانی شاعیرەی بە ناوبانگی کورد
"مەستوورەی ئەردەاڵن" ساڵی .2007
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سینەماکاری سنەیی ئومید راستبین وەکوو یاریدەری دەرهێنەر لە گەڵ
زۆربەی دەرهێنەرەکانی کورد و ئێرانی کاری کردووە و دوایین کاریشی
یاریدەدەری دەرهێنەر بووە لە فیلمی سینەمایی "شوێن پێی ماندوو" لە
دەرهێنانی سینەماکاری کورد ئیبراهیم سەعیدی کە وەرزی پاییز و
زستانی ساڵی پار لە شاری چەمچەماڵ لە هەرێمی کوردستان ل الیەن
وێنەگری ناوداری ئێران بایرام فەزلی وێنە گیراوە.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە116 :

ئومێد ئەلیاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122012554513155
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە117 :

ئومێد باڵەبان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301012402139
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە118 :

ئومێد جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=201009142158529495
دوو فیلمی بەڵگەنامەیی بۆ سەتەالیتی گەلی کوردستان بەرهەمهێناوە ،یەکێکیان دەربارەی گردی
شمشارە ،فیلمی دووەمیش دەربارەی ئەو گەنجانەیە کە پەنا بۆ بەکارهێنانی ماددە هۆشبەرەکان
دەبەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە119 :

ئومێد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011209363025585
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە120 :

ئومێد شاڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908121930126161
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە121 :

ئومێد مستەفا  -ئومێدی نەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010919102922110
نەیژەن و گۆرانیبێژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە122 :

ئومێد موستەفەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010611581763679
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە123 :

ئۆڵچەی گوڵشەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090812300588872
یەک لەبەناوبانگترین مۆدێڵەکانی هۆڵندایە ،زۆر شانازی بەکوردبوونییەوە
دەکات ،لە گوندێکی نزیک ئامەد لەدایکبووە و پاشان لەگەڵ باوانیدا
هاتووەتە هۆڵندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە124 :

ئیبراهیم ئەحمەد 2
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091632232940
گۆرانیبێژ و راگەیاندکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە125 :
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ئیبراهیم چێوار
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125160639484
لەساڵی  1962دا لەدایکبووە ،دەرچووی ئەکادیمیای هونەرەجوانەکانی
بەغدایە ،سەرۆکی کۆڕی شانۆی (با) بووەکەلەساڵی  2005دا دامەزراوە.
سێ کچو کوڕێکی لەپاش جێماوە.
بەشداریی چەندین بەرهەمی شانۆیی کردووە ،وەکو ئەکتەر،
لەوانە(ئەودەمەی دونیا بێتامە ،حەیرانێ)( ،پێکەوەلەبەهەشتا عەسرێ)،
(وێنەی هونەرمەند لەتافی الویدا).
رۆژی  2008-10-24بەنەخۆشیی دڵ لەسلێمانی کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە126 :

ئیبراهیم حەکیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150415015142120896
یەکەم کاری هونەرەی شانۆگەری لەیال قاسم لە ساڵی  1975لە
ئۆردوگای زێوە ،لە نوسینی تاریق ئاکرەیی و لەنواندنی محەمەد جەزا و
عەبدواڵ سەعید و ئەنوەر قەرەداغی و لە دەوری لەیال قاسم خوشکێک
بوو بە ناوی حەیات و لەگەڵ چەند هونەرمەندێکی دیکە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە127 :

ئیبراهیم خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112112324301
ناوی "ئیبراهیم محەمەد مستەفا"یە لە ساڵی  1931لە خێزانیکی
هەژاری شاری سلێمانی لە دایکبووه ،تەمەن یەک سااڵن بووه ،کە
باوکی کۆچی دوای کردووه ،لە تەمەنی شەش ساڵیدا ئەچێتە قوتابخانه،
لەبەر هەژاری دەست لە خوێندن هەڵدەگرێت و الی وەستا تۆفیقی برای
ئەبێت بە شاگردی خەیات .ئیبراهیم خەیات لە ساڵی  1956خێزان پێک
ئەهێنی و دەبێتە باوکی چوار کوڕو پێنچ کچ.
لەسەردەمی الویدا بووە بە ئەندامی تیپی مۆسیقای مەولەوی و چەندین
بەرهەمی لەگەڵدا ئامادەکردوون ،لە شۆڕش چواردەی تەمموزدا سروودی
نیشتمانی وتووه ،هەروها گۆرانی بۆ خۆشەویستی و تووه ،لە ساڵی
 1958بانگهێشت کراوە بۆ ڤیینا ،کە هەموو تیپە الوەکانی جیهان
بانگهێشت کرابوون و ئەمانیش بەشداریان کردبوو ،کە سروودی
نیشتمانیان وتووه.
دواتر بووە بە ئەندامی تیپی موزیکی سلێمانی و هەموو تیپە
موزیکیەکانی بەتیپی خۆی زانیوه ،هە روە ها لە ساڵەکانی 1960دا لە
رادیۆی بەغداد چەندین گۆرانی تۆمارکردووە لەوانەش" :بۆ رەنجەڕۆت
کردم ،ئیستعماری گەڕ ،حیلفی بەغداد ،تۆ جوانتری لە گوڵ و خۆشم
ئەوی واڵتەکە م".
ئیبراهیمی خەیات دەستی بۆ هەر هەڵبەستێک بردبێ و کردبێتی
بەگۆرانی ،ئەوەندەی دیکە بووە بەهۆی ناساندنی هەڵبەستوانەکە ،بۆ
وێنە کە دەچینە نێو گوڵزاری گۆرانییەکانی ،لەگەڵ "عەبدوڵاڵ بەگی
گۆران"دا دەستمان دەگرێ و بەگشت کوردستاندا دەمانگێڕێ ،دۆاڵو دۆڵی
واڵت ،شارو دێ و هەموو قەدپاڵ وجوانییەکی نیشتمانمان پیشان ئەدات،
جارێکی دیکە "ژیان" بەبەر گۆرانیا دەکاو دەیهێنێتەوە ئەم "جیهان"ە و
لەگەڵ کوڕان و کیژانی ئەم نەوەیەو نەوەکانی داهاتوودا ئاشنای دەکا،
تەنیا بەوە هەدا نادا ،بەڵکو بارگەو بنەی سەفەری لە "سۆران"ەوە بەرەو
ناوچەی "گۆران" لەکوڵ دەکاو تا دەگاتە ئەوێ ،بۆ ساتێکیش راناوەستێ،
لەوێش دوای پشوویەکی کورت ،الیەک لە "ست فاتیمە"ی هەردی
دەکاتەوە و دەیدا بەگوێی ساباڵخدا ،هەر ئەو ئاوازە رەسەنەی ئەمیشە
دەبێ بەهۆی ناساندنی "خەلیل سدیق"ی و دەیباتە ریزی نەمرانەوە.
بەدەگمەن دەستی بۆ وتنی سروود بردووە ،بەاڵم بەتەنیا سروودێک و
پڕ بەدڵ
پڕ لەهەستی "کاکەی فەلالح" وای لێکردووینِ ،
بەهەڵبەستێکی ِ
بڵێین" :خۆشمان دەوێی مامە برایم ،چونکە بەوتنەوەی ئەو سروودە
جارێکی تر فێرت کردین کوردستانمان خۆش بوێ و کاکەی فەلالح بەرز
بنرخێنین".
خاڵێکی دیکەی جێگای باسی هونەری ئەم نەمرە ،شێوازی گۆرانی وتنی
بووە ،ئەو وەک چۆن لەهەڵبژاردنی هۆنراوەدا توانیویەتی زانایانە هەنگاو
لەدەربڕینی دەنگدا وەستایانە جواڵوەتەوە ،لەگەڵ کێشی
بنێ ،ئاواش
ِ
هۆنراوەدا ،دەنگ و سۆزێکی ئەوتۆی داوە بەگوێی بیسەراندا کە
"بەڕاستی کااڵ بەقەد بااڵیە".
دەستبەجێ بۆی لەمل بداو بڵێ:
ِ
گۆرانییەکانی ئیبراهیمی خەیات تەنیا شوێنی لەسەر خەڵک دانەناوە،
بەڵکو بووە بەهەوێنی خوڵقاندنی گەلێک بەهرەی دیکە لەنێو خێزانەکەیدا،
بۆ وێنە "گۆران ئیبراهیم" هەر کە ڤیۆلینەکەی دەست دەداتی و ئاوازێک
دەژەنێ ،بیسەر دەبا بۆ جیهانییەکی ئەفسوناوی.
سەیری سەکۆی شانۆ دەکەی" ،ژیان ئیبراهیم" دەبینی ،کە ئەکتەرێکی
بەتوانایە و فێری کوردایەتی و بەرخۆدانت دەکا.
لەگۆرانیدا "جیهان ئیبراهیم" و "کیژان ئیبراهیم" دوو دەنگی جیاواز و
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دەگمەنی ئەو بنەماڵە هونەرییەن.
ئاوڕ لە "سۆران" دەدەیتەوە ،قوتابییەکی باشی "گۆران ئیبراهیم" و
پەنجەیەکی شیرینی هەیە ،ئەمە بەڵگەی ئەو راستییەن ،کە مامۆستا
ئیبراهیم هەم وەک باوک و هەم وەک هونەرمەند کاریگەرییەکی بەرچاوی
لەسەر بنەماڵەی هەبووەو لەگەڵ ئەوەدا دەرەتانی داون خۆیان تاقی
بکەنەوە.
لەناوەرڕاستی هەشتاکاندا کە گۆرانی (ئێمەن گیانێکین)ی تۆمار کرد
لەتەلەفزیۆنی کەرکوکدا باڵوکرایەوە ،سۆلۆژەنی گۆرانییەکە گۆرانی
کوریەتی.
ِ
ئیبراهم خەیات زیاتر لە  100گۆرانی پێشکەشی گەلی کورد کردووه ،کە
دواهەمین بەرهەم بەناوی "سەرنج" بوو ،ئەوەی لەساڵی 2000دا
پێشکەش بەئەنجامی گەیاند ،هەروەها دوو مەقام و گۆرانییەکی
پێشوویی نوێکردەوه ،ئەوانەش "ست فاتمە و دڵم هەر ئەو دڵەی جارانە و
بەهار".
هونەرمەند ئیبراهیمی خەیات خاوەن بەهرەیەکی دڵپاک و کوردێکی
خودان هەڵوێستیش بووە ،کۆچی یەکجاری ئەو هونەرمەندە نەمرە کە
بەبێدەنگی لەشەوی  3لەسەر  2005.05.04بەجێیهێشتین.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە128 :

ئیبراهیم رەمەزان ناسر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216094316771
ساڵی  1979لەدایک بووە دبلۆمی وێنەگری تەلەفزیۆنی لەپەیمانگای
هونەرە جوانە کانی بەغداد لەساڵی  2002-2001تەواو کردووە
بەکالۆریۆسی سینەمای لە بەغداد لەساڵی  2006-2005تەواو کردووە
ئێستا سەرۆکی بەشی شانۆیە لەپەیمانگای هونەرە جوانەکانی
هەڵەبجە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە129 :

ئیبراهیم سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080413453860544
ئیبراهیم سابیر ،ئەو گۆرانیبێژەی بە گۆرانی ئۆف سەالم ناسرا،
ئێستا تاڵەمووەکانی قژی هەمووی سپی بووە ،وەک خۆی دەڵێ کاتێک
من گۆرانی ئۆف سەالمم تۆمارکرد ،رەنگ و روخسارم ملەوەن بوو ،بەاڵم
تەلەفزیۆنەکان رەش و سپی بوون ،ئێستا تەلەفزیۆنەکان هەموویان
ملەوەنن ،بەاڵم من بوومەتە رەش و سپی".
ئەو هونەرمەندە کۆییە دا باس لەگۆرانی گوتن و س...ەردەمی گەنجی
خۆی و چەندین پرسی دیکە دەکات.
لە  23ساڵی دەستی بەکاری هونەری کردووە
لەسەرەتای دیدارەکەدا ئیبراهیم سابیر باسی لەوەکرد ،ئەو لەکۆیەی
حاجی لەدایکبووەو دوای تێپەڕینی  23ساڵ بەسەر تەمەنی لەو
باخچەیەی کە لەکۆیە خەڵک سەردانی کردووە ئەو گۆرانی گوتووە ،دواتر
لەرێگای هونەرمەند وریا ئەحمەد پەیوەندی بەتیپی باواجی کۆیە کردووە،
لەسەرەتای کارکردنی  2گۆرانی حەسەن زیرەکی گوتۆتەوەو لەبەغدا
تۆماریان کردووە" ،بەجێبێک چووینە بەغداو تووشی کۆنەبرادەرێکی
مامۆستا سەردار بووین کە عودژەن بوو ،لەوێ گۆرانییەکانی "زاوا
لەبووکێ مەدەو پەروانە"م تۆمارکرد ،هەروەک ئاماژەش بەوەدەکا گۆرانی
پەروانە کە گۆرانی حەسەن زیرەکە ناوبانگی بۆ ئەو پەیداکردووە.
لە مایک ترساوە
ئیبراهیم سابیری هونەرمەند باس لەوە دەکا لەسەرەتای کارکردنی و
لەوکاتەی لەڕادیۆی بەغدا  2گۆرانیان بۆی تۆمارکردووە کە چۆتە بەردەم
مایک ترساوەو گوتوویەتی دەبێ شتێک بکەم هەموو خەڵک قبوڵی بێ،
"بیرم لەشتێکی سەیر کردەوە ،من ئەم گۆرانیەی دەڵێم خۆ هەموو دنیا
گوێی لێیە ،دەمگووت ئێرە باخچە نییە دەبێ شتێکی مهیم بکەم"،
هەروەک باسیش لەوەدەکا ئەوکاتەی چۆتە رادیۆی بەغدا هەریەک لە
هونەرمەندان ،تاهیر تۆفیق ،عەلی مەردان ،گولبەهار ،فەخری بامەڕنی
لەوێ بوونەو دەستخۆشیان لێ کردووە.
لەباواجییەوە بۆ تیپی مۆسیقای شۆڕش
لەبەشێکی دیکەی دیدارەکە ئیبراهیم سابیر باس لەوەدەکا لەساڵی
 1974بەشێکی زۆر لەهونەرمەندانی هەولێر و سلێمانی و کۆیە چوونەتە
ریزی تیپی مۆسیقای شۆڕش و لەوێ سروودیان تۆمارکردووە" ،ئەو
سروودانەی ئێستا گوێی لێ دەگرن ئەوە هەموویان بەدەنگی چەند
گۆرانیبێژێکی وەک من و عوسمان عەلی و حەسەن گەرمیانی و چەند
کەسێکی تر تۆمارکراوە".
ئەو هونەرمەندە باس لەگۆرانی ئۆف سەالمیش دەکا ،کە یەکێکە لەو
گۆرانییانەی ئەو هونەرمەندە پێی دەناسرێتەوە" ،لەگەڵ تیپی مۆسیقای
هەولێر گۆرانی ئۆف سەالمم تۆمارکرد" ،ئەو هونەرمەندە باس
لەبەسەرهاتێکی سەیری ئەو گۆرانییە دەکات و دەڵێ "لەساڵی 1974
رژێم تۆپبارانی ناوچەکانی گەاڵڵەو چۆمانی دەکرد ،منیش بۆ پاراستنی
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روحی خۆم هەموو رۆژێک دەچوومە حاجی ئۆمەران ،رۆژێک لەناو جێبێک
بووم کابرایەکی ئێرانی ئەو گۆرانییەی دەگوت ،رێگاکە درێژ بوو ،بەردەوام
دەیگوت ،منیش لەبەرم کرد ،لەشوێنیێک وەستاین و بەدوکاندارێکم گوت
تەسجیلت هەیە ،گوتی بەڵێ خێرا تەسجیلم کردو بردمە تیپی
مۆسیقای شۆڕش الی مامۆستا وریا و مامۆستا سەردار و دواتر لەتیپی
هونەری هەولێر تۆمارمان کرد".
خۆشەویستیشی کردووە
ئەو هونەرمەندە باس لەسەردەمی گەنجی خۆی دەکات و دەڵێ "ئەوکات
ئێمە گران و سەنگین بووین ،بەاڵم خۆشەویستیشم کردووەو
رێکنەکەوتووە ،هەروەک باسیش لەوە دەکا لەگۆرانی ئۆف سەالم دێرە
شیعرێکی هەیە لەسەر گەڕەکی ئیسکانی کۆیە ،بۆیە خاڵی کە ماڵی
لەئیسکان دەبێ کچێکی خۆی دەداتێ" ،کە ناوی ئیسکانم هێنا
لەگەڕەکی ئیسکانی شاری کۆیە خاڵێکم هەبوو ،کچی خۆی دامێ لەبەر
خاتری ئەم دێرە شیعرە
ئامادەکرنی پەیجی  /مه ڵبه ندی گۆرانی و ئاوازی ره سه نی کوردی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە130 :

ئیبراهیم سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040923284013198
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە131 :

ئیبراهیم سەعید  -بلەی سەعە کەڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009031150409337
گۆرانیبێژ و ئەکتەرە ،خەڵکی سلێمانییە ،لە شارەدێی دارەتووی نزیک
هەولێر کۆچی دوایی کرد و بەو هۆیەوەی کە بە تەنیا لە ماڵێکدا دەژیا،
دوای هەفتەیەک لە کۆچی دوایی ،ئینجا زاندرا کە لە مانگی 8ی 2010دا
کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە132 :

ئیبراهیم سەلمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031630312339
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە133 :

ئیبراهیم شابانووی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011050408405257260
لەساڵی ( )1962لەگەڕەکی توڵەدوش لەخانەقین لەدایکبووە ،ساڵی
( )1979بۆ بەشداریکردن لەتاقیکردنەوە و هەڵسەنگاندنی دەنگ لەالیەن
لیژنەیەکەوە کە بەسەرپەرشتی هونەرمەندان قادر مەردان و عەبدولئیالە
و عیماد شەوکەت و حسێن بەهادین ئەنجامدرا ،توانی سەرکەوتن
بەدەستبهێنێت دواتر چۆتە تەلەفزیۆنی کەرکوک و تا ئێستاش خاوەنی
( )36بەرهەمی گۆرانی و سروودە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە134 :

ئیبراهیم فەتاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110165206262
هونەرمەندی گۆرانیبێژ لەڕۆژی 23ی ئەیلوولی ساڵی  1932لەگوندی
تورجانی سەر بەشاری سەقز لەرۆژهەاڵتی کوردستان هاتەجیهانەوه.
هەر لەتەمەنی گەنجیدا بەبیستنی گۆرانییەکانی هونەرمەندی کورد
مامۆستا " حەسەن زیرەک" ،کەئەو کات لەڕادیۆیی کوردی تاران و
کرماشان باڵودەبوونەوە ،خولیای هونەری گۆرانی خوێندن بوو.
ساڵی  1966بۆ یەکەم جار لەڕادیۆی سنەدەنگی باڵوکرایەوەو چەند
گۆرانییەکی لەڕادیۆ سنەتۆمار کرد کەبەشێوەی راستەوخۆ پەخش دەکرا.
هونەرمەند ئیبراهیم فەتاحی بەهاری ساڵی  1971لەڕادیۆ مەهاباد
بەهاوکاری هونەرمەندی خوالێخۆشبوو " تۆفیق عەزیزی" ناسراو
بەتۆفیقی تارژەن بەئامێری تار و دایرەگرینگتیرین گۆرانییەکانی لەوانە" تۆز
دەکا ،تۆز دەکا" " ،مریەمێ چەندەجوانی" و " بەر قەاڵ مەڕۆ" ی تۆمار کرد
کەهەموویان بەرهەمی خۆی بوون .
دوای باڵوبوونەوەی ئەم گۆرانییانەلەڕادیۆ مەهاباد ئیبراهیم فەتاحی
لەسەرانسەری کوردستان ناسرا .بەتایبەت گۆرانی " تۆز دەکا ،تۆز دەکا"
لەناساندن و ناوبانگ دەرکردنیدا رۆڵێکی بەرچاوی هەبوو .ئەم
گۆرانییانەلەماوەی سااڵنی رابردوودا چەندین جار لەڕادیۆ کوردی بەغدا و
رادیۆکانی مەهاباد و کرماشان و قەسری شیرین باڵوکرانەوە .
هەر لەو ساڵەدا لەڕادیۆ مەهاباد بەهاوکاری هونەرمەندی موزیکژەن
"رەشید فەیزنیژاد" و تیپی مۆسیقای شاری مەهاباد چەندین گۆرانی
دیکەی لەبەرهەمەتایبەتەکانی خۆی تۆمار کرد.
ساڵی  1977لەڕادیۆ کوردی کرماشان ،کەئەوکات هونەرمەندی ناودار
"مەزهەری خالقی" بەڕێوەبەری ئەم رادیۆیەبوو ،چەند گۆرانییەکی
بەهاوکاری هونەرمەندانی بۆکانی لەوانەشمشال ژەنی بەتوانا و
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هونەرمەندی گەورەی کورد مامۆستا " قادر عەبدوڵاڵزادە" ناسراو
بە"قالەمەڕە" تۆمار کرد .هەر لەو ساڵەدا هەمان بەرنامەی لەڕادیۆ
سنەپێشکەشکرد.
ئیبراهیم فەتاحی بێجگەلەتۆمارکردنی گۆرانی لەڕادیۆکان لەکۆڕ و
دانیشتنەکانی مااڵن و لەکۆبوونەوەی تایبەتی هونەرمەندان بەرهەم
گەلێکی زۆری تۆمار کردووە ،لەوانە لەگەڵ هونەرمەندان" :حەسەن
زیرەک"" ،ناسر رەزازی"" ،عەبەدەڕژێ"" ،عەلی خەندان"" ،سەید
ئیبراهیم سەقزی"" ،ئیبراهیم قادری" و چەندانی دیکە .
ساڵی  1993لەگەڵ هونەرمەند "میدیا حوسێن" لەشاری سلێمانی
گۆرانییەکانی "چنووری و چنووری" و " سینەمەڕ مەڕ"ی پێشکەشکرد.
سەرەتای ساڵی  2005هونەرمەند ئیبراهیم فەتاحی لەسەر بانگەێشتی
کەنالی ئاسمانی " "KURD SATلەگەڵ هونەرمەندی گۆرانیبێژ " ئیبراهیم
قادری" بەرنامەیەکی هاوبەشیان پێشکەشکرد ،کەئەمەدوایین بەرنامەی
تەلەفزیۆنی هونەرمەند ئیبراهیم فەتاحی بوو .
مامۆستا ئیبراهیم فەتاحی لەماوەی سااڵنی چاالکی و خزمەتی هونەری
بەبواری مەقام و گۆرانیبێژی ،کۆمەڵێک بەرهەمی پڕ بایەخ و گرینگی
پێشکەش بەهونەری گۆرانی و موزیکی رەسەنی کوردی کرد .زۆربەی
گۆرانییەکانی ئەم هونەرمەندەلەالیەن هونەرمەندانی
دیکەوەدووپاتکراونەوه ،کەئەمەکاریگەری هونەری ئیبراهیم فەتاحی
لەسەر هونەرمەندانی دیکەدەردەخات .دوای تێپەڕبوونی سااڵنێکی زۆر
بەسەر پێشکەشکردنی گۆرانییەکانیدا ،ئەم بەرهەمانەئێستاش هەر
لەبیرو زەینی خەڵکی کوردستاندا ماون و لەبیر ناچنەوە .بۆ
وێنەگۆرانییەکانی " تۆز دەکا ،تۆز دەکا" و "مریەمێ چەندەجوانی" پاش
سەدان جار گوێگرتن ،هێشتا هەر نوێین و مۆرکی هونەری رەسەنی
کوردەوارییان پێوەدیارە.
سەر لەبەیانی رۆژی پێنج شەممە14ی کانوونی دووەمی ساڵی 2006
هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد مامۆستا " ئیبراهیم فەتاحی" بەهۆی
وەستانی دڵ لەشاری بۆکان کۆچی دواییکرد.
هونەرمەندی میللی ئیبراهیم فەتاحی دوای  40ساڵ کارو خزمەتی
هونەری بەبواری گۆرانی رەسەنی کوردی لەتەمەنی  74ساڵیدا لەماڵی
خۆی لەکۆاڵنی "سەرو" لەگەڕەکی ساحیلی شاری بۆکان ماڵئاوایی
لەژیان کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە135 :

ئیبراهیم فەرشی
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http://www.kurdipedia.org/?q=200912142148362990
لە شاری بۆکان لە دایک بووە ،شانۆوان و نووسەری بابەتی فەرهەنگییە
و دانیشتووی واڵتی ئاڵمانە ،بە پێی پێشبینی دەبێ تا ساڵی 2023
بژی().2
کتێبی چاپکراو
شانۆ 2002
ناڵەیەک لە هاواردا 2002
ماندانا(شانۆنامە )1996
زەوی (شانۆنامە ) 1995
زمانی دووال 2002
موسیقای کوردی لە نێوان هاوار وهیوادا 2002
پرۆژەکانی فرەکولتوری شانۆپێداگۆگی (بە زمانی ئاڵمانی)2002
بەرهەمی چاپ نەکراو
هونەری ئاخاڤتن(لە زمانی ئآلمانییەوە بۆ سەر زمانی کوردی)
( Spielpädagogikدەرسنامە بۆ مامۆستای باخچەی مندااڵن) (بە زمانی
ئاڵمانی)
( Kommunikation Trainingمێتۆدی پێوەندییەکانی نێوان مرۆڤ-
دەرسنامه)(بە زمانی ئاڵمانی)
دەرسنامە بۆ پرۆگرامەکانیPowerPoint) ،Excel ،(Wordو ئینترنێت(بە
زمانی ئاڵمانی)
کتێبی دیژیتاڵی ( لە رێگای ئینترنێتەوە باڵوکراونەتەوە)
زیرەک هونەرمەندی نەتەوەیەکی بن دەست(باس و لێکۆڵینەوە)
ئەگەر شانۆ لە کوردستان مردبێ چی زیندووە؟(باس و لێکۆڵینەوە لە
سەر شانۆی باشوری کوردستان)
تەلەوزیۆن لە نێوان دامەزراندن و داڕزاندندا(هەڵسەنگاندنی
تەلەوزیۆنەکانی کورد)
مەدەرسەی دوکتور سەعدەدینی مەروانی(زنجیرە نمایشی تەلەوزیۆنی
و شانۆیی تەنز و رەخنە)
کردستان سرزمین رنج ها و تجربە ها(کۆمەڵە وتار و راپۆرتی سیاسی -بە
زمانی فارسی)
شانۆی دایکی نیشتمان و کۆشکی ئاوات(لێکۆڵینەوە و شانۆنامە)
سەفەرێکی خەیاڵی بۆ بۆکان(ناساندنی باری فەرهەنگی و هونەری
بۆکان لە دەیەکانی  70و  80بە شێوەی سەفەرنامە و گێڕانەوە -تەورێز
ساڵی )1984
گەڕان بە شوێن فەرهەنگی مادەکاندا(لێکۆلینەوە)
هەڵەبجە و کۆسار ،مەهاباد و گوڵەباخ لە واڵتی چنار و هێمن(ناساندنی
بارودۆخی فەرهەنگ و هونەر و پەروردەی باشوری کوردستان لە شێوەی
سەفەرنامە  -ساڵی )1994
رۆژهەاڵتی کوردستان و پرسی سیاسەت(کۆمەڵە بابەتی سیاسی)
لە خودا و پێغەمبەر و دەوڵەت دەترسم(کۆمەڵە بابەتی تایبەت بە
فەرهەنگ و سیاسەت)
وێنه ،دەنگی دڵ و بێدەنگی مێشک(کۆمەڵە تێکست بۆ راهێنانی دەنگی
شانۆگێڕ بە دوو زمانی کوردی و ئاڵمانی)
کامکارەکان ،خالقی ،قەرەداخی و موسیقای کوردی(وتوێژی بابەتیانە لە
سەر موسیقای کوردی لە نیوان سااڵنی  1993هەتا  ،1998پێشتر بە
زمانی ئاڵمانی باڵوکراونەتەوە)
بەرهەمی کتێبی زارەکی ئامادە و باڵونەکراوە و...
وێنە (کۆمەڵە تێکستی هونەری ئەدەبی) (کتێب ،کاسێت وسی دی بە
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دەنگی بەیان و برایم فەرشی)
سەفەری خەیاڵی بۆ بۆکان(تێکستی ئەدەبی هونەری بە دەنگی
شاعیران هەژار ،سوارە ،کاک هەباس و کەسانی تر(کاسێت و سی دی
بە دەنگی بەیان و برایم فەرشی)
کۆکردنەوە و رێک وپێک کردنی گۆرانیەکانی حەسەن زیرەک لە سەر
ئەلف وبێ ( 25سی دی)
لێکۆڵینەوە و بابەتی شانۆیی و سینەمایی (لە رێگای گۆڤار و رۆژنامەکانی
ناوخۆو دەروەی واڵت و ئیترنێتەوە باڵوکراونەتەوە)
ریتواڵ و تازیەگێڕان (لێکۆڵینەوه ،بابەتی سمینار لە فستیواڵی شانۆ لە
شاری هانۆفر -بە زمانی ئاڵمانی)
سیستمی سەما و دەنگی دەروێشان (باس و لێکۆڵینەوە لە سەردەنگ
بە زمانی ئاڵمانی)
50ساڵ نمایش و شانۆ لە بۆکان(مێژوو)بیرەوەری لە سەر تیپی شانۆی الو(گروە تئاتر جوان)ی بۆکان
دەنگی شانۆگێڕ(تیئۆری و تەکنیکی دەنگ لە کاری شانۆگێڕی و وێژەرییدا)
کورتە باسێک لە سەر شانۆی کوردی لە کۆنەوە و شانۆ لە رۆژهەاڵتی
کوردستان(بەشێکە لە لێکۆلێنەوە لە سەر رێ وشوێنی شانۆ لە
ناوکورددا ،ئەمە سەرەتای کارێکی گەورەترە کە پەیوەستە بە چەند لەو
کتێبانەی کە لێرەشدا ناویان هاتووە)
دروازەی باسێک بۆ شانۆ و مێژووی شانۆی کورد(کورتە باسێکە بۆ
پێناسەکردنی شانۆی کوردی)
خودموختاری یانی چی؟ (1979شانۆنامە)
ناوەندەکانی شانۆ و فستیوالی شانۆ لە ئوروپا(ناساندنی ناوەندەکانی
شانۆ لە ئورپا)
رۆژژمێری فستیوالەکانی شانۆی بووکەشوشە لە ئوروپا(ناساندنی
فستیواڵەکانی بووکە شوشە لە ئوروپا)
رۆژی جیهانی شانۆ لە ئامێد(راپورت)
لەیال بەدرخان سەماکەری کورد
مانگی گواڵن ،مانگی ناوەندی شانۆی کۆچەر(کورتە ناسانێکی ناوەندی
شانۆی کۆچەر)
ئۆپرای زەردەشت لە کۆنترین شانۆی جیهان پێشەکەش دەکرێ(راپۆرت)
"ئارت کۆڵۆن" بەناوبانگترین پیشانگای ئوروپا(راپۆرت)
فستیواڵی کورتە فیلمی هونەری لە ئاڵمان(ناساندن و راپۆرت)
سینەماگەری کورد و رۆژنامەکانی ئاڵمان(باسی سینەما)
زنجیرە فیلمی "جومعە" لە تەرازوی بینەرێکدا!؟ (باس و رەخنە)
تەنیا کیسەڵەکانی قوبادی دەفڕن! (باس و رەخنە)
سینەمای قوبادی و هیواکان
سەاڵحەدین ئەییوبی و کیسەڵەکان(سینەما جیهانی وتێمی کوردی)
سەرچاوە :ماڵپەڕی بۆکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە136 :

ئیبراهیمی فەتاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904133519125911
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە137 :

ئیبراهیمی قادری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012223011532967
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە138 :

ئیحسان محەمەد محێدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122415211487090
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لە سالی  1965لە شاری کەرکوک لە دایک بووە ،لە ساڵی  1995ەوە
نیشتەجێی شاری ئەمستردام ،واڵتی هۆڵەندایە ،دەرچووی زانکۆی
هلڤێرسوم بەشی  (Multicultureel Media Masterclases).هونەرمەند
جگە لە کاری هونەری شێوەکاری ،هونەرمەندێکی شانۆکارە بە چەندین
کاری هونەری و شانۆگەری سااڵنە بەشداری کردووە ،هەروەها
سەرپەرشتیاری رێکخراوی) ، (Kelderlichtبە مانای ژێر زەمینی ڕووناک
دێت ،ئیحسان خاوەنی ستایلێکی تایبەتی هونەری خۆیەتی و لە سەر
ئەو جۆرە ستایلە کار دەکات.
لە چەندین پیشانگەی تایبەتی و هاوبەش بەشداری کردووە لە هۆڵەندا و
لە واڵتانی ئەوروپا لە نێوان سااڵنی  2000هەتا  .2005لە بواری شانۆشدا
خاوەنی چەندین کاری شانۆیی یە لە سااڵنی  2000وە تاکو ئێستا
بەردەوامە.
هونەرمەند ئیحسان بە تەنها وەک هونەرمەندێکی شێوەکاری نەناسراوە
بەڵکو وەک شانۆکار و دەرهێنەرێکی بواری هونەری شانۆ چاالکە
وئەمەش بەشێکە لە بەرهەمە هونەری و شانۆگەریەکانی هونەرمەند.
شانۆگەری (بێگومان بێگومان) لە فاینهاودتیاتەر ساڵی .2000
شانۆگەری (گەشتێک بۆ ڕۆتردام بەبێ بانگهێشتن) لە ساڵی .2001
شانۆگەری (ساڵی نوێ) لە فاینهاودتیاتەر لە ئەمستردام.
شانۆگەری هارکولێس کۆمپلێکس شانۆگەری لە شارەکانی ئەمستردام،
ئوترێخت و دۆکووم لە ساڵی .2003
شانۆگەری میوان لە ئەمستردام لە ساڵی .2005
شانۆگەری (کارمن لە کارێ) ئەمستردام ساڵئ .2006
شانۆگەری (واڵتی کەس نیە) لە شارەکانی (ئوترێخت ،هانۆڤار ،بەرلین،
ڤالێنسیا ،ئەمستردام) لە سااڵنی  2008تا .2013
شانۆگەری (چوارهەمین شەڕ) بە بەشداری هونەرمەند ساڵح حەسەن.
شانۆگەری (ڕۆمیو و جولێت لە بەغداد) لە ساڵی  2012بەهاوکاری یانەی
کوردی “میدیــــا”ی ئەمستردام.
پێشانگەکانی هونەرمەند ئیحسان محەمەد محی الدین
پێشانگەی (بادی کووب) .2000پێشانگەی (تیاتەر براککە گرۆند) .2002پێشانگەی ئین دێنهاخ ستادس میوسیوم (گرووپی عێراق).پێشانگەی کراوە .2003پێشانگەی کراوە .2004تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە139 :
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ئیرەج عەندەلیبی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126132830525
لەساڵی  1321هەتاوی واتە 1942ی زایینی لە شاری سنە لەدایک بووە .لەهەڕەتی الویدا پێینایە
نێو جیهانی موزیک و گۆرانی خوێندنەوە .هونەرمەند عەدەلیبی وەک زۆربەی گۆرانی بێژانی
رۆژهەاڵتی کوردستان و بەتایبەت شاری سنە ،لەژێر دەستی مامۆستا "حەسەنی کامکار" دا
دەستی کرد بەگۆرانی خوێندن .لەماوەیەکی کورتدا ناوبانگی شاری سنە و پاشان سەرتاسەری
کوردستانی گرتەوە و لەڕێگەی رادیو سنە و پاشان رادیو کرماشان ،ئیرەجی عەندەلیبی وەک
یەکێک لە بەناوبانگترین گۆرانیبێژانی ئەو سەردەمە ناسرا .کەبەناوبانگترین گورانیەکانی دەکرێ لە:
"دەمێک ساقی"" ،شوانی"" ،دایەدایە"" ،نەشمیل نەشمیل"" ،روناک"" ،شیرین"" ،ئەستێرەی
بەیان" و زۆر گۆرانی دیکەناو بەرین .ناوبانگی هونەرمەند عەندەلیبی هێند بەرزبووەوە کە باشووری
کوردستانیشی گرتەوە ،تا ئەو جێگەی رادیو کوردی بەغداش کەوتە باڵوکردنەوەی گۆرانییەکانی.
رۆژی یەکشەمە 15ی گواڵنی  4( 1387ی مانگی مای زایینی) کاتژمێر 2ی بەیانی هونەرمەندی
گۆرانی بێژ لەتەمەنی  66ساڵیدا لەشاری هەمەدان کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە140 :

ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201003172253153992
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە141 :

ئیسماعیل ئیبراهیم  -سمەی تەپڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091215032932
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە142 :

ئیسماعیل ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061017592822
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە143 :

ئیسماعیل تەرزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102409492310214
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە144 :

ئیسماعیل جانبالغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710245773
لەساڵی ( )1977لە بۆکان لەدایک بووە .لەژێر رێنموونی محەمەد رۆستەمزادە درێژەی بەکاری
نەققاشی داوە و لەساڵی ( )2000لەبواری کاری سواڵەت و گڵدا کاردەکات.
پیشاگاکانی:
)(1995پیشانگای بەیەکەوە نەققاشی لەچۆارچێوەی سمینارو رێزگرتن لەماموستا حەقیقی
لەشاری بۆکان .
)(1996پیشانگای بەیەکەوە لەمەڵبەندی فەرهەنگی و هونەری -بۆکان
)(1996پیشانگای بەیەکەوە ،خەیابانی -بۆکان
پیشانگای بەیەکەوە کونگرەی فەرزانەگان -سنە
)(1997پیشانگای بەیەکەوە -بۆکان
)(1997پیشانگای بەیەکەوەهەڵەبجە -بانە
)(1997پیشانگای بەیەکەوە الوانی واڵت -ورمێ
)(1998پیشانگای بەیەکەوە -بۆکان
)(1999پیشانگای بەیەکەوە مەڵبەندی فەرهەنگی وهونەری -بۆکان
)(1999پیشانگای بەیەکەوە هەڵەبجە -بۆکان
)(1999پیشانگای بەیەکەوە -مەهاباد
)(2000پیشانگای بەیەکەوە الوانی رۆژئاوای ئێران -مەریوان
)(2000پیشانگای بەیەکەوە– سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە145 :

ئیسماعیل جومعە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009042020349351

144

گۆرانیبێژ و راگەیاندکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە146 :

ئیسماعیل خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=20081222094158921
ساڵی  1944لە خانەقین لەدایکبووە ،دەرچووی خانەی مامۆستایانی
بەعقوبەیە ،سااڵنێک مامۆستای پەروەردەی هونەر بووە لە قوتابخانەکانی
سلێمانی و ئەندامی کۆمەڵەی شێوەکارانی عێراق و شێوەکارانی
جیهانییە ،لە  1998-1992بەڕێوبەری هونەری شێوەکاری بووە لە
وەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەرێم ،چەندین پێشانگای کردۆتەوە لە
واڵتانی ئەوروپا و ئەمریکا و ئینگلتەرا ،ئێستا خانەنشینە و هەموو
کاتەکانی تەرخان کردووە بۆ کاری هونەری.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە147 :

ئیسماعیل رەشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060609155076609
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە148 :

ئیسماعیل سابووری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031633362342
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە149 :

ئیسماعیل ساڵح محەمەد  -سمە بولبول
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022520260280608
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە150 :

ئیسماعیل سیاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201003271754434066
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە151 :

ئیسماعیل عومەر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111124491278
ساڵی  1976لەشاری سلێمانی لەدایکبووەو دەرچووی ساڵی 1997- 1996ی پەیمانگای هونەرە
جوانەکانی شاری سلێمانی بەشی شێوەکارییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە152 :

ئیسماعیل مەسقەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125161651487
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هونەرمەندی موزیکژەن و گۆرانیبێژ "ئیسماعیل مەسقەتی" لە ساڵی
 1922واتە ( 1301هەتاوی) لە شاری کرماشان هاتە دنیا .باوکی بە ناوی
"محەمەد ئیبراهیم" کوری "مستەفا خانی وەکیل"ـە کە یەکێک بووە لە
قوتابیانی میرزائاغا خانی باوک .ئیسماعیل کە لەو کاتەدا تەمەنی زۆر
کەم بوو ،تەختەیەکی دەهێنا و السایی ئامێرژەنینەکەی باوکی دەکردەوە.
لە تەمەنی  12ساڵییەوە بە ژەنینی ئامێری زەرب واتە تونبەک هاتە ناو
دونیای موزیکەوە و پاشان لە تەمەنی  18ساڵییەوە دەستی دایە ئامێری
تار کە زۆر هۆگری بەم ئامێرە پەیدا کردبوو.
لە ماوەیەکدا کە "مورتەزا نەی داوود" و مامۆستا "یەحیا زەرین پەنجە"
هەر دوو دانیشتووی شاری کرماشان بوون ،بەهرەیەکی گەلێک زۆری لەو
دوو هونەرمەندە گەورەیە وەرگرت .هەروەها لە ئامۆژگاری و رێنوێنییەکانی
"ئەبولحەسەن سەبا" زۆر کەڵکی وەرگرت کە یەکێکە لە هونەرمەندانی
هەرە ناودارەکانی موزیکی واڵتی ئێران و زۆربەی هونەرمەندانی ناوداری
ئێران قوتابی ئەو بوونە.
هونەرمەند "ئیسماعیل مەسقەتی" دەیگێرایەوە کە تەواوی ئەو گۆرانییە
کوردیانەی کە بۆ خۆی دروستی کردبوون "ئەبولحەسەن سەبا" دەیکردنە
نۆتە و نۆتی ئەو گۆرانییانەی دەنووسییەوە .بەداخەوە تەواوی ئەو
گۆرانییانەی کە بە یارمەتی خوالێخۆشبوو سەبا نووسیبوونی ،لە ناو
چوون و تەنیا ژمارەیەک لەو گۆرانییانە لە بیر و یادی ئەودا مابوونەوە و
هەتا دوایین ساڵەکانی ژیانی بەردەوام بە هێزی دەست و پەنجەی ئەو
گۆرانی و پارچە موزیکانەی دەژەنی.
ئیسماعیل مەسقەتی چاالکی هونەری خۆی بە شێوەیەکی جیدی لە
رادیۆ تاران و بە چڕینی گۆرانییەکانی "سەحەر سەحەرە" و "ئای نەرمە
نەرمە" دەست پێکرد کە هەر دووک بەرهەمی تایبەتی خۆی بوون .پاشان
لە سەرەتای دامەزراندنی رادیۆ کرماشان هەتا  2ساڵ دوای شۆرشی
گەالنی ئێران بۆ ماوەی  18ساڵ لە گەل ئەو رادیۆیە هاوکاری کرد .هەر
لەو ماوەیەدا لە گەل چەندین ئۆرکستڕای جۆراوجۆری ئەو رادیۆیە
هاوکاری هونەری دەکرد .هونەرمەند "ئیسماعیل مەسقەتی" هەر لە
میانەی ئەو سااڵنەدا بە هاوکاری هونەرمەندانی موزیکژەنی کورد
گرینگترین گۆرانییەکانی تۆمار کرد ،لەوانە" :کچە کچە"" ،نازەنینە"" ،بەو
بەو"" ،پەپوو سولەیمانی"" ،جەمیل جەمیلە" و چەندین بەرهەمی تر کە
هەموویان بەرهەمی خۆی بوون و گۆرانییەکانی "کچە کچە" و
"نازەنینە"ی زیاتر لە هەمووی بەرهەمەکانی خۆشتر دەویست کە گۆرانی
"بەو بەو" بۆ خەڵکی کوردستان زۆر ئاشنایە.
لەو ماوەیەدا هونەرمەندانێکی ناودار لە رادیۆی کرماشان کاریان دەکرد و
پێکەوە گروپێکیان پێکهێنابوو .ئەو هونەرمەندانە بریتی بوون لە" :محەمەد
عەبدولسەمەدی"" ،موجتەبا میرزادە"" ،مەحمود مێرئاتی"" ،ئەکبەر
ئیزەدی"" ،بەهمەن پوولەکی"" ،حەسەن زیرەک"" ،مەحمود بلووری"،
"حیشمەتوڵاڵ لوڕنیژاد"" ،سەید ئیسماعیل پیرخدری" و "ئیسماعیل
مەسقەتی ".
هونەرمەند مەسقەتی هەر لە تەمەنی گەنجیدا خولیای هونەری چڕینی
گۆرانی بوو .بۆیەش لە گەڵ رادیۆ و تەلەفیزیۆنەکانی ئەو کات لەوانە
رادیۆی کوردی تاران و کرماشان دەستی بە هاوکاری کرد و بە هۆی
شارەزایی لە بواری موزیک بە شێوەیەکی گونجاو لە موزیکی کوردیدا
خەریکی کار کردن لە بواری هونەری گۆرانی رەسەن و فۆلکلۆر بوو.
هونەرمەند لە سااڵنی رابردوودا چەند جارێک لە گەڵ هونەرمەندانی
موزیکژەنی ناوداری کورد بەرنامەی پێشکەش کردووە ،هەروەها لە گەڵ
ئۆرکسترای موزیکی رادیۆ کرماشان بە سەرپەرشتیاری هونەرمەند
"عەبدولسەمەدی" چەند گۆرانییەکی لەو رادیۆیە تۆمار کرد .لە دوای
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باڵوبوونەوەی ئەم گۆرانیانە لە رادیۆ کرماشان ئیسماعیل مەسقەتی لە
سەرانسەری کوردستان ناسرا .بە تایبەت  2گۆرانی "بەو بەو" و "پەپوو
سولەیمانی" لە ناساندن و ناوبانگ دەرکردنیدا دەورێکی بەرچاویان هەبوو.
لە الیەکی دیکەوە ئەم هونەرمەندە لە شارەکانی کوردستان و بە تایبەت
لە کرماشان لە چەندین کۆر و کۆبوونەوی تایبەت و لە زەماوەندەکانی
شارەکانی
کوردستان کۆنسێرتی گۆرانی فۆلکلۆر و رەسەنی کوردی پێشکەش بە
جەماوەرەکەی
کردووە .ئەمانەو چەندین جاریش لە شاری تاران بەرنامە و گۆرانی
فۆلکلۆری کوردی پێشکەش کردووە.
ئیسماعیل مەسقەتی ساڵی  2002لە گەڵ گروپی موزیکی
هونەرمەندانی دانیشتووی هەندەران بە سەرپەرشتیاری هونەرمەند
"فارووق باپیر" چەندین بەرهەمی بەپێزی لە تەلەفیزیۆنی میدیا تی ڤی
پێشکەش کردووە و لە گەڵ ئەم گروپە لە فیستیڤاڵێکی هونەرییدا لە
واڵتی ئەڵمانیا بەشداری چاالکانەی کرد.
مەسقەتی بە بلیمەتی "بوداهەژەنین" ناسراوە و لە هونەری
"بوداهەژەنین"دا کە یەکێکە لە بنەماکانی موزیکی رەسەنی واڵتی ئێران
زۆر بە توانا بوو لەم بوارەدا دەستێکی بااڵی هەبوو .لە زۆربەی
بەرهەمەکانیدا کاری بوداهەژەنین واتە ئامێرژەنین بە شێوەیەک کە ئەو
میلۆدییەی کە لە یەک کاتدا بە بێ نۆتە لە گەڵ گۆرانییەک پێشکەشی
دەکرد لە کاتێکی دیکەدا هەمان میلۆدی بە چەشنێکی تازەتر و بە
شێوازێکی دیکەوە لە گەڵ ئەو گۆرانییەدا پێشکەشی دەکرد.
ئیسماعیل مەسقەتی گۆرانی و موزیک و بەرهەم گەلێکی زۆری ساز
کردووە .لەوانە" :کچە کچە"" ،نازەنینە"" ،بەو بەو"" ،پەپوو سولەیمانی"،
"جەمیل جەمیلە"" ،تاتی مارگەستم" و "مینا مینا" .شێوازی تارژەنینی
مامۆستا "ئیسماعیل مەسقەتی" بە جۆرێک بوو کە تایبەت بوو بە خۆی و
لە تارژەنیندا السایی هیچ کەسێکی نەکردەوە و بە ژەنیارێکی "شیرین
پەنجە" ناوی دەرکردبوو .هونەرمەندان و ژەنیارانێکی زۆر لەوانە "حەمید
رەزا تاهیرزادە" بە شێوازی تارژەنینی "ئیسماعیل مەسقەتی" زۆر
سەرسام بوونە و لە شێواز و ستایلی تارژەنینی مەسقەتی بەردەوام
بوون و ئەم ستایلەی هونەرمەند کاریگەریی زۆری لە سەریان هەبووە.
هەروەها جۆری تارژەنینی ئیسماعیل مەسقەتی کاریگەرییەکی زۆری لە
سەر گوێگر هەبوو ،میزرابەکانی پڕ بوون لە خۆشەویستی و دەنگی
میزرابی تارەکەی بۆ هەمیشە لە گوێی هونەردۆستاندا دەزرینگێتەوە.
مەسقەتی هەروەها جگە لە ژەنینی ئامێری تار ،لە ژەنینی ئامێرەکانی:
سێتار ،عوود ،ویۆلۆن ،زەرب ،دەف و دایرە زۆر بە توانا بوو ،بەاڵم "تار"
ئامێری تایبەت و پسپۆرانەی ئەم هونەرمەندە بوو.
ئیسماعیل مەسقەتی لە ماوەی سااڵنی چاالکی و خزمەتی هونەری
خۆیدا بە بواری مەقام و گۆرانیبێژی ،کۆمەڵێک بەرهەمی جوان و
پڕبایەخی پێشکەش بە دنیای هونەری گۆرانی و موزیکی رەسەنی
کوردەواری کرد کە ژمارەیان زیاتر لە  300بەرهەمی تۆمار کراوە و لە
بەرهەمە گرینگ و تایبەتەکانی ئەو هونەرمەندە دێنە ئەژماردن.
هەروەها لە کاری چڕینی گۆرانییە فۆلکلۆرە کوردییەکاندا بە تایبەت هی
ناوچەی کرماشان زۆر بلیمەت و بەتوانا بوو ،بە هەست و سۆزیکی
تایبەتەوە کە سەرانسەری جەستەی داگرتبوو ،گەلێک گۆرانی و
بەستەی فۆلکلۆری کوردی لە مردن رزگار کرد و بە جوانترین شێوە و بە
ریتم گەلی جۆراوجۆر بۆ هونەری موزیکی رەسەنی کوردی زیندووی
کردنەوە .ئیسماعیل مەسقەتی بەشێکە لە موزیکی فۆلکلۆری کوردی و
ناو و ناوبانگێکی زۆری لە سەرانسەری شارەکانی کوردستان و ئێراندا
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هەیە.
هونەرمەندی گەورەی گۆرانی و مەقاماتی کرماشان ئیسماعیل
مەسقەتی خاوەنی چەندین بەرهەمی پڕبایەخ و بەهێز و جوانە .زۆربەی
گۆرانییەکانی عاشقانەیە و لە چەندین دەزگای جۆراوجۆردا بە زمانی
کوردی زۆر بە جوانی پێشکەشی کردوون کە پاش چەندین جار بیستنیان
هەر تازەن و مۆرکی هونەری رەسەنی کوردەواریان پێوە دیارە و هەمیشە
لە یاد دەمێننەوە.
هونەرمەندی گۆرانیبێژی کورد "ئیسماعیل مەسقەتی" لە دوای
سااڵنێکی زۆر کار و خزمەتی هونەری بە بواری موزیک و گۆرانی
رەسەنی کوردی چەند رۆژێک بەر لە ئێستا لە رۆژەکانی سەرەتای
بەهاری ساڵی  1387لە تەمەنی  86ساڵیدا لە شاری کرماشان
ماڵئاوایی لە جیهانی هونەر و گۆرانی کوردی کرد .تەرمی هونەرمەند بە
ئامادەبوونی ژمارەیەکی زۆر لە هونەرمەندان ،رۆشنبیران،
کەسایەتییەکان ،گەنجان و خەڵکی هونەردۆستی شاری کرماشان و
دەوروبەری ،لە گۆرستانی باغی فیردەوس لە شاری کرماشان بە خاکی
نیشتمان سپێردرا.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە153 :

ئیسماعیل هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092913202762152
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە154 :

ئیلهام پاوە نیژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261706511436
یەکێکە لە چاالکترین و بەئەزموونترین ئەکتەرە ئافرەتەکانی کورد لە شاری
تاران کە تاکو ئێستا لە کۆمەڵێک بەرهەم و زنجیرە درامای تەلەفیزیۆنی،
شانۆگەری و هەروەها فیلمی کورت و بڵندی سینەماییدا بەشداری
کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە155 :

ئیلهام مەدفەعی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022823223125304
گۆرانیبێژی ئێڕاقیی بە رەچەڵەک کورد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە156 :

ئیلیا  -ئااڵ شەوکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031820490580107
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یەکەم کاری هونەریی لە ساڵی  1999ئەنجامداوە و کاری دووەمی لە
ساڵی  2001کردووە ،پاشان لە چەندین فیلمدا بەشداری کردووە و لە
هەندێ لە فیلمەکانی هۆڵیود رۆڵی سەرەکی هەیە .چەند میدیایەک و
ویکیدپیدیا جەختیان لەسەر بەنەژاد کوردبوونی ئەم سینەماکارە
کردۆتەوە ،هەرچەندە تا ئێستا ئیلیا خۆی ئەوەی نەوتووە.
شیاوی باسە ئەم سینەماکارە لە ساڵی  1989لە دایکبووە و لە چەندین
فیلمدا رۆڵی سەرەکی پێدراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی نێوەند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە157 :

ئیمان محەمەد مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201009182129029545
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە158 :

ئیڤان ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022409565682365
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

🎤گۆرانیبێژ
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە159 :

ئیڤان ناسر حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613073432789
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە160 :

ئێران خانم
http://www.kurdipedia.org/?q=201003170923103974
یەکەمین ژنی گۆرانیبێژ لە رۆژهەاڵتی کوردستانە ،نازناوی هونەری" ئێران
خانم"ە و ناوی راستەقینەی" ئێران موجەرد"ە .پاش ئەوەی لە رادیۆی
ئورمێ دەستی بەکار و تۆمارکردنی گۆرانییەکانی کردووە ،لەالیەن
بەرپرسانی رادیۆ و هونەرمەندانی دیکەوە نازناوی "خانم"ی لەسەر
دانراوە.
خانمی دەنگخۆش ئێران ،لەساڵی 1951-1950لە بنەماڵەیەکی جووتیار و
هەژار لەدایک بووە .ئێران ،لە گوندی ئینکەسوی هەرێمی برادۆست
لەدایکبووە .ناوی باوکی عەبدولڕەحمان و دایکیشی ناوی پەرێشان بووە.
وەک دەگوترێت "پەریشان ژنێکی دەنگخۆش بووە" ئەوەش وەک میراتێک
بۆ ئێرانی کچی ماوەتەوە .جگە لەوەش سروشتی دەستلێنەدراو و
رەنگینی هەرێمی برادۆست کاریگەرییەکی گەورەی لەسەر حەز و
خۆشەویستی ئێران بۆ هونەر و گۆرانبێژی داناوە .تافی منداڵی و
گەنجێتی ئێران خانم ،لە گوند دەرباز بووە و ئەو بۆ باشترکردنی بژێوی
ژیانی بنەماڵەکەی لەناو گەورەمااڵنی هەرێمەکەدا کاری کردووە.
سااڵنێکی دوور و درێژ لەماڵی خانمی "کیشوەر مامەدی"دا وەک کچێکی
ماڵ کاری کردووە .بەپێی ئەو شاهیدانەی کە ئەوکات لە نزیکەوە ئێران
خانمیان بینیوە ،کچێکی زۆر هێژا و شیرین و دەنگخۆش بووە .زۆرجاران لە
تەمەنی گەنجی خۆیدا لە دیوانی گەورە مااڵندا گۆرانییە پیاوانەکانی
گوتووەتەوە .
لەو سااڵنەدا دەنگی ئێران خانم شایی و داوەتەکانی خەماڵندووە و کەم
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داوەت هەبووە کە ئەو تێیدا بە جلووبەرگی رەنگین و گۆرانیە
خۆشەکانیەوە بەشداری تێدا نەکردبێت .ئێران خانم پاش ئەوەی لەگەڵ"
سەعید"ناوێک زەواج دەکات ،لە گوندی سۆمانئاوا نیشتەجێ دەبێت و بۆ
ماوەی چەندین ساڵ لەوێ دەمێنێتەوە .لەو گوندە بەهاریکاری مێردەکەی
باشتر لە سااڵنی پێشوو کاری گۆرانیبێژی درێژە پێدەدات .مێردەکەی رێی
لێ ناگرێت و ئەو هاوکارییەش شیرینی پێکەوە ژیانیان زیاتر دەکات.
لە ساڵی 1969بەدواوە رادیۆی شارەکانی ئورمێ ،تاران و کرماشان
پرۆگرامی کوردی -زاراوەی کورمانجییان هەبووە ،بەاڵم ماوەی پەخشیان
گۆردراوە .پاش دامەزراندنی بەشی کوردی
لە نیو کاتژمێرەوە بۆ  2کاتژمێر ِ
رادیۆی ئورمێ ،ئیتر دەنگی گۆرانبێژانی کورمانجی دەگەیشتە باکوور و
باشووری کوردستان ،ئەوکات ژنی گۆرانیبێژ لە رادیۆکاندا نەبوون .ئێران
خانم لە هەرێمەکەدا ژنێکی ناسراو بوو .لەسەر داواکاری گۆرانبێژانی
وەک" حەمید یوسفی ،مستەفا عەلیزادە ،ئیبراهیم نەورۆزی و هەروەها
گرووپی مۆسیقای رادیۆ" ئێران خانم ،لەساڵی 1971دا لە رادیۆی ئورمێ
بەشێوەیەکی فەرمی دەستی بە گۆرانیبێژی کرد .ئێران خانم لە
رۆژهەاڵتی کوردستان یەکەمین ژنی کوردە کە بە زاراوەی کورمانجی
سەروو گۆرانی گوتووە و دەنگی لە رادیۆ تۆمار کردووە .
جێی ئاماژەیە کە ئێران بەر لەوەی کاری گۆرانیبێژی لە رادیۆدا دەست پێ
بکات ،سااڵنێک بوو کە ناوبانگی دەنگی لە شار و گوندە
کورمانجنشینەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان باڵو ببوویەوە و هەتا لە
باکووری کوردستانیش ئێران خانم ،لە ناو خەڵکیدا کەسێکی ناسراو بوو.
کاتێک لە رادیۆ دا دەستی بەکار کرد ،ئیدی وەک کەسێکی بەناوبانگ لە
هەر شوێنێکی کوردستان خۆشەویست و ناسراو بوو .لەناو کورد ،میراتی
ژن لە بواری هونەر و گۆرانیبێژیدا زۆر دەوڵەمەندە ،بە هەزاران ژن و کچ
هەبوونە و (ئێستاش هەن) کە لە بوارەکانی وەک دەنگخۆشی ،داهێنان و
گۆرانیبێژیدا سەرمەشقن ،بەاڵم لەبەر سیستەمە پیاوساالرەکان و
هەندێک لە یاسای ئیسالمییە وشکەکان ،دەنگەکانیان کپ بووە .لەگەڵ
هەموو ئەو ئاستەنگانەدا کە لە بەردەم ژنی کورد بوونە ،دیسان
ژمارەیەکی کەم لەو ژنانە گوێیان نەداوەتە ئەو عورف و عادەتانەی کە
لەگەڵ پێشکەوتنی سەردەم نەبوون .ئەوان کەالم و قەسیدەیان گوتووە،
لە شایی و بۆنە کۆمەاڵیەتییەکاندا بەشدار بوونە و شانبەشانی
پیاوەکانیان شایستەیی خۆیان لە گەلەک بواردا سەلماندووە .لە
رۆژهەاڵتی کوردستانیش لەگەڵ ئەوەیدا کە بەر لە ئێران خانم ،ژنی
دەنگخۆش و هونەرمەند هەبووە ،بەاڵم ئەوان وەک ئێران خانم بەجەرگ
نەبوونە و وەک ئەو نەیانتوانیوە بەشێوەیەکی فەرمی کاری هونەری
خۆیان لە رادیۆ و ستۆدیۆکان تۆمار بکەن .چونکە ئەو کارە لە کۆمەڵگەی
کوردستانی ئەو سەردەمەدا عەیبێکی گەورە بوو و هەمووان گاڵتەیان پێ
دەکرد و بەچاوێکی سووکەوە سەیری کارەکانیان دەکرد .
بەاڵم ئەو لەسەر هونەری گۆرانیبێژی خۆی پێداگر بوو .لەبەر ئەوەی بۆ ئەو
سەرچاوەیەکی بژێوی بوو و هەمیش لە ناخی دڵەوە حەزی لێ دەکرد.
لەسەر ئەو بنامەیەش مرۆڤ دەتوانێ بڵێت کە ئێران خانم ،رەوشێکی
فەرمی دابووە کاری هونەری خۆی و وەک یەکەمین ژنی کوردی گۆرانیبێژ
لە ناوچەی باکووری رۆژهەاڵتی کوردستان دەناسرێت .لەناو کوردەکانی
پارێزگای خۆراسانیشدا ژنێک هەبووە بەناوی (بانو شێروانی) کە بە
زاراوەی کورمانجی لە رادیۆی شاری مەشهەد گۆرانی چڕیوە .بەاڵم
نازانرێت کە ئایا بەر لە ئێران خانم ،دەستی بە گۆرانی کردووە یان نا؟
بەهەر شێوەیەک بێت ئەو دوو ژنە لە ناو کوردە کورمانجەکانی رۆژهەاڵتی
کوردستاندا رچەشکێن بوون .لە ناو دراوسێکانی کورددا ئەگەر ژنێک
بیویستایە ئەم کارە بکات ،زەحمەت بوو کە بتوانێت لە ناوچەکەدا
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بمێنێتەوە ،بۆیە ناچار رووی لە تاران دەکرد و لەوێش بە زمانی فارسی
گۆرانی دەگوت ،بەاڵم بەپێچەوانەی ئەوان ،ئێران خانم و بانوو شێروانی
وەهایان نەکرد و لەناو گەلدا مانەوە .بەپێی شاهیدان و کەسانی نزیکیان
هەردوو ژنەکە لە بواری ئەخالق و پێوەرە کولتوورییەکانی کۆمەڵگەی ئەو
سەردەمە هێژا بوون و خاوەنی کەسایەتی خۆیان بوون .لە هەرێمی
ئەردەاڵنیش یەکەمین کچ کە بە زارەوەی کورمانجی ناوەڕاست(سۆرانی)
گۆرانی گوتووە ،فەتانە وەلیدی بوو کە بە شێوەیەکی پرۆفیشناڵ
گۆرانییەکانی خۆی لە رادیۆی سنەدا تۆمار کردووە .لە ناوچەی
موکریانیش مەنیج حەیران ،یەکەم ژن بووە کە گۆرانی گوتووە ،بەاڵم
بەداخەوە گۆرانیەکانی تۆمار نەکراوە.
ئێران خانم لەساڵی 1971تا ساڵی  1979کە کۆماری ئیسالمی لەو
ساڵەدا دامەزرا مانگی  2جار لەگەڵ کچەکەی بەناوی" گولیستان"
دەچووە ،رادیۆی کوردی ئورمێ و گۆرانیەکانی تۆمار دەکرد .کاتێک
گۆرانیەکانی لە رادیۆوە پێشکەش دەکرد ،نامەی هۆگرانی دەنگی
جارلەجار زیاتر دەبوو .حەز و خۆشەویستی ئێران بۆ گۆرانی گوتن زۆر بوو،
بەاڵم بەرپرسانی حکوومەتی پەهلەوی ،نەیاندەویست ماوەی کاری
رادیۆی کوردی زیاتر بکەن .چونکە کارێکی وا رێی لە پرۆسەی تواندنەوەی
زمان و کولتووری کوردی دەگرت .ئامانجی ئەوان لە دامەزراندنی رادیۆی
کوردی لە ئورمێ ،کرماشان و تاران ئەوە بوو ،کە رێ لە کوردانی
شۆرشی نەمر مستەفا بارزانی لە باشووری
رۆژهەاڵت بگرن تا تێکەڵ بە
ِ
کوردستان نەبن .
گۆرانیبێژیی ،لە هەرێمی ئورمێ تا ماکۆ و کورمانجەکانی خۆراسان لەژێر
کاریگەری گۆرانیبێژیی سەرحەدی باکووری کوردستاندا بووە .ئەو کالمە
کوردییانەی کە لەرێگای رادیۆی ئیریڤانەوە بالودەکرانەوە ،کاریگەرییەکی
راستەوخۆی لەسەر گۆرانیبێژی کوردانی رۆژهەاڵت داناوە .لەبەر ئەوەش
کاتێ مرۆڤ گوێ لە گۆرانییەکانی ئێران خانم دەگرێت ،کاریگەرییەکی لەو
جۆرەی بۆ ئاشکرا دەبێت .ناوەرۆکی زۆربەی گۆرانییەکانی ئێران خانم
سەرچاوەیان لە فۆلکلۆری دەوڵەمەندی کوردستانەوە گرتووە .ئەو وەک
گوتەبێژێکی گەلی هەرێمەکە گۆرانی گەلەری دەڵێت کە باس لە
کێشەکانی ناو کۆمەڵگەی ئەو سەردەمە دەکات .گۆرانی وەک :عاریفۆ
الوۆ ،باژۆ ئەمیرێ من ،باڤێ اللۆ ،دەالل ئەز حەیران ،دەالل لۆ ،دەاللێ
مالێ ،دلێ من لۆی لۆی ،دۆتمام و پسمام ،فلیتێ قوتو ،حەدۆ رابە،
کوڕێ خەالقێیو دەالل ،لێ لێ یەمان(دۆمامێ) ،شەڕێ جەز و
سالیحبەگێ ،یار گەورە و چەندین گۆرانی دیکە کە بە ناوەرۆک لەگەڵ
ئەوەدا هەموویان گەلەرین و باس لە ئەڤین و وەفاداری ژنی کورد دەکەن،
لەسەر ئاغا و مێرخاس و بەگەکانی کورد گوتراون .کاتێک ئێران خانم
گۆرانی ئەڤینداری دەڵێت ،هونەری گۆرانیبێژییەکەی باشتر بۆ بیسەرانی
ئاشکرا دەبێت ،رەنگە هۆکارەکەشی ئەوە بووبێت کە ئێران لە ژیانی
خێزانی و ئەڤینداری خۆیدا شکستی هێنابێت .هەرچەندە ژمارەی ئەو
گۆرانییانەی کە ئێران خانم لە رادیۆی کوردی ئورمێ تۆماری کردووە،
نازانرێت ،بەاڵم ئەگەر لەماوەی ئەو  9-8ساڵەی کاری فەرمی
خۆیدا(1971تا )1979مانگێ دووجار چووبێتە رادیۆ ،ژمارەیەکی زۆری
گۆرانی تۆمار کردووە .هاوکات ئەوەش نەزانراوە کە چەند گۆرانی بێ
موزیک و بە موزیکەوە تۆمار کردووە .پاش تێکچوونی رژێمی
شاهەنشاهی ،رژێمی ئیسالمیش دەرگای ئەرشیفی کوردی رادیۆکەی
داخستووە و رێگە بە کەس نادرێت کە لەوبارەیەوە لێکۆڵینەوە بکات.
پێدەچێت کە بەرپرسانی حکوومەتی نوێ لە سااڵنی شەڕی نێوان کورد و
پاسدارەکاندا ،هەموو ئەرشیفی کالم و گۆرانییە کوردییەکانی لەناو
بردبێت .هونەرمەند ئێران خانم لە 31ساڵ خەباتی هونەری خۆیدا زیاتر لە
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 100گۆرانی گوتووە کە لە سەرانسەری کوردستاندا باڵوبووەتەوە .ئەوە
تەنیا ژمارەی ئەو گۆرانیانەیە کە بەناوی ئەوەوە لە ناو گەلدا باڵوبووەتەوە،
بەاڵم ئێران خانم سەدان گۆرانی فولکلۆری و گەلەری گوتووە و لە رادیۆدا
تۆماری کردووە.
دوای نزیکەی  30ساڵ ژیانی هاوبەش لەگەڵ سەعیدی مێردی ،کە
ببوونە خاوەن کچێک و دوو کوڕ ،سەعید بەپێچەوانەی ویستی ئێران
خانمەوە ژنی دووهەمی هێنا .ئەوکات ماڵیان لە گوندی سۆمانئاوا بوو.
ئەو رەوشە الپەڕەی ژیانی ئێران خانمی گۆڕی و نەیتوانی دەردی هەوێ
قبووڵ بکات .پاش شەڕ و پێداگرییەکی زۆر ،ئێران خانم بڕیاری جیابوونەوە
لە سەعیدی مێردی دەدات .پاش ئەوەش گوندی سۆمانئاوا و منداڵەکانی
بەجێدەهێڵێت و ماوەیەکیش الی باوکی دەمێنێتەوە .دواتر بۆ جاری
دووهەم لەگەڵ پیاوێک بەناوی"داداش ناسری" ژیانی هاوسەری
پێکدێنێت و لەشاری تاران نیشتەجێ دەبێت .سێ ساڵ لەوێ دەمێنێتەوە
و پاشان دەگەڕێتەوە سەڵماس و 15ساڵیش لەوێ دەژیت .دواتر دێنە
ئورمێ و لەگەڵ خێزانەکەیدا لە گەڕەکی ئیسالمئاباد خانوویەک دەکڕن و
پێکەوە دووکانداری دەکەن .ئیتر لەو سااڵنەدا بێدەنگ دەبێت و تەنیا لە ناو
بۆنە تایبەتی و خێزانییەکان و کەسانی ناسراودا دەنگی دەبیسترێت .لەو
سااڵنەی کە ئێران خانم لە تاران بووە ،کەس نازانێت لەکوێ بووە و چۆن
ژیاوە .منداڵەکانیشی ئاگاداری رەوشی ئەوکاتی نین! بەاڵم پاشان
دەرکەوتووە کە بێدەنگ نەبووە و هونەرەکەی بەشێوەیەکی شاراوە درێژە
پێداوە .
لەبەر ئەوەی لەو سەردەمە بێدەنگییەدا ئێران خانم ،چەند کاسێتی نوێی
خۆی بۆ شارەکانی باکووری کوردستان دەنێرێ ،پاش باڵوبوونەوەی
کاسێتەکانی لە کوردستان و تورکیا وەها دەزانرێت کە ئێران خانم لە
باکووری کوردستانە!(لەوێ دەژی) ،بەاڵم وەها نەبوو ،ئەو لە تاران بوو.
ئاشکرایە کە ئەوکات پەیوەندی ئەو لەگەڵ الیەنگرانی هونەری کوردی لە
باکووری کوردستان باش بووە و کاتێک کە مافی گۆرانی گوتنی لە ئێران
نەبووە ،بەنهێنی کاسێتەکانی گەیاندووەتە باکووری کوردستان .ئەوەش
زیاتر خۆشەویستی ئێران خانم بۆ هونەری کوردی دەسەلمێنێت .ژیانی
ئێران خانم لە سەردەمی بێدەنگیدا رەنگێکی تر دەگرێتە خۆی و ئەوەش
کاریگەری لەسەر ناوەرۆکی گۆرانییەکانی دادەنێت و بە تەواوەتی
دەیگۆڕێت .ناوەرۆکی تەواوی گۆرانیەکانی ئێران خانم ،لەدەستپێکی
ژیانی لەگەڵ مێردی دووهەمیدا تا ئەوکاتەی دەمرێت ،باس لە بێبەختی و
زوڵمی پیاوی کورد لەژن دەکات؟! بەڵێ ئەڤینی 30سااڵنی سەعید
هەرگیز لەبیری ئێران خانم نەچووەتەوە .ئێران خانم لە مێردی دووهەمی
کوڕ و کچێکی هەیە .
ئێران ژنێکی زیرەک و قسەخۆش بوو .تەندروستی باش بوو ،لە سااڵنی
دوایی ژیانیدا هەمیشە خەریکی دووکانداری بوو .لەرەوشێکی وەهادا و
لە  2001/8/10هەواڵێک لە ناو خەڵکی ئورمێدا باڵوبووەوە کە الیەنگرانی
هونەری کوردی و دۆستانی ئێران خانمی زۆر غەمگین کرد .هەواڵەکە
وەها بوو ":ئێران موجەرەد بە خنکاندنی خۆی کۆتایی بە ژیانی هێنا!!".
ئەو هەواڵە پرسیاری زۆری الی ئەو کەسانە دروست کرد کە لە نزیکەوە
دەیانناسی .
بەپێی ئەو زانیارییانەی کە لەالی منە و لە هەڤااڵنی نزیکیم بیستووە،
ئێران کەسێکی دیندار بووە و زەحمەتە کەسێکی بڕوادار کاری وەها بکات.
چونکە لەباری دەروونییەوە نەخۆش نەبوو تا مرۆڤ بتوانێت گومانێکی وا
بکات و خۆکوشتنی بسەلمێنێت .لەبارەی مردنەکەیەوە شتی جۆراوجۆر
دەگوترێت ،بەاڵم ئەوەی کە بە فەرمی لەالیەن پزیشکانی نەخۆشخانەی
ئورمێیەوە گوترا ئەوە بوو ":خۆی کوشتووە...".
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هۆکاری ئەو رووداوە تراژیکە وەک هەندێک لە نزیکانی ئێران خانم
کە(نایانەوێت ناویان ئاشکرا ببێت) باسی دەکەن ئەوەیە ":لەم سااڵنەی
دواییدا ئێران و مێردەکەی بە کاری دووکانداریی زۆر دەوڵەمەند ببوون،
بەاڵم مندااڵنی ژنی پێشووی مێردەکەی چاویان بڕیبووە ئەو سامانەیان و
شەڕیان پێ دەفرۆشتن و داوای پارە و پولیان لێ دەکردن .بە مەزندەی
ئێمە کوڕی داداشی مێردی لەبەر پارە ،ئێران خانمی خنکاندووە ...".
بەهەرحاڵ تا ئێستا هیچ کەس شتێکی روون لەبارەی مردنەکەیەوە
نازانێت و بەداخەوە لێکۆڵینەوەیەکی ئەوتۆ لەبارەی هۆکاری
خنکاندنەکەیەوە نەکراوە .ناوی ئێران خانم دەچێتە پاڵ ژنانێکی وەک
مریەم خان ،نەسرین شێروان ،ئایشێ شان ،گوڵبەهار ،مەرزیە فەریقی،
فەتانە وەلیدی و گەلێک هونەرمەندی کورد.
سەرچاوە :هەڤپەیڤین لەگەڵ خەبات برادۆستی ،هەڤپەیڤین لەگەڵ
گۆرانیبێژانی کورد سۆفی عەلی ،عەلی حەوسەد و برا نەورۆزی و
هەروەها هەڤپەیڤین لەگەڵ چەند کەسی نزیکی ئێران خانم کە رازی
نەبوون ئاماژە بە ناوەکانیان بدرێت .
سەرچاوە :کاکشار ئورەمار  -ماڵپەڕی وارڤین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە161 :

ئەبوبەکر ئاسکۆڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013113019125687534
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە162 :

ئەحمەد ئیسماعیل ناتیقی
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http://www.kurdipedia.org/?q=201003232231444026
بروانامەی
لەداییک بووی سالی  1333هەتاوی یە لەتاران هەڵگری ِ
بەکالۆرێسی هونەری شانۆ و دکتۆرای هونەر تایبەت بە وێنەگری
لەساڵی  1363بوەتە سەرۆکی پەیامنێرانی وێنەیی ئاژانسی کۆماری
ئیسالمی ئێران (ئیرنا)بۆماوەی (ە) ساڵ دواتر خانەی وێنەگرانی ئێرانی
بەرێوەبەری خانەکە بووە وە هەروەها
پێکهێناوە و بۆماوەی  15ساڵ
ِ
ئەنجومەنی وێنەگرانی فەردا کە تایبەت بوە بەگەنجان پێکهێناوە و ماوەی
بەرێوەبەری ئەنجومەنەکە بوە چەند ساڵێک سەرپەشتیاری
 12ساڵ
ِ
ڤیستڤاڵی نێودەوڵەتی وێنەگرانی منداالن و الوان بووە ئەم ڤیستڤالە
ماوەی  5سال بەردەوام بووە.ناتیقی بەیەکێک لەوێنەگرانی جەنگ لەئێران
دا ناسراوە و بەدرێژایی کاری رۆژنامەنوسی وینەگری ئاژانسی ئیرنا
ئیرانی بووە.هەربۆیە توانیویەتی بەشداری زۆرێک لە جەنگەکانی وەک
شلمچە و هەلەبجە و فاوبکات و بەوینەکانی هەواڵەکان بگوازێتەوە.
ئیستاش خانەنشینەو سەرقاڵی کاری وینەگرتن ی سەربەخۆ دەکات و
کورێکە.
لەتارانی پایتەخت دەژی و خاوەن کچ و
ِ
ئەحمەد ناتیقی وەک رۆژنامەنوسێکی فۆتۆگرافەر لەکاتی هێرشی
کیمیاوی بۆسەر هەڵەبجە بەشداری لەگواستنەوەی هەواڵەکاندا کردووە.
سەرچاوە :ئیبراهیم هەورامانی  -ماڵپەڕی هەڵەبجە ئنفۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە163 :

ئەحمەد ئەسوەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102112491710183
لەدایکبووی کۆیە لە  1935و پەروەردەی کەرکووک و ئێستاش دانیشتووی
هەولێرە.
سەرچاوە :گلێنە گلی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە164 :

ئەحمەد جۆاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021444201516
لە دایکبووی شاری سلێمانی ساڵی ()1966ە ،لە ساڵی ()1979ەوە تا
ئێستا خەریکی کاری هونەری شانۆ ،دراما و فیلمی کوردییە .یەکێکیشە
لە ئەکتەرەکانی بەرنامەی بەرنامە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە165 :

ئەحمەد چەب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303104610119506
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کۆبانی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە166 :

ئەحمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042716443457079
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لە ساڵی  1972لە شاری کەرکوک لە دایکبووە ،ئێستا لە واڵتی ئەمریکا
ژیان بەسەر دەبات ،تا ئێستا بەشداری لە ( )14پێشانگای هونەریدا
کردووە ،جگە لە دوو پێشانگای تایبەت.
سەرچاوە :ئارام شێرکۆ  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە167 :

ئەحمەد خەلیلی فەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061513213460278
ساڵی  1961لە شاری سنە هاتۆتە دنیا .بڕوانامەی بەکلۆریۆسی
شێوەکاری لە کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی تاران و هەروەها
بڕوانامەی ماستەری شێوەکاری لە زانستی پەروەردەی تاران
بەدەستهێناوە.
لە ماوەی سااڵنی رابردوودا زیاتر لە  40پێشانگای شێوەکاریی لە ناوەوە و
دەرەوەی ئێران کردۆتەوە .هەروەها زیاتر لە پێنج پێشانگای تاکەکەسی لە
شاری تاران کردۆتەوە و چەندین وۆرکشۆپی پسپۆڕانەی فێرکاری هونەری
شێوەکاری بۆ قوتابیانی زانکۆی بەڕێوەبردووە و ئەندانی دەستەی
ناوبژیوانی بەشی شێوەکاریی چەندین فێستیڤاڵی گرینگی بواری
هونەرەکانی شێوەکاری بووە.
خەلیلی فەرد لە تری فالی پاریس ،مەدالیای برۆنز و دیپلۆمای شانازی
پێ بەخشراوە و ساڵی  2008لە سێزدەیەمین خولی دوو سااڵنەی
نێونەتەوەیی کیشوەری ئاسیا لە بەنگاڵدش کە بە دووسااڵنەی
بەنگاڵدش ناسراوە ،بەرهەمەکانی لە زومڕەی هونەرمەندانی پێشەنگی
ئێرانی لە شاری داکا بۆ ماوەی یەک مانگ نمایش کرا.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە168 :

ئەحمەد دەنگ گەورە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112515370573905
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە169 :

ئەحمەد زارعی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912100952502954
ساڵی  1316هەتاوی لە گەرەکی سەرپەچەی شاری سەقز لە دایک
بوە ،هونەرمەند ئەحمەدزارعی لە گەڵ ئەوەی کە نەخوێندەواریش بوە پتر
لە چوارسەد گۆرانی لە رادیو کوردی کرماشان وسنەو مەهابادوتاران
وتوەتەوە کە کاتی خۆی هەر لە رادیۆدا بە بێ ئەوەی تۆمار بکرێت
وتوویەتی کە زیاتر لە پەنجا شریتی ئەو گۆرانی یانەی لە ئارشیوی ماڵی
خۆیدا هەڵگرتوه .ساڵی  1337هەتاوی کە رادێۆ کوردی کرماشان دەست
بەکار بوە ئەو وەک یەکەم کەسەکان لە خزمەت مەرحوومی "حەسەن
کامگار" گۆرانی لەو رادێۆیەدا وتوە ،لە گەڵ خاتوو "میدیا زەندی
"گۆرانی(پاییزە لەمن درەنگە لەتۆ)ی وتوەوتۆماری کردوە .ساڵی  1351و
 52لە شاری مەهاباد لە گەڵ هونەرمەند رەشید فەیزنژادو حەمەی دانش
وحسەین رەهبەر گۆرانی تۆمار کردوە ،لە زۆربەی بۆنەوموناسبەتە میللی
ونەتەوەیی یەکانی لەشکری وکشوەری ئەوکات ئاهەنگی گێڕاوەو
بەشداری کردوە ،لەو گۆرانی یانەی کە بە ناو ئەحمەدزارعی یەوە
ئەیناسنەوە ئەتوانین گۆرانی "دووسەر لە سەر سەرینێ ،ئەی لە گوڵی
من ،یااڵ شۆفیڕ .کە تورکی بوەو کردویەتە کوردی وگەلێکی دیکە ناو بەرین
لەگەڵ مەرحوومی حەسەن زیرەک دۆستایەتی هەبوەو لە کرماشان و
واڵتی عێراق پێکەوە بون...
بەرهەمەکانی کاک ئەحمەد زارعی هەرچی هەیە لە سەر سەفحەی
گراماڤۆن و شریتی کاست دایە کە لەم رۆژانەدا هونەرمەند خەلیل
سەعیدی لە سەر ئەرکی خۆی چەندگۆرانی یەکی بۆ کلیپ کردوەو هەر
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ئێستە لە بەردەستی خەڵک وئاشقانی گۆرانی یەکانی کاک ئەحمەد
دایە..
هونەرمەند ئەحمەد زارعی ئێستایشی لەگەڵ دابێ پیاوێکی خۆش
مەشرەف و تەڕپۆش وتەڕدڵ بوەو هەتا ئێستا  9ژنی هێناوە !!! کە تەنیا
کوڕێکی بە ناوی "هوشیار" هەیەو لە دەرەوەی واڵت دادەنیشێت..
ئەحمەدی زارعی ماوەی پازدەسااڵن لە گوندی "قاقاڵوا" ی ناوچەی
تورجانی سەقز خزمەتکاری تەکیەوبارەگای شێخانی زەنبیل دەبێ و لە
حوجرەو خانەقای سەیدکامیل ئیمامی "ئاوات" ی شاعیردا چایی پەز
دەبێت هەر بەو بۆنەوە زۆر لە نزیکەوە شاعیرانی وەک هێمن وهەژاری
ناسیوەو دۆستایەتی لە گەڵیاندا هەبوە...
لەم سااڵنەی دوایی دا چوار پێنج کەس وەک هونەرمەندانی کۆن ولە
مێژنە لە الیەن وەزارەتی ئیدارەی ئیرشادەوە مووچەی مانگانەیان بۆ
دیاری کرا کە کاک ئەحمەد زارعی یەکێک لەو چەندکەسە
هونەرمەندانەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە170 :

ئەحمەد زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061253252834
ئەم دەرهێنەرەی کورد ،رۆژی  2009/11/20بەجلوبەرگی کوردییەوە چووە
سەر شانۆی فیستیڤالی قاهیرە و خەاڵتی زیوینی وەرگرت .فیلمەکەی
کە بەنێوی (پەنابەری پاریس)- Paris d’exilە ،لە فیستیڤاڵەکەدا خەاڵتی
زیوین (دووەم)ی وەرگرت لە دوای فیلمی  (The Rapture of Fe).ئەحمەد
زیرەک کە خەڵکی شاری جۆلەمێرگی باکووری کوردستانە و ئێستا
کارمەندی تەلەڤزیۆنی کورد 1-ە لە پاریس ،لەو فیلمەدا ژیانی پەنابەری
 25ساڵەی خۆی تێکەڵی ئازاری ئەو پەناخوازانە کردووە کە لە فەرەنسا
لەژێر نایلۆن و سەر کارتۆنەکانی نێو زبڵخانەکاندا دەخەون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە171 :

ئەحمەد زەهاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150731173033124978
ساڵی  1962لە خانەقین لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە172 :

ئەحمەد ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126134455527
ساڵی  1947لەشاری سلێمانی لەدایک بووە ،خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندیی و ئامادەیی لەسلێمانی تەواو کردووە ،دواتر چۆتەکۆلێژی
هونەرەجوانەکان لەشاری بەغدا و لەبەشی سانۆ درێژەی بەخوێندن
داوە.
دامەزرێنەری کۆمەڵیک تیپی هونەری بووەلەوانەپێشرەو وساالر.
ساالی  1977لەفیستیوالی هونەری عیراق خەاڵتی باشترین دەرهێنەری
وەرگرتووە .تا ئێستا  24کتێبی لەسەر هونەری شانۆ نووسیوەو خاوەن
ئیمتیازی گۆڤاری شانۆیە .سەرپەرەشتی گۆڤاری شاکارە ،هونەرمەند
ئەحمەد ساالرتا ئێستا خاوەنی  103بەرهەمی هونەرییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:
جۆری کەس:

(ئەکادیمی)
پەڕڵەمانتار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە173 :

ئەحمەد شەماڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110165325263
ناوی تەواوی "ئەحمەد مەحمود"ە و بە"ئەحەی خولە سنەیی" ناسراوە
لەساڵی  1923لەگەڕەکی سەرشەقام لەشاری سلێمانی لەخێزانێکی
هەژار و دەستکورتی لەدایکبوو .لەسەرەتادا دەخرێتە حوجرە بۆ خوێندنی
قورئان ،کە ئەوکات حوجرەکان بڕەوێکی زۆریان هەبووه ،لەبەر هەژاری
وازی لەخوێندن هێناوە و دەستی بەکارکردن کردووە و ئاوارەی شاران
بووه ،خەم و کەسەر و مەینەت دەبێتە بەشێک ،لەژیانی ئەم کەڵە
هونەرمەندە هەر لەسلێمانی ژنی هێناوە و چەند منداڵێکی خستۆتەوه،
کەئەوانیش "جەمال و جەالل و جەزا و شەماڵ و ناسک و بەناز"یان ناوه.
لەساڵی 1953دا دەستی بەکاری هونەری کردووه ،پاش ئەوەی کەخەڵک
وردەوردە گوێبستی دەنگی ئەو هونەرمەندە دەبن وای لێ دێ
خەڵکانێکی زۆر خۆشیان بووێت ،لەگەڵ زۆربەی هونەرمەندەکانی ئەو
سەردەمە گۆرانی گوتووه ،وەک خوالێخۆشبووان ماملێ و زیرەک و
مەردان.
ئەم هونەرمەندە لە رۆژی 1997.04.03دا لەشاری سلێمانی لەدوای
ملمالنێیەکی زۆر لەگەڵ نەخۆشیدا چاوی لێکناو بۆ یەکجاری بەجێی
هێشتین ،کەهەر لەو شارەش بەئامادەبوونی خەڵکێک زۆر بەخاک
سپێردرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە174 :

ئەحمەد عەونی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004112147334133
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە175 :

ئەحمەد نازدار
http://www.kurdipedia.org/?q=201008191418554784
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە176 :

ئەحمەد نەبەز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150731173825124980
ساڵی  1986لە هەولێر لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە177 :

ئەحمەد نەجیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102409500810215
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە178 :

ئەحمەد کاوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151735514704
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە179 :

ئەحمەد کاکە سوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322343871675
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە180 :

ئەحمەدی خۆشنوس
http://www.kurdipedia.org/?q=200903151036491656
ناوی تەواوی ئەحمەد رەحیم محەمەدە.
1975لەکەالر لەدایکبووە .
دەرچووی ناوەندیە .
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی لقی بنکەی ئەدەبی گەالوێژە .
خاوەنی سیازدە پێشانگای تایبەت و سی و چوار پێشانگای هاوبەشە لەکوردستان و ئەوروپا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە181 :

ئەرجومەند هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010620193522055

167

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی هەورامی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە182 :

ئەردەاڵن بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=200910121104162082
هونەرمەندی جوانەمەرگ لە ساڵی  1967لە شاری هەولێر لە دایکبووە و
لەماوەی کارکردنی هونەریدا چەندین بەرهەمی جوان و ناوازەی
پێشکەش بە گوێگرانی کوردی کردووە و یەکێک بووە لە هونەرمەندە
بەتوانا و خۆشەویستەکان و خاوەن جەماوەرێکی بەرفراوان بووه .نێوبراو
چەند ساڵێک پێشمەرگایەتییشی کردووە .لە  2009-10-10لە یەکێک لە
نەخۆشخانەکانی ستۆکهوڵمی واڵتی سوید بەناوی کارۆلینسکا،
بەنەخۆشیی شەکرە کۆچی دوایی کرد .ئێوارەی  10-14تەرمەکەی
گەییشتەوە هەولێر و رۆژی  10-15لە گۆڕستانی شێخ ئەحمەد لە هەولێر
بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە183 :

ئەردەاڵن قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261005074915
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وێنەگری وەرزشیی رۆژنامەی هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە184 :

ئەرژەنگ کامکار
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051534221924
یەکێکە لە ئەندامانی گرووپی کامکاران .ساڵی  1954لە شاری سنە لە
دایک بووە و ژەنیاری تومبەکە .لە سەردەمی منداڵی دا حەزی لە
نیگارکێشی بووە بەاڵم بەهۆی ژیانی لە بنەماڵەیەکی شەیدای مۆسیقا
دا ،ئەویشی بۆ دنیای هونەری مۆسیقا راکێشاوە و بۆ ئۆرکێستری
فەرهەنگ و هونەری سنە تومبەکی لێداوە و ئێستاش بۆ کامکاران
تومبەک لێدەدا.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە185 :

ئەرسالن ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804025859125030
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ساڵی1971لە سلێمانی لەدایک بووە
بەشداری زیاتر لە 25پێشانگەی هاوبەشی کردوە لە -هەولێر-دهۆک-
سلێمانی
چوارجار خەاڵت کراوەلە ڤێستیڤاڵ و بەشداریەکانی
هەروەها چەندین تابلۆی کراوە بە بەرگی گۆڤارو کتێبی رۆشنبیری
چەندین مۆنتیڤی باڵو کراوەتەوە لەگۆڤارو رۆژنامەکاندا
ئەندامی یەکیتی هونەرمەندانی کوردستانە
سەرچاوە: kurdistanart
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە186 :

ئەرسەالن بەهرامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711584064759
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە187 :

ئەرسەالن دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031621052332
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆکار
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە188 :

ئەرسەالن رۆستەمزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710234272
لەدایکبووی ساڵی  1983لەشاری بۆکانە .خوێندکاری گرافیک لەزانستگای تارانە .لەساڵی
 )1990(1370لەژێرچاوەدێری براکەی محەمەد رۆستەمزادەکاری نەققاشی دەست پێکردووەو
توانیویەتی بگاتەشێوەو تایبەتمەندی خۆی لەکاردا.
پیشانگاکانی:
)1374(1995پیشانگای بەیەکەوەلەچۆارچێوەی سمینارو رێزگرتن لەماموستا حەقیقی لەشاری
بۆکان .
)1375(1996پیشانگای بەیەکەوەلەمەڵبەندی فەرهەنگی و هونەری -بۆکان
)1375(1996پیشانگای بەیەکەوە ،خەیابانی -بۆکان
)1375(1996پیشانگای بەیەکەوەکونگرەی فەرزانەگان -سنە
)1376(1997پیشانگای بەیەکەوە -بۆکان
)1377(1998پیشانگای بەیەکەوە -بۆکان
1379ـ )1980پیشانگای تاکەکەسی گالێری همایون -تاران
پیشانگای بەیەکەوەهەلەبجەزانکوی هونەرەجوانەکان -تاران
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە189 :

ئەرسەالن کامکار
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051532271923
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مووسیقارێکی کوردە و یەکی لە ئەندامانی گرووپی کامکارانە .لە ساڵی
 1960لە سنە لە دایک بووە .ئەرسەالن کامکار بۆ ئۆرکێستری سەمفۆنی
تاران ڤیۆڵۆن ی لێداوە و ژەنیاری عوود و بەربەت یشە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە190 :

ئەرکان  -شەهاب
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062101114885579
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
داعش
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

☠تیرۆریست

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە191 :

ئەزنیفە شوکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013090621392188896
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە192 :

ئەزهار حازم شەمدین ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804021505125025
لەساڵی  1947لە شارۆچکەی زاخۆ لەدایکبووە.
سەرچاوە: kurdistanart
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
زاخۆ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە193 :

ئەزهەر شەمدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121915123163402
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە194 :

ئەزین قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010614034074723
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە195 :

ئەژدەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200908130855361948
لە ساڵی  2002گۆرانی گوتووە ،لەساڵی  2005یەکەم ئەلبومی گۆرانی خۆی بەناوی "دەستت
بێنە سەر دڵم" باڵوکردۆتەوە.
سەرچاوە :قائید میرۆ  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە196 :

ئەژدەر وەهبی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021137401496
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لەدایک بووی ساڵی ( )1977شاری سلێمانییە ،لەساڵی ( )1989لە
رێگەی چەند سروودێکی مندااڵن بەشداری لەچەند فیستیڤاڵێکدا
کردووە ،لەساڵی ( )1996یەکەم گۆرانی خۆی بەناوی "گوڵەگەنم" تۆمار
کردووە ،پاشان چەند گۆرانییەکی بەشێوەی تاک باڵوکردۆتەوە ،لەساڵی
()1997ـەوە دەچێتە هەندەران ،لەساڵی ( )2004یەکەم ئەلبومی گۆرانی
خۆی بەناوی "دیەم" باڵوکردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە197 :

ئەژین قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062815122485656
ساڵی  1984لە سلێمانی لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە198 :

ئەستێرە مەولودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015010813241084562
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سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2015-01-08 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە199 :

ئەسعەد قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003091718573852
گۆرانیبێژ و موزیکژەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە200 :

ئەسمەر فەرهاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150308200842119632
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
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نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە201 :

ئەسمەهان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102315105410210
گۆرانیبێژێکی بەناوبانگی میسرە ،بەڕەگەز کوردی رۆژئاوایە .خوشکی
فەرید ئەتڕەشە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە202 :

ئەسکەندەر عوسمان جامباز
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110165530264
وێنەکێشی هونەرمەندی بە توانای شاری هەولێری دێرین مامۆستا
ئەسکەندەر عوسمان جامباز ،لە ساڵی 1938دا لە شاری هەولێر ،چاوی
ژیانی هەڵێناوە و لە بنەماڵەیەکی کاسبکاری جامباز پەروەردە بوو.
خوێندنی قۆناغی سەرەتایی لەساڵی 1945دا لە قوتابخانەی "ئیبن
خەلەکان"ی سەرەتایی دەست پێکردووەو ئەو قۆناغەی بەزیرەکی بڕیوە
بۆ تەواوکردنی خوێندنەکەی چووەتە قوتابخانەی "ناوەندیی هەولێر" ،کە
لە دوای شۆڕشی 14ی تەمموزی 1958دا ناونرا "ناوەندیی کۆماری" و
هەر لەو ساڵەشدا خوێندنی ناوەندیشی تەواوکردووەو لە پایزی 1958دا
لە خانەی مامۆستایانی سەرەتایی لە هەولێر وەرگیراوە و لەسەر
دەستی هونەرمەندی ناوداری شێوەکاریی مامۆستا جەواد رەسووڵ
ناجی بە تەواوی دەست و بازووی هونەری شێوەکاریی بە هێزبووە گوندی
"سیساوه"ی سەر بە ناوچەی هەریر کراوە بە مامۆستا و دوای ساڵێک
سەبارەت بە لێهاتوویی لە هونەری شێوەکاریی ،گوێزراوەتەوە بۆ ناوشاری
هەولێر و لە قوتابخانەی "هەولێری نموونەیی" کراوە بە مامۆستای
وانەکانی هونەری شێوەکاری لە هەموو پۆلەکانی ئەو قوتابخانەی
نموونەییەی ،کە کرا بووە مەڵبەندی راهێنانی قوتابیانی خانەی
مامۆستایانی سەرەتایی لە هەولێر.
مامۆستا ئەسکەندەر جامباز کوڕێکی کەڵەگەتی خوان و رێکوپێک بوو ،تاکو
سەرەتای نەوەدەکانی سەدەی رابردوو هەستی بەهیچ نەخۆشیەک
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نەدەکرد .بەاڵم دوای ئەو مێژووە هەستی بە نەخۆشییەکی خراپ کرد و
رۆژ بە رۆژ تەندروستی بەڕەو خراپی دەچوو ،هیچ چارەسەرییەک دادی
نەدا تاکو ئەو هونەرمەندە بەهرەدارە لە رۆژی 1994.08.18دا هەر لەشارە
شیرنەکەی خۆی کۆچی دوایی کرد و هەموو هونەرمەندانی قەاڵ و منارە
و مامۆستا و رۆشنبیرەکان شارەکە لە رێ و ناشتنی تەرمەکەی
بەشداریان کرد.
هەر چەندە مامۆستا ئەسکەندەر بەڕواڵەت لەبەر چاومان ونبوو ،بەاڵم
تابلۆ و کەڤاڵەکانی لە بەرچاومان ون نابن و کەسایەتیەکەیشی لە دڵ
وێژدانی دۆست و یارانی ناسڕێتەوە و سوپاس بۆ یەزادن شوێن و پایەی
هونەریی لەناو رۆڵەکانی بنەماڵەکەیدا بەچۆڵی نەماوەتەوه ،چونکە کچێک
و کوڕێکی وەکو باوکیان بەهرەی هونەری وێنەکێشانی و شێوەکارییان
هەیە و نەیانهێشتووە کاروانی هونەری شێوەکاری لە بنەماڵەکەیاندا
بپسێتەوە و بوەستێ.
ئەسکەندەر عوسمان و ژیانی هونەریی:
مامۆستا ئەسکەندەر ئوسمان لەسەردەمی خوێندنی سەرەتاییەوە
بەهرەی هونەری وێنەکێشانی لێ بەدی کراوە و لەسەرەتادا السایی
وێنەکێشە هونەرمەندەکانی هەولێری وەک مامۆستایان "دانیال قەساب"
و "جەواد رەسوول ناجی" کردۆتەوه.
بەاڵم کە گەیشتووەتە قۆناغی خوێندنی خانەی مامۆستایان سوودێکی
راستەوخۆی لە ئامۆژگاری و رێنماییەکانی مامۆستای بەهرەداری
شێوەکاریی جەواد رەسوول بگرێ و رووبکاتە دیمە رەسەنەکانی ژیانی
کوردەواری دەشتەکی بە تایبەتی ژیانی کۆچەریی و الدێ نشینی و
ئاژەڵداریی ،چونکە بنەماڵەکەی جامباز بووە و تێکەاڵویی و پەیوەندیی بە
خەڵکی الدێ و کۆچەرییەوە هەبووە و هەر خەریکی کڕین و فرۆشتنی
واڵغ بووه .بۆیە ئەو الیەنەی لە تابلۆکانی دا زاڵە و ،لە هونەری
وێنەکێشانی پورتریتیش گەلێک دەست رۆیشتوو بووه.
یەکەمین تابلۆی مامۆستا ئەسکەندەر بە ناوی "ژنە بۆڵی" بووه ،ئینجا
تابلۆ نایابەکانی "مانگادۆشین" و "ژنە دۆم" و ،ئەگەر بمانەوێت هەندێک
لە تابلۆ هونەرییەکانی ئەم هونەرمەندە بەهرەدارە بدوێین ،ئەوا دەبێ ئەم
راستیانە بڵێین کە لە ماوەی ژیانی  56ساڵیدا  300تابلۆی نایابی کێشاوە
و جگە لەمانەش مەرگی ناوەختی ماوەی نەداوە  16تابلۆی بەر دەستی
تەواو بکات و ،ئەو هونەرمەندە بەهرەدارە لەساڵی 1962دا لەیەکەم
پێشانگای هونەریی بەڕێوبەرایەتی پەروەردەی هەولێر بە چەند تابلۆیەک
بەشداریی کردووە و لە ناو هەموواندا تابلۆی "ژنە بۆڵی" سەرەنجی
تەماشاکارانی پێشانگاکەی راکێشاوە و هونەر ناسان و رەخنەگران بە
تابلۆیەکی نایاب و سەرکەوتوویان داناوە و پێشانگاکانی پەروەردەی
هەولێر لەسااڵنی 1968 ،1967 ،1966 ،1965دا بە تابلۆی نوێ و سەرنج
راکێش بەشداریی کردووە و لەساڵی 1983 ،1982شدا بەشداری لە
فیستیڤاڵی رۆشنبیریی کوردی لە هۆڵی میدیا لەشاری هەولێردا
کردووەو هونەر پەروەران بە وێنەکێشکی ریالیستی مەزنیان داناوه .لەو
پێشانگایانەدا گەلێک تابلۆی مامۆستا ئەسکەندەر پەسنکراون و وەک
نمووەی تابلۆی هونەری کوردی بردراون بۆ دەرەوەی کوردستان و ئێراق،
لەوانە ئێستا کە  3تابلۆی لە ئیتاڵیا و  2تابلۆشی لە واڵتی سوێدن و
چەند تابلۆیەکێشی لە شالیارێتی رۆشنبیریی ئێراقە لە شاری بەغدا و
چەندانی دیکەشی بوونەتە خاوەنی هونەر دۆستان لە هەولێر و
سلێمانی و کەرکووک و شارەکانی دیکەی کوردستان.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە203 :

ئەسەدوڵال نەسیری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009142155459494
لەدایکبووی ()1969ی کرماشان ،یەکێک بوو لەفیلمسازە ناسراوەکانی بواری فیلم ،لەبەشی
درامای تەلەفزیۆنی کرماشان کاری دەکرد.
لەماوەی ژیانی هونەری خۆیدا وەک بەڕێوەبەری بەرهەم ئەرکی بەجێگەیاندنی کارەکانی چەندین
فیلمی لەئەستۆگرتووە ،لەوانە :دوایین دیدار ،ئاوایی ئاوا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە204 :

ئەشواق ئیحسان رەمەزان  -سۆز ئیحسان شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141209150417118232
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ڕێکەوتی لە دایکبون 1977/3/14 :
شوێنی لەدایک بوون  :هەولێر  /گەرەکی خانەقا
باری کومەاڵیەتی  :خێزاندار
پیشه  :مامۆستا و هونەرکار و چاالکوانی ڕێکخراوی مەدەنی
فەیسبوک /پەیج  :سۆزإحسان/ Soz Ehsan
دەستکەوتی ئەکادیمی/
هەڵگری بڕوانامەی دبلۆم فني ،دبلۆم  NLPو بکالۆریۆس
دەرچووی /پەیمانگەی هونەرە جوانەکان و کۆلێژی هونەرە جوانەکان
ئەزمونی کار/
لە ساڵی  2007ەوە لە ڕێکخراوە مەدەنیەکان کارم کردووە وەکوخۆبەخش و ئەندام و ئەندامی دەستەی کارگێری یان دەستەی
دامەزرێنەر یاخود وەکو توێژەر(خوێنەر ،گروپی هاوڕێیانی کتێب ،گەشە
پێدان ،ئەندازیاری ئاشتی ،ئایندە ،ئاسک ،ئاگا ،ئینستیوتی کوردستان...
هتد ).
نزیکەی  10ساڵ خزمەتی مامۆستایی لە قوتابخانەی بنەرەتی (ئاکام،النە ،شوان)
بڕوانامەی تر/
خولی چاالکی قوتابخانەکان ،خولی هاوینەی نەخۆشخانەی زانیاری،
مەشقی هونەری کارە دەستیەکان ،خێزانی بەختەوەر ،NLP ،خێرا
خوێندنەوە ،مێگا میمۆری ،درومان 2 ،خولی فێربوونی کۆمپیوتەر 2 ،خولی
پالنی ستراتیجی تاکەکەسی ،داهێنان ،جۆرەکانی کەسایەتی ،ڕۆڵی
قوتابیان و مامۆستایان لە بنیاتنانی کۆمەڵگه و چارەسەر کردنی
کێشەکان ،TOT ،لۆبی کردن ،پێگەیاندنی ڕۆژنامەنوس ،وێبلۆگینگ،
پێگەیاندنی سەرکردە ،ئافرەتی سەرکردە ،پەیمانگەی پێگەیاندنی
ئافرەتی پێشەنگ ،تۆربەندی ،ئەدڤۆکەیسی ،نێتوۆرکینگ ،فێربوونی
بەردەوام ،تیم وۆرک ،هونەری هەڵسو کەوت کردن و کاریگەر بوون،
زیرەکی جۆراوجۆر ،دیاری کردنی ئامانجەکان...
دیاری و دەستکەوت/
سوپاسنامە و ڕێزلینان /س .بەبۆنەی بەشداری پیشانگای چاالکی
قوتابخانەکان ،س .بەشداری پیشانگای چوارەم ڤیستیڤاڵی نا بۆ
توندوتیژی 3 ،س .بەبۆنەی بەشداری  3پیشانگای مامۆستایانی هونەر،
س .بە بۆنەی بە یەکەم دەرچوونم لەسەر هەموو پەیمانگەی هونەر ،س
بە بۆنەی مانگێک مەشقی هونەری کاری دەستی چاکسازی ئافرەتان
ڕ .خولی پێگەی بەهێز کردنی ئافرەت لە کۆمەڵگەدا ،ڕ .گرنگی بەشداری
سیاسی گەنجان لە کۆمەڵگەی مەدەنیدا ،ڕ .ڤیستیڤاڵی پاڵپشتی لە
کەمپەینی سندوقی هاوکاری گەنجان ...هتد.
کاری خۆبەخشی /
لە ڕێکخراوە مەدەنیەکان و گروپی هاوڕێیانی کتێب و وەک مامۆستای
هونەر لە چاکسازی ئافرەتان ،توێژەر بۆ ڕاپرسی و سەرژمێری،
سەرپەرشتیاری هەڵبژاردن .
حەز و خولیای کەسی/
خوێندنەوە ،فێربوونی بەردەوام ،گەشت ،کۆکردنەوەی کەلوپەلی
فۆلکلۆری ،ژەنینی سەنتور
پسپۆڕی و شارەزایی/
پسپۆری /هونەری شێوەکاری  /سیرامیک
شارەزا لە بواری /هونەر ،نوسین و وەرگێڕان (لە عەرەبیەوە) ،هونەری
کاری دەستی ،کاری ڕێکخراوەیی
نوسین و پێشکەش کردنی بابەت/
وتنەوەی چەند بابەت و وۆرک شۆپێک لە ڕووی پەروەردەییەوە بۆ فێرخوازان
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و مامۆستایان
ساز کردنی سیمینار بە ناوی (ژیرانە خوێندنەوە) لە ڕێکخراوەکان
ئامادەکاری بۆ نوسینەوەی دوو ڕۆمان کە تایبەتە بە بواری کۆمەاڵیەتی و
ئافرەتان و کەم ئەندامان.
وەرگێڕدراوی کتێبی (القراءة الذکیة) لە عەرەبیەوە (ئامادەی چاپ)
نوسین و وەگێڕانی چەندین بابەتی تایبەت بە ئافرەتان و ئامادەکردنی
بابەتی مێژوویی هەر تایبەت بە ئافرەت بە زمانی عەرەبی و باڵو
کردنەوەیان
نوسین و وەرگێڕانی چەندین بابەتی تایبەت بە گرنگی خوێندنەوە و باڵو
کردنەوەیان لە گۆڤار و رۆژنامە و ئینتەرنیت
نوسینی چەندین وتەی کورت (باڵو کردنەوەیان لەسەر تۆڕی کۆمەاڵیەتی
فەیس بوک)
کتیبێک بەناوی (سۆزی من) کە وتەکانی خۆمی تیا نوسراوە (ئامادەی
چاپە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە205 :

ئەشکان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261640121428
ساڵی  1974لە شاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایکبووە ،دەرچووی کۆلێژی ئەندازیاری
کرمانە ،بەمەبەستی خوێندنی سینەمایی بەرەو واڵتی پۆڵەندا چووە.
خاوەنی حەوت کورتە فیلمە کە ئەمانەن" :مرۆڤەکان دوورن"" ،ژنێک لە هۆزی تەم"" ،دینگەی
دارین"" ،تەنوور"" ،گۆماو"" ،وێنە نەگیراوەکان" و "رێبوارانی دۆڵی هەنار".
فیلمی رێبوارانی دۆڵی هەنار کە باس لە کارەساتی ئەنفال دەکات ،تا ئێستا چەندین خەاڵتی
ناوخۆ و نێودەوڵەتی وەرگرتووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی گواڵن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
زمان  -شێوەزار:
سنە
شارەکان:
کورد
نەتەوە:
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە206 :

ئەفشین
http://www.kurdipedia.org/?q=201009230925319595
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە207 :

ئەفشینی فەتاحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081222094030920
ساڵی  1972لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک بووە،لە چەندین
فێستیڤاڵی فیلم و وێنەدا بەشداری کردووە و خەاڵت و پلەی نایابی
وەرگرتووە ،ئێستا کارمەندە لە بەڕێوبەرایەتی رۆشبیری و هونەری
کوردستانی ئێران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە208 :

ئەمان محەمەد  -ئەمان نهێلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002091156173435

182

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە209 :

ئەمجەد عەزیزپەنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711583964754
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە210 :

ئەمجەد عەلی مورادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126100818503
ساڵی 1333لە گەڕەکی (ناوقەاڵ)ی شاری سەقز لەدایک بو وە هەرلە
شاری سەقز هەتا پلەی دیپلۆم دەرسی خوێندوەودواتر بۆ خوێندنی
زیاترچوەتە شاری تاران و لە بنکەی بااڵی راهێنانی پەیوەندی یەکانی
مخابرات درێژەی داوە بەخوێندن ودوای دووساڵ لەوزانستگە بڕوانامەی
شارەزابوون(نکنسین) ی مخابراتی وەرگرتوەو گەڕاوەتەوە شاری سەقز
وبۆماوەی هەشت ساڵ دەبێتە مووچەخۆری شیرکەتی مخابراتی شاری
سەقزبە داخەوە لە ساڵەکانی دوای شۆڕشی 1357تەوەبەچەن هۆیەک
لەسەرئەوکارەی البرا.
دەسپێکی هونەری کاک ئەمجەد ئەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دەرس
خوێندنی لە قۆناغەکانی دواناوەندی لە ساڵی 1347دا کە لەژێر
جاوەدێری بەڕێز کاک فایق ئادەمی هاتوەتە گۆڕەپانی بەرباڵوی شانۆ وە
هەرلەوسەردەمەدا بەردەوام لە کێ بەرکێکانی قوتابخانەیی شاروناوەندا
پلەی بەرچاوی وەدەست ئەهێنا وتەنانەت لە هۆردووی شاری (رامسر)دا
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دەوری بەرچاوی بینی ،لەساڵی 1350دا کە بۆ خوێندنی بااڵ دەچێتە
شاری تاران دووساڵ لەوشارە دەمێنێتەوە کە دەبێتە هۆی ئاشنابوونی لە
گەڵ شانۆ ومامۆستایانی بەڕێزی هونەری شانۆ وەک بەڕێزان :مەرحووم
“بیژنی مفید” ،مەرحووم “مەحمودجوهری”،ومامۆستا”رکن ا لدین
خسروی”مامۆستا “ایرج زهری”و دواتر لەساڵی  1353دادەگەرێتەوە
زێدەکەی خۆی واتە شاری سەقز و بۆیەکەمین جار کۆڕێکی سەربەخۆی
شانۆی شار لە ئیدارەی فەرهەنگ وهونەری ئەوکات دادەمەزرێنێت کە
لەوکاتەدا بەڕێز شاهروخی موعینی وەک کارناس وبەڕێوبەری فەرهەنگ
وهونەری شاری سەقز دەوری ئەگێڕا،ئەندامانی یەکەم گروپی شانۆی
شاری سەقز بریتی بوون لە بەڕێزان :ئەمجەدی عەلیمرادی ،موحسین
خورسەند،سدیق خوسرەوی،خەلیل میرزایی،وکاک خالیدخاکی کە بۆ
یەکەمجارشانۆنامەیەکیان بەناوی(جان نپار) نووسراوەی مەرحووم بیژن
موفید لەشاری سەقز پێش کەش کرد کە ئەم شانۆیە بڕیاروابوو لە
چوارشەودا پێش کەش بکرێت کە بەداخەوە لە الیەن ساواکەوە پێشی
پێ دەگیرێ وتەنیا یەک شەوبەڕێوەی دەبەن بەاڵم ئەوگوروپە کۆڵی نەداو
شانۆنامەیەکی تری بەشێوەی “رووحەوزی” بەناوی(قەزاوقەدەر) لە
ساڵۆنی شارەداری ئەوکات و هەروەهالە گوندەکانی (سەرا) و(میرەدێ)
بەڕیوەیان برد بە سەرپەرشتیاری کاک ئەمجەد عەلیمرادی.
لە هەوڵ وکۆششەکانی کاک ئەمجەد عەلیمرادی ئە توانین ئاماژە
بەوچاالکی یانەی خوارەوە بکەین:
1بەرێوەبردنی دووبارەی شانۆی (جان نپار) لەسالی .13552شانۆیەکی گوێ حەوزی بەناوی(قەزاوقەدەر) بەهاوکاری بەڕێزان:موحسین خورسەند،خالیدخاکی،فەریدوون ئەنساری،جەعفەری
جەعفەردووست،ئیسمایل پاشایی،لە شارەکانی
سەقز،سنە،مەریوان،بانە،بیجار،زەنجان،قزوین،فومن،
بەندەرئەنزەلی،رەشت،ئاستارا،هەشتپەڕ،تەورێز،ئازەرشەر.
3شانۆی (شەهیدی دووهەم) لە نووسینی کاک عومەرفارووقیبەهاوکاری خالیدخاکی،ئیسمایل پاشایی،جەعفەری
جەعفەردووست،ئیبراهیم وەیسیان ،کە ئەم شانۆیە توانی لە فستیواڵی
سااڵنەی سەرانسەری ئێران دا بەشداربێت وخۆی بگەیەنێتە ریزی
24شانۆی هەڵبژاردەی ئەوفستیواڵە لە شاری تاران و جارێکیش
(محەمەدعلی کشاورز) وەک چاودێر هاتوەتە شاری سەقز بۆ دیتن
وهەڵسەنگاندنی ئەوشانۆیە یەکەمجار لەمێژووی شانۆی سەقزدا
ئەوگرووپە بەکارگەردانی بەڕێز(سوهراب ئەعزاز) چوە شاری تاران کە
شوێنەوارێکی زۆرباشی لە شانحۆی سوقزدا دانا کە دواتر (سوهراب
ئەعزاز) کە کارناس وخوێندەواری هونەری شانۆ بوو سەقزی بەجێهێشت
وچوە واڵتی ئاڵمان کە بەشی زۆری هونەری شانۆی سوقزقەرزاری
ئەوبەڕێزەیە.
4شانۆی (سفرسبزدرسبز) لە نووسینی (بێهروزغەریب پوور) کە بۆپێش کەش کردن لە شاری تاران هەڵبژێردرا.
5شانۆی(درحوزوورباد) لە نووسینی (بەهرام بەیزایی(6شانۆی (ئەسیر) لە نووسینی (ئەمجەدعەلی مرادی(7شانۆی (چشم دربرابرچشم) لە نووسینی (غواڵمحسین ساعدی(8شانۆی (ئیستسنا وقاعدە) لە نووسینی (برتولدبرشت) بەسەرپەرستی ودەرهێنانی (ێتش تقی پور) کە هەمووی ئەم شانۆیانە لە
شاری سەقزولە ساڵۆنی دەبیرستانی سەعدی وشارەداری بەڕێوە
ئەچوون کە جیا لەوکەسانەی پێشتر ناومان هێنان بەڕێزان :نەسرین
عەلیمرادی،بهروزعەلیمرادی،ماجیدلەحمی،تەها بەنی
هاشمی،بەردەوام دەوریان ئەگێڕا.
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9شانۆی (ئا سەیدکازم) لە ساڵی 1359دابەهاوکاری بەڕێزان:فەریدوونئەنساری،جەمشید یەغمووری،ئەحمەد ساڵحی،رەحیم ورەحمان
ئەحمەدی،ئیبراهیم وەیسیان،ئەرسەالن
مەسرووری،جەعفەررەوشەنفکر،وەفا ئەحمەدپەنا.
10دووبارە شانۆی (ئاسەیدکازم) کە گرنگی کاری ئەوشانۆیە لەوەدابووکە ئەمجارەیان کاک ئەمجەد بەچەن هۆیەکەوە لە زیندانی ناوەندی
شاری سەقز ژیانی تێئەپەڕا،بەسەرئەوەیشدا کاک ئەمجەد هەرلەهەوڵی
هونەری شانۆی شارەکەیدابوو کە بە پێکهێنانی گرووپێک لە سێهەمین
فستیواڵی سااڵنەی شانۆی زیندانەکانی ئێراندا بەشداری کرد کە
لەشاری سنە بەڕێوەچوو لەوفستیواڵەدا کاک ئەمجەد خەاڵتی باشترین
دەرهێنەری پێدراوخاڵی بەرچاوی ئەوشانۆیە لەوەدابوو کاک
ئەمجەدکەدەرهێنەربوولەزیندان دابوو وماباقی دەورگێڕەکان
ئازادولەدەرەوی زیندان بوون وهاوکاری کاک ئەمجەدیان ئەکرد بۆ
سازکردنی ئەوشانۆی (ئاسەیدکازم)ە ماوەی دوومانگ ئەکتەرەکان
بەشەوداهەرهەموویان دەهاتنە ساڵۆنی زیندان (نمازخانە) مەشق
وراهێنانیان لە الیەن کاک ئەمجەدەوە ئەبینی کە زۆرتری ئەرکی
پێوەندیەکە کەوتبوە ئەستۆی کاک سەاڵح محەمەدی،بەڕێزانی
بەشدارلەوشانۆدابریتی بوون لە :سەاڵح محەمەدی،محەمەدزارع
زادە،حەسەن عەدنانی ،پەیمانی ژیانی،داریوش رەفێعی،عەلی
تووفانی،عەالنەباتی،ئەنوەری مرادی،ساڵح ئیسماعیلی،فەرید
نەجەفی…
11شانۆی (موقەسرکیست) لە نووسینی (سادق عاشووری(هەمەدانی(بە هاوکاری ئەحمەد ساڵحی،حەمید وسووقی،مەرحووم
رەزاعەلیمرادی،حەسەن زەبێحی،سەعیدساڵحیان.
12شانۆی (ئەسپی سپی) لە نووسینی (موحسینخورسەند(وەرگێڕانی بۆ سەرزمانی کوردی لەالیەن کاک حسەین
مەوالیی،بەهاوکاری سەاڵح محەمەدی،ئیسمایل پاشایی،محەمەدزارع
زادە،رەزا دەباغی،مەنسوور مەسعود ،کە بۆ ماوەی شەش شەو بەڕێوە
چوو وداهاتەکەی کەلەرێگەی بلیت فرۆشی یەوە بەدەست هاتبوو کەم
وزۆر پێش کەش بە لێقەوماوانی کارەساتی هەڵەبجەو ئاوارەکانی کوردی
ئێراقی نیشتە جێی کوردستانی ئێران وشاری سەقزکرا،
13رێخستن وسازکردنی ئەنجومەنی شانۆی سەقزبەیارمەتیهاوڕێیانی.
14شانۆی (پەهلەوان کەچەڵ) نووسینی مامۆستا عەلی نەسیریان بەهاوکاری سەاڵح محەمەدی،هانا عەلیمرادی کچی کاک
ئەمجەد،حامیدکەریمی،شارام رەزا زادە،حەسەن وشاریاری
عەدنانی،حسەین حەسەن زادە.
15رێخستنی فستیواڵی شانۆی سەقز بە یارمەتی هاوڕێیانی.16رێخستنی فستیواڵی شانۆی کوردی بەیارمەتی هاوڕێیانی.17بەڕێوەبردنی شانۆی (چهار سندووق) لە نووسینی بەهرام بەیزایی.18دەورگێڕ لە شانۆی (ژان) دەرهێنەر سەاڵحی محەمەدی19دەورگێڕ لە شانۆی (کۆڕی قوربانی کردنی سمنار(دەرهێنەر سەاڵحمحەمەدی.
20بە خۆشێ یەوە کاک ئەمجەد ئێستەیش لە شاری سەقزدانیشتەجێ یەو کەسب وکاری ئازادی هەیەو بەردەوامیشە لە هەوڵە
هونەریەکانی شانۆدا
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە211 :

ئەمیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041310444827368
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە212 :

ئەمیر ئەکبەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118144248338
لەساڵی  1981لەبیجار لەدایکبووە ،خوێنکاری بەشی گرافیکە لە کۆلێژی هونەرەجوانەکانی زانکۆی
پێشبرکێی چاپەمەنیدا پلەی دووەمی لەکاریکاتێردا بەدەستهێناوە.
تاران ،لە ڤیستیڤاڵی
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە213 :

ئەمیر تەها
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010102711030610525
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە214 :

ئەمیر حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021112322133209
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە215 :

ئەمیر دەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804015649125023
لەدایکبووی هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە216 :

ئەمیر غواڵمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150529102033121238
لە دایکبووی ساڵی  1984لە شاری بۆکانه.ماستەری سینەمای لە زانکۆ
سوورەی تاران وەرگرتووە.تا ئێستا پێنج کورته فیلم و هەر وەها فیلمێکی
بەڵگەیی دروست کردووە و لە فێستیواله سینەماییەکانی ناوەوە و
دەرەوەی ئێران بەشداری کردووە و چەندین خەاڵتی سینەمایی
بردۆتەوە.ئەندامی ئەنجومەنی رەخنەگرانی سینەمایی ئێرانه لە تاران و
لە بواری رەخنەی سینەمایی و مێژووی سینەما لە کوردستان چەندین
کاری لێکۆڵینەوەیی ئەنجامداوە و وتارەکانی لە رۆژنامه و گۆڤارەکانی
ئێراندا باڵوە بوونەتەوە.غواڵمی،چەند ساڵێک لە ئەنجومەنی سینەمای
الوانی سەقز و سنه مامۆستای سینەما بووە.ئێستاش ماوەی دوو ساڵه
لە زانکۆی مەهاباد وانەی سینەما ئەڵێتەوە.
سەرچاوە :سینەما
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە217 :

ئەمیر هەمەدانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150730205501124970
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لە رواندز لە دایکبووە لە هەولێر پەیمانگای هونەرە جوانەکانی تەواو
کردووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کاریکاتێروان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە218 :

ئەمین ئیبراهیم فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071209205789599
ساڵی  1926لە سلێمانی لەدایکبوورە ،نزیکەی  20گۆرانیی لە رادیۆی
بەغدا تۆمارکردووە ،یەکەم گۆرانیی لە  1948-10-10لە بەغدا
تۆمارکردووە.
پیشەی کارگوزار بووە لە قوتابخانەی دەرگەزێنی سەرەتایی کوڕان.
لە  1998-09-21لە سلێمانی کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە219 :

ئەمەل سەعید کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120514153687416
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە220 :

ئەنجام عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011011172222121
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە221 :

ئەنجومەن هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122613300019742
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە222 :

ئەندام جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720102413124856
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە223 :

ئەندام نەجات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140707121199
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە224 :

ئەنوەر تۆفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001112101393234
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە225 :

ئەنوەر تۆڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031809382167592
ئەنوەر سینۆ توڤی
1927-1994
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە226 :

ئەنوەر شێخانی  -سمایل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110710003410586
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سکرتێری رێکخراوی هونەرمەندانی کوردستانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە227 :

ئەنوەر قادر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=201005170958024245
●لە سەرەتای ساڵی حەفتای سەدەی رابوردوەوە وەک ئەکتەر لە
کۆمەڵی هونەرو وێژەی کوردی مەڵبەندی سەرەکی سلێمانی کاری
کردوە و پاشان لە بەغدا لەگەڵ لقی هەمان کۆمەڵ لە نمایشدا
بەشداری کردووە
●لە ناوەڕاستی حەفتاکانی هەمان سەدە کەوتوەتە نووسینی رەخنەی
شانۆیی و توێژینەوە و وتار و دەق لە هەمان بواردا و لە ساڵی ١٩٧٧
بووەتە ئەندامی ئەکێتی نووسەرانی کورد
●لە ساڵی ( )1986ەوە بەهۆی باری نالەباری سیاسی عێراقەوە
کوردستانی بەجێهێشتوە و رووی لە هەندەران کردووە
●ساڵی  2006گەڕاوەتەوە کوردستان و لە گۆڤاری شانۆدا وەک
بەڕێوەبەری نووسینی بەشی کوردی کاری کردوە تا  2011کە بەهۆی
بڕینی یارمەتی داراییەوە داخرا.
●خاوەنی سێ کتێبی تایبەتە بە ناوەکانتی
1دوو شانۆنامە (بەرەوخۆر و گۆمی مەنگ)2کەڵەگاکان (شانۆنامە)3پۆست مۆدێرنەو چەند بابەتێکی شانۆیی (بریتیە لە رەخنە و توێژینەوەو وەرگێڕان لە زمانی ئەڵمانیەوە)
●دوو کتێبی هاوبەش:
ساڵی  1976لە باڵوکراوەکانی کۆمەڵی هونەر و وێژەی کوردی مەڵبەندی
سەرەکی سلێمانی
ساڵی 11 20کتێبی پێنج دەقی شانۆگەری کوردی لە باڵوکراوەکانی
فێستیڤاڵی سلێمانی بۆ شانۆی کوردستان
●نووسینی دە ئەڵقەی زنجیرە تەلفزیۆنی (مناڵەکانمان) کە لە
دەرهێنانی هونەرمەند (ئەرسەالن دەروێش) بوو لەهەمان کاتدا لە هەموو
کەناڵەکانی کوردستانەوە پەخش دەکرا.
●نووسینی پێنج ئەڵقە لە زنجیرە درامای (تەنز) لە دەرهێنانی هونەرمەند
(هاوڕێ مستەفا)
●لە ساڵی  2012گەڕاوەتەوە ئەڵمانیا و ئێستا نیشتەجێی ئەو واڵتەیە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن
)(anwarrashid49@yahoo.deسەبارەت بە (ئەنوەر قادر رەشید) لە-26 :
23:52:21 2013-1
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە228 :

ئەنوەر قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911070027202509
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە229 :

ئەنیتا ئێسپاندەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008240954384868
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شێوەکارێکی ناسراوی دانماریکییە .ساڵی  1947لە کۆپنهاگن لە دایک
بووە ،بەاڵم بە ڕەچەڵەک نەمساوییە.
لە ئەنفالەکانەوە بووەتە دۆستێکی بەوەفای کورد و بەردەوام چ بە
هونەرەکەی و چ بە دەنگی پشتگیریی لە مافەکانی ئەو نەتەوەیە کردووە.
هەزاران هاوڕێی کوردی لە کوردستان و دەرەوەی کوردستانیشدا هەیە.
چەند جار سەری لە کوردستان داوە و پێشانگای لە شار و شارۆچکەکاندا
کردووەتەوە .کتێبێکی بە زمانی دانمارکی لەژێر ناونیشانی (گەشتێک بۆ
واڵتی هاوڕێیانم)دا نووسیوە ،کە کراوەتە کوردی و دوو جار چاپ کراوە .ئەو
کتێبە سەرچاوەیەکی گرنگە بۆ تێگەیشتن لە مێژوو ،کەلتوور و
سایکۆلۆجیای کورد ،کە زۆر نووسەر ئاماژەیان بەوە داوە .ئەوەی لە هەموو
شتێک زیاتر لەو کتێبەدا سەرنجی خوێنەری ڕاکێشاوە ،ئەوەیە بەردەوام
دەڵێت کورد لەگەڵ ئەو هەموو ناخۆشییەی بە سەریدا هاتوون ،دەستی
لە گاڵتەگەپ هەڵنەگرتووە و هەر ئەمەیشە ئەوی بە زیندوویی
هێشتووەتەوە .هەروەها کۆمەڵێک گوتاری لەبارەی ئەدەب و هونەری
کوردییەوە نووسیوه ،کە (ئاراس وەهاب) وەریگێڕاون( .شێرکۆ بێکەس)،
(ڕەووف بێگەرد)( ،سەباح ڕەنجدەر) و زۆر نووسەری دیکەی بە خوێنەری
دانمارکی ناساندووە.
(ئەنیتا ئێسپاندەر) زۆر بە موزیکی کوردی سەرسامە و کۆمەڵێک
هونەرمەند و گۆرانیبێژ دەناسێت .پۆرتەرێتی هەندێکیانی کێشاوە ،لەوانە
هیی (حەسەن زیرەک) ،کە گوتارێکیشی هەر لەو بارەیەوە نووسیوە.
لەو گفتوگۆیانەی لەگەڵیدا کراون ،بە دیدێکی فەلسەفییەوە لە هونەر
دواوە ،بە تایبەتی لەوەیاندا ،کە (نیهاد جامی) لەگەڵیدا کردووە.
لە هەموو ئەو دۆخانەی بەسەر کوردستاندا هاتوون ،هەڵوێستی خۆی بە
ڕوونی دەربڕیوە و بەردەوام جەختی لەسەر سەربەخۆیی کوردستان
کردووەتەوە .لەو بارەیەوە بە دانمارکی نووسیویەتی و هاوکات گوتەکانی
کراونەتە کوردی.
(ئەنیتا ئێسپاندەر) بە ڕادەیەک لە کوردستان ناسراوە ،کە لەم چەند
ساڵەی دواییدا لەبەر خۆشەویستیی ئەو بۆ کورد و کوردستان چەند
منداڵ ناوی ئەویان لێ نراوە ،بەاڵم تاکو ئەمڕۆ هیچ شوێنێک لە
کوردستان بە ناوی ئەوەوە نەنراوە.
(سەباح ڕەنجدەر) و (یوسف عیزەدین) سەر و شیعریان پێشکەش
کردووە .زۆر نووسەر لەبارەی هونەری (ئەنیتا)ەوە نووسیویانە ،لەوانە
ڕووناکبیری الو (سۆران ئازاد).
ساکار جەمال ئامادەی کردووە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ساکار جەمال)
سەبارەت بە (ئەنیتا ئێسپاندەر) لە20:14:15 2014-6-25 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە230 :

195

ئەنیس رەوشەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031816112384906
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
راگەیاندکار
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە231 :

ئەڤین عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010100955109924
شێوەکار
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە232 :

ئەڤین عومەر 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804021053125024
لەشاری هەولێر لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە233 :

ئەڤین کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002132315553458
شێوەکارە ،لەساڵی  1979شاری کەرکوک لە دایکبووە و ماوەی چەندین
ساڵە لە واڵتی بەلجیکا دەژی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە234 :

ئەڤینا وەالت
http://www.kurdipedia.org/?q=201002282020103776
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە235 :

197

ئەکرەم حەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201103301148011929
4
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە236 :

ئەکرەم سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012512423575203
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە237 :

ئەکرەم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111614210710741
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە238 :

ئەڵماس عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042609154785169
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە239 :

ئەیاد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301015232141
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە240 :

ئەیوب عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051340091538
لەدایکبووی ساڵی  1973شارۆچکەی سەنگاوە ،هەر لەو شارۆچکەیە
خوێندنی سەرەتایی تەواوکردووە ،خوێندنی ناوەندیی و ئامادەیی
لەشاری سلێمانی تەواوکردووە ،ساڵی  1997کۆلێژی ئەندازیاریی بەشی
میکانیکی لەزانکۆی سەاڵحەدین تەواوکردووە ،لەساڵی 1999
کوردستانی بەجێهێشتووە و ئێستا لەواڵتی بەریتانیا نیشتەجێیە .لەبواری
هونەریشدا یەکێکە لەدەنگە هەرە دیارەکانی گۆرانی کوردیی و لەماوەی
یەک دەیەدا توانیوویەتی بەئاستێکی بااڵی هونەرییەوە لەنێو کایەی
گۆرانی کوردیدا خۆی بسەلمێنێت.
سەرچاوە :ستیڤان شەمزینانی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە241 :

ئەیوب لهۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006211424074471
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە242 :

الشیخ محمد طاهر عبدالقادر الکردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305232330119583
يعد الشیخ محمد طاهر عبدالقادر الکردي الخطاط والمؤلف المکي
المعروف من اوائل الخطاطین المتمیزين في الحجاز فهو اول من خط
مصحفا مطبوعا علی الطريقة العثمانیة وقدمه هدية للملک عبدالعزيز
رحمه هللا وکان عاشقا لمکة المکرمة تعیش في روحه ودمه وواحدا من
الذين شارکوا في وضع حجر االساس لتوسعة الحرم المکي الشريف
وکان له شرف وضع االطار الفضي للحجر االسود واالشراف والمشارکة
في ترمیم الکعبة المشرفة وتحديد سقفها في التسعینات وفي کتاباته
عن مکة کان يقتفي منهج المؤرخ المکي ابو الولید االزرقي.
ولد محمد طاهر کردي عام 1321ه في مکة المکرمة وبوفاة والدته وهو
صغیر تولی والده تربیته ورباه تربیة دينیة اال انه لم يدخله کغیره من
االطفال في ذلک الزمن (الکتّاب) او اي (جلسة) مع من کانوا يعرفون في
تلک االيام بـ (الفقهاء) الذين کانوا يتولون تعلیم االطفال القراءة والکتابة
فأخذ الشیخ محمد طاهر مبادئ القراءة والکتابة في منزل والده.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
واڵت:

🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە243 :

بابەک ئەمینی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109140147164
ساڵی  1978لەشاری سنە لەدایک بووە .خوێندنی سەرەتایی ،ناوەندی
و دواناوەندی هەر لەم شارە تەواو کردووەساڵی  2001لە بەشی
فەلسەفە لە کۆلێژی ئەدەبیاتی زانکۆی تاران وەرگیرا .هونەری سینەمای
بەشێوەی ئەزموونی لە کورتەفیلمەکاندا دەستپێکرد و لە ستافی
ئامادەکردنی فیلمە بڵندەکانی دەرهێنەری ناوداری سینەمای کوردستان
بەهمەن قوبادی بەشداری کردووە ،لەوانە" :کاتێک بۆ مەستی
ئەسپەکان"" ،گۆرانییەکانی واڵتی دایکییم"" ،کیسەڵەکانیش دەتوانن
بفڕن" و "نیوەمانگ".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە244 :

باخان سەاڵح مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=200902201040151353
هونەرمەند (باخان سەاڵح مەجید) لە ساڵی ( )1989لەشاری هەڵمەت و
قوربانی لەگەڕەکی تووی مەلیک لەخێزانێکی هونەری هاتۆتە دونیاوە.
خێزانەکەیان لەچوار کچ و یەک کوڕ پێک هاتوون کە باخان بچوکترینیانە وە
لەساڵی ( )1997لەگەڵ خێزانەکەیان روو دەکەنە واڵتی هۆڵەندا هەتا
ئێستاش هەر لەوێ نیشتەجێن ..جگە لەخۆیی و باوکی کە دەکاتە
هونەرمەند صالح مجید ،چەندین هونەرمەند و شاعیر و نوسەریان
لەبنەماڵەکەیاندا هەڵکەوتووە وەکو شاعیران هەر یەک لەمانە :شاعیری
گەورەی کورد کامەران موکری و ئەخۆل .وێنەکێشی جیهانی اللە عەبدە و
ئاکۆ نوری ئەحمەد .گۆرانی بێژ و مۆسیق ژەن فەرهەند غریب ،پشکۆ
موستەفا ،هەڵۆ قادر ،کڵپە موستەفا وە چەندین هوندەرمەندی تر لە
بواری جیاوازدا .
هەروەها لە بنەمەڵەکەیەکی کورد پەروەردا گەورە بووە و چەندین
پێشمەرگەی قارەمانی تێدا هەڵ کەوتوە .نوری ئەحمەد طە کە باپیری
باخان دەکات یەکێک بووە لە رێکخەری پارتی دیموکراتی کوردستان کە
کاتیک لەگەڵ بارزان ی و ئیبراهیم ئەحمەد و مام جالل تاڵەبانی .هەر ئەو
بووە کا ناوی پێشمەرگەی دابەستووە لە ئەوەڵی خزمەت کردنی بە
کوردستان.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مەڵبەند غازی)
سەبارەت بە (باخان سەاڵح مەجید) لە0:01:38 2013-1-24 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە245 :

بارام سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010123022134719389
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە246 :

بارام محەمەد حمە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120910333863178
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە247 :

باران
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071710152577027
هونەرمەندی الوی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووی شاری مەهابادە و
لەتەمەنی  11ساڵیەوە لەگەڵ خێزانەکەیدا رووی لە واڵتی کەنەدا کردووە
و کولێژی "بیزنیس و تۆریسی وتراڤڵی لەو واڵتە خۆیندوە و شارەزایی
هەریەک لە زمانەکانی " کوردی ،فارسی ،ئینگلیزی و فەرەنسی
لەئێستاشدا بەیەکێکە لە گۆرانیبێژە "پۆپ ستایل"ەکانی ئەمریکاو لە
شاری لۆس ئەنجلوس دەژی و سەرقاڵی کاری هونەرییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە248 :

بالە ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806164535125067
لەساڵی  1987لە شارۆچکەی رانیە لە دایکبووە.
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی تەواو کردووە لە هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە249 :

بان غازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020213360033099
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە250 :

بانو حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041516240564546
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە251 :

باوان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051311322582984
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە252 :

باوان کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021721553280679
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە253 :

باوەڕ ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231446204851
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە254 :

باڤی یاسین فەقێ سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011513060532756
لە دایکبووی ساڵی 1988
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە255 :

باڤێ سەاڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022520354422948
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە256 :

باکووری
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271605001462
لە کۆیە لەدایکبووە ،ساڵی  1957لەشاری کۆیە تیپی مۆسیقای باواجی
دامەزراندووە و تا ئێستا زیاتر لە  50گۆرانی تۆمارکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە257 :

باکۆ سۆرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241435134893
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دەرچووی بەشی شانۆی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سلێمانییە و
یەکێک بووە لە شانۆکارە رژدەکان و هەمیشە لە کار و چاالکیی شانۆیی
بەردەوام بووە ،نێزیکەی 18ساڵە لە هۆڵەندا دەژی و بەردەوام لە کاری
شانۆیی دانەبڕاوە ،بەمەش هەمیشە جێگەی گرینگیی رۆژنامە و
میدیاکانی هۆڵەندا بووە ،لە ساڵی 1994دا یەکێک بوو لە دامەزرێنەرانی
(تیپی شانۆی بێ سنوور) کە ئەم گرووپە شانۆیییە بەردەوام لە
فێستیڤاڵە هونەرییە ناوەخۆیییەکانی هۆڵەندا و ئەوروپادا ئامادەبوونێکی
بەردەوامیان هەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە258 :

بااڵ ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001041452263082
لە ساڵی ( )2007لە بەشی شێوەکاریی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی
هەولێری تەواوکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە259 :

بایز مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100415531362215
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە260 :

برادەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121103033422
لەگوندی (موسیکی)ی سەربە شاری (مێردین)ی باکووری کوردستان
لەساڵی  1958لەدایکبووە و باوکیشی کەسێکی دەنگخۆش و ناسراو
بووە کە کاریگەری کردۆتە سەر ئەوەی کوڕەکەی ببێتە میوزیکژەن و
گۆرانیبێژ ،لە1986ەوە باکووری کوردستانی بەرەو واڵتی هۆڵەندا
جێهێشتووە و تاوەکو ئێستاش  10ئەلبومی تۆمارکراوی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە261 :

بژار حەمدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011109263663774

209

شێوەکار
سەرچاوەی وێنە :چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە262 :

بژار دیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031223202259
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە263 :

بنار سەردار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473677
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە264 :

بنار سەردار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424102735120958
بنار سەردار محەمەد لەدایکبووی ساڵی  1983شارۆچکەی دوکانە کە
سەر بە پارێزگای سلێمانیە ئێستا لە شاری سلێمانی ئەژیت.
سەرەتای دەرکەوتن و دەست بەکار بونی دەگەرێتەوە بۆ ئەو کاتەی کە لە
سالی  2009زانیویەتی کە وا ئاژانسی میترۆ گرافی هەیە لە سلێمانی
بۆیە هەر ئەو کات پەیوەندی بەو ئاژانسەوە کردوە لەو ئاژانسە بۆ وە بە
ئەندام وە تاکە کچە کە لەو ئاژانسە دا کاری چیرۆک دروست کردن و
دۆکومێنت کردن بکات لەگەڵ هاورێ کورەکانی .هەر لەم ئاژانسە یەکەم
ۆرکشوپی بنیوە لە سەر چیرۆک دروست کردن کە وانەکان لە الیەن
ماموستا(کایل ئەلفۆرد) وە ئەوتراوە بویە دوای ئەوە توانی یەکەم چیرۆک
دروست بکات لە سەر ئافرەتێک کە دووەم ئافرەتی پولیس بۆ لە
سلێمانی کە رێنمای ئەدا بەشوفێران لە سەر شەقامەکان.وە یەکێک لە
فۆتۆی ئەو چیرۆکەی لە تایمی ئەمریکی بالو کراوە.ئیتر دوای ئەو ەکاری
خوی لە ناو کاری چیرۆک دروست کردن بینیەوە بەوێنە.
تائێستا بۆ چەندین والتی عربی وئەروپی بانگێشت کراوە بو کاری
فۆتۆگرافی ئەمەش نمونەیەکن لەو کارو چاالکیانەی
1بەشداری  13پێشانگای کردوە لە ناوخۆ.2بەژداری  6پێشانگا کردوە لە دەرەوەی ووالت.3بۆ وێنەیەکی لە میسر مەدالیایی برۆنزی وەرگرتوە.4لە سالی  2011پێشانگایەکی کردەوە بە گەل هاورێیەکی بەخۆبەخشی بۆ توشبونای تاالسیما.
5لە والتی فەرەنساوە بانگهێشت کراوە وەک ئەندامێکی میترۆگرافی.6لە شاری دیاربەکرەوە بانگهێشت کراوە مانگی .2014 ،،57- 2وێنەی لە وێب سایتەکی هۆلندی بالو کراوەتەوە،
8- 16وێنەی لە گوڤارێکی ئەلمانی بالو بۆتەوە کە ساالنە ئەو گوڤارەدەر
ئەچێت،
9- 10وێنەی بالو بۆوە لە وێب سایتی ئارتی فەرەنسی.
10وێنەگری فیلمەکی کوردی بووە بە ناونیشانی  10چرکە.11کاندید کرابووە لەالیەن  UN-WOMENبۆ ئەوەی وێنەیان بۆ بگری بۆهەڵمەتی واز نەهێنانی کچان لە تامنی دوای  12سالی دا لەالدێکان.
سەرچاوە :فۆکس فۆتۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە265 :

بورهان خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=201001252203013330
گۆرانیبێژ و حەیرانبێژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە266 :

بورهان قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011009254163743
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە267 :

بورهان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126102716507
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ساڵی  1962لە سلێمانی لەگەڕەکی مەڵکەندی لەدایک بووە.
ساڵی  1968لە قوتابخانەی رەفیق حیلمی سەرەتایی بەشداری چاالکی
قوتانخانەکانی کردوە.
ساڵی  1970یەکەم سرودی (وا شاییە) لەهۆنراوەی (دیالن) ئاوازی
مامۆستا خوالیخۆشبوو (حسین جمموش) بوو ،کەلەگەڵ تیپی چاالکی
قوتابخانەکاندا بەشداری کردووە.
ساڵی  1971بەشداری لەشانۆگەری (نەهێشتنی نەخوێندەواری) کردوه،
کەدەرهێنانی هونەرمەند (بورهان مەسرف) بوو ،لەسەر شانۆی خالیدیە
پێشکەش کرا.
ساڵی  1972لەشانۆگەری (بازنی زێر) کە لە نووسین و دەرهێنانی
مامۆستا (عومەر عەلی ئەمین) بوو لەسەر شانۆی چاالکی قوتابخانەکان
پێشکەش کرا.
ساڵی  1974لەشاخ لەگەڵ گروپی مامۆستا (تەها خلیل) لە هەردوو
شانۆگەری (نەوتی کەرکوک و قەسفی قەاڵدزێ) کە لە حاجی ئۆمەران
پێشکەش کراوە لەگەڵ گروپی مۆسیقا لە چەندین سروودا بەشداری
کردووه.
ساڵی  1975کاتێک لەشاخ گەرانەوە بەشداری لە چاالکییەکانی
قوتابخانەدا بەبەردەوامی کاریکردوه.
ساڵی  1976لە ڤیستیڤاڵی قوتابخانەکاندا وەک گۆرانیبێژ بەردەوامی
کردووه.
ساڵی  1977بەهاوکاری تیپی (مۆسیقای کۆمەڵ و هونەری کوردی)
بەشداری کردووە بەگۆرانی (الی الی) کە لەسەر شانۆی ئامادەیی
سلێمانی.
ساڵی  1978بەشداری کردووە لە چاالکییەکانی قوتابخانەکان .
لەساڵی  1980دەبێتە پێشمەرگە هەر لەشاخ لەساڵی  1982لەکاتی
دامەزراندنی تیپی مۆ سیقای (شەهید کارزان) بەشداری کردووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە268 :

بورهان موفتیزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=201002142248503461
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لە شاری سنە (رۆژهەاڵتی کوردستان) لە دایک بووە،دانیشتووی بریتانیا
(لەندەن).خاوەنی دوو کوڕە بە ناوی گۆران ،ئاالن،هەر دوو لە بواری
موسیقی زۆر شارەزان.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مەریوان) سەبارەت بە
(بورهان موفتیزادە) لە16:14:38 2011-1-8 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە269 :

بورهان مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110145944241
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە270 :

بورهان هەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112909131710938
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هونەرمەند
(جاش)قەڵەم
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە271 :

بوشرا ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051311322582985
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە272 :

بڕوا تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111021595910660
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە273 :

بڕوا جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022710271282391
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە274 :

بڕوا کامل عەتار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041822224778787
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە275 :

بڕیار بەختیار
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211933369586
لەدایکبوی ساڵی 1992ــی شاری سلێمانیم قوتابیم و ،لەهەمان کاتتدا
لەیەکێک لەناوەندە رۆشنبیریەکانی سلێمانی فەرمانبەرە ،وەکو کامێرامان
لەکوردستان هەڵدەستێت بەئامادەکردنی دیمانەو ریپۆرتاژ
بەسەرکردنەوەی چاالکیە هونەرییەکان ،تەنیا ئامانجی ئەوەیە کەخزمەت
بە میدیای کوردی بکەم.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (زیرەک نامۆ) سەبارەت
بە (بڕیار بەختیار) لە19:24:42 2010-9-21 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
هونەرمەند
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە276 :

بڕیار فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012072708250270691
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە277 :

بۆکان لەشکری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140619110256100928
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە278 :

بیراوەر نەجمەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473678
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە279 :

بیرەوەر نەجم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514102940121113
من بیرەوەر نەجم لە بەرواری  1991/4/12لە شاری بانە هاتومەتە دنیاوە
هەر لەو ساڵەی کە گەلی کورد راپەرینی بەرپا کردو ئاوارەی ئیران بوو.
من لە سالی  2009وە خولیای وینەگرتنم لە له دروستبوو ،ئەو کات زۆر
تامەزرۆی
ئەوە بوم کە وینە ئەو کارەساتانە ببینم کە بەسەر گەل و نەتەوەکەمدا
هاتوون بە تایبەت کارەساتی کیمیابارانی هەلەبجە لەبەرئەوەی
خانەوادەی من کەسانیک بوون کە بەهۆی ئەو کارەساتەوە ئازاریکی
زۆریان چەشتووە .بڕیارمدا کە ببمە فۆتۆگرافەر لە بواری بەلگەنامەیی تا
کەلتورو داب و نەریت و ،وە هەروەها ئەو کارەساتانەی بەسەر میلەتەگەل
دین بیگەیەنم بە تەواوی جیهان لە ریگەی فۆتۆکانمەوە .وە لە ئیستادا لە
بەشی راگەیاندی ریکخراوی منداڵپاریزی کوردستان کاردەکەم.
بەشداربوم لە خولێکی فۆتۆگرافی لە رێکخراوی ئەکادیمۆس.
بەشداربوم لە خولێکی فۆتۆگرافی (فۆتۆ جۆرنال)
بەشداریم لە پێشانگایەکی فۆتۆگرافی کردوە لە ژێر ناونیشانی (چاوە
ئازاکانی سلێمانی).
بەشداریم لە پێشانگایەکی فۆتۆگرافی کردوە لە شاری هەولێر لە ژێر
ناونیشانی (دکۆمێنتەری الوان).
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بەشداریم لە پێشانگایەکی فۆتۆگرافی کردوە لەالیەن رێکخراوی
کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان لە ژێر ناونیشانی (لە نیوان زەوی و
ئاسماندا).
بەشداریم لە پێشانگایەکی نێودەوڵەتی فۆتۆگرافی کردوە لە شاری
دهۆک لە ژێر ناونیشانی (وێنەی مندااڵن).
بەشداریم لە بەرنامەیەکی فۆتۆگرافی کردوە لە کەناڵی گەلی کوردستان
(بەرنامەی فۆتۆ).
وێنەکانم لە 2گۆڤار باڵوکراوەتەوە (تەمەن مەگەزین -چرپە مەگەزین).
بەشداریم لە خولێکی فۆتۆگرافی کردوە لەالیەن رێکخراوی کۆمەڵەی
وێنەگرانی عراق لە شاری دهۆک.
بەشداریم لە پێشانگایەکی فۆتۆگرافی کردوە لە ژێر ناونیشانی
(ئاوارەکان).
بەشداریم لە خولێکی فۆتۆگرافی کردوە لەالیەن رێکخراوی کۆمەڵەی
وێنەگرانی عراق بۆ خولی فۆتۆ ستۆری لەالیەن فۆتۆگرافەری پانۆس
(حسین فاتمی) لە شاری دهۆک.
بەشداریم لە خولێکی فۆتۆگرافی کردوە لەالیەن فۆتۆگرافەری نەشناڵ
جیوگرافی (خالید حسین) لە شاری دهٶک.
بەشداریم لە بەرنامەیەکی فۆتۆگرافی کردوە لە تی ڤی کوردسات
(سەبارەت با کارەکانم و پرۆژەیەک سەبارت بە کارکردنی کەسە
بەتەمەنەکان و کەلتوری کوردستان).
چاوپێکەوتنم بۆ گۆڤاری  Smartکردوە و وێنەکانم باڵو بۆتەوە لەناو هەمان
گۆڤار.
بەشداریم لە خولێکی فۆتۆگرافی کردوە لەالیەن پەیمانگای فەرنسی لە
شاری هەولیر کە لە نیوان  85فۆتۆگرافەر لەالین لیژنیەکی فرنسیەوە
تەنها  7فۆتۆگرافەر هەلبژێدران و منیش یەکێک بوم لەو فۆتۆگرافەرانە کە
هەلبژێدرام،خۆلی فۆتۆستۆری و هونەری پۆرترەیت لەالین فۆتۆگرافەری
بەتوان (ئیرئک الفارگیو) وترایەوە .وێنەکانمان لە پێشەنگایەکی
نیودەوڵەتی نمایشکرا ،فیلمێک لەسەر ژیانی هەر فۆتۆگرافێک دەرکراوە
لە الیەن ڤیدۆگرافەر (کۆنستانت)لە فیستیڤالی فیلم لە شاری دهۆک
نمای
سەرچاوە؛ فۆکس فۆتۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە280 :

بیژەن قەلعە پەرداز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806165444125068
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە281 :

بیژەن کامکار
http://www.kurdipedia.org/?q=200811051159179
هونەرمەندی گۆرانیبێژ و ئەندامی گروپی موزیکی کامکاران "بیژەن
کامکار" ساڵی  1949لەشاری سنەلەدایک بووە .خوێندنی سەرەتایی
موزیک و گۆرانی کوردی لەخزمەت حەسەن کامکاری باوکی فێر بوو،
پاشان ساڵی  1974بۆ خوێندنی هونەری شێوەکاری لەکۆلێژی
هونەرەجوانەکانی زانکۆی تاران وەرگیرا .یەکێکەلەئەندامانی دامەزرێنەری
گروپەکانی سەرکەوتووی موزیکی "شەیدا" و "عارف" و هەروەها
یەکێکەلەئەندامانی سەرەکی گروپی موزیکی کامکاران و بەوپەڕی
تواناوەئامێرەکانی تار ،قەیچەک ،دەف ،دەهۆڵ ،روباب و زەرب دەژەنێت.
بیژەن کامکار هەروەها بەدەنگی بەسۆزی خۆی چەندین ئەلبوومی
موزیک و گۆرانی لەگەڵ گروپی موزیکی کامکاران ،گروپی موزیکی
"شەمس" و گروپەکانی دیکەی موزیکی سونەتی ئێران ،باڵوکردۆتەوە،
لەوانە" :زەردی خەزان"" ،کۆنسێرتی کامکارها"" ،ئاگری زیندوو"" ،گوڵ
نیشان"" ،دەف و نەی"" ،دەف و روباب"" ،کانی سپی"" ،سەمای
زەربییەکان بۆ ئامێرەدەهۆڵییەکان" ،بەیادی سەبا"" ،ئەوراد"" ،بەهارانی
ئاوییەر"" ،ئاوازی باران"" ،سێوی سوور"" ،افسانەسرزمین پدریام"
واتە"ئەفسانەی واڵتی باوکم"" ،بەیادی حافز" و چەندین ئەلبوومی
گۆرانی و موزیکی دیکە .
بیژەن کامکار یەکەمین کەس بووەلەواڵتی ئێران کەبەشێوەی پیشەیی
ئامێری دەفی بردەناو گروپەکانی موزیکی سونەتی ئێرانەوە ،هەروەها
لەگەڵ هونەرمەندانی ناودار شەهرام نازری و محەمەد رەزا شەجەریان و
گروپی موزیکی کامکاران ،لەزۆربەی واڵتانی دنیا کۆنسێرتی موزیک و
گۆرانی کوردی و فارسی پێشکەش کردووەو بەسەرکەوتووییەوەتوانی
ئامێری عیرفانی و هونەری دەف ،لەناو دڵی موزیکی ئێراندا جێ بکاتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە282 :

بێخاڵ جەودەت عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007230851174549
لە دایک بووی ساڵی  1979ی شاری کەرکوکە و هەڵگری دوو بڕوانامەیە
(بڕوانامەی دبلۆم لە بواری کارگێڕیدا و بکالۆریۆس کۆلێژی کارکێڕی و
ئابوری لە زانکۆی سلێمانی) لە ساڵی  2000لە بواری هونەری گۆرانیدا
دەرکەوتووە و خاوەنی  3بەرهەم و  2کلیپە لە ساڵی  2005زانکۆی تەواو
کردوەو ئێستاش بە کاری رێکخراوەییەوە سەرقاڵە لە کۆمەڵی رۆژ بۆ
خزمەت کردنی خاوە ن پێداویستیە تایبەتیەکانی کوردستان وە لەسەر
ئاستی عێراقیش لە کۆمکاری رێکخراوەکانی کەم ئەندامانی عێراق
ئەندامی دەستەی کارگێڕە.
سەرچاوە :کاروان عوسمان بەشان  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە283 :

بێریڤان جەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051820055578534
بەرپرسی سەنتەری مرواری بۆ گەشەپێدانی رۆشنبیری و کۆمەاڵیەتی لە خانەقین ،هاوکات
ئەکتەر و شانۆکارێکی ناسراوی سنووری گەرمیانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە284 :

بێژەن جەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022409565682364
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە285 :

بێساران تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811115021125121
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە286 :

بێستون بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110908293988011
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە287 :

بێگەرد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102511522210234
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە288 :

بێهروز غەریب پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=200902250846411398
ساڵی  1950لە شاری سنە لە دایک بووە .بەکالۆریۆسی دەرهێنەری
شانۆی لە کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی تاران و هەروەها ماستەری
هونەرگەلی شانۆیی لە ئاکادیمیای "سیل ویودمیکۆدێرم"ی شاری رۆمی
ئیتاڵیا وەرگرتوە .ساڵی  1965سەرەتای چاالکی هونەری خۆی وەکوو
دەرهێنەر ،دیزاینی شانۆ و ئەکتەر دەست پێکرد .لە بواری جۆراوجۆر
هونەری شانۆدا تاقیکردنەوە و ئەزموونی بەنرخی هەیە ،لەوانە:
توێژینەوە ،شانۆنامەنووسی ،سیناریۆنووسی ،دەرهێنەری شانۆ،
دەرهێنەری شانۆی بووکەڵە ،دەرهێنەری سینەما و هەورەها وانە گوتنەوە
بە خوێندکارانی بەشی هونەر.
غەریب پوور لە کۆمەڵگای شانۆی نێودەوڵەتیشدا چاالکییەکی بەردەوامی
هەیە ،لەوانە :ئەندام لە دوو خولی لێژنەی بەرپرسیاری یوونیمای
جیهانی 8 ،ساڵ سەرۆکی موبارەک یوونیما لە ئێران ،ئەندامی لێژنەی
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ناوبژیوانی و هەروەها سەرۆکی لێژنەی ناوبژیوانی  3خولی فیستیڤاڵی
نێونەتەوەیی شانۆی بوکەڵەی "پڕاگ" ،بەرپرسی فیستیڤاڵی
نێونەتەوەیی شانۆی بوکەڵەی "پڕاگ" لە ساڵی  ،2000ئەندام لە
کۆمەڵەی نووسەرانی نیۆیۆرک ،ئەندام لە بنکەی شانۆنامەنووسانی
بەرجەستەی کیشوەری ئاسیا ،باڵوکەرەوەی  greenwoodکتێبی شانۆی
مندااڵن و مێرمندااڵن لە الیەن دەزگای یۆنسکۆوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە289 :

بێهرووز چووپانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126095517500
ساڵی  1360هەتاوی لەشاری سەقز لەدایک بوەخوێندنی سەرەتایی
وهەتا دیپلۆمی هەر لەشاری سەقز تەواو کردوەو دواتر لەزانستگەی
فەنی رازی شاری ئەردەبیل وەک خوێندکاری هونەری تەجەسومی
وەرگیراوەو دوای تەواوکردنی زانستگەلەشاری کرماشان هونەری
نەقاشی دیواری پەرەپێ ئەداو لەچاالکی یەکانی هونەرمەند کاک بێهرووز
چووپانی ئەتوانین ئاماژەبکەین بەئەم کاروچاالکی یانەی خوارەوە :
1بەشداری لەکێ بەرکێی پارێزگا لەدەورەی دووهەمی ناوەندیلەساڵی  73 – 72هەتاوی.....وەرگرتنی پلەی سێهەم.
2بەشداری لەکێ بەرکێی لێکۆڵینەوەیی هونەر لەپارێزگادا دەوریدووهەمی ناوەندی ساڵی 72و 73هەتاوی وەرگرتنی پلەی یەکەم.
3بەشداری لەپێشانگای ..گەلی تەڕراحی ونقاشی دەبیرستانیکارودانشی سەقز ساڵی سێهەمی دواناوەندی سەقز .
4بەشداری لەپێشانگای ..گەلی هونەر جەژنی مێهرەگان زانکۆیمحەققەقی ئەردەبیل ساڵی .1379
5بەشداری لەپێشانگای ..گەلی هونەر جەژنی مێهرەگان زانکۆیمحەققەقی ئەردەبیل ساڵی .1380
6بەشداری لەپێشانگای ..گەلی تەڕڕاحی ونەقاشی لەکونگرەیشێعری نالی  1380هەتاوی سەقز .
7بەشداری لەسێهەمین دووسااڵنەی نێونەتەوەیی نەقاشیهاوچەرخی جەهانی ئیسالم .
8بەشداری لەشەشەمین فستیواڵی هونەری تەجەسومی الوانیرۆژئاوای ئێران مەریوان..گەلی ساڵی  1385هەتاوی .
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هەروەها خاوەن ئیمتیازو بەرپرسی کانوونی پڕوپاگەندەی "هانی" و
ئیستەیش نێشتەجێی شاری سەقزە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە290 :

بێهرۆز قوبادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102610122210249
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە291 :

بێهزاد مهاجر
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110709050265
ساڵی  )1973( 1352لەشاری بۆکان لەدایک بوە .لەساڵی )1994(1373
بەردەوام لەژێر چاوەدێری ماموستا محەمەد رۆستەمزادە درێژەی بەکاری
نەققاشی داوە و ئێستا لەوالتی تورکیا وەک ماموستای نەققاشی
کاروخەبات دەکا .لەم پێشانگایانەی خوارەوەدا بەشداری کردوە .
)1374 (1995پێشانگای نەققاشی لەچۆارچێوەی سمینار و رێزگرتن
لەماموستا حەقیقی لەشاری بۆکان .
)1375 (1996پێشانگای بەیەکەوەلەمەڵبەندی فەرهەنگی و هونەری
شاری بۆکان .
پیشانگای بەیەکەوە نەققاشی خەیابانی  -بۆکان
پیشانگای بەیەکەوە کونگرەی فەرزانەکانی کورد  -سنە
پیشانگای بەیەکەوە -بۆکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە292 :

بێهنام تاهیری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911061627322497
ساڵی  1348هەتاوی لە شاری سەقز لەدایک بوە لە خوێندەواریدا
دیپلۆمی وەرگرتوە لە ساڵەکانی 69و 70هەتاوی یەوە بەشێوەیەکی
بەردەوام ولێبڕاو دەستی داوەتە کاروباری هونەری گۆرانیبێژی ولە لێدانی
ئامێری دەف وزەرب دا شارەزایە،
…هەتا ئێستا بە شیوەی  CDشەش سی دی باڵوکردوەتەوە کە هەر کام
لەو سی دی یانە نۆ هەتا دە گۆرانی لە خۆدا جێکردوەتەوە کە بریتین
لە -1:ئەڵبۆمی یەکەم…… ..شریتی……“ .سەحەرە” 1375هەتاوی
2ئەڵبۆمی دووهەم……… .چیا…1379هەتاوی3کونسێرتی ……سوید،بلژیک…1380.هەتاوی4سی دی ….هەولێر……………1383.هەتاوی5کونسێرتی …..سەردەشت……1384.هەتاویهەروەها تازەترین بەرهەمی کاک بێهنام کە بەم زووانە ئەگاتە دەستی
ئاشقانی گۆرانی و هۆگرانی دەنگی کاک بێهنام ئەوراستیەش
ئەسەلمێنێ کەوا ئەم هونەرمەندە هەروابە پەرۆشی هونەری رەسەنی
کوردیە و کوردگوتونی:خۆی لە گێژاوی “زۆروبۆر”ناهاوێت و “کەم
وکارامەی”کردوەتە پیشە.
کاک بێهنام ئەندامی دامەزرێنەری تیپی موسیقای نیشتمان لە شاری
سەقزە و لە سەنتەری هونەری “الوژە”یش بەشداری چاالکانەی
بووەوچەن جار وەکوو گروپی موسیقا سەفەرو سەردانی دەرەوەی والتی
وەک سوید،بلژیک وهەولێر … کردوەوئێستایش بەڕێوبەری فێرگەی
موسیقی الوژەیە ولە دووکانەکەیشیدا لە شاری سەقزئامێروکەل وپەلی
موسیقا ئەفرۆشێت و بەردەوامەیشە لە کاروباری هونەری خۆیدا
سەرچاوە :ماڵپەڕی شار نیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

226

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە293 :

بێهنام سەفەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201008211802434821
لە چەندین فیستیڤاڵی گرینگی ناوەوە و دەرەوەی ئێراندا بەشدارییەکی
بەرچاوی کرد ،لەوانە:
ـ بەشداری لە فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی "عیشق لە کۆیە" لە
واڵتی رۆمانیا لە ساڵی  2006بە دوو کورتە فیلمی "ئەو دەوەستێت لە ناو
گەنمەکاندا جێگایەک کە "...و "ناونیشان"
ـ بەشداری لە فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی "الوان" لە واڵتی
ئازەربایجان لە ساڵی  2006بە سێ کورتە فیلمی "ئەو دەوەستێت لە ناو
گەنمەکاندا جێگایەک کە" ،"...ناونیشان" و "تەوافوق"
ـ بەشداری لە فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی "سیتا دێال دێکۆرتە" لە
واڵتی ئیتالیا لە ساڵی  2006بە کورتە فیلمی "ناونیشان"
ـ بەشداری لە فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی کوردی "لەندەن" لە
واڵتی بەریتانیا لە ساڵی  2007بە سێ کورتە فیلمی "ئەو دەوەستێت لە
ناو گەنمەکاندا جێگایەک کە" ،"...ناونیشان" و "تەوافوق"
ـ بەشداری لە فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی کوردی "مەنچێستێر" لە
واڵتی بەریتانیا
بە دوو کورتە فیلمی "ئەو دەوەستێت لە ناو گەنمەکاندا جێگایەک کە "...و
"ناونیشان "
ـ بەشداری لە هەفتەی فیلمی "رێنگێز بۆرگێر" لە واڵتی ئەڵمانیا لە
ساڵی  2008بە کورتە فیلمی "ناونیشان"
ـ بەشداری لە فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی "فالندێر" لە واڵتی
بەلژیکا لە ساڵی  2008بە کورتە فیلمی "لە ژێر مۆمی تەپوومژاویدا"
ـ بەشداری لە 24مین خولی فیستیڤاڵی نەتەوەیی و 12مین خولی
فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی کورتە فیلمی تاران لە ساڵی  2007بە کورتە
فیلمی "لە ژێر مۆمی تەپوومژاویدا"
ـ بەشداری لە 12مین چەژنی گەورەی سینەمای ئێران لە شاری تاران لە
ساڵی  2008بە کورتە فیلمی "لە ژێر مۆمی تەپوومژاویدا"".
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە294 :
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بەتین قوبادی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002030929593383
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە295 :

بەختیار جەباری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213010330629
لە زمانی خۆیەوە:
بەختیار محێدین سادق لەساڵی  1980لە دایک بووە ،خەڵکی ناوچەیگەرمیانم ،دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانم بەشی مۆسیقا ،هەر
لەتەمەنی منداڵیەوە لەهەولێر دەژیم.
بێگومان هەر لەمنداڵیەوە حەزم لە دونیای هونەر بووە ،پاشان چوومەپەیمانگای هونەرە جوانەکان کە بەم هەنگاوەی هونەریم بوو کە خۆمم تیا
دیتەوە.
لەتەمەنی منداڵییەوە خولیای السایی کردنەوەم هەبوو ،ئەو کات زیاترالسایی باڵندە و ئاژەڵم دەکردەوە لەبەر ئەوەی کۆمەڵێک گیانلەبەر و
پەلەوەرمان هەبوو لەماڵەوە ،دواتر هاتمە سەر السایی کردنەوەی زۆر
کەس و شتی دیکە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە296 :

بەختیار ساڵح
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http://www.kurdipedia.org/?q=201003151154123912
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە297 :

بەختیار سیامەنسوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111021310310657
لە ساڵی  1952لە هەولێر لە دایکبووە ،دەرچووی بەشی سینەمای
پەیمانگای هونەرە جوانەکانەنی بەغدایە لە ساڵی  ،1973تا ساڵی 1991
وەکو دەرهێنەری بەرنامە و فیلمی دۆکیۆمێنتی و تەلەفزیۆنی لە
تەلەفزیۆنی بەغدا کاری کردووە ،بۆ ماوەیەک لە کوردستان ژیاوە و دواتر
رووی لە ئەوروپا کردووە.
رۆژی  2010-11-07لە ئەڵمانیا کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە298 :

بەختیار سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=201002090949263430
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە299 :

بەختیار قەفتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042715503057076
بەختیار قەفتان  :مامۆستای کۆلێژی هونەر لە زانکۆی سلێمانی،
دەرچووی ئەکادێمی هونەرەجوانەکانی بەغدایه ،هاوبەشی لە
دامەزراندنی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی سلێمانیدا کردوەو ماوەکیش بە
سەرۆکی بەشی هونەری شێوەکاری هەڵبژێردراوە  ،دانیشتوی شاری
سدنی واڵتی ئوسرالیا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چراکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە300 :

بەختیار محەمەد رەئوف  -بەختیار بەمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125164407495
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ساڵی  1962لەبناری بەمۆ لەدایکبووە ،ساڵی  1982بووە بە مامۆستا و
ئێستا مامۆستای هونەرە لەقوتابخانەی ئەمین زەکی بەگ لەسلێمانی،
ناوبراو ئەندامی یەکێتی هونەرمەندانی کوردستانە و لەژیانی هونەریدا
کەلەساڵی  1975بەکردنەوەی پیشانگەیەکی هاوبەش لەتاران
دەستیپێکرد ،چەندین خەاڵتی سەرکەوتنی لە رێکخراوە کوردی و
بیانییەکان وەرگرتووە ،خاوەنی  32پیشانگەی هاوبەش و شەش
پیشانگەی تایبەتییە.
- 1994یەکەمین پیشانگەی تایبەتی لەهۆڵی سورکێو.
- 1997دووەمین پیشانگەی تایبەتی لەهۆڵی الوانی میدیا.
- 1998سێیەمین پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی خوێندنگەی بۆتان.
- 1999چوارەمین پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی.
- 2002پێنجەمین پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی خوێندنگەی ئەمین زەکی
بەگ.
- 1989-2006بەشداری ( )75پیشانگەی هاوبەشی کردووە
لەناوکوردستان و دەرەوەدا.
خاوەنی  10بڕوانامەی رێزلێنانە کەلەبەرامبەر کارەکانی پێی بەخشراوە.هەروەها کاری دیکۆری بۆ ژمارەیەک لەچاالکی هونەریئەنجامداووە،هەروەها کاری نەخشەسازی بۆ چەندین کتێب وگۆڤارو
کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە301 :

بەختیار مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021091424
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە302 :

بەختیار هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261651251432
لە ساڵی  1970لە شاری هەڵەبجەی شەهید لەدایکبووە و تا ئێستا 30
پێشانگای تایبەتی و زیاتر لە ( )23پێشانگای هاوبەشی لە ناوەوە و
دەرەوەی کوردستان کردۆتەوە ،دوو جار خەاڵتی رێزلێنان وەرگرتووە و
خاوەنی چەندین پەیکەرە لە ناوەوە و دەرەوەی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

پەیکەرتاش

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە303 :

بەختیار کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903151431101661
لە زمانی خۆیەوە:
ناوم بەختیار نامیق عەبدوڵاڵیە لە دایک بووی شاری سلێمانیم
گــــەڕەکی ئیبراهیم پاشا رۆژی شەشی مانگی مانگی حوزەیرانی
ساڵی  1970لە دایک بوم دەرچوی ئامـــــــادەیی پیشەسازی سلێمانیم
بەشی دارتاشی ژنم هێناوەو خاوەنی کوڕ و کچێکم بە ناوەکانی سان و
پڕوشە .
خاوەنی شەش براو حەوت خوشکم چونکە باوکم دوو ژنی هێناوە ،لـــە
دایکم سێ براو پێنج خوشکم هەیە ،،دەستپێکی چونە ناو ژیانی
هونەریمەوە دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتــــای ساڵەکانی هەشتاکان ئـــەو کاتە
خۆێندکار بووم لە قوتابخانەی سەرەتایی ئاراس .زۆر حەزم لە شانۆ بوو بە
هیوا بــوم رۆژێک بێت بچمە سەر شانۆ و کاری نواندن بکەم بەڕێز
هونەرمەندی گەورە مامۆستا (عومەر عەلی ئەمین) لەو قوتابخانەیە
مامۆستام بوو زۆر یارمەتی دام و بە هۆیەوە گەیشتمە مەبەستی خۆم و
یـەکەم کاری نواندم ئەنجام دا .دوای ئەوە لەساڵی  1984یەکەم
بەرهەمی هونەریم پێشکەش کرد کە شانۆیی (ماف نافەوتی) بوو
لەسەر هۆڵی شانۆی پەیمانگای هونەرە جوانەکان نمایش کرا بۆ ماوەی
چوار رۆژ لەم بەرهەمەدا وەک ئەکتەر و یاریدەری دەرهێنەر بەشداریم
کردبوو .ساڵی  1986شانۆیی (ئەحە شێت) مان پێشکەش کرد ،نواندن و
دەرهێنانی خۆم بوو ،شانۆیی (تاوانێکی ناڕەوا) نوسین و دەرهێنانی خۆم
بوو ساڵی  1987لە سەر هۆڵی فاڕابی نمایش کرا ماوەی یەک مانگ
ساڵی  1988شانۆیی (نالەی حەسەن زیرەک) مان لەسەر هەمان هۆڵ
ماوەی سی و سێ رۆژ نمایش کرد نوسین و درەهێنانی خۆم بوو ،بەاڵم
بە داخەوە ئەکتەرێک بە ناوی عەتا ئەنوەر لەم شانۆگەریەدا کۆچی دوایی
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کرد لە سەر شانۆ ،لە شانۆیی (خێو) وەک ئەکتەر کارم کردوە لە دوای
کۆڕەو ساڵی  1991لە سەر هۆڵی شانۆی ئامادەیی کوڕان شانۆیی
(هەوێنی راپەرین) مان نمایش کرد نوسین و دەرهێنانی خۆم بوو ،ساڵی
 1992شانۆیی (تەمەڵ ئەحمەد) م لەسەر شانۆی هۆڵی ئامادەیی
سلێمانی بۆ ماوەی چل و پێنج رۆژ نمایش کرا ،نوسین و دەرهێنانی خۆم
بـوو وە وەک ئەکتەریش رۆڵم بینی پاش ساڵێک یەکەم بەرنامەی هەمە
رەنگی تەلەفیزێۆنیم دامەزراند لە کەناڵی سۆسیالست بە ناوی
بەرنامەی (زەنگ) وە لە ئامادەو پێشکەش کردنی خۆم بوو .ئەم بەرنامەیە
تا ساڵی  1999بەردەوام بوو ماوەی ئەم شەش ساڵە لەم بەرنامەیەدا
زیاتر لە سێسەد کاری کارتێرمان لە ئەلقەکانی ئەم بەرنامەیەدا پێشکەش
کرد کە هەمووی لە نوسین و نواندنی خۆم و چەن هونەرمەندێکی تر بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە304 :

بەدرخان ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261707114190
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە305 :

بەدیع باباجان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001112104133235
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بەدیع باباجان ،ناوی تەواوی بەدیع حسێن باباجانە ،ساڵی  1923لەشاری
کەرکوک لەدایک بووە ،بۆخوێندن چۆتە سلێمانی و لەماڵی ئامۆزاکانی
نیشتەجێ بووە ،خوێندنی سەرەتایی لەشاری سلێمانی تەواوکردووە،
پاشان گەڕاوەتەوە کەرکوک و قۆناغی ناوەندی لەوێ تەواوکردووە.
بەدیع باباجان ساڵی  1945چۆتە پەیمانگای هونەرەجوانەکانی بەغدا،
ئەگەرچی ئارەزووی ئەوەی هەبووە لەبەشی مۆسیقای ڕۆژئاوایی
وەربگیرێت ،بەاڵم بەبیانوی ئەوەی نەیزانیوە نۆتە بنوسێت لەو بەشە
وەرنەگیراوە ،بۆیە ناچار چۆتە بەشی وێنەکێشان و ساڵی 1950
سەرکەوتوانە پەیمانگای هونەرەجوانەکانی بەغدای تەواوکردووە.
بەدیع باباجان وەک فەرمانبەرێکی هونەری لەبەڕێوەبەرایەتی مەساحەی
گشتی لەبەغدا دامەزراوە ،لەبەر لێهاتوویی ساڵی  1973بەمامۆستای
بەشی خۆشنوسی و زەخرەفە لەپەیمانگای هونەرەجوانەکانی بەغدا
دامەزراوە و ماوەی چوار ساڵ بەردەوام بووە.
بەدیع باباجان بۆپەیداکردنی بژێوی ژیان ،لەشەقامی ڕەشیدی شاری
بەغدا لەگەڵ خۆشنوسێکی دیکە بەناوی مەهدی جبوری
نوسینگەیەکییان بەناوی (الخگ العربی) داناوە.
بەدیع باباجان ساڵی  1949 – 1939وەک یەکەم هەنگاو هێڵکاری و
وێنەی گۆڤاری گەالوێژی کێشاوە و ساڵی  1949 – 1948لەگۆڤاری نزاردا
بەهەمان شێوە دەستێکی بااڵی هەبووە.
بەدیع باباجانی نیگارکێش ساڵی  1970نەخشەی دروشمی یەکێتی
نوسەرانی کورد و ،وێنەی بەرگی چەندین پەرتوکی کێشاوە ،لەوانە:
أغانی کوردستان ،پەرتوکی مارف خەزنەدار ساڵی  ،1972شاهیدانی
قەاڵی دم دم ،کە کۆمەڵە چیرۆکێکی مستەفا ساڵح کەریمە ،دیوانی
بێخود و دیوانی سەاڵم و وێنەکانی پەرتووکی کوردی " ئەلف و بێ ی
نوێ " و لەخۆشنوسیشدا دەستێکی بااڵی هەبووە و چەند پەرتوکێکی
بەشێوەیەکی قەشەنگ و بە خەتێکی خۆش نوسیووە .
بەدیع باباجان ڕۆژی  15ی تشرینی دووەمی ساڵی  1996بۆدواجار
ماڵئاوایی لەژیان کردووە و لەشاری بەغدا بەخاک سپێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

خۆشنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:

🔥کەرکوک

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە306 :

بەدیعە دارتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021019081488
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لە ساڵی  1946لە دایکبووە ،دەرچووی ئەکادیمای پەیمانگای هونەرە
جوانەکانی بەغدای بەشی شانۆی ساڵی 1973-1972یە ،ماوەی 23
ساڵ لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شاری سلێمانی مامۆستا بووە
لەو ماوەیەدا  14ساڵ سەرۆکی بەشی شانۆی هەمان پەیمانگا بووە ،لە
ساڵی 2003ەوە لە بەشی سەرپەرشتیاری پەروەردە کار دەکات.
بەشداریی ژمارەیەکی زۆری شانۆیی و کاری نواندن کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە307 :

بەربانگ
http://www.kurdipedia.org/?q=201006021714394355
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە308 :

بەردان مێردینی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001260905543331
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گورانبێژی کوری باکور لە روژی  1978/5/11لە شاری دیاربەکر لە دایک
بووە ،ئێستا لە کەنالی تەلەڤزیونی تەرەتە شەش بەرنامەیەک بە ناوی
گولفروش پێشکێش دەکات لە گەل هاندان چەلیک کە بەرنامەیەکی
کومەلی روژانەیە،
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (بەردان مێردینی) لە22:37:28 2010-12-20 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە309 :

بەرزان زاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101210172810012
پەیکەرتاشە ،نێوبراو پەیکەری مەولەویی لە هەڵەبجە دروستکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە310 :

بەرهەم تەیب حەمە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201002132328003460
هونەرمەند لەساڵی  1991لەشاری سلێمانی لەدایک بووەو ساڵی  2000پەیمانگای
هونەرەجوانەکانی ئەم شارەی تەواو کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە311 :

بەرهەم حاجۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150809054123125090
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە312 :

بەرهەم حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=200911152336492607
گۆرانیبێژە ،لەدایکبووی ساڵی  1964لە شاری سلێمانی لە گەڕەکی
دەرگەزین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە313 :

بەرهەم مانو بەرزنجی

237

http://www.kurdipedia.org/?q=2013120121205387514
https://www.facebook.com/barham.manu.barzaingi
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە314 :

بەروێز زەبیحی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908122416126162
لەساڵی  1962لە شاری بۆکان لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە315 :

بەسۆز جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060909490760241
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە316 :

بەشدار سەید قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109154602173
بەشدار قادر ساڵح لەشاری هەولێر  1979-03-09لەدایکبووە و تا پۆلی
سێیەمی ناوەندی خوێندووە .هاندەری گەورەی باوکی بووە ،کاک سەید
قادر کەخاوەنی وێنەگای بەشدارە لە هەولێر .لەساڵی 1995
دەستیکردووە بە کاری هونەری و لەم پێشانگایانەدا بەشداریکردووە:
یەکەم پێشانگا  1996-06-19لەگەلەری میدیا لەشاری هەولێر
بەبەشداری  30هونەرمەندی وێنەگری فۆتۆگرافی .ئەم پیشانگایەلەالیەن
یەکێتی وێنەگرانی کوردستان کرابۆوە .لەدواڕۆژی پێشانگاکەهەر لەالیەن
یەکێتی وێنەگرانی کوردستان خەاڵت کران.
ساڵی  1998توانی بەهاوکاری بەڕێز بەکر نەبی لەپیشانگای دووەم
بەشداری بکات.
هەر لەهەمان ساڵ  1998توانی یەکەم پێشانگەی تایبەتی خۆی
بکاتەوەلەژێر ناوی " چاوەکانم سروودی واڵی بەفرن " کەچوار رۆژ
بەردەوام بوو لەگەلەری میدیا  -هەولێر ،بەهاوکاری یەکێتی قوتابیانی
کوردستان.
ساڵی  1999لەگەڵ بەڕێز کاک بەکر پێشانگایەکی تری کردەوەلەسۆران.
هەر لەساڵی  1999دوو پیشانگای تایبەتی خۆی لەگەلەری میدیا-هەولێر
کردەوە.
ساڵی  2000چوارەم پیشانگای تایبەتی خۆی کردەوەلەکۆلیژی ماف
بەیارمەتی یەکێتی قوتابیانی کوردستان لەژێر ناوی " جوانی سروشت
لەچاوی کامیرادا " وەدوو رۆژ بەردەوام بوو.
ساڵی  2001بەبۆنەی یادی هەڵەبجەی شەهید وێنەکانی نمایش کران
لەژێر دەوری قەاڵی هەولێر.
ساڵی  2003پێشانگای چوارەمی لەشاری مانهایمی ئەڵمانیا لەهۆڵی
ئابند ئەکادێمی کردەوە.
ساڵی  2004-06-02لەشاری سخیدام  -رۆتەردام لەهۆڵەندا پێنجەم
پیشانگای خۆی کردەوەکە 6هەفتەبەردەوام بوو ،لەهۆڵی کتێبخانەی
گشتی ئەم شارەدا و لەژێر ناوی " بەهەشتێکی دزراو".
وەک یەکەم کوردی فۆتۆگرافەر بەشداری لە پێشانگای نێودەوڵەتی
فرانکفۆرتدا کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی بەشدار نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە317 :

بەشدار نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806164021125066
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە318 :

بەفرین حوجەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113015492074064
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە319 :
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بەفرین حەمەرەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806163352125065
بەفرین حەمەرەشید لە دایک بوی شاری سلێمانیە .پانزە ساڵ ژیان لە
لەندەن بەسەردەبات بەفرین خوێندنی هونەری ئەکادیمی لە لەندەن
خوێندوە پاشان دەگەرێتەوە شاری سلێمانی ئێستاش بەردەوامی هەیە
لەسەر کارە هونەریەکانی و لە یەکێک لە خوێندنگاکانی شاری سلێمانی
وانەی هونەری دە ڵێتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە320 :

بەلقیس
http://www.kurdipedia.org/?q=200912072042272902
لەساڵی  1953لەدایکبووە و بەشێکی زۆری تەمەنی لەبەغدا بەڕێکردووە
و بەغدا بووە شوێنی هونەرکردنی ،لەساڵی  2002گەڕاوەتەوە کوردستان
و ئێستا لەشاری هەولێر نیشتەجێیە و لەکۆلیژی هونەرەجوانەکان وانە
دەڵێتەوە.
لەساڵی  1965یەکەم گۆرانی لەئاوازی محەمەد قەدری و تێکستی
فۆلکلۆر ،لە رادیۆی بەغدا تۆمار کرد ،بەناوی (وەرە بابڕۆین) ،کە تەمەنی
ئەو یانزە ساڵ بوو و ئێستاش خاوەن هەشتا و سێ گۆرانیی تۆمارکراوە
دوای چەند ساڵێک دابڕان ،بەدووبارەکردنەوەی گۆرانی (وەرە بابڕۆین)
دەستی بەگۆرانی گوتن کردۆتەوە.
رۆژی  2013-09-24لە هەولێر کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :زانا دڵشاد دزەیی  -ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

(ئەکادیمی)

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

241

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە321 :

بەناز شێرزاد سەرسپی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806202914125071
لە شاری هەولێر لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە322 :

بەندان عەتا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473679
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە323 :

بەنگین ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231443074850
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە324 :

بەنەفشە جەهانگیری
http://www.kurdipedia.org/?q=200904082223251708
ساڵی  1978لە شاری تاران لە دایک بووە .بەکالۆریۆسی شێوەکاری لە
کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی تاران و هەروەها ماستەری شێوەکاری
لە کۆلێژی هونەر لە زانکۆی پەروەردەی وانە گوتنەوە تاران وەرگرتووە .جگە
لە هونەری شێوەکاری شارەزایی لە بواری هونەرەکانی فۆتۆگرافی و
دیزایندا هەیە و ئەندامی کارای ئەنجومەنی هونەرمەندانی شێوەکار و
هەروەها ئەندامی ناوەندی گەشەپێدانی هونەرگەلی شێوەکاری ئێرانە.
جەهانگیری یەکەمین پێشانگای تاکەسی خۆی لە ساڵی  1999لە
گەلێری ئەفرەندی شاری تاران کردەوە و تا ئێستا  12پێشانگای
هاوبەشی شێوەکاری لە فیستیڤاڵ و بەیناڵە جۆراوجۆرەکانی ئێران لە
شاری تاران کردۆتەوە ،لەوانە :پێشانگای نێودەوڵەتی دیزاینی هاوچەرخ،
پێشانگای هاوبەشی ئەنجومەنی هونەرمەندانی شێوەکاری ئێران،
پێشانگای بەیناڵی شەشەمی شێوەکاری ئێران ،پێشانگای هونەری
مەعنەوی ،پێشانگای گروپی تایبەت بە روخسار لە الیەن ئەنجومەنی
هونەرمەندانی شێوەکاری ئێران ،فیستیڤاڵی دیزاینیهاوچەرخی ئێران،
پێشانگای گەورەی هونەرگەلی شێوەکاری و چەندین پێشانگای
هاوبەشی دیکە.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە325 :

بەهادور موڕادخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010720043163693
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هونەرمەندی گۆرانبێژە ،خەڵکی پارێزگای ئیالمی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
بەپرسی ئەنجومەنی میوزیکی پارێزگای ئیالمی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
ئیالم
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە326 :

بەهادین
http://www.kurdipedia.org/?q=20141209220712118236
محەمەد بەهادین لەساڵی  1970لە سلێمانی لەدایکبووە.
بەهادینی هونەرمەند کە ساڵگارێکی درێژە لە شاری مانهایمی واڵتی
ئەڵمانیا دەژی و خاوەنی گەلەری ئاڤێستایە ،یەکێکە لەو هونەرمەندە
تایبەت و ناوازانەی کورد کە خاوەن چاالکی و کاراییەکی زۆری کارکردن و
بەخششی هونەریانەیە .ئەو لەدوا وەرگرتنی خەاڵتی (ڕەنگ و ووشە)
ساڵی ( )2013لە زانکۆی شاری ئەلمینیای واڵتی میسر لەسەر کارە
هونەریە ستونیە گەورەکانی ،کە یەکێک لەو کارانە ئێستا لەمۆزەی ئەو
شارەدا کڕڕاوە و دانراوە .ساڵی پار( )2014ڕێزەیەک نمایشی تایبەتی بۆ
ئەم کارە هونەریانەی ،لەسەر خواست و بانگهێشتی کۆمەڵێ گەلەری و
دامەزراوەی هونەریی لەچەند واڵتێکی جیاجیا ئەنجامدا .دوا ڕێزەی ئەم
نمایشانە ،بە بەشداریکردن لە یەکەمین بیەنالەی مالیزیا کۆتایی هات کە
بەڕێکخستنی کۆمەڵەی هونەری مالیزیی و لەژێر دروشمی (ڕاگواستن
) ،Migrationلە ڕێکەوتی ( 12بۆ  )2014/10/21لەشاری کوااللمبور
بەڕێوەچوو .بەهادین لەو نمایشەدا چەند کارێکی بۆ کارەساتی کۆبانێ
ئەنجامداوە و بەرجەستەکردوە ،بە ناونیشانی (بۆ هەناسەی گەرمی
دایکان ،و شانازی باوکان لە کۆبانی) .لە لفلێتی بیەنالەکەدا دەربارەی
هونەرمەند وەها نوسراوە:
"بەهادین کە لەساڵی 1995وە لە شاری مانهایم کاردەکات و دەژی ،لە
بواری فەلسەفە و مێژوی هونەر لە زانکۆی هایدلبێرگ خوێندویەتی .ئەو
لە زۆرێک لە واڵتانی جیهان نمایشی هونەری کردوە ،لە دوا نمایشە
هونەریەکانیدا ،کە ئاراستەکردنەوەیەکی بەردەوامی کارە هونەریە خاوەن
پانتاییە ستونیە گەورەکانیەتی ،و زاددەی سەرو وەختێکی کارای
کارکردنی هونەرییانەی ئەون ،ئەم کارانە ئاوڕدانەوەیەکی گوزارشتگەرای
وەهان ،کە خۆ لە قوڵ ڕۆچونێکی واتایی دەپارێزن ،پڕۆسێسی ئەم
نیگارکێشانە بابەتێکی دیاریکراوە ،کە خودی کەسایەتی و میزاجی
هونەرمەندن ،نائومێدی و گەشبینی لەم کارانەدا بە ڕاستەوخۆییەکی
مۆتیڤ ئاسا و بەبێ هیچ گۆڕانکاری و پەرتبونێک خۆ ئاراستەدەکەن.
کارەکانی بەهادین لەوەدا لەیەکتر نزیکن ،کە هەڵگری واڕسکەبونێکی

244

پێکهاتەین بە هاوشانیی چەند فۆڕمێک ،ئەم فۆڕمانە دەرئەنجامی
داکەوتەیەکی شێوەکاریانە نین هێندەی دەرهاویشتەی خودی ژیانن ،و
پێویستیان بە بونیادێکی کۆمەاڵیەتیە تا گەشەیەکی کامڵیان پێ
ببەخشێت ،ئەم کارانە هاوارێکن لەپێناو مرۆڤایەتیدا ،بەتایبەت لەم کاتەدا
کە هەرچی زیاتر بەرەو نامرۆڤایەتی بونێکی وەها چوە ،کە تەنها بە
ژیاندنەوەیەکی ئاکاریی و لێبوردەیی ،مرۆڤ دەتوانێت شکۆی خۆی تیا
بدۆزێتەوە".
دوابەدوای فرەیی ئەم چاالکی و بەخششە هونەرییانەی هونەرمەند،
وێڕای ئەوەی خاوەنی گەلەریە تایبەتەکەی خۆیەتی (گەلەری ئاڤێستا)،
کە خەاڵتێکی هونەریی بۆ داناوە و هەر سێ ساڵ جارێک بە
هونەرمەندێکی کورد دەبەخشرێت لە بواری شێوەکاریدا .هاوکات
بەڕێوەبەری الیەنی کلتوریی بانکی) (Bank Commerzیە لەشاری
مانهایم( ،کە ئەم بانکە خاوەنی پێگە و ناوبانگی تایبەتی خۆیەتی و لقی
لەهەموو شارەکانی ئەڵمانیادا هەیە).
بەرەنجامی کارایی کارکردنی هونەرییانەی هونەرمەند ،و فرەیی لە
بەخشش و ئاستی کارکردنە هونەریەکانیدا ،بە ڕێکەوتی ڕۆژی پێنجی
کانونی یەکەمی ساڵی  ،2014نامەی بانگێشتی بۆ بەشداریکردن لە
خولی دەیەمی بیەنالەی فلۆڕەنسادا بۆ هاتوە ،بە ناوی خۆی
گەلەرییەکەیەوە( ،بەهادین ئاڤێستا) ،- Bahaiden Avestaکە لەالیەن
لیژنەیەکی پسپۆڕی هونەریی نێودەوڵەتییەوە ،هەڵبژاردن بۆ کەسایەتی
هونەریی هونەرمەندانی بەشداربو لە هەموو الیەکی جیهانەوە کراوە.
بەڕێکەوتیش بیەنالەی ئەمساڵی فلۆڕەنسا ،کە لەنێوان ( 17تا
 )2015/10/25بەڕێوە دەچێت ،هاوکاتی یادی سەدوپەنجا ساڵ لە
پایتەختبونی فلۆڕەنسایە بۆ واڵتی ئیتالیا ،و هەرچۆن هاوکاتیشە لەتەک
پیشانگەی گەورەی نێودەوڵەتی ) (EXPOکە پیشانگەیەکە لەسەدەی
نۆزدەوە بە بەردەوامی ،هەر پێنج ساڵ جارێک لە واڵتێک دەکرێتەوە و
ئەمساڵ لە شاری میالنۆی ئیتالیا دەبێت .لە بیەنالەکەدا خەاڵتی
)(Lorenzo il Magnificoدەدرێت کە بەناوی کەسایەتی بەناوبانگی
ڕێنیسانسی ئیتالی (لۆرینزۆ میدیتچی)یەوە یە.
دواجار ماوەتەوە بڵێین جێی شانازیە کە هونەرمەند بەهادین وەک
هونەرمەندێکی کوردی باشوری کوردستان ،هەڵبژێرراوە بۆ
بەشداریکردنێکی هونەریی لەسەر ئاستێکی وەها بااڵ ،بەهیوای
بەدیهێنانی بەرەنجامی هونەریی زیاتر ،دەستخۆشی و پیرۆزبایی بۆ
بەهادینی هونەرمەند.
.
.
سەرچاوە :وەهبی رەسوڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە327 :

بەهادین عەبدوڵاڵ ئیبراهیم  -بەهادینی حەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009220938299587
لە ساڵی  1953لە گەڕەکی کانیسکانی شاری سلێمانی لە دایک بووەو
لە ساڵی  1980بۆتە پێشمەرگەو لەنێوان ساڵەکانی  1982بۆ 1986
لێپرسراوی مەکتەبی سەربازی ی.ن.ک بووەو لە  1993شدا لێپرسراوی
ئیدارەی مەکتەبی سیاسی لەئەستۆبووه.
لەبواری هونەریشدا خزمەتێکی بەرچاوی کردووەو دامەزرێنەری
بەرنامەکانی کەشکۆڵو رەنگاڵە بووەو خاوەنی چەندین کاری هونەرییە لە
بواری کۆمیدیو زنجیرە دراماکان .ناوبراو لە  2010/9/21بە هۆی
نەخۆشییەوە کۆچی دواییکرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە328 :

بەهار ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806165712125069
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە329 :

بەهار مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150111010304118723
ڕۆژنامەنوس و دەرهێنەر
دەرچووی "کۆلیژی زانستە مرۆییەکان /ڕاگەیاندن"ە ،چەندین ساڵ
ڕۆژنامەوانێکی بەتواناو دواتر دەرهێنەری فیلمی دیکیۆمێنتەری بوو.
سەرچاوە  :هۆزانەوان ئەحمەد رەزا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
دەرهێنەر
👩خانمان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە330 :

بەهجەت یەحیا
http://www.kurdipedia.org/?q=200908051535531925
گۆرانیبێژە ،لە دایکبووی شاری سلێمانیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە331 :
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بەهرۆز خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150806202526125070
لەساڵی  1984لە سلێمانی لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە332 :

بەهرە مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062022553978298
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە333 :

بەهزاد تارا
http://www.kurdipedia.org/?q=201001221343233311
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لەساڵی  1962لەشاری سنە لەکوردستانی رۆژهەاڵت لەدایکبووە،
خاوەنی بڕوانامەی دبلۆمە لەبواری ئابوریناسیداو تائێستا  10پیشانگای
کردووەتەوە.
ئەندامی ئەنجومەنی نەقاشانی تارانەو لەرۆژنامەی سیروان -دا چەندین
کاریکاتێری باڵوکردووەتەوەو بەشداری چەندین فێستیڤاڵی نێونەتەوەیی
کردووەو چەندین بڕوانامەی رێزلێنانی وەرگرتووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە334 :

بەهمەن شەهبازی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271435191452
بەهمەن شەهبازی ساڵی  1980لە شاری مەریوان لە دایک بووە .ماوەی چەندین ساڵە کە
خەریکی کاری وێنگەرییە و لە زۆربەی شار و گوندەکانی کوردستان بە تایبەت دەرووبەری شاری
مەریوان و ناوچەی بێوێنەی هەورامان بە شێوەیەکی بەردەوام کاری وێنگەری کردووە و ئێستا
ئەندامی لێژنەی دامەزراندن و هەروەها سەرۆکی لێژنەی بەڕپرسایەتی ئەنجومەنی وێنەگرانی
شاری مەریوانە.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە335 :

بەهمەن قوبادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052411593158174
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یەکێک لە رووخسارە ناسراوەکانی بواری فیلم و دەرهێنانی کوردە .ئەو لە
هاوینی ساڵی 1348ی هەتاوی لە شاری بانە لە دایکبووە .تاکوو 12
سااڵنە لە بانە ژیاوە و پاشان لەگەڵ بنەماڵەکەی باریان کردووە بۆ شاری
سنە.
تاکوو خوێندنی ناوەندی لە سنە بووە و پاشان لە ساڵێ 1371ی هەتاوی
بۆ درێژەی خوێندن لە زانستگە چووەتە تاران و لە بواری سینمادا لە
زانستگەی دەنگ و رەنگ خوێندنی درێژە پێ داوە.
بەهمەن قوبادی بە فیلمی "ژیان لە نێو مژدا" خۆی زیاتر بە جیهانی
سینما بەتایبەتی جیهانی دەرەوە ناساند و خەاڵتی زۆری بۆ ئەم فیلەمی
وەرگرت .هەروەها ناوبراو بە دروست کردنی فیلمی درێژی "ساتێک بۆ
مەستی ئەسپەکان" خۆی گەیاندە ریزی ناوبانگرتین دەرهێنەرەکانی
جیهان .ئەم فیلمەش یەکەم فیلمی سینمایی دیکۆمێنتێری یە لە مێژووی
سینمای ئێراندا.
دووهەمین فیلمی سینمایی و درێژی بەهمەن قوبادی "گۆرانییەکانی
واڵتی دایکم"ە ،دواتر فیلمی " کیسەڵەکانیش دەتوانن بفڕن" سێهەم
فیلمی خۆی تۆمار کرد.
بەهمەن قوبادی خاوەنی چەندین خەاڵتی نێونەتەوەییە لەوانە خەاڵتی
کان لە فەرانسە.
بێجگە لە هونەری سینما بەهمەن قوبادی وێنەگریشی وەک پیشە
خوێندووە و شارەزاییەکی زۆری لەم بوارەشدا هەیە.
بەشداری کردن وەک بڕیاردەر لە دیواندا
............................................
1.فستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی کان ،دابەش کردنی خەاڵتی کامێرای
زێڕین 1381 ،هەتاوی
2.فستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی رۆتردام ،هولەند 6 ،تاکوو 17
رێبەندانی  1384هەتاوی
3.فستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی جونجو ،کورە باشووری 6 ،تا 16
بانەمەڕی  1385هەتاوی
4.فستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی ڤیالدوکەنده ،پورتغاڵ 12 ،تا 20
پوشپەڕ 1385
5.بەڕێوەبەر و بەرپرسی کۆڕی دیوانی باڵو بوونەوەی پێشبڕکێی
فستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی ئانونی مال 23 ،تاکوو  28گەالوێژی 1385
هەتاوی
6.فستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی سائوپائولو ،لە مانگی خەزەڵوەری
ساڵی  1385هەتاوی.
فیلمناسی بەهمەن قوبادی:
فیلمشناسی
فیلمی سینمایی درێژ:
نیوەمانگ
کیسەڵەکانیش دەتوانن بفڕن
گۆرانییەکانی واڵتی دایکم
کاتێک بۆ سەرخۆشی ئەسپەکان
کورتە فیلم:
دف
آن مرد آمد (ئەو پیاوە دێ)
جنگ تمام شد (شەڕ تەواو بوو)
باز باران با ترانە (دوبارە باران لەگەڵ گۆرانی)
دنگ
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سهمیە دفتر (بەشی دەفتەر)
ماهی خدا (ماسی خودا)
مثل مادر (وەک دایک)
مهمانی (میوانی)
زندگی در مە (ژیان لە نێو تەم و مژدا)
نغمەهای دختران دشت (سۆزەکانی کچی دەشت)
وظیفە م حسینی (ئەرکەکانی م .حەسەن)
سربازی بە نام امین (سەربازێک بە ناوی ئەمین)
پانتول
کبوتر نادر پرید (کۆترەکەی نادر فڕی)
باجە تلفن (کیوسکی تەلەفوون)
بالکن (باڵکۆن ،بەرهێوان)
ز مثل زندگی (ژێ وەک ژیان)
گل باجی (گوڵ باجی)
از زاویە دیگر (شاییەکی تر )
سرتراش خانە (سەرتاشەکەی ماڵ)
هفدە تمام (هەڤدەی تەواو)
تێبینی :لەبەر ئەوە زۆربەی بەرهەمەکانی بەهمەن قوبادی بەتایبەتی
بەرهەمە کورتەکانی لە ئێراندا ساز کردووە ،ناوەکانیانی بە فارسی لێ
ناون.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (بەهمەن قوبادی) لە11:54:12 2011-5-24 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (بەهمەن قوبادی) لە16:38:15 2011-5-24 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە336 :

بەڕێز حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911141016592539
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە337 :

بەکر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200904281254511735
لەساڵی 1976وە لەگەڵ هونەری نواندندا دەژی ،سەرەتا بە کاری
شانۆیی هاتۆتە دنیای هونەرەوەو لەو ئەزموونانەی کە هەیبووە زیاتر
کۆمبارس بووە شانۆیی "ئابلۆقە " سەرەتای کارەکانی بووە کە
لەدەرهینَانی غازی بامەڕنی بووە ،ئەندامی تیپی نواندنی سلێمانی
بووەو پاشان بەشداری شانۆیی)کەللەسەر (ی کردووە.
لەساڵی  1989لەمیهرەجانی سەرتاسەری عێراق دا توانی خەاڵتی
یەکەم لە دەرهێنانی شانۆگەری" قەرەج"دا وەربگرێت.
سالێ  1996رووی کردۆتە ئەوروپاو لە واڵتی ئەڵمانیا نیشتەجێ بووەو
لەوێ شانۆیی)لەچاوەروانی شەمدا(ی پێشکەش کردووە کە
لەئامادەکردنو دەرهێنانی خۆی بووە.
سەرچاوە :هەرێز جەمال  -ماڵپەڕی چاودێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە338 :
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بەکر عەلی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161517453964
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە339 :

بەکر فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021409063934357
هونەرمەند و کامێرامان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە340 :

بەکر لەگزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033021365185068
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە341 :

بەکر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241507094898
لە ساڵی ( )1965لە شاری سلێمانی لە دایک بووە و لەکۆتایی سااڵنی
هەشتاکاندا دەستی کردووە بەکاری هونەری نواندن ،بەشداریی لە
چەندیین زنجیرە دراما و بەرهەمی شانۆیی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە342 :

بەکر مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=201004191337184165
دەرهێنەری سینەمایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە343 :

بەیان بابان
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903151037421657
لەساڵی  1957لەدایکبووە .
دەرچووی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی بەغدایە لە . 1978
خاوەنی نۆ پێشانگایە لە کوردستان و لە قاهیرە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە344 :

بەیان زەریفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111815454010782
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە345 :

بەیان ستار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071111453971972
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە346 :

بەیان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021025251490
لەدایکبووی ساڵی 1988ی شاری سلێمانییە ،قوتابیی پەیمانگای هونەرە
جوانەکانی سلێمانییە بەشی شانۆ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە347 :

بەیان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701044645124666
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە348 :

بەیان مانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112820564010933
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سەرۆکی بەشی شێوەکاری لەکۆلێژی هونەری زانکۆی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە349 :

بەیتوڵاڵ گیونەر  -بەیتۆجان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062911274176837
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە350 :

بەیتۆ جان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901280835011196
بەپێی ئەو تۆمارەی لە سەردەمی تورکەکان هەبووە لەساڵی  1955لە
باکووری کوردستان لە دایکبووە ،بەیتۆ لە بنەماڵیەکی (شێخ)دا پەروەردە
بووە ،باوکی ناوی (شێخ زادەیە) و لە سەردەمی کۆندا توشی کێشە بووە
لەگەڵ دەوڵەتی عوسمانی و داوای مافی کوردانیان کردوە بۆیە
لەسێدارەیان داوە .لە نەورۆزی  1986بەهۆی ئەوەی بەکوردی گۆرانی
دەڵێت نزیکەی  6ساڵ زیندانی دەکرێت .پاش ئازادبوونی ئاوارەی
هەندەران دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە351 :

بەیرون سەنگاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015042412592785158
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە352 :

پرشنگ توانا
http://www.kurdipedia.org/?q=200903082207031608
لە زمانی خۆیەوە:
خەڵکی شاری سلێمانی و لە کوردستان مامۆستای قوتابخانەی
سەرەتایی بووم لێرەش لەوواڵتی سوید پەرستیاری دانم تەواو کردووە و
ئێستاش قوتابی زانکۆی ئۆپساالم بەشی دەرمانسازی ،جگە لەکاری
هونەری سکرتێری فیدراسیۆنی کۆمەڵە کوردستانیەکانم لە سوید.
یەکەم ئەلبومم لەساڵی  1999بە ناوی دەردی ئەوین باڵوکردەوە ،کە لە
شەش تراک پێکهاتبوو،کەهۆنراوەکان دوانیان فۆلکلۆر وسێ هۆنراوەی
هاوسەرەکەم (قادر توانا) یەکێکیشیان وەرگیراو بوو ،وە ئاوازو
دابەشکردنی موزیکی (دیدەن توانا)ی کوڕم .وە ئەلبومی دوهەمیشم لە
 2008باڵوکرایەوە بەناوی (ژوان) و ئاوازو دا بەشکردنی موزیک لەالیەن
دیدەن توانا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە353 :

پرشنگ وەرزەندگان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050422244878678
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە354 :

پشتیوان حەسەن خاوێی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122114331815000
ساڵی  1976لە شاری سلێمانی لە خێزانێکی کورد پەروەر و هەژار لە
دایک بوە دەرچوی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شاری سلێمانیەساڵی
خۆێندنی  998 1997بەپلەی ئیمتیاز لەبەشی شانۆ و دەرهێنان دەرچوە
بـەشداری لە چەندەها کاری شانۆیی کردوە چ بەنواندن چ بەدەرهێنان.
سەرچاوە :ئاسایش عوسمان دانش  -ماڵپەڕی چرا تیڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە355 :

پشتیوان نوری کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200902211149001372
لە زمانی خۆیەوە:
ناوم (پشتیوان نوری کریم)ە لەدایک بوی ( )1977لەشاری سلێمانی گەڕەکی (چوارباخ) لەساڵی
( )1993ژیانی هۆنەریم لە پەیمانگای هونەرەجوانە کانی سلێمانی بەشی شانۆ دەست پێ کرد،
بەشداریم لەچەندین شانۆ گەریدا کردووە لەسنوری پەیمانگادا لەساڵی( )1998بەگلەی نایاب
پەیمانگام تەواو کردووه .لەدوای پەیمانگاش بەشداریم لەچەندین شانۆگەری کەدا کردووەو
لەهەردوو بەشی درامای (گەردەلوول) بەشداریم کردووە بە رۆڵی (رزگار) ...وەئێستا خاوەنی
خێزانێکی خنیالنەم هاوسەرەکەم بە ناوی (هەواڵ) کە خۆشبەختانە ئەکتەرێکی سەرکەوتوو.ە وە
کچێکمان هەیە بەناوی (کانی) وە کارمەندم لە (کۆمپانیای ئاسیا سێل).
سەرچاوە :مەکۆمانی سەرقەاڵ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە356 :

پشتیوان نەوڕۆڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052613293376493
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە357 :

پشتیوان کەالری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140520080725100561
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە358 :

پشکۆ عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150415013318120893
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە359 :

پشکۆ محەمەد رۆستەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112613063610879
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە360 :

پشکۆ ناکام
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032346342393
شانۆکار و رۆژنامەنووس ،نێوبراو یەکەم بێژەری رادیۆی یەکێتی بوو لە
شاخ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

راگەیاندکار
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە361 :

پووران درەخشەندە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124105027464
ساڵی  1951لەشاری کرماشان هاتۆتە دنیا .وەکو یەکەمین ژنە
دەرهێنەری ئێران ساڵی  1986یەکەم فیلمی سینەمایی خۆی بەناوی
"رابته" دروست کرد و خۆی بەجیهانی سینەما ناساند .تا ئێستا  8فیلمی
سینەمایی ساز کردووە ،کەبریتین لە" :رابته" واتەپەیوەندی" ،پرندەکوچک
خوشبختی" واتەمەلی چکۆلەی بەختەوەری" ،عبور از غبار" واتەتێپەڕین
لەغوبار" ،زمان از دست رفتە" واتە کاتی لەدەستچوو" ،عشق بدون مرز"
واتە ئەوینی بێ سنوور" ،شمعی در باد" واتە مۆمێکی بەر با" ،رویای
خیس" واتە خەنی خووساو و "بچەهای ابدی" واتە مندااڵنی ئەبەدی .
فیلمی "بچەهای ابدی" واتە "مندااڵنی ئەبەدی" هەشتەمین بەرهەمی
بڵیندی سینەمایی پووران درەخشەندە فیلمێکی رەنگییە و ماوەکەی 118
خولەکە .ئەم فیلمە بەرهەمی ساڵی 2006ی ئێرانە و نووسەری
سیناریۆ ،دەرهێنەر و بەرهەمهێنەری پووران درەخشەندەیە .
فیلمی سینەمایی "بچەهای ابدی" ساڵی  2007لەبەشی کێبڕکێی
سینەمای ئێران لە 25مین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی
"فەجر" و لە 21مین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی مندااڵن و
مێرمندااڵنی ئێران لەشاری هەمەدان بەشداری کرد.
جێی وەبیرهێنانەوەیە لە مانگی ئوکتوبری ساڵی  2006لەالیەن
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کوردەکانی کرماشانی دانیشتووی شاری تاران بەبەشداری ژمارەیەکی
زۆر لەهونەرمەندان و هۆگرانی سینەما کۆڕێکی رێزلێنان بۆ خاتوو پووران
درەخشەندە سازکرا کە تیایدا لە سااڵنی کارو خزمەت و تەمەنی
هونەریی ئەم سینەماکارە رێزنرا.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە362 :

پۆشیا کاکل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050213171857196
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە363 :

پیران قادرزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213012729634
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لە زمانی خۆیەوە:
من پیران قادرزاده ،خەڵکی شاری پیرانشارم لە رۆژهەاڵتی کوردستان.
بە هۆی ئەوەی کە لە بنەماڵەکەمان دا ،دایکم و باوکم دەنگخۆشن لە
بواری حەیراندا بە تایبەت مامێکم بەرەحمەت بە زۆر حەیران بێژەکی بە
توانا بووە ،بۆیە هەر لە منداڵییەوە ئارەزووی گۆرانیم هەبووه ،بەاڵم
سەرەتای کارکردنی هونەرییم دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی 1989ز ،ئەوکات
چووبوومە نێو ریزەکانی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران و لە کۆڕی
هونەری حیزب دا ،کارم دەکرد .دەتوانم بڵێم سەرەتای دەست پێکردنی
کاری هونەریم لە ساڵی  1989بوو.
دوای ئەوەی کوردستانم بەجێهێشت و ساڵی 1999ز ،روومکردە واڵتی
نۆروێژ ،زۆر شتی دیکە هەبوون کە دەبوو گرینگیان پێبدەم بۆ دابینکردنی
پێویستییەکانی ژیان و هەروەها فێربوونی زمان و خۆگونجاندن لەو واڵت و
سیستێمە نوێیەدا ،لە الیەکی دیکە دوورکەوتنەوەم لەو هاوڕێیانەی کە
یارمەتیدەرم بوون لە کاری هونەری .دوای ئەوەی کە تا رادەیەک
جێگیربووم و دەستمکردەوە بە کاری هونەری و لە ساڵی 2003ز دا یەکەم
سی دی م بە ناوی شیرینەکەم کە پێکهاتووە لە  8گۆرانی باڵوکردەوه3 ،
ئاواز هی خۆمن ،ئاوازێک هی هونەرمەند فەیزی نەژاد و ئەوانی دیکەش
فۆلکلۆرن ،یەکێک لە گۆرانیەکان کراوە بە کلیپ .هەروەها لەبەشێک لەو
شەو ئاهەنگانەی لە واڵتانی سکاندیناڤی پێکهێنراون بەشداریم کردووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پیرانشار  -خانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە364 :

پێشڕەو حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012622175975349
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
وەرگێڕ
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە365 :

پێشەنگ عەبدولڕەحمان بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713294470118
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە366 :

پێشەوا ئاراس
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215233411759
ساڵی  1987لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،یەکێکە لەو هونەرمەندانەی بێجگە لە ژیانی
خوێندکاری لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان ،بەشداریی چەندین خولی ئەکادیمیی هونەری
شێوەکاریی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە367 :
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پێشەوا چۆمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473680
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە368 :

پێشەوا مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201003291622504075
ەدایکبووی  1981قەاڵدزێدەرچوی بەشی شێوەکاری /لقی وێنەکێشان2006_2005 ،مامۆستای بەشی شێوەکاری پەیمانگای هونەرە جوانەکانی رانیە...کارو چاالکی:-1996پێشانگای تایبەت لە قەاڵدزێ.
-1997پێشانگای تایبەت لە قەاڵدزێ.
-1998پێشانگای تایبەت لە قەاڵدزێ.
-1999پێشانگای تایبەت لە تەقتەق.
-1999پێشانگای تایبەت لە قەاڵدزێ.
-2000پێشانگای هاوبەش لە قەاڵدزێ.
-2002ڤیستیڤاڵی)ی.ه.ک(قەاڵدزێ.
-2004پێشانگای هاوبەش/کولێجی هونەر
-2005پرۆژەی)ئەنفال خۆری رەشپۆش(سلێمانــــــــــی.
-2005پێشانگای هاوبەش بۆیادی ئەنفال لە پارکی ئازادی/سلێمانـــی.
-2005پێشانگای هاوبەشی خوێندکارانی کولێجی هونەر/زانکۆی
سلێمانی.
-2006پێشانگای هاوبەش/ئەمنە سورەکە.
2006پێشانگای هاوبەش/قەاڵدزێ.-2007ڤیستیڤاڵی کولێجی هونەر
-2007پرۆژەی)سەرمەدی(/ئەمنە سورەکە
-2007نمایشی هونەری 36بە درێژایی رێگەی سەرەکی رانیە-قەاڵدزێ.
-2008نمایشێکی هونەری لە گۆرستانی قەاڵدزێ.
-2009بەشداری یەکەم خولی)ئارت گالێری(لە رانیە.
-2011پێشانگای هاوبەشی گروپی دەروازە لە 5ی ئازار.
-2011پێشانگای هاوبەش لە هۆڵی)ی.م.ک(
-2011پێشانگای هاوبەشی سەنتەری میترا /ئەمنە سورەکە
-2011بەشداری دەیەمین خولی سااڵنەی گەلەری دهــــــــــــۆک.
2011نمایشی هونەری کۆنسێپت)رۆژنامە())section 4لەقائممقامیەتی قەاڵدزێ
_2012پێشانگای تایبەتی لە هۆڵی فقی احمد لە قەاڵدزێ
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-2012بەشداری لە پیشانگای گروپی)art one (lلە رانیە...
-2012بیشانکای هاوبەش لە هەولیر
لەکەل کروبیart one
-2012بەشداری لە خولی دوەمی گەلەری هونەر لە سلێمانی لە هۆلی
مۆزەخانەی سلێمانی
-2013بەشداری پێشانگای هاوبەشی هونەرمەندانی قەاڵدزێ لە
رانیە..لە هۆلێ یەکێتی مامۆستایانی کوردستان.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (هەڵۆ حەسەن) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی پێشەوا مەحمود) بۆ کوردیپێدیا لە 2013-03-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە369 :

پەخشان ئەمین کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010080903119873
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە370 :

پەخشان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010921055022118
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە371 :

پەردیس پوور قەهرەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271404111448
ساڵی  1994لە شاری ئیالم لە دایک بووە .خوێندنی سەرەتایی هەر لەم شارە تەواو کردووە و
ئێستا لە پۆلی 2ی ناوەندی قوتابخانەی شەمس لە شاری ئیالم وانە دەخوێنێت .برایەکی چکۆلەی
تەمەن  4ساڵی بە ناوی ئەمیر حوسێن هەیە کە ئەویش لە دوو شانۆگەریدا وەکو ئەکتەر
بەشداری کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
ئیالم
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە372 :

پەرژین ئەوڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112820071974011
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە373 :

پەرستو
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061112422376649
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە374 :

پەرواز حوسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041309211378834
لە پێشبڕکێی عەرەب ئایدڵدا گەییشتە ئاستێکی بەرز.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە375 :

پەروین شازادە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071108099394
یەکێکە لەو هونەرمەندە ئافرەتانەی کە سااڵنێکی زۆرە خزمەت بە بواری
هونەری کوردی دەکات .پەروین لە ساڵی ( )1960لە گەڕەکی
سەرکارێزی شاری سلێمانی چاوی بە ژیان هەڵێناوە ،لە ساڵی ()1974
دوای تەواوکردنی خوێندنی قۆناغی سەرەتایی ،وازی لە خوێندن هێناوە،
لە ساڵی ( )1980یەکەم کاری هونەری لەگەاڵ هونەرمەند (شەوکەت
تۆفیق) کردووە ،بە گۆرانی (هەولێر) چووە ناو جیهانی هونەرەوە ،تائێستا
( )14گۆرانی هەیە ()6یان کلیپکراوە ،خاوەنی سێ منداڵە دوو کچ و
کوڕێک ،لەشاری هەولێر دادەنیشێت ،هاوسەرەکەشی خەڵکی هەولێرە.
سەرچاوە :گەشبین بڵباس  -ماڵپەڕی یەکێتی الوانی دیموکراتی
کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە376 :

پەروەر تاریق
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091217362933
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە377 :

پەرۆش بەهادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810231770153
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە378 :

پەرۆش زمناکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812302573996
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە379 :

پەری زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072210104677077
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ژنە گۆرانیبێژی نابینای بەناوبانگی کوردستانی رۆژهەاڵت (پەری زەنگەنە)،
دەرچووی پەیمانگای بااڵی موزیکی تارانە و ئەندامی ئۆپێرای تارانە،
بەشێوەیەکی ئەکادیمی گۆرانی بە هەردوو زمانی کوردی و فارسی
دەڵێت و سەرنجی ڕەخنەگرانی موزیکی بەالی خۆیدا ڕاکێشاوە.
پەری زەنگەنە لەدایکبووی ساڵی 1969ی شاری کرماشانە ،هەر
لەتەمەنی منداڵییەوە بەهۆی ڕوداوی ئۆتۆمبێلەوە ڕۆشنایی چاوەکانی
لەدەستداوە ،بەاڵم ئەمە نەبۆتە هۆی وازهێنانی لە خزمەتکردن
بەهونەری ئاواز و موزيک ،تائێستا چەندین ئەلبومی گۆرانی لەئێران و
ئەوروپا تۆمارکردووە ،جگە لەوەش خاوەنی ژمارەیەک کتێبی لێکۆڵینەوەیە
دەربارەی هونەری موزیک و گۆرانی ،تائێستا بۆ بەشداریکردن لەچەندین
ئاهەنگ و کۆنسێرتی گۆرانی بۆ واڵتانی جیاجیای جیهان بانگهێشتکراوە.
لەگۆرانییە بەناوبانگەکانی پەری زەنگەنە بریتین لە :لەیلی باوانم،
مەستم ،ئەسمەر ،هاتم بەبۆنەی خاڵت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-07-22 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە380 :

پەنا عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072710440177148
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە381 :

پەیمان بەگۆک
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608400133140
شانۆکار و وێنەگری تەلەفزیۆنی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە382 :

پەیمان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092909325062150
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە383 :

پەیمان عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102311232610204
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە384 :

پەیوەند جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301009412137
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە385 :

تابان یاسین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101210024210009
هونەرمەند تابان پێشترو لەکوردستان لەزنجیرە دراماکانی (نمەخان،
سالوگوڵەکانی پاییز ،گەڕان بەدوای سێبەرەکان)دا بەشداری کردووەو
ئێستاش لەوالتی بەریتانیا لەگەڵ هاوسەرو کچەکەیدا ژیان بەسەردەبات،
لەوێش بەشداری لەچەند کارێکی دیکەی هونەریدا کردووە ،کە
گرنگترینیان فیلمی) (night in Eastonەو فیلمەکە بەزمانی کوردی و
ئینگلیزییە لەدەرهێنانی کین لۆچ-ە کە دەرهێنەرێکی بەناوبانگی
بەریتانییە ،چیرۆکی فیلمەکەش باسی دووسەربازی بەریتانی دەکات
لەناوچەی سەوز لە بەغدا ،تابان رۆڵی پەناهەندەیەک دەبینێت .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە386 :

تارا جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040046122430
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە387 :

تارا خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120810460074227
لەدایکبووی شاری سلێمانیە.دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی
سلێمانیە بەشی پەیکەر سازیە لەساڵی  -.1996 -1995بەشداری
سەرجەم ڤیستڤاڵەکانی پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی کردووە .هەروەها
بەشداری چەندان پێشانگا هاوبەشەکان بووە لەشارەکانی کوردستان.
وەبەشداربوە لە پرۆژەی وێنەکێشانی سەرشەقام لە نەورۆزی2012
بەهاوکاری بەرێوەبەرایەتی هونەری شێوەکاری سلێمانی .هەروەها
خاوەنی کاری چوارپەیکەرە بۆبەرگری کردن لە ژینگە لەپارکی ئازادی
ساڵی  2012بەهاوکاری دەستەی پاراستن و چاککردنی ژینگە .وە کاری
کردوە لە بواری هونەری مندااڵن لە چیرۆک بۆ مندااڵن و وێنەکێشانی
نەخشەسازی بۆبەرگ و ناوەوەی پەراوی هۆنراوەوئەدەبی بەهاوکاری
بەرێوەبەرایەتی چاپ وباڵوکردنەوە
جگە لە سازدانی ۆرک شۆپ و شانۆگەری لە قوتابخانەکاندا وە کردنەوەی
خولی فێربونی وێنەکێشان وەئێستاش بەردەوامی هەیە لەسەر
کارەهونەریەکانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👩خانمان

275

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە388 :

تارا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081231002903962
لە زمانی خۆیەوە:
ساڵی  1975لە شاری سلێمانی لە دایکبووم وهەر لە مناڵیەوە نابینا بوم
لە بەر نابینایی کە پەیمانگەیەکی نابینانە بوو لە شاری لە سلێمانی نەبو
کوتو پڕ چومە شاری هەولێر بەاڵم تەمەنم زۆر مناڵ بوو گەرامەوە شاری
سلێمانی نەمتوانی لە هەولێر خۆێندن تەواو بکەم بەاڵم لە ساڵی 1991
لەگەڵ تیپی مۆسیقای سلێمانی ئەندام بوم دەستم کرد بە کاری
هونەری.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە389 :

تارا عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071309339399
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بێژەی قەاڵت تی ڤی
خاوەنی  23شانۆگەری و  55دراماو لەگەل چەند کورتە فیلمێک
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە390 :

تاریق ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001091428093173
سەرۆکی بەشی شانۆی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە391 :

تاژان ئەکرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010614034074724
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە392 :

تاژان سۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150803144656125014
لەساڵی  1991لە سلێمانی لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

پەیکەرتاش

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە393 :

تالیب مەجید  -تەلێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201010062059449819
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە394 :

تالەی گۆرانیبێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081611023765624
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە395 :

تاهیر تۆفیق  -تایەر تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110130500208
ناوی تەواوی (تاهیر تۆفیق ئاوڕەحمان حەمەد شێخانی)ە .نازناوی
بنەماڵەکەی (شێخانی)یە.
لەساڵی 1922دا لەشاری کۆیە لەگەڕەکی (بەفری قەندی) هاتۆتەدنیاوه،
لەباوەشی خێزانێکی هەژار چاوی کردۆتەوەو خوێندنی تا پۆلی سێیەمی
ناوەندیی بووەو لەناوەڕاستی سییەکانی سەدەی بیستەمەوەلەو کاتەی
کەقوتابی پۆلی پێنجەمی سەرەتایی بووەبەهرەی گۆانیبێژی لەال
تەقیوەتەوەو بووەتەسردوو بێژێکی دەنگخۆش و مامۆستاکانی هانیان داوا
سروود و گۆرانی بڵێ.
کاک تایەر لەسەرەتای ژیانی هونەریدا کەوتووتەبەر کاریگەریی
گۆرانیبێژەکەوتووتەبەر کاریگەریی گۆرانیبێژەلێهاتووەکانی ئەوسا کۆیەی
وەک "سێوە" و "مەال ئەسعەد" و سوودێکی زۆریشی لەهونەرمەند
"ئەحمەدی حەمەمەال" وەرگرتووه ،بەاڵم کاتێک کەبازووی هونەری
گۆرانی گوتنی بەهێز بووه ،هەوڵی داوەدەنگ و رێبازی تایبەتی خۆی
هەبێ و لەناوەڕاستی چلەکانی سەدەی رابووردووەوەبووەتەگۆرانیبێژێکی
خاوەن دەنگ و رێبازی تایبەتی خۆی.
تایەر تۆفیق لەساڵی 1945ەوەبووەتەسەر دەستەی مەقابێژانی سەر
شانۆی ئاهەنگەکانی نەورۆزی کورد و گەلێک گۆرانی نیشتمانی و
نەتەوەیی بەدەنگەخۆشەکەی چڕێوەو گوێگرانی سەرسام کردووه،
چونکەهەم خاوەن دەنگێکی زواڵڵی هەم خاوەن دەنگێکی زواڵڵی دڵکێش
بووەو هەم باشترین دەقی شاعیرەمەزنەکانی کوردی هەڵبژاردووەبۆ
ئاوازەکانی.
هەرکەسێک کەمێک ئاشنایی هونەری ئاوازی و گۆرانی کوردی بێ و
گوێی لەناوی تایەر تۆفیق بێت ،یەکسەر ئاوازی گۆراییەڕەسەنەکانی
"لەسەر شەو و رۆژی داناوە"ی حاجی قادری کۆیی و "لەباخان ئاەو ناڵێن
دێ"ی وەفایی و غەزەلەتەڕو پاڕاوەکانی مستەفا بەگی کوردی و سافی
هیرانی و عوسمان عەونی و "گولی سەربەستی"ی بەختیار زێوەر و
"بیست و حەوت ساڵه"کەی فایەق بێ کەس و "شیرین بەهارە"ی
ئیبراهیم ئەحمەد و چەند هۆنراوەیەکی ناسکی "هەژار" و "هێمن" و
"گۆران" و "مەدهۆش" و "دڵدار" و "دڵزار" و "مەجید ئاسنگەر" و "بێ
خەو" و "شارەزا" دێتەیاد.
تایەر تۆفیق گۆرانیبژێکی هونەرمەندی خاوەن هەڵوێستی نیشتمانی
بووه ،لەهیچ کۆڕ و کۆبوونەوەیەکدا گۆرانی بۆ کاردبەدەستانی میری
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نەگوتووەو هەموو گۆرانیەکی بۆ کورد و بۆ شارکردنی دڵی هونەر
دۆستانی چڕیوەو لەماوەی ژیانیدا شەش نامیلەکەو پەرتوکی بەو
دەقەشیعریانەی بەگۆرانی گوتوونی بەچاپ گەیاندووەو لەهەمویان
باشترین پەڕتووکەکەی "گوڵی سەربەستی"یەکەبەپێشەکی کەریم
شارەزا لەساڵی  1983بەچاپیگەیاندووه ،ساڵو لەگیانی پاکی ئەم
هونەرمەندەمەزنەی کورد.
لە" 20.10.1987تایەر تۆفیق"ی گۆرانیبێژی هونەرمەندی مەزنی کورد
لەتەمەنی  65ساڵیدا ماڵئاوایی لەکوردستان و هونەر دۆستانی کردو
لەشارەکەی کۆیەلەنێو شەپۆلی خەم و پەژارەی هونەر پەروەران بەخاکی
نیشتمان سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە396 :

تاهیر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140704121195
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە397 :

تاهیری خەلیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110716110189
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لە زمانی خۆیەوە:
ساڵی  1335هەتاوی واتە  1956زایینی لەشاری بۆکان لەدایک بووە.
لەتەمەنی  7سالییەوە ئاشقی گۆرانی و موسیقا بووە .گوێ گرتن
لەدەنگی هونەر مەندانێکی وەک محەمەدی ماملێ ،حەسەن زیرەک و بە
تایبەتیش تاهیر تۆفیق ،عەلی مەردان و ساڵح دیالن بوو بەهۆی ئەوەی
کەبەرهەمی یەکەمی لەتەمەنی  15ساڵی باڵوبکاتەوە و لەشارەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستان باڵوبکاتەوە .ئەو باڵو کردنەوە لەڕۆژ هەاڵتی
کوردستان بوو بەهۆی وەی کەراگەیاندنەکوردیەکانی ئەو کاتی
حکوومەتی ئێران بۆ وتووێژ بانگی بکەن ،چەند بەرهەمێکیشی
لەتەلەفزیۆنی مەهاباد تۆمار کرد کەبریتین لە :دەنگ و رەنگ ،شەوی
تاریک و بێ دەنگ،گوڵی مەهاباد ،کیژۆڵەی کوردستان هەر ئەوە بردمیە
تەلەفزیۆنی تاران بۆ کۆنسێرت لەتەمەنی  18ساڵیدا ،هەروەها
تەلەفزیۆنی و رادیۆی سنە،گەیشتە قۆناخێکی کەهەستی کرد کە
دەتوانم گۆرانی بڵێم لەئەو کاتەدا بوو کەڕاپەڕینی گەالنی ئێران دەستی
پێکرد ەویش وەک کوردێک بە هەستێکی نەتەوەیییەوە چووە ناو خەبات و
بوو بە پێشمەرگەیەکی کوردستان لەشۆرش دا زیاتر لە  50گۆرانی و
سروودی نەتەوەیی باڵوبۆتەوە و بەسروودی لە قەندیلی سەربەرزەوە
ناوبانگی دەرکرد .لەهەموویان ڵێ سەر کەوتوو تر بووە .بەهۆی
پێشمەرگایەتی و گوتنی سروودی سیاسی و نەتەوەیی کوردی
لەحکومەتی ئەو کاتی ئێران قاچاغ بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە398 :

تاڤان کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509314173887
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە399 :

تروسکە شێرەبەیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101709434710125
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە400 :

تریفە ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021139069319
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە401 :

تریفە ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200907061029041813
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ساڵی ( )1970لە سلێمانی لەدایکبووە ،ساڵی ( )1994ئەکادیمیای
هونەرەجوانەکانی بابلی تەواو کردووە ،تا ئێستا ( )9پێشانگەی تایبەتی و
( )11پێشانگەی هاوبەشی لە دەرەوە و ناوەوەی واڵت کردووەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستان راپۆرت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە402 :

تریفە جەمال سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021140269320
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە403 :

تریفە خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011922095986584
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە404 :

تریفە کەریمیان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102222464588238
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە405 :

توانا خورشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150720101143124855
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە406 :

تیرێژ ئورمییە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010321500918538
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە407 :

تەرزە جەبار رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003222045424019
لەمانگی سێی  2009بەشداری لەپێشانگای (شەوی مۆزەخانەکان)
کردووەو لەشاری شتوتگارت ،هەروەها لەمانگی هەشتی 2009
بەشداری لەپێشبرکێی فۆتۆگرافی قوتابیانی زانکۆی شتوتگارت کردووە.
پاشان لەمانگی یەکی  2010پێشانگایەکی تایبەتی بەناونیشانی
(بیروەرییەکان) لەشتوتگارت کردەوە کەبریتی بوو لە  16وێنە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە408 :

تەرزە عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051412285864718
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە409 :

تەرزە عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021345559327
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە410 :

تەالر هیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003171710473989
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە411 :

تەمەن سەید ئەحمەد رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002091157543436
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە412 :

تەنیا ئیدریس
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091306432935
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە413 :

تەنیا رەشید  -تەنیا غەفور رەشید دارئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051514101876327
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە414 :

تەنیا عارەب
http://www.kurdipedia.org/?q=200907241537221902
تەنیا عارەب عوسمان جەرجیس لە ساڵی  1952لە گەرەکی تەیراوە لە
دایک بووە ،بە هۆی بارودۆخی سەختی ژیان و کۆچی دوایی باوکی لە
قۆناغی ناوەندی واز لە خوێندن دەهێنێت ،لە سەرەتای سااڵنی  1970بە
هاوکاری هونەرمەند جەمال هیدایەت سەرۆکی تیپی هونەری هەولێر
دەست بە سروود گوتن دەکات و بۆ یەکەمجار لەساڵی  1976یەکەمین
بەرهەمی خۆی بەناوی بلوێری شوان تۆمار دەکات و تا دەگاتە ئەمرۆکە بە
دەیان بەرهەمی جوان و نایابی پێشکەش بە هونەری کوردی کردووە.
تەنیا عارەب بە یەکێک لە سەرچاوە گرنگەکانی حەیرانی دەشتی هەولێر
دادەنرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی مەخمور پرێس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە415 :

تەنیا کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070414152871691
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە416 :

تەها ئاغا جان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001241555023322
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە417 :

تەها ئەحمەد ساڵح (تەها بابان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215093900118314
سالێ  1934لە سلێمانی لە دایکبووە.
ساڵی  1957دەستی بەکاری هونەری کردووە.
خاوەنی دەیان بەرهەمە لە بواری شانۆ و درامادا.
لەسالی  2013لەالیەن بەرێوەبەرێتی هونەرو سینەمای سلێمانی
خەالتی رێزلێنانی پێ بەخشراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە418 :

تەها باراوی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912072107092905
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە419 :

تەها حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013115464869336
لەدایکبوی ساڵی ()1966ە ،رۆژی  2015-01-31لەکاتی تۆمارکردنی
سروودێک بۆ پێشمەرگە کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە420 :

تەها خەلیل
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http://www.kurdipedia.org/?q=201003041529023819
لە ساڵی  1940لە شاری سلێمانی لە دایکبووە ،دەرچووی پەیمانگای
هونەرە جوانەکانی بەغدایە ،تا ئێستا بەشداری لە سەدان بەرهەمی
هونەری لە بواری شانۆ و درامادا کردووە.
رۆژی  2010-11-17لە سلێمانی کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە421 :

تەها فەرهاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201102081113193317
4
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە422 :

تەها کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20090101162552973
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لە دایکبووی ساڵی 1976ـە ،لەشاری بانە لە رۆژهەاڵتی کوردستان،
سەرەتای کاری بەنووسینی چیرۆک دەستی پێ کردووە ،ساڵی 2004
لەبەشی سینەما لەزانکۆی هونەری تاران بەکالۆریۆسی لە بواری
دەرهێنان وەرگرتووە ،تا ئێستا جگە لە چەندین فیلمی دیکۆمێنتی4 ،
فیلمی کورتی داستانی "سنوری ژین"" ،زریان"" ،سەمای مرواریەکان" و
"کوێستانی سپی" ساز کردووە و ئێستاش سەرقاڵی مۆنتاژی فیلمی
سینەمایی "کوێستانی قەندیل"ـە کە یەکەم فیلمی درێژی دەرهێنەرە .
رۆژی  2013-05-29بەهۆی رووداوی هاتوچۆ لە سلێمانی کۆچی دوایی
کرد.
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە423 :

تەیب موعتەسم عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150803145557125015
ساڵی  1975لە گوندی سەرانی سەر بە قەزای رواندز چاوی بە
سروشتی کوردستان هەلێناوە وە ئێستا دانیشتووی شاری رواندزە.
تەیب پەککەوتەیه و تەنها ( )1پەنجەی لەدەستی راستی کار
دەکات.تەیب لە هیچ قوتابخانەیەک نەی خوێندوە و بەشداری هیچ
خولێکی هونەری و نیگار کێشی نەکردووە ،تەنها خۆی فێری خوێندن و
نووسین و نیگار کێشان کردووە .تەیب ،جگە لە نیگار کێشان گوێ
لەمۆسیقای جیهانی و کوردی دەگرێت وئارەزوی خوێند نەوەی گۆڤار و
رۆژنامەکان و سەیران و گەشت و گوزاره و یەکترناسین و کۆمپپیوتەر و
ئەنتەرنێتە ،تەیب ئیستا کارە هونەریەکانی بەکۆمپیوتەر ئەنجام
دەدات،لەوانە دیزاینی بەرگی کتێب و کۆالج تەیب ئە ندامی سەندیکای
هونە رمەندانی کوردستانە،ئەندامی کۆمەڵەی هونەر و وێژەی کوردییە لە
رواندز،ئەندامە لەکۆمەڵەی سۆران بۆچاودێری پەککەوتەکان،دەستەی
دامەزرێنەری(رێکخراوی هاوڕێیانی کتێب) ە لە رواندز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە424 :

تەیب موعتەسەم
http://www.kurdipedia.org/?q=201008301443169276
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە425 :

جاسم وەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031222530567783
دەرهێنەری رادیۆی کوردی بەغداد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
دەرهێنەر
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە426 :

جان تۆماس
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012061913385470169
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە427 :

جانۆ رۆژبەیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009020952189310
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە428 :

جوان بامەڕنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004210943174173
دەرهێنەری سینەمایی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە429 :

جوان حاجۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215112606672
سترانبێژی کورد لە ساڵی 1957ی زایینی لە سووریە لە باژارێ قامشلۆ
هاتە دنیا .پاش تەواوکردن خوێندنی دواناوەندی ئەو چووە ئەڵمانیا و لە
زانکۆی بۆخووم دەستی کرد بە خوێندن .لە بۆخووم جوان بۆ ماوەی سێ
ساڵ لە بواری مووسیقا دا خوێندی .پاش ئەوە بە شێوەیەکی پیشەیی و
چاالکانە دەستی کرد بە تۆمارکردن و دەرۆدانی کاسێت و سیدی.
بەرهەمەکانی "سی و سێ گولە"" ،دوری""،بلوورا من"" ،گوال سۆر"،
"دەستانا ئەگیدەک" و "لەیال"ی جوان حاجوو لە تورکیا تۆمار کرا.
بەرهەمەکانی "پەشمەرگە"" ،سەرهەلدان"" ،دیاربەکر"" ،گرتییێ ئازادی
یێ" لە ئەوروپا تۆمار کران و دەرکەوتن.
جوان هاجۆ ،مووسیقای رەسەنی کورد بە شیوازی فۆڵک-ڕاک خوێندووە و
لە قاڵبێکی نوێ دا دایڕێشتووەتەوە .ئەم هونەرمەندە بە شێوازی خۆی تا
رادەیەکی بەرچاو مۆسیقای کوردی بە جیهان ناساند.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
قامیشلۆ
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە430 :

جوان ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062708521671589
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە431 :

جوان سەاڵحەدین زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=200906031314251787
ساڵی ( )1988لەگەڕەکی ئیمام قاسمی شاری کەرکوک لەدایکبووە ،دەرچووی پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی کەرکوکە و بەشداریی زۆربەی پێشانگە هاوبەشەکانی هونەرمەندانی کوردستانی
کردووە ،ساڵی ( )2009پێشانگەیەکی تایبەتی بەناوی (ئاوازی گوالن) کردۆتەوە و هەر لەساڵی
()2009دا پێشانگەیەکی تایبەتی بەناوی (نەورۆز) کردۆتەوە.
سەرچاوە :شیالن عومەر  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە432 :

جوانی سەاڵحەدین زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022109334113187
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە433 :

جومەرد قارەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201005311521314344
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە434 :

جیهاد دڵپاک
http://www.kurdipedia.org/?q=200911291840042736
ساڵی  1948لەکەرکوک لەدایکبووە ،قۆناغەکانی خوێندنی هەر له و
شارەدا تەواوکردوەو دەرچووی خانەی مامۆستایان بووە ساڵی 1971
یەکەم کاری بەناوی (ژیانی کچە الڵەکە) وەک کاری شانۆ
پێشکەشکردووه و درامای (بەهاری دزراو)یش یەکەم کاری دراما بووە کە
ساڵی  1972بەشداریی تێدا کردووە .پاشان لەساڵەکانی دواتردا
بەشداریی لەژمارەیەکی زۆر لەدراماو فیلمدا کردووە لەوانە فیلمی
(مامەڕیشە ،کەرکوک  ،4بەشەکانی درامای گەردەلول ،لەپەڕەکانی
کەرکوک)و چەندین بەرهەمی تر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە435 :

جیهان ئیبراهیم خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=201008251037354905
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە436 :

جیهان هشیار عەمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012050713042964671
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە437 :

جێگر عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211263992906
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

298

بابەتی ژمارە438 :

جێگر میدیا حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080813525560596
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە439 :

جەبار تالیب
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071539189416
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە440 :

جەبار حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216133722791
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هونەرمەند لە دایک بووی شاری هەولێرە و دانیشتووی واڵتی (سوید)ە،
دەستپێکی کارە هونەرییەکانی لە ساڵی  1994لە (کۆمەڵەی هونەرە
جوانەکانی کورد -لقی هەولێر) بوو ،ساڵی  )3( 1995گۆرانی تۆمار کرد
کە لە میلۆدی (جەمیل سنجاو ی  -سەرکەوت رەسوڵ) و تێکستی
شاعیران (فاروق هەژار -سەرکەوت رەسوڵ  -عەبدولرەحمان شێروانی)
بوو ،بەاڵم گۆرانییەکانی باڵونەکردۆتەوە ،چونکە ئاستی تۆمار کردن و
ئەمرۆ پێشکەوتوو نەبوو ،هێژای گۆتنێیە
ئەندازەی دەنگی ئەوسا وەکو
ِ
(زامی دڵم) یەکەم ئەلبوومی باڵوکراوەی هونەرمەندە و لەسەر ئەرکی
خۆی کاری تۆمار کردنی ئەنجام داوە و کۆمپانیای (کۆرەک میوزیک) یش
ئەرکی چاپ و باڵو کردنەوەی لە ئەستۆ گرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە441 :

جەبار مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701045525124668
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە442 :

جەزا بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150519134722121155
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- 1963لە شاری سلێمانی لەدایک بووە.
- 1988ئەکادیمیای هونەرەجوانەکانی بەغدای تەواوکردووە.
- 1994یەکەمین پیشانگەی تایبەتی کردۆتەوە.
-1982- 2005بەشداری زیاتر لە ( )35پیشانگەی هاوبەشی کردووە لە
(سلێمانی ،هەولێر ،بەغدا ،سوید ،ئەمریکا ،دهۆک ،هۆڵندە).
- 1992لە فیستیڤاڵی یەکەمی الوان -سلێمانی خەاڵتی رێزلێنانی
وەرگرتووە.
خاوەنی بروانامەی ماستەرە لە هونەری شیوەکاریدا.ئێستا خوێندکاری بڕوانامەی دکتۆرایە لەهونەری شێوەکاریدا لە زانکۆیسلێمانی.
ئەندامی گروپی هاوڕێیانی شێوەکارە.ئەندامی یەکێتی هونەرمەندانی کوردستانە.مامۆستایە لە کۆلیجی هونەر لە زانکۆی سلێمانی.خاوەنی چەندین وتارو بابەتە لەگۆڤارو رۆژنامەکاندا باڵوردۆتەوە.سەرچاوە :کوردئارت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە443 :

جەزا حەمە سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20141213000924118301
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە444 :

جەزای ساز
http://www.kurdipedia.org/?q=20140418145315100427
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە445 :

جەعفەر نوورمحەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911060833002489
ساڵی  1969لە شاری ئیالم لە دایک بووە .دەرچووی بەشی ئەکتەری و
دەرهێنەری شانۆیە لە تاران ،تا ئێستا کۆمەڵێک شانۆنامەی نووسیوە و
هەروەها وەکوو دەرهێنەر ئامادەی کردوون ،لەوانە :شانۆگەری "کۆچی
خوێن" ،شانۆگەری "جەژنی خانەنشینی" ،شانۆگەری "مامەی
جەنگەڵوان" ،شانۆگەری "چیرۆکی جەنگەڵ" ،شانۆگەری "باغی پڕ لە
ئەستێرە" ،شانۆگەری "نهۆمی چوارەم" ،شانۆگەری "لە دایک بوونێکی
دیکە" ،شانۆگەری "براکوشی" کە لە یەکەمین خولی فیستیڤاڵی
شانۆی کوردی لە سەقز نمایش کرا ،شانۆگەری "سێرکی گەورە" و
هەروەها شانۆگەری "سەمای ئاور" کە یەکێکە لە شانۆگەرییە هەمیشە
لە یادەکانی مێژووی ئیالم.
نوورمحەمەدی وەکوو ئەکتەر لە چەندین شانۆگەریدا رۆڵی بینیوە ،لەوانە:
"هاملێت" و "فێڵەکانی ئێسکاپێن" لە دەرهێنانی شانۆکاری ناوداری کورد
دکتۆر قوتبەدین سادقی کە لە کۆمەڵەی شانۆی شاری تاران نمایش
کران.
سینەماکاری ئیالمی تا ئێستا کۆمەڵێک فیلمی چیرۆکی بە زاراوە
جۆراوجۆرەکانی کوردی و لە شارەکانی ئیالم ،مەریوان ،مەهاباد ،شیروان
لە باکووری خوراسان و لە چەندین جێگای دیکەی کوردستان و ئیالم
سازکردووە ،لەوانە :کورتە فیلمی "کاری دەست" ،کورتە فیلمی
"سەرباز ،ئامێر ،منداڵ" ،کورتە فیلمی "گوڵی ون" ،کورتە فیلمی
"زستانی وێنەگرێک" ،کورتە فیلمی "پلکەکان لە بادا رەگەزەکان لە
خاکدا" ،کورتە فیلمی "فرمێسکی شاراوە" ،کورتە فیلمی "لە ژێر
سێبەری بەلووتدا" ،کورتە فیلمی "یەکەمین وێنەی هەتاو" ،کورتە فیلمی
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"گۆرانی باران" ،کورتە فیلمی "راوچی" و کورتە فیلمی "هێالنەیەک
لەسەر بەرد".
جەعفەر نوورمحەمەدی هەروەها  4فیلمی دیکۆمێنتیشی سازکردووە،
لەوانە" :بنێشت"" ،دیمەنە گەشتیارییەکان" (لە  7ئەڵقەدا)" ،بووکی
زاگرۆس" و "جێی پێی بیاوان".
سینەماکاری کورد جەعفەر نوورمحەمەدی بەم فیلمانەیەوە لە فیستیڤاڵە
جۆراوجۆرەکانی ئێران و هەروەها لە فیستیڤاڵە نێونەتەوەییەکاندا
بەشداری کردووە و کۆمەڵێک خەاڵتی پربایخیشی بەدەستهێنانەوە و
یەکێکە لە هونەرمەندانەی کە بۆ یەکەم جار شانۆ و سینەمای بۆ شاری
ئیالم بردووە و بە دانانی وۆرکشۆپی فێرکاری و وانە گوتنەوە بە مندااڵنی
کورد لە زۆربەی شار و شارۆچکەکانی ئیالم ،نەوەیەکی نوێ پەروەردە
کردووە کە ئێستا زۆربەیان لە زانکۆکانی ئێران سەرقاڵی خوێندنی بەشی
شانۆ و سینەمان و لە بواری هونەردا لە گروپە جۆراوجۆرەکاندا چاالکییان
هەیە.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
ئیالم
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە446 :

جەعفەر کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010308494619004
لەساڵی ( )1951لەخانەقین لەدایکبووە و لەساڵی ( )1976روویکردۆتە
ئیسپانیا و هەر لەویش دەستی بەکارە هونەرییەکانی کردووە و چەندین
خەالتی جۆراو جۆری جیهانی بەدەستهێناوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە447 :

جەالل بەیار
http://www.kurdipedia.org/?q=201005062209264201
جەالل بەیار لەساڵی  1956لەدایک بووەو لە حەفتاکانی سەدەی
رابردووەوە بەشداری لە شانۆگەریی و زنجیرە تەلەفزیۆنییەکاندا کردووە،
یەکەم بەرهەمی تەلەفزیۆنی کە بەشداری تێداکردووە بەرهەمی
"مارەیی" بووە ،دوایین کاریشی بەشداریکردن بوو لە بەشی سییەمی
زنجیرە درامای گەردەلول ،بەاڵم مەرگ رێگەی پێنەدا رۆڵەکەی لەو
زنجیرەیە تەواوبکات.
رۆژی  2012-06-27لە هەولێر کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە448 :

جەالل پەرێشان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613142832793
لەساڵی  1967لە شارەدێی سەرگەران سەر بەقەزای مەخموور لەدایک
بووە ،بڕوانامەی دبلۆمی لەژمێریاری وەرگرتووە ،هەروەها بروانامەی
بەکالویورسی لەکولیژی پەروەردەی وەرزشی زانکۆی سەاڵحەدین
وەرگرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

💪وەرزشەوان

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە449 :

جەالل جوانڕۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060511524260210
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە450 :

جەالل چەمچەماڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015033021212885063
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
چەمچەماڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە451 :

جەالل حسێن وەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020413175875576
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە452 :

جەالل دەباغ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002271020343748
ساڵی  1939لە سلێمانی لەدایکبووە .یەکەم جار مانیفێست بەیاننامەی
پارتی کۆمونیستی وەرگێڕا بۆ کوردی لە ساڵی ،1967کە لە ساڵی 1996
و  2001چاپ کرا .
قوتاپخانەی سەرەتایی و ناوەندی و خانەی مامۆستایانی لە سلێمانی
تەواوکردووە .سێ ساڵ لە  1962-1959مامۆستابووە .دەرچووی
پەیمانگەی زانستە کۆمەاڵیەتییەکانە لە بوخارست رۆمانیا ،1964
دەرچووی پەیمانگەی زانستە کۆمەاڵیەتییەکانە لەمۆسکۆ .1976
لە یەکەمین و دووەمین و سێیەمین کۆنگرەی یەکێتیی نووسەرانی کوردا
بە ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەر هەڵبژێردراوە و سکرتێری بەڕیوەبردنی
یەکێتی بووە  .1974-1970نوێنەری یەکێتیی نووسەرانی کوردبوو
لەپێنجەمین کۆنگرەی نووسەرانی ئاسیاو ئەفریقیا -ئەلمائاتا – کازاخستان
 1975لە گەڵ حوسێن عارف.
ماوەی  25ساڵ زیاتر لە بواری رۆژنامەگەریدا کاری کردووە .لە شۆڕشی
ئەیلول و شۆڕسی نۆێی کوردستاندا و لە راپەڕینە شکۆدارەکەی ئاداری
 1991دا بەشدارییەکی چاالکانەی کردووە.
لە ساڵی -1956ەوە دەستی بە نووسین کردووە .بەرهەمی ئەدەبی و
کۆمەاڵیەتی و سیاسی و وەرگێڕانی لە رۆژنامە و گۆڤارە کوردییەکاندا
باڵوکردۆتەوە.
جێگری سەرنووسەری هەفتەنامەی (بیری نوێ الفکر الجدید)و ئەندامی
دەستەی نووسەرانی چەندان گۆڤارو رۆژنامەی پێشکەوتنخوازو سکرتێری
نووسینی گۆڤاری (رێگای ئاشتی و سۆسیالیزم) و بێژەرو ئەندامی
دەستەی نووسەران رادیۆی نهێنی دەنگی گەلی عێراق لەدەرەو
بەرپرسی بەشی کوردی بووە ،لەدوای کودەتا شوومەکەی 8ی شوباتی
 .1963ئەندامی سەندیگای رۆژنامەنوسانی کوردستانە.
پتر لە پەنجاساڵ بەشداری تێکۆشانی نهێنی و ئاشکرای بزاڤی
رزگاریخوازی گەلی (کوردستانە لە دژی رژێمە دیکتاتۆرەکان و بەشداری
هەردوو شۆڕشە کەی ئەیلول و شۆڕشی نوێی گەلی کوردستان.
ئەندامی کۆمەڵەی پێشمەرگە دێرینەکانی کوردستانە.
لەبواری بزوتنەوەی خوێنکاران و الواندا کاری کردووەو ،تێکۆشەرێکی
ماندونەناسە لەپێناو مافەکانی ژنان و ئافرەتان و یەکسانییان لەگەڵ
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پیاواندا .خەبات دەکا لەپێناو مافی پەنابەران و رەوەندی کوردستاندا لە
دەرەوەو بۆ پێدانی مافی پەنابەری و نەگێڕانەوەی بەزۆری پەنابەران و
کۆچکردووان .نووسین و وەرگێڕی پتر لە بیست کتێب و نامیلکەیەو،
بەسەدان وتارو بەرهەمی ئەدەبی و رۆشنبیری و سیاسیی لە رۆژنامەو
گۆڤارو ماڵپەڕە کوردی و عەرەبییەکاندا باڵوکردۆتەوە.
بەرهەمەکانی نووسەر:
دیکتاتۆری دیموکراتی میللی ،ماوتسی تۆنگ کراوە بە کوردی.
هەندی زانیاری مارکسی لێنینی دەربارەی شۆڕش کراوە بە کوردی
.1968
چیرۆکی تانیا کراوە بە کوردی .1970
لێکۆڵینەوەکان بۆ سەد ساڵەی لە دایکبوونی لێنین لە گەڵ هۆگر گۆران
کراوە بە کوردی .1970
قۆناغەکانی گۆڕانی کۆمەڵ ئامادەکردن و وەرگێڕان .1972
دەربارەی کادیر دیمترۆڤ کراوە بە کوردی  1973پێنج جار چاپکراوەتەوە.
ژیان و تێکۆشانی دیمترۆڤ .1973
حیزبی مارکسی لێنینی و دەورگێڕانی لە تێکۆشانی چینایەتی کارگەراندا
کراوە بە کوردی .1968
کورتە باسیکی ماتیریالیزمی دیالەکتیک کراوە بە کوردی .1970
لە دەفتەری گەشتێکی رێگای ژیانەوە نووسین .1978
راپەڕینی کوردان ( 1925راپەڕینەکەی شێخ سەعید) پڕۆفێسۆر
م.ا.حەسرەتیان کراوە بە کوردی )8(.1985
بیست و هەشت ئەستێرە لە ئاسمانی نەمریدا نووسین .1985
گۆرانی سەرکەوتن شیعر چاپی یەکەم سوید .1998
حیزبی پیشڕەوی چینی کرێکارو زەحمەتکیشانی کوردستان نووسین
.1990
دەربارەی شێوەی مارکس لە نووسینی سەرمایەدا بە عەرەبی
ئامادەکردن.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
چاالکی سیاسی

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە453 :

جەالل ساعدپەنا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110108533688101
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە454 :

جەالل سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=201002262055503740
جەالل سەعید رەمەزان ساڵی  1953لەهەولێر لەدایکبووە ،ساڵی 1978
گۆرانی (چاو رەشی جوانەی) تۆمارکردوه و هەر به و گۆرانییەش ناوبانگی
پەیدا کردووەو .زۆربەی بەرهەمەکانی لەگەڵ (تیپی هونەری هەولێر و
تیپی هونەری میللی هەولێر)دا بەرهەمهێناوه و لەزۆربەی ئاهەنگ و
بۆنەکانی ئەم دوو تیپەدا بەشداریکردوە.
رۆژی  2013-12-09لە هەولێر کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە455 :

جەالل نەسیری هانیس
http://www.kurdipedia.org/?q=200910111451012078
ساڵی  1977لە شاری سنە هاتۆتە دنیا .خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسی هونەرە شانۆییەکان و
ماستەری بواری سینەمایە .تا ئێستا دروست کردنی چەندین کورتە فیلم لەوانە" :چینە"" ،گوڵە
بەڕۆژەکان"" ،حاڵی هەمووان باشە" و "کالس پێک دێت" لە کارنامەی هونەری خۆیدا هەیە و لە
ماوەی سااڵنی رابردوودا چەندین خەاڵتی لە فیستیڤاڵەکانی کورتە فیلمی درامی رۆژئاوای واڵتی
ئێران ،بەرهەمەکانی ناوەندەکانی حەوزەی هونەری ،فەردا ،روشد و رویش بەدەستهێناوە.
نەسیری ئیستا وانەبێژی ئەنجومەنی سینەمای الوانی ئێران نووسینگەی سنە و بەرپرسی
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بەشی هونەرە وێنەییەکانی حەوزەی هونەری پارێزگای کوردستانە و لە شەشەمین خولی
فیستیڤاڵی پارێزگایی فیلم و وێنەی فۆتۆگرافی ژیار کە لە مانگی پووشپەڕی  2009لە سنە
بەڕێوەچوو ،ئەندامی لێژنەی هەڵبژاردنی بەشی فیلمە بوو.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە456 :

جەالل کۆچەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072617110477142
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە457 :

جەلیل زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=200906251102301808
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جەلیل زەنگنەی دەرهێنەر لەدایکبووی ساڵی 1947ی کەرکوکە و لە
ناوەڕاستی هەفتاکانی سەدەی رابردوودا هاتۆتە شاری سلێمانی و
نزیکەی نیو سەدەیە سەرقاڵی کاری هونەرییە و لەو بوارەدا جێگە
دەستی دیارەو خزمەتێکی باشی کردووە.
زەنگنە لە ماوەی ژیانیدا چەندین کاری بەپێزی پێشکەشکردووە دیارترینیان
زنجیرەی گەردەلول و خولە پیزەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چاودێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە458 :

جەمال باکیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005110903344225
لەساڵی  1969لەشاری حەلەبی واڵتی سووریا لەدایکبووە ،لەسەرەتای هەشتاکانی سەدەی
رابردوو خولیای هونەری فۆتۆگرافی بووە ،تا ئێستا سێ پێشانگای تایبەت لەواڵتی سووریاو لوبنان
کردۆتەوە ،لە30پێشانگای هاوبەشیشدا بەشداریکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە459 :

جەمال پێنجوێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021451371519
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ساڵی  1981لە شاری سلێمانی لە دایکبووە .لەگەڵ زۆر شوێنی
رۆژنامەوانی گرنگ لە دنیادا بە شێوەی پێرفێشناڵ کاری فۆتۆگرافی
کردووە ،لەوانە :بلوومبێرگ  Bloombergلە ئەمەریکا ،رۆیتەرز، Reuters
نیۆیۆرک تایمز ، New York Timesزووماپرێس  Zuma Pressو چەندین
شوێنی دیکە .هەروەها ئێستا لەگەڵ  World Newsکە لە تەواوی دنیا
وێنەگری هەیە ،هاوکاری دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە460 :

جەمال جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111154204381
لە سااڵنی شەستەکانەوە بە گۆرانی گوتن چۆتە نێو دنیای هونەری،
پاشان زیاتر بە کاری ئاوازدانەری سەرقاڵبووەو ئاوازی بۆ چەندین
گۆرانیبێژی کورد و عەرەب داناوە.
وەکو ژەنیاری ئامێری عود بەشداری لە ئاهەنگی چەندین گۆرانیبێژی
ناوداری عەرەب کردووە ،لەوانەش وەدیع سافی گۆرانیبێژی لوبنانی،
سەباح خانمە گۆرانیبێژی لوبنانی و سەید مەکاوی گۆرانیبێژی میسری و
چەندین گۆرانیبێژی دیکە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە461 :

جەمال حامید ئەسعەد  -جەمال بەختیار
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http://www.kurdipedia.org/?q=201010042116109780
لە ساڵی  1927لە سلێمانی لە دایک بووە ،لە ساڵی  1946دا لەکۆماری
مەهاباد بەشداری کردوەو پێشەوا قازی محەمەد نازناوی بەختیاری
داوەتێ،لە ساڵی  1957دا ئەندامی دەستەی بەرێوەبەرایەتی کۆمەڵی
هونەرەجوانەکانی سلێمانی بووە،نیگار کێشێکی ریالیست و
خۆشنوسێکی بە توانا بووە لە سەرەتای  1940ەوە دەستی داوەتە
رەسم کردن،خۆی دەلێت من لە تەمەنی  8-7ساڵی یەوە خولیای نیگار
کێشان بووم،لە ساڵی  1975ەوە کوردستان جێ دەهێلێت بەرەو ئەمریکاو
لەوێ سەرۆکی کۆمەڵی هونەرەجوانەکانی کوردەو تائێستاش لە چاالکی
نەکەوتوە وێنەکانی زیاتر دیمەنی سروشت و ژیانی کوردەواری بە
شێوەیەکی ساکار و فۆتۆگرافی رەسم کردوە.جەمال بەختیار دەڵێت
رەفبق حیلمی بە پیر کارەکانمەوە دەهات و پێشانگای بۆ ساز
دەکردین(وێنەیەکی سەاڵحەدینی ئەیوبیی و پێشەوا قازی محەمەدم
پێکەوە کردبوە.بارزانی بە تابلۆکەوە منی بردە الی پێشەوای سەرەک
کۆمار ئەویش پێی وتم ساڵی داهاتوو،واتە  1947کۆمەلێک قوتابی بۆ
زانکۆی باکۆ رەوانە دەکەین ،تۆش بچۆ....).
سەرچاوە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە462 :

جەمال محەمەد ئەمین ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903252136081670
ناسراو بە (جەمال ئامێدی) لەساڵی  1965لەقەزای ئامێدی لەدایک بووە ،ئێستا نیشتەجێی قەزای
دهۆکە ،یەکەمجار لەساڵی  1976هاتۆتە نێو بواری میوزیک و بە ئامێری گیتار دەستی پێکردووە و
لەگەڵ کۆرالی دهۆک لەساڵی  1981بەئامێری سۆل گیتار بەشداری کردووەو هەر لەهەمان ساڵ
لەتیپی میوزیکی دهۆک بەژەنینی کەمانچە وەکو ئەندام وەرگیراوە کە ئەوکات مامۆستا (دڵشاد
محەمەد سەعید) سەرپەرشتی ئەو تیپەی کردووەو ئێستاش بەردەوامە لەکارە هونەرییەکانی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خازر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامێدی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە463 :

جەمال محەمەد شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=20141223104710118448
ساڵی  1941لە سلێمانی لە دایکبووە.
لەساڵی  1971دەستی بەکاری هونەری کردووە.
لەساڵی  2013لەالیەن بەرێوبەرێتی هونەری سینەمای سلێمانی
خەالتی رێزلێنانی پێ دەبەخشرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە464 :

جەمال هیدایەت عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015090323340785950
سەرۆکی نەقابەی هونەرمەندانی هەولێر لە سەردەمی بەعس.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە465 :

جەمشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120222493811188
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە466 :

جەمشید فەرجوەند فەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009251936599629
فۆتۆگرافەرە ،خەڵکی شارۆچکەی بیجارە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە467 :

جەمیل ئەحمەد شازەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090222401560905
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە468 :

جەمیل رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124105300465
ساڵی  1971رێکەوتی ( )1350لەشاری سنە لەپارێزگای کوردستان
لەواڵتی ئێران هاتۆتەدنیا .دەرچووی ئەندازیاری کیمیایە لەزانکۆی
سەنعەتی شەریف لەتاران .لەتەمەنی  16ساڵییەوە چاالکی سینەمایی
خۆی لەساڵی  )1366( 1987دەست پێکرد و هاتەناو بواری هونەری
سینەما و بەپلەی تەکنیسیەنی تەکنیکی دەستی بەکار کرد .دواتر کورتە
فیلمی "کێشەی کوڕ بوون"ی ساز کرد.
جەمیل رۆستەمی ئەندامی شۆڕای ناوەندی بنکەی بەرنامەداڕێژان و
یارمەتیدەرانی دەرهێنەرانی سینەمای ئێرانە .وەکو نووسەر و دەرهێنەر
دوو فیلمی بڵندی سینەمایی "شیوەنی بەفر"  2004و "ژانی گەل" 2007
هێناوەتە بەرهەم و لەزیاتر لە 10فیلمی بڵندی سینەماییدا وەکوو بەرنامە
داڕێژ ،یارمەتیدەری دەرهێنەر ،راوێژکاری دەرهێنەر و گروپی دەرهێنەری
هاوکاری کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە469 :

جەنگیز خەلیل مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150809054840125091
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لەساڵی  1987لەگوندی هیالل پارێزگای شڕناخ لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شڕناخ
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە470 :

جەواد رادمەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=200908271330071964
ساڵی  1981لە شاری قوچان لە دایکبووە .دەرچووی بەکالۆریۆسی کتێبدارییە و کاری شانۆیی لە
ساڵی  1990دەست پێکردووە ،بەردەوام لە  7خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی فەجر لە
بەشی سەرشەقام بەشداری کردووە و تا ئێستا بۆ سێ شانۆگەری "گەنج"" ،داوەت" و "خەاڵت"
دەرهێنەری کردووە و لە بواری توێژینەوەی بەرهەمی شانۆییدا بەردەوام چاالکی کردووە و چەندین
شانۆنامەشی لە سەر دابوونەریتی کۆنی کوردەکانی باکووری خوراسان نووسیوە.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە471 :

جەوهەر ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012009140475014
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە472 :

جەوهەر محەمەد عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201004062212194121
لە ساڵی  1962لە شاری هەولێر لە دایکبووە ،تا ئێستا نۆ پێشانگای
تایبەتی کردۆتەوە و لە ژمارەیەک پێشانگای هاوبەشیشدا بەشداریی
کردووە.
- 1978یەکەم پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی ئەییوبیە لە هەولێر.
- 1981دووەم پیشانگەی تایبەتی لە بارەگای کۆمەلی هونەرو وێژەی
کوردی لە هەولێر.
- 1985سێیەم پیشانگەی تایبەتی لەهۆڵی ئەییوبیە لە هەولێر.
- 2000چوارەم پیشانگەی تایبەتی هۆلی میدیا لە هەولێر.
- 2002پێنجەم پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی مۆزەخانە لە سلێمانی.
- 2005شەشەشم پیشانگەی تایبەتی لە هۆلی چاالکی قوتابخانەکان
لە هەولێر.
- 2007حەوتەم پیشانگەی تایبەتی لە هۆلی میدیا لە هەولێر.
- 2009هەشتەم پیشانگەی تایبەتی لە هۆلی میدیا لە هەولێر.
- 2010نۆیەم پیشانگەی تایبەتی لە هۆلی میدیا لە هەولێر.
-2011دەیەم پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی شانەدەر لە هەولێر.
- 1988- 2008بەشداری زیاتر لە ( )35پیشانگەی هاوبەشدا کردووە لە
(هەولێر ،سلێمانی ،دهۆک ،کەرکوک ،ژاپۆن) کردووە.
(-تصمیم) و جێ بەجێ دەیان دیکۆری شانۆگەری و ئۆپەرێتی چاالکی
قوتابخانەکان.
سەرپەرشتیاری هونەریە و سەرۆکی بەشی شێوەکاری یە لەچاالکیقوتابخانەکان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە473 :

جەیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071216094772010
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە474 :

چاالک میرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001111156403228
یەکێکە لە نووسەرو هونەرمەندەکانی کوردستانی باشور ،ناوی تەواوی
(عومەرقاسم بەگ خورشید بەگ)ە لە  22/4/1973لە شاری رواندز
لەدایک بووەو بەڕەچەلەک دەگەرێتەوە بۆ سەر بنەماڵەی میرانی سۆران
(بنە ماڵەی میر محەمەدی پادشای گەوره) ،هەر لەمنداڵیەوە نازناوەی
(چاالک) ی پێی وتراوە کە دوا بەرهەمی نوسینی کتێبی(ڕواندز قەاڵی
خەبات و کوردایەتی) بوو کە لە سالی  2005لەسەر ئەرکی خۆی چاپی
کرد و لە بواری هونەریش کە دەرچوی پە یمانگای هونەرەجوانەکانی
هەولێر -بەشی موزیکە دوا بەرهەمی زیندووکردنەوەی سرودی
نیشتیمانی (واوەتەن) بوو لەپیشەیشدا مامۆستای بەشی موزیکی
چاالکی قوتابخانەکانی هەولێربوو ،ئێستاش لە واڵتی ئاڵمانیا لە شاری
بەرلین ئەژیت.
سەرچاوە :ساڵح بایاب  -ماڵپەڕی بروسکە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە475 :

چرۆ موئمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121140291298
لە ساڵی  1979دا لە ئاوارەیی لە شاری ئەسفەهان لەدایکبووە و ساڵی  2002پەیمانگای
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هونەرەجوانەکانی سلێمانی تەواوکردووە و پاشانیش لە ساڵی  2006دا کۆلیژی هونەریی زانکۆی
سلێمانی تەواوکردووە.
چرۆ تا ئێستا خاوەنی دوو پێشانگای تایبەتە و لە  17پێشانگای هاوبەشیشدا بەشداریی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە476 :

چریکە عەبە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140707121200
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە477 :

چنار
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031246272265

319

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە478 :

چنار کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102409505910216
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە479 :

چۆپی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710462476
لە 1983لەشاری کەرکووک لەدایک بووە .
لە 1986لەبەر خراپبوونی باری کورد ،ئەو شارەی بەجێهێشتووە .
تا  1987لەگەڵ باوک و دایکی لەناوچەسنورییەکانی نێوان ئێراق و ئێران
ماوەتەوە .
لە 1988ئاوارەی ئەوروپا بووەو پاشان لەهۆڵەندا نیشتەجێ بوونە .
لە 1990چووەتەقوتابخانەیەکی کۆراڵ لەهۆڵەندا لەوێ فێری زانستێکی
سەرەرەتایی مۆزیک بووە .
لە 1996چووەتەقوتابخانەی دەنگ و لەوێ بەشێوەیەکی زانستی و لەژێر
چاودێڕی ماموەستا هۆڵەندێکانیدا ،بەشێوەیەکی زانستی ،فێرەگۆرانی
چڕین بووە .
لە 1996چووەتەقوتابخانەی مۆزیک و بۆ ماوەی ساڵێک دەرسی کیبۆردی
خوێندووە .
لە 1999چووەتەئەکادیمێی کوردی لەئەڵمانیا و لەوێوەدەرگاکانی هونەری
کوردی بۆ کراوەتەوەو ،لەڕێگای ماموەستای بەڕێز وریا ئەحمەدەوەزیاتر
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بوارەکەی بۆ خۆش بووەو هاریکاری کراوە .
لە 2000بۆ یەکەم جار دەچێتەسەر ستەیج لەشاری دانهاخی هۆڵەندا و
بۆ زیاتر لەسێ هەزار کەس گۆرانی دەڵێت و ،دوابەدوای
ئەوەدەچێتەمیدیاتیڤی و لەپرۆگرامی شانشیین بەشداری دەکات .
لە 2003لەژێر کاریگەری هونەرمەندی بەتوانا بورهان موفتیدا یەکەم
سیدی خۆی کەلەنۆ تراک پێکهاتووە ،بەناوی (چیت ناو بنێم؟) ەوەباڵو
دەکاتەوه .
لە 2007دوهەم سیدی خۆی کەلەسێزدەتراک پێکهاتووە ،بەناوی
(ناوتدەنێم ژینۆ) باڵودەکاتەوە .
لەماوەی حەوت ساڵی ژیانی هونەری خۆیدا لەدەیان واڵتی ئەوروپیدا
کۆنسێرتی کردووەو  ،سەرەڕای ئەوەش چەندیین کۆنسێرتی لەکەنەدا و
ئەمریکا و کوردستانی باکوور و کوردستانی باشور و کوردستانی
رۆژهەاڵتییش کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە480 :

چۆپی عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701044934124667
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە481 :
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چیا جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201007271713464570
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە482 :

چیا ماملێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070509484971700
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە483 :

چیمەن ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=200903051503501544
دەرچووی ئەکادیمیای بەغدایە و خاوەنی نۆ پێشانگای تایبەتی و 27
پێشانگای هاوبەشە لە کوردستان و ئەڵمانیا و کەندا و فەرەنسا و لەندەن
و هۆڵەندا ،هەروەها لەساڵی  1998دا دوو تابلۆی لە یابان کراوە بە
بەرگی کارتی سەری ساڵ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە484 :

چیمەن رەحیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009250930449621
خەڵکی شاری سنە ،ئێستا دانیشتووی شاری لەندەن لە واڵتی
بەریتانیایە و لە زانکۆی لەندەن لە بەشی سینەمادا وانەی خوێندووە و
ئێستا ئەندامی مافی مرۆڤی ئافرەتانە و هەروەها ئەندامی لێژنەی
ناوبژیوانی چەندین فیستیڤاڵی فیلم لە ئاستی دنیادا بووە.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە485 :

چیمەن فەیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126101415505
لەساڵی  1351هەتاوی لەشاری سەقز لەدایکبووە .پیشانگای تاکی
کردوەتەوە ،لەساڵی  1379لەهۆڵی گشتی ئیدارەی ئیرشادی سەقزدا
لەکۆنگرەی نالی دا لەساڵی  1383دا بەشێوەی گەلی بەشداری کردوە.
لەنێو پارکی شاری سەقز چەندجار بەبەرهەمەوە لەپێشانگا گشتیەکاندا
بەشداری کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە486 :

چێنەر نزار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010123016281620088
قوتابی دەرچووی بەشی شێوەکاری پەیمانگای هونەرە جوانەکانی
سلێمانییە ،لە رێکخراوی رۆشنبیری و هونەری شار وانەی شێوەکاری بە
ئارەزوومەندانی شێوەکاری دەڵێتەوە.
سەرچاوە :زیرەک نامۆ  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە487 :

چەتۆ حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131616563260
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە488 :

حاجی قادری پەڕەکەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012030711173164373
ناوی تەواوی قادر حوسین ئەمین مەال عەبدالرەحمان کە دەکاتە ئامۆزای
مام عەلی سەمەنێ و ئەمینی سەمەنێ .حاجی قادر لە ساڵی 1905
لەشاری کۆیە لەدایک بووە خاوەنی دەنگێکی یەکجار خۆش و بەسۆز بووە
کە وەک مامۆستا وریا ئەحمەد لە چاوپێکەوتنێکدا کە لە گۆڤاری رامان
ژمارە  124لە ژێر ناونیشانی مێژووی گۆرانی و موزیکی ناوچەی کۆیە
باسی دەکات کە خوالێخۆشبوو حاجی قادر زۆر شارەزای لە مەقامەکان
هەبووە زۆر وەستایانە مامەلەی لەگەڵ کردون .هەر لەم چاوپێکەوتنەدا کە
لە ساڵی  1980لە ماڵی مامۆستا غازی ئامۆزای بەئامادەبوونی
خوالێخۆشبووان مام عەلی سەمەنێ وەستا باقی سەرتاش (باقی مام
سارحی) ئەنجامی داوە .حاجی قادر دەڵێ من گۆرانی و بەستەکانم لە
خوالێخۆشبوو سمایلە خڕە کە خزمان بوو فێر بووم ،هەروەها کەسێکی
دی کەناوی حاجی محەمەدی عەلی کە ئوستادمان بوو ،دیسان کاک
سەید ئەحمەدی بابی شێخ جەمالی هەم شاعیر بوو هەم ئسوول و
مەقام و نزم زانیش بوو ،ئەم شتانە لەم زاتانە فێربووین کە شەوانە لە
مەجلیساندا حەکایەت و بەیت دەگێڕدرایەوە و کتێب دەخوێندارایەوە و
مەقامات دەگوترا هەروەها مامۆستای مێژوونووس خوالێخۆشبوو تاهیر
حەوێزی لە کتابی مێژووی کۆیە نوسیویەتی کە حاجی قادر و فەقێ
حەسەنی برای و کاک رەشیدی برای و مام عەلی و ئەمینی سەمەنی
ئامۆزای لە زۆر بۆنە ئاینیەکان و ئاهەنگی دەرچوانی فەقێکان
لەسەردەمی جەنابی مەالی گەورە بە گۆرانی و قەسیدەی ئاینی
بەشداریان کردوە کە زۆر سەرسام بووە بەدەنگ و سەدای ئەم پۆلە
هونەر دۆستەی ئەو زەمانی شاری کۆیە بۆیە فەرمویەتی توخوا با جێگای
ئەوانە بڵند بێت .خوالێخۆشبێت مامە قادرم لە زۆر بۆنەی مەولود خوێندن
بە گۆرانی و مەقام و کەبار و غەزەل خوێندن بەشداری دەکرد .لەتەک
هەموو ئەمانەش مرۆڤێکی قسەخۆش بوو لە بەر ئەوەی زۆر شیعری
فارس و کوردی شاعیرە مەزنەکانی لەبەر بوو ،مەجلیسی یەکجار خۆش
بوو .لە مانگی ئایاری  1992ماڵئاوای لێکردین و خوای گەورە بەبەهەشتی
شاد کات .حاجی قادر لەپاش خۆی دوو کوڕ و دوو کچ بەناوەکانی دکتۆر
رزگار کە دانیشتووی ووالتی سویدە ،کاک باپیر ،نەسرینخان و مامۆستا
بەفرین .لەگەڵ نەوەیەکی رۆشەنبیرو خوێندەوار.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە489 :

حامید ئیسماعیل وەند
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124144821474
ساڵی  1982لەشاری ورمێ هاتۆتەدنیا .خوێندکاری ساڵی چوارەمی مودیرییەتی دەوڵەتی زانۆی
پەیامی نووری شاری ورمێیە .ساڵی  2001دەستی بەکاری شانۆیی کردووەو تا ئێستا دەرهێنەری
چەندین شانگەری لەئەستۆبووە ،لەوانە" :ئەز  2کتورم"" ،اتش بەشهادت ابر و افتاب" واتە"ئاوەر
بەشەهادەی هەور و هەتاو"" ،اگر باران نبارد" واتە"ئەگەر باران نەبارێ" و "نقش زن" واتە"رۆڵی
ئافرەت ".
هەروەها لەچەندین شانۆگەریدا وەکوو ئەکتەرەرۆڵی بینیوە ،لەوانە" :رقس پروانە" واتە"سەمای
پەپوولە" ،عزاب اهریمن" واتە"عەزابی ئەهریمەن"" ،سەیدەوان"" ،عروس عروسها" واتە"بووکی
بووکەکان" و "برینا رەش ".
حامید ئیسماعیل وەند بەرپرسی ماڵی فیلم و شانۆی "رۆژ ئێران" سەر بە"موئەسیسەی
فەرهەنگی و هونەری ئەندێشەی ئەحمەدی خانی" لەشاری ورمێیە .هەروەها تا ئێستا یەکەمین
خولی فیستیڤاڵی شانۆنامەخوێندنەوی وەحدەت و فیستیڤاڵی شانۆی تەکی لەشاری ورمێ
بەڕێوەبردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ورمێ
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە490 :

حسێن حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021445401517
ل ساال 1967ێ ل دەڤەرا باعەدرێ ژ دایک بویە و ساال  1997دەست ب نڤیسینا شانۆگەریا کریە و
تا نها یێ بەردەوامە ل سەر کارێ خۆیی شانۆیی ،نها بەرپرسێ تیپا ئازادی یە ل باعەدرێ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە491 :

حسێن رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810155531125114
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

⊶زمانی یەکەم
جۆری دۆکومێنت:
هونەرمەند
جۆری کەس:
دەزگای چاپ و باڵوکردنەوە :دەزگای چاپ و پەخشی سەردەم
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە492 :

حسێن سێودین
http://www.kurdipedia.org/?q=200901191035411007
لەساڵی ( )1958لە شاری کەرکوک لە دایکبووە ،بەهۆی بەشداری
شۆرشی ئەیلول ( )1975-1961نەیتوانییوە بەردەوامی
کردنی لە
ِ
بەخوێندنی خۆی بدات ،لە ساڵی  1981رووی لە واڵتی هۆڵەندا کردووە،
لەساڵی ( )1987-1985لە پەیمانگایەکی هونەری ڤیدیۆیی لەم واڵتە
خوێدویەتی ،لەساڵی ( )1992-1988لە ئەکادیمیای سینەما و
برونامەی بەکالۆریۆسی بەدەست هێناوە .خاوەنی
تەلەفزیۆنی هۆڵەندا ِ
کورتە فیلمی "دەمامکی شوشەیی"یە کە لە ساڵی ( )1992لە واڵتی
هۆڵەندا بەرهەمی هێناوە ،ئەمە جگە لە بەرهەمهێنانی چەند فیلمێکی
دیکۆمێنتی لەوانە" :کوردستان لەرێگادایە بەرەو ئازادی" (" ،)1993بەری
داری ئازادی" ( ،)1997هەروەها بەرنامەی "ئاسۆی پەناهەنەدەکان"ی لە
یەکێک لە کەناڵەکانی هۆڵەندی پێشکەش کردووە و فیستیڤاڵی فیلمی
کوردی لە ساڵی  1997لە هۆڵەندا سازکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە493 :

حسێن شۆخ کەمان  -زێ زێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091132161995
کوڕی میرزا شوکروڵاڵ و کافیە خانم ساڵی 1317ی هەتاوی لە شاری
سەقز لە دایک دەبێ ،بنەماڵەکەیان لە چوار برا و خوشکێک پێک دێن کە
براکانی عەلی ،حەسەن و مەسعود هەرسێکیان کۆچی دواییان کردووە و
تەنیا کاک حوسێن "زێ زێ" و کوبرا خانمی خوشکی ماونەتەوە و
ئێستاش لە شاری سەقز دەژین.
هونەرمەند زێ زێ ساڵەکانی  1328 29لە سەقز شاگرد قاوەچی دەبێ،
و ئەوکات کاک عەلی برای کاری هونەری دەکرد و کاتێک دیتی زێ زێ
دەنگی خۆشە و زەربی چاکیش لێدەدا ،هانی دا هەتا بچێتە ناو کاری
هونەریەوه .کاک حوسەین سەرەتا لە گەڵ هونەرمەند عەزیز نەجەفی کە
خەڵکی سایین قەاڵ بوو دەستی کرد بە گۆرانی وتن .کاک عەزیز بااڵبان
کە سوڕنای لێدەدا و کاک حوسێن والیدی نەی ژەن و کاکە مینەی
سووزەنی (مینەی حەسەن قەرەچ) و کاک ئەحمەدی ساڵحی و کاک
عەلی شۆخ کەمان ئەندامانی دیکەی گرووپەکە بوون.
بە هاتنی زێ زێ بۆ نێو ئەو کۆڕە گرووپێکی باش دامەزرا کە دواتر بە
"برایانی زێ زێ" لە ناو خەڵکدا ناوبانگیان دەرکرد .زێ زێ لە تەمەنێکی
کورت وکەمی  15سااڵندا ژیانی هاوبەشی پێکهێناوە کە پێنج کچ و
کوڕێک بەرهەمی ئەم ژیانەیه .لە پرسی ئەوەیدا بۆچی پێیان وتوون زێ
زێ؟! هەموو جارێ کاک حسەین لە واڵمدا بە بزەوە ئەوە دەڵێ :کە بە
منداڵی زوانم گرتووه ،وتوومە زازا ،زازی ،زێ زێ ،ئەوە بوو کە زێ زێ یان
بڕی بەسەرمدا و لە دوایشدا وەک نازناوێکی هونەری لێهات بۆمان.
ئەم هونەرمەندە ناسراوەی کوردستان ،گەلێ گۆرانی لە سەردەمی
خۆیدا تۆمار کەردوه ،هەرچەند زۆربەی ئەم بەرهەمانە بە ئامێری
سەرەتایی وەک زەرب و جووزەلەیه ،بەاڵم بەرهەمەکان گەلێک بە پیت و
بەرەکەتن و دەیان گۆرانی بەناوبانگ وەک :شەمامەوخاڵخاڵ ،سۆیبە
بااڵبەرز ،ئای بۆ هەالمە و هەندێ گۆرانی دیکەی فولکلۆری بە تایبەت
فولکلۆڕی ناوچەی سەقز لە الیەن ناوبراوەوە تۆمار و لە فەوتان رزگار
کراون.
زێ زێ ،هەتا ئێستا سەرجەم  64گۆرانی بۆ رادیۆی سنە و ورمێ تۆمار
کردووە و لە دەورەی شادا بۆ کەناڵی سێی تلویزیۆنی ئێران کە ئەودەم
تەنیا سەعاتێ لە شەودا بە کوردی بەرنامەی بووە گۆرانی زۆری وتووە
کە رەنگ بێ لە ئەرشیڤدا مابێتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە494 :

حسێن شەریفی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001222143433312
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە495 :

حسێن فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813143245125166
دەرچوی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شاری هەولێرە  ،2000پاشان
بەمەبەستی درێژەدان بە خوێندنی هونەری .دە چێتە کۆلێژی هونەرە
جوانەکانی شاری سلێمانی ،پاش چوار ساڵی خوێند بە سەرکەوتووی لە
کۆلێژی هونەرە جوانەکانی شاری سلێمانی ساڵی  2006بروانامەی
بەکالۆریۆس بەدەست دەهێنێت .ئێستاش بەردەوامی هەیە لە لەسەر
کارە هونەریەکانی،هونەرمەند ئێستا قوتابی ماستەرە لە زانکۆیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە496 :

حسێن میسری
http://www.kurdipedia.org/?q=200905312242111783
ساڵی  1957لە شاری کەرکوک هاتۆتە دنیاوە ،بڕوانامەی لە کۆلێژی
هونەر هەر لە شاری کەرکوک بە دەست هێناوە ،هەروەها ئەندامی
یەکێتی هونەرمەندانی کوردستان و لە بەشی درامای هەردوو
تەلەفزیۆنی خاک و کورد ساتدا ،کاری دەکرد.
دوایین بەرهەمیشی ،شانۆی (هارون رەشید) بوو ،کە لە هەردوو شاری
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له شاری که رکووک له سالی  1959له دایک بووه  -باشوری کوردستان
ده رچووی ئه کادیمی هونه ره جوانه کانه له سالی  - 2009به شی
گرافیکی ئازاد له ووالتی به لجیکا
له سالی  1982یه که مین پبشانگه ی له هولی که رکووک بو هونه ره
جوانه کان -کازینو النصر -کردوته وه
له سالی  1983له هه مان هول له که کووک پیشانگه ی دووهه مینی
شیوه کاری نمایش کردووه.
له سالی  1983به شداری کردووه له یه که مین پیشانگه ی هونه رمه
ندانی که رکووک له موزه خانه ی سلێمانی
له به هاری سالی  1983دا به شداری فیستیفالی نه وروز ئه کات که له
شاخ له سورداش سازدرا
له سالی  1983له گه ل هونه رمه ندان گارا و بیستون عه بدولقادر
پیشانگه یه کی 3قولی له ژیر چاودیری مام جه الل تاله بانی
ده که نه وه له قوتابخانه ی کو ته ل -سورداش
له سه رده می جه نگی دزیوی عیراق و ئیران له سالی 1988پاش
سالنیکی ده ربه ده ری له ووالتی به لجیکا ده ده گیرسیته وه
سالی 1993ره گه زنامه ی به لجیکی وه رده گریت و له وی نیشته جی
ده بی
له 20ی مایسی سالی  1989داپیشانگای تایبه تی خوی له ده بوگارت
له شاری خیل له به لجیکا بو ده کریته وه
له 17حوزه یرانی سالی 1989له که نیسه ی خوده بایستاند له
بروکسیلی پایته خت کاره کانی بو نمایش ده کریت
له  20ی تشرینییه که م  1989پیشانگه ی تایبه تی له مانستینچه له
شاری خیل ده کاته وه
له  25تشرینی دووهه م سالی 1989به شدار ده بیت له نمایشی
بیست سال له جیهانیکی به رفراوان که له شاری ئوست ماله ی به
لچیکی ساز درا
له  15ی شوبات  1990پیشانگه یه کی سازداوه به ناووی گه لیکی بی
ووالته وه له هیفرلی-لیوفن له
به لچیکا
له تشرینی دووهه م سالی  1990له نمایشی هونه رمه ندانی کورد له
ئه وروپا له شاری لویک له هه ریمی والونیا له
به لجیکا
له  16ئازاری  1991له ریگه ی ده زگای پاکس کریستییه وه کاره هونه
رییه کانی بو نمایش ده کریت له شاری ئه نتویرپن
به لجیکا
له  30ئازاری  1991پیشانگه یه کی تا یبه تی له هت بیکه -مولدونگ له
به لجیکا بو ده کریته وه
له  9ئه یلول تا تشرینی دووهه م سالی  1991به 2قولی له شاری
سلویسی هوله ندی له گه ل هونه رمه ند سه دره دین ئه مین
یشانگایک ساز ده دات
له 15مایس مانگی سالی  1993له گه ل  11هونه رمه ندی ناودار به
لچیکی له گالیری ده کویست -لوکه ر هویفالند له روژئاوای هه ریمی
فالندرن کرایه وه
له 16ی کانونی یه که م سالی  1995له نمایشی هونه ر له هه نده ران
به شداری کردووه
له مانگی  9تشرینی یه که م سالی 1995ده گه ریته وه کوردستان و له
هولی میدیا له هه ولیر پیشانگایه کی زینکوگراف ده کاته وه
له ریکه وتی  22ئاذار تا8نیسان 1996له گه ل کومه لیک شیوه کاری به
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لجیکی له هولی په لی ئالتوونی  -به لجیکا کاری هونه ری پیشان داوه
24نیسان تا  28ئاذاری  1997پیشانگه ی ره نگه کانی که رکووکی
سازداوه له گه ل کومه لیک له هونه رمه ندانی که رکووک له بروکسیل -
له ووالتی به لجیکا
له  24نیسان تا 3مایس  1998پیشانگه ی له که رکووکه وه تا ده
ستلبیرغن له گه ل گروپی شیوه کارانی شاری که رکووک نمایشی کاره
کانی له شاری ده ستلبیرخن  -به لجیکا کردووه
له  16تا  24مایس 1998پیشانگه یه کی تا یبه ت به خوشنووسی له
گالیری ئیتیان ده وولف -سه نت ئه ماندیس بیرخ له به جیکا کرایه وه
7کانونی یه که م  1999تا 6شوبات  2000پیشانگه یه کی خوشنووسی
روژهه التی له هولی یونی کورن له شاری خینت له به لجیکا کرایه وه
له 22کانوونی دووهه م تا 6شوبات 2000به شداری کردووه له پیشانگای
سپیکترال -په لی ئالتوونی له شاری خینت -به لجیکا
له 12تا  25مایس سالی  2000پیشانگه یه کی گشتی بو کاره هونه
رییه کانی له خویزن هاوس له شاری خینت ساز دراوه
له به رواری  28ئایار تا 5حوزه یران  2000نمایشیک بو کاری جواننوسی
له کتیبخانه ی شاری نیفله له
به لجیکا به چاودیری دکتور پروفیسور هیرمان ده الی به هاوکاری فوم و
فرمویلن فونس ساز درا
له 13تا  31تشرینی دووهه م سالس  2000له شاری میخلن له ووالتی
به لجیکا بو کاری خوشنووسی ئه نجام داوه
له  17تا  29تشرینی دووهه م  2000دوو پیشانگا له یه ک کاتدا بو
جواننووسی و تابلو له سالونی راد -کریپته له سه نت مارتنس التیم له
به لجیکا بو کراوه ته وه
له 23تا 29تشرینی دووهه م  2000له گه ل کومه لیک هونه رمه ندان به
شداربووه له پیشانگهی ئارسی ئه ی -الهای -هوله ندا
له  25تشرینی یه که م سالی  2000پبشانگه یه کیله زانکوی خینت له
به لجیکا بو جواننوسی کرده وه
له21نیسان 2001به شداری کردووه له نمایشی 30سال ئونت هال ده
پاند له شاری خینت له
به لجیکا
له 1ی نیسان  2001تا  30ئه یلولبه هاوکاری رییاخ ده رایموند له شاری
روتردام و فالردینگ بو ماوه ی 6مانگ له و دوو شاره دابه ش کراوون
وپیشان دراوون
له  10ی کانونی دووهه م تا  18ئه یلول  2002په نجا کاری خوشنووسی
له موزه خانه ی موریتس پالنتین -پرنتن کابینیت له ئه نتویرپن ووالتی به
لجیکا کرایه وه
له ریککه وتی  4تا  12ئایار  2002پیشانگه یه کی تایبه ت به
خوشنووسی له موزه خانه ی تایسبیزت له شاری لوکرن له به لجیکا بو
نمایش کرا
له  16ته مموزتا 18ئه یلول کاره کانی کاکه یی له سالونی خینت بو
هونه ر له سه نت پیته رس ئابدی له به لجیکا قه بول کرا و نمایش درا
له 22تا  29ئاب 2002له هولی خویزن هاوس به شداری کردووه له
پیشانگایه کی ده سته جه معی دا -به لچیکا
له  17ئه یلول تا  5تشرینی یه که م  2002پیشانگه ی خوشنووسی له
گالیری ئایزرمان له شاری دوکوم له هوله ندا کردوته وه
له  24مایس تا 8حوزه یران  2003به شداری کردووه له پیشانگه ی چوار
قارره که له موزه خانه ی شاری تیمسه له
به لجیکا کرایه وه
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له  18تا  28ئاذار  2005پیشانگه ی تایبه تی له خی ئو سی شاری ده
ستلبیرخن له ووالتی به لجیکا کرده وه
له  16تا  29کانونی دووهه م  2006پیشانگه ی تایبه تی بو کاری
جواننووسی له شاری مینن له هولی روشنبیری ده سته یخه ر له به
لجیکا ساز داوه
له  22نیسان  2006به شدار بووه له فیستیفالی هونه ری نا بو تازه بوونه
وه ی ئه نفال و هه له بچه له الهای هوله ندا به ریوه چووه
له  17حوزه یرانی  2006له که نیسه ی ئازیل نمایشیکی تایبه تی له
خینت -ووالتی به لجیکا کردوته وه
له  29حوزه یران تا  30ته مموز  2006به شداری کردووه له پیشانگه ی
هونه رمه ندا نی گرافیک له هولی غوردونا هاوس له شاری خینت -به
لجیکا
2ئه یلول سالی  2006له گه ل هونه رمه ند ی به لجیکی لین
هیندریکس نمایشیکی دوو قولیله شاری ستیکنه ی به لجیکی ساز ده
که ن
1نیسان تا 31مایس  2007پیشانگه یه کی گشتی بو تابلو و
خوشنووسی تیایدا 100کاری هونه ری پبشان ده دات له فولفو کار -
خینت له ووالتی به لجیکا
7ی ته مموز2007به شداری ده کات له که وره ترین چاالکی هونه ری له
ژيرناووی هونه ر له میتسالند
به لجیکا
4تا 28ئه یلول  2007پیشانکه یه کی تایبه تی بو کا ری خوشنووسی له
له هولی زیبرا ده کاته وه له ژير ناوونیشانی چیروکی روژهه التی -خینت
به لجیکا
له  25تشرینی یه که م  2007به شداری کردووه له نمایشی  50سال له
ئازادی له زیبرا سترات له شاری خینت
به لجیکا
له 22ئه یلول  2007له کوشکی ئاشتی له الهای به هاوکاری ریکخراوی
کوزموپولیس له هوله ندا نمایشیکی جواننوسی بو ئه نحام ده دریت
له  24شوبات 2008به شداری له فیستیفالی چراتیفی کردووه -الهای له
هوله ندا
له  23مایس  2008له کتیبخانه ی بروخسه پورت پیشانگه یه کی تایبه
تی بو کومه لیک کاری خوشنوویی روژهه التی نمایش کرد له خینت-
به لجیکا
له 21ئه یلول  2008له گه ل ده سته یه ک هونه رمه ندی ئه وروپی به
شدار بووه له پیشانگه ی کاتیک ووشه وهونه ر به یه ک ده گه ن له
کاستیل ستریت
به هاوکاری ئارت ئین ئاکشن له گه وره شاری به لجیکا ئه نتویرپن
له 26ئه یلول تا 19تشرینی یه که م  2008پیشانگه ی خوی له گه له ری
نیو فارت له گه ل په یکه رسازی مه کسیکی ذرفراین هیریراسازده دات
له شاری خینت -ووالتی به لجیکا
له  27ی تشرینی یه که مه وه تا 8ی ئاذار 2008به شدار بووه به کاری
گرافیک له سه نته ری فرانس مازریل بو گرافیک له کاسترلی
به لجیکا
له  3تا  30تشرینی دووهه م  2008بو کاری خوشنووسی پیشانگه ی
تایبه تی له شاری هاله نمایش کردد
به لجیکا
له21شوبات به شدار بووهله دووهه مین فیستیفالی چرا نیفی له الهای
هوله ندا
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له 25ی ئاذار تا  26مایس  2009له سه نته ری هونه ری بوداهینان به
کاری گرافیک به شداری کردووه له گه ل کومه لی هونه رمه ندی ئه
وروپی له شاری خینتی به لجیکی
له 24ی مایس تا  3حوزه یران 2009به کازی گرافیکی هاوبه شله گه ل
شیوه کار ئه فین کاکه یی له ئابراهام سترات به تاووی له گانگای دله وه
له شاری خینت -به لجیکا
له  24مایس تا 10ی حوزه یران 2009له ژير ناوونیشانی ریتویلن له که
نیسه ی ماریا گوریتی پیشانگه یه کی تایبه ت به جوان نووسی ده کاته
وه
له 28ی مایس تا3ی حوزه یران  2009به شداری کردووه له فیستیفالی
نیوده وله تی خوششنووسی له کوشکی العظم له ووالتی جه زایر
له 5ئاب وروژانی دوایی 2009له قشله ی شاری که رکووک ئه زموونی
گرافیک سازی خوی نمایش ده کات به وینه ی کاری کرافیکسازی
له  13تشرینی دووهه م تا 12کانونی یه که م 2010به شداری ده کات
له یه که مین پیشانگه ی زیبرا ئارت له شاری میخل
به لجیکا
له 1تا  28ی شوبات  2010به شداری بووه له پیشانگه ی نیوده وله تی
له شاری سه یفن بیرخن له
هوله ندا
له 1ی تشرینی دووهه م تا 31کانونی یه که م 2010له نمایشی هونه
رمه ندانی به لجیکی به شدار بووه له گالیری فولتیر شاری خینت
به لجیکا
له  12کانونی دووهه م تا  12شوبات 2011به شداری کردووه له گه ل
هونه ر مه ندانی عیراقی له نمایشیکی4قولیدا
له هولی سه نته ری روشنبیری سته یخه ر له شاری مینن له هه ریمی
روژئاوای فالندرن -به لجیکای فیدرال
له  16تا  22ی مایس له  3هه مین فیستیفالی نیوده وله تی بو
خوشنووسی به شدار ده بیت له تلمسان ووالتی
جه زایر
له 16ی ئه یلول تا 16تشرینی یه که می سالی 2011له گه ل هونه رمه
ندی به لجیکی ماریان پرسون و وئه وانی ترنمایشیکی جواننوسی هونه
ری له هوله کانی په لکه زیرینه له شاری خینت ده که نه وه  -له به
لجیکا
له به رواری  21ی مایس تا  19نیسان 2013له گه ل پیکه رساز ی به
لجیکی کون ویسسه له گاله ری هاننه له هیرنت له به جیکا به دوو
قولی نمایشیک سازده ده ن
له  18ی مایس و روژانی دوایی له گه ل په یکه رتاشی به لجیکی لوک
فرمویلن له فیستیفالی کوله کاستیل به شدارده بیت به
کومه لیک کاری گرافیکی وهه روه ها کاری خوشنووسی له هوله کانی
کاستیلی ماریا کیرکا -ووالتی به لجیکا
له 15ی ته مموز تا 31ئاب له هولی واتن فابریک له شاری هرزیله زیاتر له
 80کاری هونه ری هه مه جور نمایش ده کات له ژیر ناوونیشانی هونه
ری روژهه التی  -به لجیکا
به شداری کردووه له پیشانگه یه کی هاوبه شدا به ناووی -لێره و لهوێ وه له شاری میلسیله ی به لجیکی -10-18تاوه کو 2013-11-3
17 ،16،15مارس
که شتیکی هونه ری له به هاری شاره کانی کوردستاندا -له کالیری
شانیده ر -هه ولیر نمايش کرد
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7-4-2014،6،5
له موزه خانه ی نیشتیمانی ئه منه سوره که -نمايشیکی تايبه تی هونه
ری بو ساز درا
9-4-2014
له که له ری به يان مانی کومه لیک تابلو و کاری کرافیکی بو نمايش کرا
20-4-2014،19
له کتیبخانه ی کشتی که رکوک -کاره کانی نمايش کران
25-4-2014
له سه رای فه تاح ئاغای کاکه يي  -توبزاوه -کرکوک کومه لیک تابلو و
کاري کرافیکی نمايش کران
کاروانی داهینان و چاالکی و نمایشه کانی کاکه یی به بی ووچان
ئیستاو له داهاتوودا به ریگاوه یه و به رده وام ده بن
خروس -هونه ر له گفتوگودا هاووبه ش له گه ل  33شیوه کار له 10-31
تاوه کو  2014-11-16له شاری میلسیله له به لچیکا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە498 :

حسێن کۆکەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120812383378168
سەردەمی الوەتی خاڵۆ حسێن لە (دڕۆڵە) مەڕەخێڵ سەردەمی فەالکەت
و درێژەی ٔياوقەدبوونی خەڵکی ناوچەکە لە گەڵ زەبرو زەنگی دەسەاڵتی
ملهوڕی پاشایەتی لە الیێک و بێ بەشی خەڵکی وەک پشت گوێ خران
وبەربەستی النی کەمی گەشە و سەرهەڵدانی ژیان بۆ هەموان بوو! بۆ
خەڵکێکی زۆر لە دەرەوەی شارەکان تەنانەت دەرەتانی خوێندن و فێر
بوونی سەرەتایی خەون و خەیال دەهاتە پێش چاو .بەناچار گەنجێکی
وەک حسێن بە جیا لە پیشەی شوانی چەند سەر مەڕو مااڵت هاوکات
پەنا بردن بۆ ڕاوە کێوی بە مەبەستی دابین کردنی بژیوی ڕێگایەکیتری لە
بەردەم نەبوو سەر باقی ئەوە لەدەس دەرچوونی گولەی تفەنگی
ساچمەیی ڕاوکردنەکەی دەبێتە هۆکاری بریندار بوونی القی .دەست وێڕا
نەگەیشتن بە دۆکتۆری پسپۆڕ بۆ چارە سەری برینەکەی لە دەست دانی
قاچێکی لێ دەکەوێتەوە.
بەر بینگ پێ گرتنی بەسەرهاتی خەمناکی لە دەستدانی ژن و چەند
منداڵی لە درێژەی ٔيەم ژیانە پڕ لە مەینەتیە بە جارێک پەنجەی گوشار
دەخاتە گەرووی کاک حسێن .دوابەدوای گیرسانەوە لە باینگان و

335

شارۆچکەی بانەوڕێ بڕیار دەدا بەرپەرچی دژواریەکانی سەر ڕێ ژیان و
هاوشان لۆمە و سەرکۆنەی خەڵک کە بە توانجەوە دەیان کردە ٔيامانج و
گوایە توانای بەڕێوەبردنی خۆی نیە ! پشت لە جەماوەر و ڕوو لە شاخی
مەیگۆڕێ بناری شاهۆ چند کیلومێتری نێوان پاوە و باینگان دەکات .خاڵۆی
شەیدای بێ ٔيۆقرەی تێکشکاندنی بەربەستەکانی سەر ڕێ ژیانی پشت
بە خۆ بەستوو و سە لماندنی توانای لە بن نەهاتووی مرۆی خاوەن بڕیار
ؤيیرادە  19ساڵی ڕەبەق بە شەو و بە ڕۆژ شەڕی کۆڵینی شاخ و بەردی
ڕەق و خۆڕاگری (مەیگۆڕێ) 1 ،دەکات بە ماکەی ئەوین و گەیشتن بە
ژیانی سەربەست و پڕ لەوانەی فێرکاری بۆ خەڵکی هاو سەردەم و پاش
خۆی.
ساز کردنی چەندین ژوور لە نێو دڵی ڕەق و بەردینی شاخ هاوکات
ٔياوەدان کردنەوەی دەوروبەری ٔيەم شاخە بەچاندنی دار و باخەڕەز(مێو) لە
پەنای یارمەتی کچەکەی بەرە بەرە ناوی حسێن کۆکەن و ٔياشکرابوونی
شوێنە قەراغ و پەسیو کەوتوەکەی بە گوێ خەڵکی نیشتەجێ دوور و
نزیک دەچڕێنێ .ڕۆژ دوای ڕۆژ دەنگدانەوەی سێحری هێزو مەچەکی دەبێ
بە بانگەوازچی ڕاکیشانی زیارەتچیان و ڕۆگەی خەڵکی سەرسام ماو بە
دیتنی توانای لەشێکی کز و بە سااڵچووی وەستاو لە سەر القێک بە
یارمەتی دوو چڵە داری بن هەنگڵ.
گەورەیی حسێن عوسمانی تەنێ لە هەڵکۆڵینی شاخ و داتاشینی چەند
ژوورێک وەک پاڵەوانی ٔيەم خوڵقاندنە تەنیالە نواندنی هێزی شاراوەی
مرۆخۆدەرناخات بەڵکوو کۆکەنی هەژار نەخوێندەوار و قەت تێر زگ نەبوو بە
ژەمەنانێکی ساکاری تەسەل ٔيەم جارەیان دیمەنێکی تری مرۆڤایەتی
دەگمەن و بەرزە مەقام دەهاوێتە پێش ڕوومەتی خەڵکی نامۆکراو لە
بەزەیی و خدەی پیرۆزی نەسڵەکانی پێش خۆیان.
زیارەتچیانی ٔياسەواری دەست و پەنجەی حسێن کۆکەن لە شاخی
مەیگۆڕێ هەرجارە بڕەپارەیەک وەک یارمەتی بە جێ دەهێڵن .ئێمساڵ
 1393خاڵۆی دڵ و دەروون فراوانی بێ نیاز لە پارەو کەرەسەی ژیانی
سەردەم بە شێوازی پیرانی سەردمانی پێش خۆی لە شاهۆ بۆ ساز
کردنی خوێندنگەی مندااڵنی بانەوڕێ سەرجەم پارەی پێشکەشی خەڵک
(بڕی 6ملیون تمەن) بە ناوەندی پەروەردە و فێرکردنی مندااڵن دەبەخشێ
و بۀيەم شێوە گۆشەیەکی ترلە مەزنایەتی و کەرامەتیمرۆیی پیری
مەیگۆڕی ٔياشکرا و بەخشەندەیی و فێرکاری دەگەیینێتە چڵەپۆپە .
ٔيەوە سااڵنێکە مەیگۆڕێ و دیداری حسێن کۆکەن بوەتە ڕۆگەی گەشتیار
ڕۆژنامەوان و فیلم هەڵگرانی تلوزیۆنەکان لە هەر الیێکەوە .هەڵکشانی
ڕێژەیی داهات بەگوێرەی ڕووتێکردنی تووریست بۆ خەڵکی دەڤەرەکە و
شارەکانی دەوروبەر بە تایبەت پاوە یەک لە بەرهەمە بەنرخەکانی
خوڵقێندراوی دەست ومەچەکی حسێن کۆکەن بوە .پێشچوونێک کە
ٔيەگەر کاری لەسەربکرێ هەردەم دەتوانی ڕووی لەگەشە کردن بێت.
داخ و کەسەر دامو دەزگای بەڕێوە بەری خۆجێیی تا هەنووکە هیمەتی
هەر نەبێ کێشانی ڕێگایەکی ڕێکو پێک بۆ الی ٔيەم ٔياسەوارۀ ،ياوردانەوە
لە کاری مەزن و پڕلە ناوو دەنگەکەی پیر حوسەینی شاهۆ و الینەکشت
بابەتیەکانی هەڵ نەگرتوە .حسێن عوسمانی نەک بە زۆری زۆردارانی
مێژو نە وەک دیل و بەردەی کڕدراو یان ٔيەوینداری کچێکی دڵ پێدۆڕاو لە
چنگی دەسە اڵتدارێکدا ٔيەسیرکراو بۆ ٔيازادکردنیدەستی داوەتەخوڵقاندنی
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ٔيەم ٔياسەوارە.
ٔيەو وەک خۆی دەڵێ ؛ ” بۆ نیشاندانی ٔيیرادەی ٔيینسانی وسە لماندنی
تواناکانی مرۆڤێکی نوقسانی جەستەیی بە دەوروبەر بە بێ هیچ جۆرە
چاوەڕوانیەک تەنێ وەک کوردێکی باوەڕمەند بە خۆی بە دەستی بەتاڵ و
کەڵک وەرگرتن لە قوڵەنگەیەکی ساکار بە گژ شاخی سەختدا دەچێ و
سەرکەوتن دەستە بەر و تۆماردەکات.
سەرکەوتنێک لیپاو لیپ لە ٔيامۆژگاری بۆ خەڵکەکەیەتی ،سەرکەوتنێک
دەتوانێ خاوەندارەتی ناوەرۆکێک بۆ کەڵک وەرگرتن وەک وانەیەکی
دەرسی کتێبی خوێندنی مندا اڵنی واڵت لە داهاتوودا بکأ .يەگەر
گۆستاڤ ٔيایفێل (فەرانسە) 28ی ژانویەی ساڵی 1887تا 31ی مارسی
1989بە ساز کردنی بۆرجی  324گەز بەرز و بە خەرج کردنی
7759401فرانک لە پارەی ٔيەوکاتی خەڵکی فەرانسە لە قەراغ هەزاران
تۆن ٔياسنی لە سەر یەک نراو وێرای یارمەتی دانی سەدان پسپۆڕ و
کرێکار توانی پەیکەرو ناوی خۆی وەک کانگای داهات و ناوبانگ (بۆرج
ایفل) بۆ ٔيەم واڵتە هەتاهەتایی بکات حسین عوسمانی تەنیا بە ٔيارەقەی
چاوان و بە هێزی شانو پیلی خۆی سەرچاوەی داهات لە ڕیگەی ڕەکێش
کردنی گەشتیار ناوونیشان وگرێدراوی مێژوویی خۆی بە پیرانی شاهۆ لە
دەفتەری مێژوودا نوێ کردەوە.
سدێق بابایی ٔ 2014/11/28ياڵمان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بەهرەمەند
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
پاوە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە499 :

حوسێن بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121911270163380
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە500 :

حوسێن بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211005454118260
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە501 :

حوسێن سەفامەنش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052908563760117
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە502 :

حوسێن سەفامەنێش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072309201477094
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە503 :

حوسێن عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061913385470166
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە504 :

حوسێن عەلی  -حسێن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007261657344566
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ناوی تەواوی حوسێن عەلی زەند -ە ،لەساڵی  1925لە گوندی
حەفتەغاری سەر بەقەزای داقوق لەدایکبووە ،لە ناو خەڵکیشدا بە
حوسێن عەلی گورجی ناسراوە و دایکی ناوی ئامینە کەریم زەنگنەیە.
هونەرمەند هەر لە کاتی الوێتییەوە شەیدای هونەرو گۆرانی و مەقامی
کوردی بووە ،حوسێن عەلی هەر لە منداڵییەوە گوێی بە دەنگی
شمشاڵ و دووزەلەی شوان و قەتار و ئەاڵوەیسی و ئای ئای جوتیارانی
گوندەکە رازاندووەتەوە.
حوسێن عەلی لە ساڵی  1948چووەتە ئێزگەی کوردی لە بەغدا و لەوێ
چەند گۆرانییەکی وتووە و یەکەم گۆرانیشی (قومری سەرباڵم شینە)
بووە.
هونەرمەند شارەزاییەکی زۆری هەبووە لە زۆربەی مەقامەکانی کوردی،
دواتر لە رێگەی قەوانەوە ئاشنای دەنگی عەلی مەردان و عەبدوڵاڵی
سەعید کەرکوکی و دەیان گۆرانیبێژی ئەو سەردەمە بووە.
هەروەها لە ئەرشیفی هونەرمەند دا چەند گۆرانییەک ریکۆرد کراوە کە لە
دانیشتنێکدا لەگەڵ مامۆستا عەلی مەردان و سەعیدی عەبدوڵاڵ
کەرکوکی وتراون ،ئیستا لەالی شەیدایانی دەنگی هونەرمەند پارێزراون.
حوسێن عەلی دۆستایەتییەکی پتەوی لەگەڵ هونەرمەندی
خوالێخۆشبوو سەاڵح داودە هەبووە و هەروها لەگەڵ هونەرمەند رەسوڵ
گەردی و تایەر تۆفیق و حەسەن زیرەکیش.
هونەرمەند لە ساڵی  1971لە پاش بەشداریکردنی لە ئاهەنگێک لە
خانەقین لەالیەن رژێمی بەعسەوە بەندکراوە و ئەشکەنجەیەکی زۆر
دراوە ،بەاڵم بەوەش هەر کۆڵی نەداوە و بەردەوام بووە لە گۆرانی و
مەقام وتن.
حوسێن عەلی لەساڵی  1991لە شاری بەغدا گیانی سپارد و لە ژیانی
هونەرمەندایەتی و گۆرانی و مەقام وتن بەیەکجاری دابڕا و تەرمەکەی لە
گۆڕستانی شێخ مەعروف بەخاک سپێردرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە505 :

حوسێن کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813142943125165
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لەساڵی  1959لە شاری کەرکوک لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە506 :

حیسام حەمە کاکەی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224090914118458
ساڵی  1968لە کەرکوک لە دایکبووە.
http://www.hesamkakay.nl
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:

🔥کەرکوک

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە507 :

حیکمەت هندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004152220584159
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شانۆکار و شێوەکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە508 :

حەداسە یەشووروون
http://www.kurdipedia.org/?q=201009150858589501
لە ساڵی  1961لە شارۆچکەی بنیامینە کە نزیک شاری خدێرە-ئیسرائیل
لە دایک بوو .باوکی حایم یەشووروون لە تەمەنی  17ساڵییەوە باشووری
کوردستانی بە جێهێشت و لە رۆژهەاڵتی کوردستان و لە شاری ئوورمیا
نیشتەجێ بوو ،دایکیشی پەری خەڵکی ئازەربایجانە .
حەداسە لە شەش ساڵییەوە دەستی بە سترانخوێندن کرد ،بەاڵم لە
ساڵی  1995ەوە زیاتر بە کوردی و بە ئارامی ستران دەبێژێ .ناوبراو شۆخ
و شەنگێکە و بە زەردەخەنە و پێکەنینەوە قسە دەکا ،زۆر حەزی لە جل و
بەرگی کوردییە ،هەروەها جل و بەرگی نوێ بە شێوەی رەنگا و رەنگی
کوردی لە بەر دەکا ،بۆیە لە ئیسرائیل بە گواڵلەی کوردستان ناوی دەبەن.
ئەم گواڵڵەیە زۆر دیندارە و بە تەنیا خەونێکی هەیە ،ئەویش ئەوەیە ،کە
کوردستان ببینێ و لەوێ ستران بۆ نەتەوەکەی خۆی ببێژێ.
هونەرمەندی کورد رۆنێن سورچی لەگەڵی بە تەلەفۆن قسەی کرد و پێی
وت ”من مزگێنییەکم هەیە ئەویش ئەوەیە کە بەشیر لە سویدەوە هاتووە
و لە ئیسرائیل ئێستا میوانی منە و زۆر حەز دەکا بتبینێ” .حەداسە بەو
مزگێنییە زۆر خۆشحال بوو و بە خێرهاتنی منی کرد و داوای کرد کە
سەردانی بکەم .وا رێکەوت کە من لەگەڵ حەسەن زیرەکی ئیسرائیل کە
ناوی (دانیێل عەزری) یە ،پێکەوە بچین بۆ سەردانی .حەداسە بە قسەی
زۆر خۆش پێشوازی منی کرد و وتی ”فەرموو یا خوا بە خێر بێیت ،ئەوە لە
خۆشییەوە بۆت ستران دەبێژم و سەما دەکەم ”...حەداسە چەند
سترانێکی خوێند و سەمای کرد و پاشان رووی لە ئاسمان کرد و وتی
”کەی خاکی پیرۆزی کوردستان ماچ بکەم خوایە؟ یا خوا ئەو رۆژە نزیک
بێ! هەروەها نیازم هەیە کە بە کوردی ،ئارامی ،عەرەبی ،عیبرانی،
فارسی ،یۆنانی و تورکی ستران بۆ شەلۆم (ئاشتی) ببێژم .یا خوا لە
کوردستان هەر شەلۆم هەبێ” !
گواڵڵەی کوردستان لەگەڵ من بە زەردەخەنەوە قسەی دەکرد ،خۆی با
دەدا ،سترانی خوێند و بۆ هێنانی نەختێ خواردن و خواردنەوە هات و
چووی چێشتخانەکە دەکرد و بە سەربەرزییەوە دەیگۆت ”منیش کوردم،
جل و بەرگی من کوردین ،خواردنی من کوردییە و سترانی منیش
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کوردییە .ئێدی نە جارێک ،بەاڵم سەد جار بە قوربانی نەتەوەی کوردی
شەلۆمخواز و کوردستانی رەنگین بم .فەرموو کاکە ،ئەوە دوو سیدیم
تۆمار کردووە و هیوادارم کە بتوانی یارمەتی منیش بدەی ،تاکو منیش
بتوانم باشتر و خۆشتر ستران ببێژم” .بە راستی لە بەر ئەڤینی ئەم
گواڵڵەیە بۆ کورد و کوردستان ،جەرگ و دڵم سووتا و هەر نەمتوانی
وەاڵمی بدەمەوە .ئێدی داوای ئاوم لێ کرد و پاشان وتم ”بە سەر سەر و
بە سەر چاو گواڵڵە خان” .بەاڵم زۆر بەداخەوە کە نەمتوانی باسی
رەوشی کەناڵە کوردییەکانی بۆ بکەم کە لە بەر چی رێگا و بوار نادەن بە
کوردە جوولەکەکان ،کەچی رێگا دەدەنە سترانبێژ و هونەرمەندە تورک،
فارس و عەرەبەکان .بە راستی ئەوە لە مێژە من هەوڵم داوە کە
پرۆگرامێک بۆ کوردە جوولەکەکان ئامادە بکەم ،کەچی تاکو ئێستا هیچ
وەاڵمێکم وەرنەگرتووە .ئێدی من بۆیان هەر هەوڵ دەدەم .
دەربارەی ستران و مۆرکە کوردییەکان گواڵڵەی کوردستان وتی ”باوکم
باسی دەکرد کە سترانە کورییەکان چ فۆلکلۆر بن یان میللی ،زۆر کۆن و
رەسەنن ،هەر سترانێک واتای خۆی هەیە و چیرۆکێکی تایبەتی بە
خۆیەوە دەبینێ .بۆیە من شێت و شەیدایان بووم .و لەم بوارەدا بێجگە لە
باوکم ،لە بنەماڵەی مەهاباتی وەک رۆڤێن ،عەمرام و خێزانەکەی مەلکە
گەلێک ستران فێر بووم .هەروەها دەمەوێ سترانی نوێش (دانراو) ببێژم،
بەاڵم تاکو ئێستا کەس یارمەتی منی نەداوە ” ...منیش سۆزم دا بە
حەداسە ”ئەوە من چەند سترانێکی فۆلکلۆری ،میللی و دانراو بۆت ئامادە
دەکەم” .ئێدی حەداسە بەم قسەیە زۆر خۆشحاڵ بوو .دەربارەی کاری
هونەری حەداسە وتی ”من جارجار لە ئیسرائیل لە ئاهەنگە کوردییەکاندا
بەشدار دەبم ،هەروەها لە ئاهەنگە ئیسرائیلییەکانیش و بۆ پرۆژەی
داهاتوودا ،من داوای یارمەتی بۆ ئالبوومێکی تازە لە مرۆڤێکی وەک تۆ
دەکەم و هیوادارم کە بەو ئالبوومەش بگەم بۆ ئاستێکێ بڵندتر ”.و
دەربارەی هونەر و ئاهەنگ بە گشتی وتی ”من ئامادەم کە لە
پرۆگرامێکی هونەریدا بۆ مەبەستێکی خێرخوازی و یارمەتی خێزانە
شەهیدەکانیش بەشدار بم .چونکە نەتەوەی کوردی شەلۆمخواز گەلێک
شەهیدی داوە و ئێمە چەند خزمەتی خێزانە شەهیدەکان بکەین ،بە
راستی هێشتا هەر کەمە .چونکە ئەم دەستکەوتانە هەر بە سایەی
ئەوانەوە بووە”.
و دەربارەی جوولەکەکانی کوردستان وتی ” رەوشی جوولەکەکان لە
کوردستان زۆر خۆش بوو و ژیانی دایک و باوکم و خزمەکانمان لەوێ زۆر
باش بوو .وەک باس دەکرێ کە کوردە موسلمان و ئێزدییەکان لەگەڵ
جوولەکەکان زۆر باش بوون .بۆیە من خۆم بە قەرزاری نەتەوەی کورد
دەژمێرم ،هەروەها دەمەوێ بە چاوی خۆم ئەو رێزە و ئەو گەرمییە الی
کوردان ببینم ” .
لە کۆتاییدا گواڵڵەی کوردستان وتی ”من زۆر شەلۆم و رێزم بۆ کورد و
کوردستان هەیە ،هەروەها بۆ وەزارەتی رۆشنبیریش و هیوادارم کە رۆژێک
لە رۆژان لە واڵتی باب و باپیرانی خۆم بۆ شەلۆم ستران ببێژم .ئێدی
سەرکەوتن بۆ نەتەوەی کوردی خۆشەویست دەخوازم و بۆ شەلۆم و
دیمۆکراتی لە رۆژهەاڵتی ناوەڕاست هەر ئاوا بێ کوردستان و یاخوا
هەرێمی کوردستان لە نەتەوەی کوردی شەلۆمخواز هەر پیرۆز بێ،
ئامین ” .هەر بەم قسانە گواڵڵەی کوردستان هەستی خۆی دەربڕی و
دیدارەکە بەم هیوایە تەواو بوو ”هیوادارم کە ئێمە کوردە جوولەکەکانی
کوردستان لەو دەستکەوتانە بێبەش نەبین .با مافمان هەبێ کە هەستی
خۆمان دەرببڕین ”.
سەرچاوە :تۆمارێکی بەڕێز بەشیر سەبری بۆتانی سەبارەت بە حەداسە
یەشووروون لە 2010-09-14
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:

✡کورد  -جوولەکە

واڵت:

🇱🇮ئیسرائیل

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە509 :

حەسەن حاجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473681
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە510 :

حەسەن حسێن محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215085117118313
ساڵی  1948لە سلێمانی لە دایکبووە.
ساڵی  1969دەستی بەکاری هونەری کردووە.
خاوەنی چەندین بەرهەمە لە بواری شانۆ و فیلم و درامادا.
لەساڵی  2013لەالیەن بەرێوبەرێتی هونەر و سینەمای سلێمانی
خەالتی رێزلێنانی بێ بەخشراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە511 :

حەسەن حەیران
http://www.kurdipedia.org/?q=201008222230434839
حەیرانبێژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە512 :

حەسەن دادشکەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006151447454387
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە513 :

حەسەن دڵسۆز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012621572675344
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە514 :

حەسەن دەیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110716355091
ساڵی  ،1957لەشاری بۆکان لەدایک بووە .هەر لەمنداڵییەوەخولیای
گۆرانی گوتن و فێربوونی موسیقا بووە .گوێی بەدەنگی مامۆستا حەسەن
زیرەک و ...و فۆلکلۆری پڕ لەحەز و تاسەو خۆشەویستی ناوچەی
فەیزوڵاڵبەگی بۆکان کراوەتەوە.
برای گەورەی ،محەمەد ،کەخاوەنی دەنگیکی بەسۆز بوو ،کاریگەریەکی
یەکجار زۆری لەسەر دانا و هاندەر و سەرچاوەی حەز و خۆشەویستی
بووەبۆ دونیای گۆرانی .دەکرێ بگوترێ ئەو هەوەڵین مامۆستای
بووەکەبەداخەوەبۆ خۆی درێژەی بەم رێبازەنەداوە.
ژەندنی ئامێرەی کەمان ،الی مامۆستایان ئەمیر مینایی و رەشید فەیز
نیژاد فێر بووە .ساڵی  1976بۆ ماوەی بیست ساڵ مامۆستای
قوتابخانەبووە .لە 1986تا  1991چوار بەرهەمی هونەریی پێشکەش
کردوە .ساڵی  1991بەهۆی دەست بەسەری و نەبوونی ئازادی لەالیان
رژێمی ئێران دەرفەتی گۆرانیی لێ ستێندرا و لەکاری مامۆستاییش ال
بردرا و ئێستا دوور لەنیشتیمان لەبریتانیا دەژی .سەرجەمی ئاڵبۆمەکانی
تا ئێستا ( )2007پێنج دانەن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە515 :

346

حەسەن زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110716370692
ناوی حەسەنی کوڕی عەبدوڵاڵیە ،ساڵی  1921لەبۆکان لەدایک بووە.
لەتەمەنی پێنج ساڵیدا باوکی کۆچی دواییکردووە و حەسەن زیرەک
ناچاربووە لەو تەمەنەوە کار بکات بۆ پەیدا کردنی بژێوی رۆژانەی.
هەژاری و بێدەرەتانی زۆریان بۆ هێناوەو بۆ ئیشکردن زۆربەی
شارۆچکەکانی ئێران گەڕاوەو تەنانەت لەبەسرەو بەغدا و هەولێر و
کەرکوکیش کاری کردووە .
چەند جارێکیش زیندانی کراوە ،بەهۆی رووداوێکەوەلەئێران سازادراوەو
حەسەن بەقاچاخی رووی کردۆتەبەغداو لەوێ ،کەزانراوەهونەرمەندێکی
دەنگخۆشی بێ هاوتایه ،لەئێستگەی کوردی دایانمەزراندووە .
لەمەوەناوبانگێکی زۆری پەیدا کردووە ،کەگەڕاوەتەوەئێران دەستبەجێ
لەڕادیۆی تاران و رادیۆی کرماشان کاریان پێسپاردووە .دواتر لەکرماشان
تیپێکی هونەری دامەزراند و خزمەتی هونەر و مۆسیقای کوردی کرد.
ئەم دەنگ خۆشەبلیمەتەخوێندەواری نەبووەکەچی زۆربەی شیعری
گۆرانییەکانی بەرهەمی خۆیەتی .شیعرەکانی حەسەن زیرەک
لەدووتوێی پەرتووکێکدا چاپ کراون بەناونیشانی "چریکەی کوردستان".
لە26ی حوزەیران 1972دا ،گۆرانیبێژی کورد حەسەن زیرەک لەشاری
"بۆکان"ی کوردستانی رۆهەاڵت کۆچی دواییکرد و هەر لەو شارەدا نێژرا،
بەاڵم لەدواییدا لەسەر راسپادەی خۆی ،ئەوەی لەژیاندا گوتبووی،
تەرمەکەی گوێزرایەوەبۆ چیای "ناڵەشکێن"ی بەرامبەر بۆکانی ژینگەی
خۆی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە516 :

حەسەن سیساوەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031414562296
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حەسەن سیساوەیی ناوی تەواوی (حەسەن رەسوڵ)ـەو ساڵی 1926
لە گوندی ئاری سیرەک لەدایکبووە ،هەلی خوێندەواری بۆ هەڵنەکەوتووەو
لە ژیانیدا چەندین کاری گرانی کردووە.
ئەگەرچی باوکی پێی خۆشنەبووە ،بەاڵم ئەم هەر لە منداڵییەوەو بە
شێوەیەکی خۆڕسکانە ئارەزووی لە وتنی حەیران کردووەو بووە بە
حەیرانبێژی دیوەخانی ئاغای سیساوەو نازناوی (حەسەن سیساوەیی)
پێدراوەو ساڵی  1958حەیرانەکانی (غەریبم ،حەیران بەربووم لە
بەندێ)ی بۆ ئێستگەی بەغدا تۆمارکردووە.
ئەگەرچی زۆرتر وەک حەیرانبێژ ناسراوە ،بەاڵم لە داڕشتنی بیرۆکەو
هونەری گێڕاوەی چیرۆکیشدا ،توانایەکی بەرزی هەیەو خاوەنی چەندین
چیرۆکە کە تائێستا باڵونەکراونەتەوە .
ژمارەی کارە هونەرییەکانی زۆرن و لەبەرئەوەی چەند بەرهەمێکی
هونەریی لە کاتی خۆیاندا تۆمارنەکراون ،نەماون ،بەداخەوە لە ئێستادا
هونەرمەند سیساوەیی دووچاری نەخۆشی بووەتەوەو ناتوانێت لە کاری
هونەریی بەردەوامبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حەیرانبێژ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە517 :

حەسەن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150529111711121240
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە518 :
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حەسەن غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=201006211338424470
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە519 :

حەسەن فەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112620545010892
(1910سلێمانی 1976-بەغدا
وێنەکێشێکی خۆرسک و خۆشنوسێکی بەهرەمەند بوو.بەیەکەمین نیگار
کێش دادەنرێت کە هونەری نیگارکێشانی هاوچەرخی لە شاری
سلێمانی دامەزراند و باڵوی کردەوە.یەکێکیشە لە هونەرمەندە
پێشەنگەمانی بواری شێوەکاری لەهەموو کوردستانی باشور دا.ئەم
هونەرمەندە لە راستی دا ناوی (شەمسەدین عەبدولقادرە) لە بنەماڵەی
شێخ سەالمی شاعیرە.سەرەتای سەدەی بیستەم لە سلێمانی لە
دایک بوو ە لة گەرەکی کانێسکان،کۆاڵنی بەامبەری شەخێەکەی شێخ
جافر لە شەقامی کاک ئەحمەدی شێخ.باوکی یەکێک بووە لە
شێخەکانی بەرزنجە کە کاتی خۆی لە ئەستەمبوڵ خوێندویەتی و
ماوەیەکی زۆر قازی بووە لە شارەکانی بەغداو کەربەال و دیوانیە.
حەسەن فەالح ژیانێکی پر ِ چەرمەسەری بەسەر بردووەو لە زۆر شیوێن و
لە زۆر بواردا ژیاوەو کاری کردوە لە هەولێرو کەرکوک و بەغدا سەرباری
ئیش و کاری رۆژانە خەریکی رەسم کردن و هاندانی باڵوکردنەوەی ئەو
هونەرەی داوە.بەشداری کردوە لە شۆرشی شێخ مەحمود دا و لە
یەکەمین ژمارەی رۆژنامەی ئومێدی ئیستیقالل دا لە ساڵی  1923لە
حکومەتەکەی شێخی نەمردا بە (ناظر الخدمة) ناوی هاتووە.هەر لەو
ماوەیەشدا و بەتایبەت لە سااڵنی  1930دا هاورێیەتی لەگەڵ عەزیز
سەلیمی هونەرمەند دا دروست کردوە.ساڵی  1941لە کاتی شەڕەکەی
رەشید عالی گەیالنی دا لە بەغدا هاوکاری گۆڤاری (حەبەزبوز) دا کردووە
کە گۆڤارێکی کاریکاتێری بووە.حەسەن فەالح لەو گۆڤارەدا بە کاریکاتێر
وێنەی نوری سەعید و عەبدولئیالی کێشاوە.دوای شکست هێنانی
بزوتنەوەکەی رەشید عالی لە هەمان ساڵی  1941دا حەسەن فەالح لە
ترسی ئینگلیزەکان رای کرد بۆ سوریا لەوێشەوە بۆ کوەیت تا ساڵی
 1955تیایدا مایەوە لەوێ و لەوقۆناغەدا گەلێ تابلۆ و پۆرترێتی کێشا
پاشان هاتەوە کوردستان و لەوێشەوە چوو بۆ ئێران.حەسەن فەالح کە
لەم قۆناغەدا فێری زمانی روسیش بوو لە هەموو سەردەمێک زیاتر وێنەی
کێشا لەم بەرهەمە هونەریانەدا بەبێ پارە وەرگرتن و بەبێ ئەوەی
کۆمۆنیستیش بێ هانی سوپای روسی ئەدا بۆ سەرکەوتن.پاش جونگی
دووهەم حەسەن فەالح ساڵێک لە تاران مایەوە لەوێ لە ژووری ئوتێلێک
بە تەنیا دەژیا و خەریکی وێنە کێشان و خەت خۆشی بوو.پاشان کە
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بەیەکجاری گەرایەوە کوردستان و سلێمانی سەرتاپای چایخانەکەی
رەشۆلی گۆرانیبێژی رۆژی بە دوودینار کرد بە نەخش و نیگار و
رەسم.هەروەها وردە وردە کەوتە رەسم کردنی دیواری ماڵی هەندێک لە
دەوڵەمەندەکانی سلێمانی.ئەم هونەرمەندە ساڵی  1960چووە بەغداو
لەوێ بوو بە شۆفێر هەر لوێش ساڵی  1976کۆچی دوایی کرد .ئەم
هونەرمەندە لە بواری شانۆش دا کاری کردووە و هەر بەهۆی شانۆشەوە
ناونراوە حەسەن فەالح.لە دوو شانۆگەری رەفیق چاالک دا(-1لەرێی
نیشتیمان دا_2،گوڵی خوێناوی) بەشداری کردووە.
بەرهەم و تابلۆکانی
1کۆنترین تابلۆ تابلۆی(شەڕەکەی دەربەندی بازیان)ە کە مێژووەکەیدەگەرێتەوە بۆ ساڵی  1919و باسی
شەڕە بەناوبانگەکەی شێخ مەحمود و ئینگلیزەکان دەکات لە دەربەندی
بازیان.
2لە سااڵنی  1933تا  1934لەگەڵ عەزیز سەلیم دا لە سلێمانی لەسەردیواری قاوەخانەکانی ئەسحاپ ئەسپی گەلێک تابلۆ و پۆرترێتیان
دروستکردووە.
3لەسەر دیواری ماڵ و چایخانەو دیواری ناو بازاڕەکان لە سلێمانی لەبەغدا گەلێک رەسمی کردووە.
4تابۆکانی لە سلێمانی و بەغدا و ئیران و سوریا و سۆڤیەت نیشاندراون.لەسەر چادر و سەیارەو لەسەر دیواری چایخانەو چێشتخانەکان دا
بە بابەتی جۆراوجۆر چەندین تابلۆی بەرهەمهێناوە.
5لە دانانی نەخشەی هەردوو بەنداوەکەی دووکان و دەربەندیخان دابەشدار بوە.
6هاوکای گۆڤاری(الکشکول) ی کردووە بە کێشانی وێنەی کاریکاتێری.تابلۆ هەرە ناسراوەکانی حەسەن فەالح بریتین لە .شەڕەکەی دەربەندی
بازیان.مەمو زین،شیرین و فەرهاد،ێەالحەدینی ئەییوبی،هۆڕەکانی
باشوری عێراق،کۆچی خێڵی جافان.
ئەمڕۆ تابلۆکانی حەسەن فەالح زۆر بە دەگمەن دەست دەکەون.
هەندێکیان لە ماڵە کۆنەکانی سلێمانی دا و هەندێکی تریشیان لە(فندق
الهالل الکبیر).
حەسەن فەالح هونەرمەندێکی ریالیستی خۆڕسک بوو تابلۆکانی هێمن و
رونن،لە رەسمەکانی دا گەشبین بوو،داهاتوی گەشاوەی کوردستانی
رەسم دەکرد
سەرچاوە(مێژووی هونەری شێوەکاری لە کوردستان دا _نوسینی
د.فەرهاد پیرباڵ)
سەرچاوە :ماڵپەڕی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە520 :

حەسەن گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301308032155
ناوی حەسەن عەبدوڵال محەمەد ئاغا یەو لەدایک بووی ساڵی  1945ی
ناحیەی قادر کەرەمە،
هەر لەوێش پۆلەکانی خوێندنی تەواو کردوەو و ئامادەیی کشتوکاڵی
لەساڵی  1966 _ 1965لەسلێمانی تەواو کردوە.
لە  1966/11/29یەکەم رۆژی دەست بەکاربوونی بوەوەک موعید
لەئامادەیی کشتوکاڵی لەبەکرەجۆ.
یەکەم بەر هەمیشی گۆرانی (خۆم قوربانی سوخمەی کۆنی)
بووەلەسەر شانۆی ئامادەیی سلێمانی لەگەڵ تیپی
مۆسیقای سلێمانی نمایشیان کردوە ،بەالم بەڕێکەوت لەڕێگەی
کامێرامانێکی تەلەفیزۆنەڕەشوسپیەکەی بەغدا
لەساڵی  1971دوو گۆرانی لەئاهەنگەکەوێنەدەگرێت کەلەساڵیادی
دووەمی یانزەی ئازاری ئەو ساڵەدا لەهۆڵی
(خولد) نمایش کرابوو ،ئەمەش حەسەن گەرمیانی تەواو ئاشنا دەکات
بەگوێگر و بینەر و جەماوەرەکەی،
دوو گۆرانیەکەش (کەمەرەشل و مەیلەنگێنە) بوون.
حەسەن گەر میانی خۆی بەموڵکی کوردستان وکوردستانیش بەموڵکی
خۆی دەزانێت،
هەر بۆیەش لەگەڵ گەڕانەوەی دا بۆ کوردستان یەکەم کۆنسێرتی
لەشاری کەر کوک بەهاوکاری گروپی مۆسیقای
(شەفەق) ی شاری کەر کوک و دووەمیش لەهەولێر بەهاوکاری گروپی
(هونەرەمیللیەکان) بەسەر پەرشتی
کەناڵی ئاسمانی زاگرۆس تی ڤی ،سێیەم کاریشی بۆ کەناڵی
ئاسمانی کوردسات تی ڤی و چوارەمشی بۆ کەناڵی ئاسمانی
کوردستان تی ڤی.
حەسەن گەر میانی دەڵێ من موڵکی هیچ الیەنێک نیم و هەمو
الیەنەکانیش بەمولکی خۆم دەزانم.
حەسەن گەر میانی دەڵێ من بەوەفام بەرامبەر بەو هونەرمەندانەی
کەکاری مۆسیقاو هونەریان بۆ کردووم.
لەو هونەر مەندانەش مامۆستایان و هونەر مەندان ئەنوەر قەرەداغی،
خالید سەرکار ،سەاڵح رەئوف،
ئەلبێرت عیسا ،وریا ئەحمەد ،مامۆستا سەر دار ،مامۆستا حسێن ،ئامانج
غازی ،سەید ئەحمەد رەواندزی،
فەر هەنگ غەفور ،شێرزاد سەر سپی ،گۆران کامیل ،دلێر حسێنی
برازام ،چەتۆ نەورۆز ،فاروق باپیر،
بێالنی کوڕم و هەموو ئەو مامۆستا بەڕێزانەی کاری هونەریان بۆ کردووم
سوپاسیان دەکەم.
حەسەن گەرمیانی لەتەمەنی ژیانی خۆی دا چەندین جار رژێمی بەعس
بەڵێنی پێ داوەکەبیکاتەمودیرناحیەو
پاشان ئەندامی مەجلیسی تەشریعی و تەنفیزی بەمەرجی ئەوەی
لەبەرامبەردا ببێتەبەعسی بەاڵم هونەر مەند
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حەسەن گەر میانی رەفزی کردوەتەوەو لەڕەدفیعلیش دا زیندانی کراوەو
بۆ ماوەی دوو ساڵیش بەرهەمەکانی
لەتەلەفیزۆنی کەرکوک پەخش نەدەکران .بەبەردەوامی رژێمی بەعس
هەوڵی داوەپەڵپ و بیانوی جۆراوجۆری
بۆ بدۆزنەوەبۆ ئەوەی ئەگەر گۆرانیش بۆ بەعس وبۆنەکانی بەعس نەڵێت
هیچ نەبێت گۆرانیەکانی کەمەرەشل و
مەیلەنگێنەو ئەوانی تر لەئاهەنگەکانی بەعس دا بڵێت لەبەر نبەریش دا
ئەرزەو پارەو سەیارەی بدرێتێ ،بەاڵم
دیسان حەسەن گەرمیانی رەفزی ئەوەش دەکات و لەبەرامبەر ئەم
رەفزەش دا ئازار و ئەشکەنجەو زیندانی دەبێت،
بەاڵم بەهەوڵی خەڵکانێک کەلەناو حکومەت دا دەستیان هەبووەهەوڵی
بەر بونیان بۆ داوەهەر وەک چۆن هەوڵیان بۆ
زۆر کەسی دیکەداوەکەلەزیندانەکانی بەعس رزگاربن .ناچار سلێمانی
جێ دێڵێ و بەماڵەوەدێتەهەولێر و لەوێش
بەهەمان شێوەژیان بەسەر دەبات.
حەسەن گەر ماینی لەساڵی  1970دا بوەتەئەندامی تیپی مۆسیقای
سلێمانی کەزۆربەی بەرهەمەکانیشی هەر لەو
تیپەدا ئەنجام داوە .بەر هەمەبەپێزەکانیشی ئەم گۆرانیانەن (دیسان
بارانە ،کەمەرەشل ،لێم یاخیە ،سەوزەڵێ،
گۆزەی سەر شانت ،مەیلەنگێنە ،سێ گۆرانی تێکهەڵکێشی سۆزەی
گەر میان _ساڵدانە /هەی نەخشانم  /النکێ،
لەرزان ،کەژاڵێ ،ئێوارەی پایز ،شێوەی شیرینت ،مەقامی ئەڵالوەیسی،
مەقامی خورشیدی ،ماڵئاوایی سەدەی بیستەم
ئەمکۆمەڵەئەم دونیایە ،زەر دەی لەدەمکەل ،هەورەڕەش .شەکەتی رێگا،
لەناو رەزان ،جوانی رێبوار ،سابات ،کزەی جەرگانم ،خواست ،هەروەها
چەند بەر هەمێکی دیکەش ...
هونەر مەند حەسەن گەر میانی کۆڵی لەگۆرانی و مۆسیقای کوردی
نەدا ،ئەوەبوو لەساڵی  1997ئاوەرەو پەڕیوەی
هەندەران بوو ،ساڵی  2004نۆبەرەی بەر هەمێکی تری لەژێر ناوی (گەر
میان)تۆمار کرد کەلەالیەن بێالنی کوریەوەهەموو کارەکانی بۆ ئەجام
درابوو ،پاشان ئەلبۆمێکی دیکەبەناوی (خواست) بەسپۆنسەری
سەرەکی کۆمپانیای ئاسیاسێڵ و بەهەماهەنگی لەگەڵ کۆمپانیای چوار
چرا لەساڵی  2008بەر هەم هێنا .
حەسەن گەر میانی ئێستاش هەر بەر دەوامەلەخزمەتکردنی هونەری
رەسەنی کوردی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە521 :

حەسەن هەیاس
http://www.kurdipedia.org/?q=201009041054109347
هونەمەندی ناسراوی ناوچەی خانەقین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە522 :

حەمکۆ ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241337194885
ئەکتەری کۆمیدی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە523 :

حەمید بانەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011822135232828

353

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە524 :

حەمید حەیران
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122210125818488
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە525 :

حەمید دەرویش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816092916125245
ساڵی  1954لەشاری کەرکوک لەدایکبووە.
ساڵی  1975پەیمانگای هونەرە جوانەکانی بەغدای تەواو کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە526 :

حەمید رەزا ئەردەاڵن
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110511595810
هونەرمەند حەمید رەزا ئەردەاڵن خەڵکی شاری سنەیە.
یەکێکەلەتوێژەر و لێکۆڵەرەچاالکەکانی بوارەکانی هونەریی لەواڵتی ئێران.
لەگەڵ ئەوەشدا کەمامۆستای زانکۆیەلەزۆربەی فیستیڤاڵەهونەرییەکانی
ناوخۆیی و نێونەتەوەیی کەلەئێراندا بەڕێوەچوون ،ئەندامی لێژنەی
ناوبژێوان بووە .هەروەها لەماوەی چەندین ساڵی رابردوودا کۆمەڵێک کار و
پرۆژەی توێژینەوەی زۆر بەنرخی بەتایبەت لەبەشی هونەری موزیکی
ناوچەکانی ئێران ئەنجامداوە.
یەکێک لەگرنگترین پرۆژەکانی هونەرمەند حەمید رەزا ئەردەاڵن
کۆمەڵەبەرهەمی  100فیلمی مامۆستایانی موزیکی مەقاماتی
ناوچەکانی ئێرانەکەلەسەر مامۆستایانی ناوداری موزیکی ناوچەیی واڵتی
ئێران سازی کردووە .ئەو فیلمەدیکۆمێنتیانەسیما و چۆنییەتی ژیانی
هونەری و رۆژانەی  100مامۆستای موزیکی ناوچەجیاجیاکانی ئێرانیان
لەخۆگرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە527 :

حەمید شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082808514072392
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە528 :

حەمید شەریفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120420132378124
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە529 :

حەمید عجێل قرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112509425810871
تایی
دەرچوویی کولیژا هونەرێن جوان پشکا شێوەکاری-
پەیکەرتاشە،
َ
َ
پەیکەرسازی ل بەغدا ( ،)1991/1990نوکەژی رێڤەبەریَ پەیمانگەها
هونەرێن جوان -دهوکە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە530 :

حەمید عوسمان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010122120331918479
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە531 :

حەمید عەبدوڵاڵ قەاڵدزێیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021623250164247
ساڵی  1963لەدایکبووەو ساڵی  1974یەکەم پیشانگەی کردۆتەوە ،جگە
لەکردنەوەی  4پیشانگەی کاریکاتێری ،نزیکەی  24پیشانگەی هاوبەش و
تایبەتیی کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە532 :

حەمید قەوامی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271624531465
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خەڵکی شاری سنەیە تا ئێستا بە دەیان فیلم و بەرهەمی سینەمایی لە
چەندین فیستیڤاڵی پڕبایەخی نێونەتەوەیی و ناوخۆیی فیلمدا بەشداری
کردووە و فیلمەکانی لەم فیستیڤااڵنەدا نمایش کراون و چەندین خەاڵتی
بەدەستهێناوە.
حەمید قەوامی لە ماوەی چاالکییەکانی لە بواری دەرهێنەریدا زیاتر لە 15
کورتە فیلم و فیلمی نیوەبڵندی دیکۆمێنتی و درامی و چیرۆکی ساز
کردووە و کاری وێنەگرتنی زیاتر لە  160فیلمی سینەمایی ،نیوەبڵند و
کورتیی لە هەگبە و کارنامەی کاری خۆیدا هەیە.
جگە لە دەرهێنەرە هەرە دیار و بەرجەستەکانی ئێرانی لە گەڵ چەندین
دەرهێنەریش لە واڵتانی ئەمەریکا ،کۆریا ،فەرەنسا ،تورکیا و عێراق وەکوو
وێنەگری سینەما هاوکاریی کردووە و هەمیش ئەزموونی یاریدەدەریی
دەرهێنانی لە گەڵ زۆربەی سینەماکارانی کورد لەوانە بەهمەن قوبادی و
هونەر سەلیم کاری کردووە.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە533 :

حەمید نیک خاە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118144013335
لەساڵی  1980لەمەریوان لەدایکبووە ،کۆلێژی هونەرەجوانەکانی زانکۆی تارانی تەواو کردووە،
بەرپرسی ئەنجوومەنی خوێندکارانی گرافیکە لە زانکۆی تاران ،بەرپرسی بەشی گرافیکە لە
)(Comna design studio.coیە ،تا ئێستا بەشداری لەچەندین پێشانگای هاوبەش کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە534 :

حەمیدە سائیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711584064762
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە535 :

حەمیدە میرزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909081140451990
لە ساڵی  1978لە شاری سەقز لە دایکبووە .خاوەنی بڕوانامەی بەکالۆریۆسی بەشی
شێوەکارییە .ئەمساڵ کتێبێکی بە ناوی "ایا جهان برای من است" واتە ئایا جیهان بۆ منە نووسیوە
و چاپ و باڵوی کردەوە.
ئەم شێوەکارە لە ماوەی سااڵنی کار و چاالکی هونەری خۆیدا لە بوارەکانی هێڵکاری و شێوەکاری،
کێشانەوەی وێنە ،شیعر ،وتارنووسین ،چیرۆک ،رەخنە ،شانۆنامەنووسی و هونەری شانۆ چەندین
بەرهەمی پێشکەش کردووە.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە536 :

حەمە جەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031402332291
لە شاری سلێمانی لە ساڵی  1949دا لە دایکبووە .لە تەمەنی 19
ساڵیدا ژیانی هاوسەری پێکەوە ناوە و خاوەنی  6منداڵە ( 2کوڕ و  4کچ).
حەمەجەزا لە ساڵی  1969دا پەیوەندی کردوە بە شۆڕشی رزگاری
خوازی کوردەوە ،چەندین ساڵی تەمەنی ژیانی لە پێشمەرگایەتیدا
بەسەر بردوە .پاشان لەگەڵ خێزانەکەیدا روویان کردۆتە ئەوروپا و لە واڵتی
دانیمارک نیشتەجێبوون .پاش رابەڕینە مەزنەکەی بەهاری خوارووی
کوردستان رووی کردۆتەوە کوردستان لە سلێمانی درێژەی بە ژیانی
هونەری و کوردایەتی داوە.
خاوەنی چەندین سروودی نیشتمانی و ئاوازی خۆشی کوردییە،
حەمەجەزا بە دەنگە خۆشەکەی گڕ و تینێکی تایبەتی بوو بۆ هاوڕێکانی
لە شاخ.
لە تەمەنی  61ساڵیدا و لە کاتژمێر  1:50خولەکی  2010/10/1بەهۆی
نەخۆشییەوە کۆچی دوایی کردوە .هەمان رۆژ لە گردی سەیوان لە
سلێمانی تەرمەکەی بەخاک سپێردرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە537 :

حەمە دیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=200911201126052640
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە538 :

حەمە رەئوف کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001070953493139
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە539 :

حەمە رەشید هەرەس
http://www.kurdipedia.org/?q=200902281339401477
•لە ساڵی  1948لە شاری هەڵەبجە لە دایک بووە و لە تەمەنی 8
ساڵیدا هاتوونەتەوە سلێمانی.
•قوتابخانەی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی و پەیمانگای
مامۆستایانی لە سلێمانی تەواو کردوە.
•لە ساڵی  1970وەک مامۆستا لە هەولێر دامەزراوە و لە ساڵی 1976
گواستراوەتەوە بۆ سلێمانی.
•لە ساڵی  1968وە هاتۆتە سەر تەختەی پیرۆزی شانۆ و یەکێک بووە،
لە دامەزرێنەرانی شانۆی کوردیی سەردەم ،کە ئەو کاتە شانۆکاران لە
پەنجەی هەردوو دەست تێپەری نەدەکرد.
•یەکێکە لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵی هونەر و وێژەی کوردیی و تیپی
پێشڕەوی شانۆی کوردی و رۆڵی سەرەکی لە زۆربەی بەرهەمەکانیاندا
دیوە.
•چەندەها چیرۆکی شانۆیی نووسیوە ،وەک گواڵلە ،بێفەڕ ،میراتی،
عومەر خاوەر و وەرگێڕان وەک کابرا سەیرەکە ،یولیۆس سیزەر ،شۆڕشی
مردووەکان.
•لە ساڵی  1986رژێمی بەعس فشاری بۆ هێناو ،تاراوگەی گرتەبەر و لە
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ساڵی  1989وە لە کەنەدا گیرساوەتەوە.
•چەند جارێک شانۆگەریی لە شارەکانی کەنەداو ئەوروپا وەک ئەکتەر و
دەرهێنەر بەرهەم هێناوە.
•لە ساڵی  1999لە کۆنۆستۆگا کۆلیجی کەنەدا بروانامەی دیپلۆمی
بااڵی لە بازرگانیی بەدەست هێناو ،هەر لەو کۆلیجە چەند کۆرسێکی
شانۆی بە سەرکەوتوویی بڕی.
•لە ساڵی  1975/1974بیژەری رادیۆی شۆڕشی ئەیلول بووە.
•لە ساڵی  1974پەیوەندی بە کاژیکەوە کردووەو بۆتە ئەندامی ئەو
رێکخراوە پیرۆزە ،هەتا ئێستاش خۆی بە ئەندامی ئەو فەلسەفە
نەتەوەییە ئەزانێت.
•سێ کچی هەیە شایی و شێنێ و شانۆ ،شایی ماجستێری لە
زانستە سیاسێکان تەواو کردووە ،شێنێ خوێندکاری مافە لە دانیشگای
واترلۆ ،شانۆخانیش لە دواناوەندی ئەخوێنێت.
•لە زۆربەی گۆڤار و سایتەکاندا ،بە کوردی و عەرەبی نووسینی باڵو
کردۆتەوە.
•یەکێکە لە دامەزرێنەرانی کۆمەڵەی کولتووری کورد لە ئۆنتاریۆ ی
کەنەدا.
•تا ئێستاش هەر بەردەوامە لە بواری هونەر و نووسین دا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە540 :

حەمە سوار عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112316240610854
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە541 :

حەمە سەعید ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201003171708043988
هۆزانەوان و هونەرمەند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

هۆزانەوان

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە542 :

حەمە سەید ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201008021426454613
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە543 :

حەمە عەلی سورە قەاڵتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812302573993
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە544 :

حەمە قوتو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010218014063643
ناوی تەواوی (محەممەد ئیبراهیم عەبدول)ـە و ساڵی  1939لە شاری
هەڵەبجە لە دایک بووە .بەهۆی ئەوەی کە لەمنداڵییەوە بەشێوەیەکی
پۆشتە جوان دەرکەوتووە ،بە (حەمە قوتوو) ناسراوە .سەرەتا
نەخوێندەواربووە ،بەاڵم لە کۆتایی سااڵنی تەمەنیدا ،خوێندنی قۆناغی
نەهێشتنی نەخوێندەواری بڕیوە و توانیوێتی بنووسێت و بخوێنێتەوە .لە
ژیانییدا چەند کارێکی کردووە و دواپیشەی ،بووەتە شۆفێر لە ڕێگەی
(سلێمانی -هەڵەبجە) و لەهەمانکاتیشدا لە بەڕێوەبەرێتی ڕۆشنبیریی و
ڕاگەیاندن فەرمانبەر بووە.هونەرمەند حەمە قوتوو ،لە چاوپێکەوتنێکی
ڕادیۆی بەغدادا ،تیشکی خستووەتە سەر ژیانی هونەریی و دەڵێت:
زۆربەی گۆرانییەکانیەکانم لە هۆنراوە و ئاوازی خۆمن و تێکەاڵ بە فۆلکلۆرم
کردوون .تەنانەت کاتێ گۆرانی یەکێکی تریشم وتبێتەوە ،دەستکاریم
کردووە و دامڕشتووەتەوە .دەنگی هەریەک لە هونەرمەندان (سەید

364

محەممەدی سەفایی ،ئیبراهیمی قادری ،حەسەن گەرمیانی ،بەرهەم
حەسەن ،جەالل سەعید و تانیا عارەب) کاریگەریی هونەرییان لەسەرم
هەبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە545 :

حەمە نەجاڕ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126104530511
ساڵی  1318هەتاوی لە شاری بانە لە دایک بوە وهەر لە تەمەنی مناڵیدا
و دوای رووداوی “قەزیەی شەهریوەر”  1320هەتاوی لە ئێرانداو شەڕی
حەمەرەشیدخان لە شاری بانە لەگەڵ بنەماڵەکەیان بەرەوشاری سەقز
کۆچ ئەکەن و لە گەڕەکی سەرچەمی وڵیخان الی تەکیەی
بابەشێخئەگیرسێنەوە.
خوێندنی ئایینی لە خزمەت خوالێخۆشبوو مامۆستا مەال سدیق و خەڵیفە
حەمەرەشید لە پۆلە ئایینی یەکاندا کە ئەو کات “قوتاوخان” یان پێ ئەوت
دەست پێ کرد هەروەها هەتا پۆلی شەشی باوی ئەوکاتیشی لە
قوتابخانەکانی شاری سەقزدا خوێند.
هونەرمەند کاک “محەمەد ئەحمەدی” کاروپیشەی نەجاڕی (دارتاش) ی
بۆخۆی هەڵبژارد هەر بەوهۆوە کە لە بواری هونەری دا سەری هەڵدا بە
(حەمە نەجاڕ) ناوی دەرکردوخەڵک ناسی یان ،حەمەنەجاڕ بە هۆی
ئەوەوە کە هەر لە مناڵی یەوە دەنگێکی دڵگیرو خواپێداوی هەبوو و
هەروەها دەست وخەتێکی رەنگین و هەتا رادەیەکیش خاوەن زەوق
وبەهرەیەکی هونەری نووسینی شێعر و ئەدەبیات بوو زۆر زوو بوو بە
خۆشەویستی هەڤااڵنی و بەردەوام داواکاری هەڵبڕینی دەنگی بوون لە
کۆڕو کۆبوونەوەکانی ناوگەڕەک وپۆلی دۆستان وئاشنایانی ،کاک حەمە
نەجاڕ ژیانی هاوبەشی پێک هێنابوو بەاڵم مناڵی نەبوو لەم دوایانەیش دا
هەر بە تەنیا ژیانی ئەبردە سەر کە لەو ماوەیەدا براکانی و برازاکانی کاک
موحسین وفاتێح ویاسین وفایەق زەحمەتی بەرچاویان پێوە کێشا.
حەمەنەجاڕ بە هۆی ئەشق و عەالقەیەک کە بە زێدی باوباپیری واتە
کوردستان وشاری بانە شوێنی لە دایک بوونی هەبووی بۆ یەکەم جار
گۆرانی بەناوبانگی “گوڵی زەردوسووری سڵێمان بەگی بانە” ی سازکردو
بە دەنگی خۆی لە رادێو کرماشان تۆماری کردو پێش کەش بە دیاروکەس
وکاری کرد کە شێعری ئەوگۆرانی یەیش هەر بەرهەمی خۆیەتی و لە
دوای ئەو گەلێ هونەرمەندی دیکە وەک کاک عەباس کەمەندی (کە
بەحەق گیانێکی تازەی وەبەر ئەو گۆرانی یەکردەوە) وتوویانەتەوە… کە بە
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داخەوە نەک هەر ئەو گۆرانی یە گەلێ گۆرانی دیکەی حەمەنەجاڕ
وتراوەتەوە کە هەتا ئێستە هیچ کەس تەنانەت بۆ جارێکیش ناویان
نەبردوه .هەروەها گەڵێ گۆرانی دیکە هەن کە مۆرکی راستەوخۆی
حەمەنەجاڕی پێوەیە وەک گۆرانی “من بێ پەنام” ئەی یاران وەرن” کە
کاک عەلی زەندی وتوویەتەوە “گەردووگووڵی بەیان” کە کاتی خۆی کاک
عەزیزی سەیفی مۆسیقاکەی دابەش کردوە و لە دەسگای هومایون دایە
“هەستە گیانە بەربەیانە” کە گۆرانی یەکی دیکەی حەمەنەجاڕە کە
شێعرەکەی بەم شێوە دەست پێ دەکاو هانی خەڵک ئەدا کە گوندەکان
جێ نەهێڵن و دەڵێ  :گەر جووتیاری عەرز بکێڵە بستێ لە خاک جێ
مەهێڵە بڕۆ نێوشار بەجێ بێڵە کەشاوەرز خۆشەویستمانە) دیسان هەر
ئەم هونەرمەندە گۆرانی باڵونەکراوەی هەیە بە ناوی “دێوانەم ” کە هەر
ئێستا لە ئارشیوی عەلی عابدی مۆسیقی دانی سەقزی دا پارێزراوە.
حەمەنەجاڕ لە رادێۆ کرماشانی ئەوکات و رادێۆ مەهاباد گەڵێ گۆرانی بە
هاوکاری هونەرمەند کاک رەشید فەیزنژاد تۆمار کردو باڵوی کردەوە کە
هەر ئێستایش لە ئارشیوی ئەو رادێوگەلەدا هەیە بەاڵم بە داخەوە ئیزن و
رێی دەست پێ راگەیشتنیان نیە!
لە ساڵی  1365هەتاوی بە یارمەتی گروپی “وەنەوشە” لە شاری سەقز
دیسان هەر بە یارمەتی کاک رەشید فەیزنژاد چەند گۆرانی یەکی لە
گۆرانی یەکانی خۆی وەک “ئای عەزیزم” “بەهار بەهار” و گەلێکی دیکە
لە کاستێکدا وەک دیاری نەورۆزی ئەوساڵە باڵو کردەوە کە لە الیەن
خەڵکەوە پێشوازی یەکی بەرچاوی لێکرا.
هونەرمەند حەمەنەجاڕ،بە ئەشقەوە گۆرانی یەکانی تاهیرتۆفێق و
شەوکەت رەشیدو کەریم کابان و ساڵە دیالنی ئەوتەوە کە
دۆستایەتیەکی تایبەتی لە گەڵ هونەرمەند کەریم کابان هەبوو کە لە
کاتی مەرگی حەمەنەجار کەریم کابان نامەیەکی پڕ لە
سۆزوخۆشەویستی بۆ بنەماڵەکەی ناردبوو کە هەردەم وێردی کەس
وکاری مەرحووم حەمەنەجاڕە ،هەروەها ئەم هونەرمەندە دەنگ و رەنگ
غەریبەی شاری سەقز هەوڵی زۆری دا بۆ بووژاندنەوەی فەرهەنگ
وهونەرو پاراستنی داب ونەریتە کەوناراکانی کوردەواری وگەلێک تامەزرۆ و
هۆگری فەرهەنگ و ئەدەبی کوردی بوو بەاڵم بەداخەروە هەر لە رێگەی
گۆرانی یەکانی کە خەمێکی گەورەی لە خۆیدا شاردبوەوە هەستی خۆی
دەر ئەبڕی.
بەداخەوە حەمەنەجاڕیش وەک زۆربەی هونەرمەندانی بێ نازکەوتووی
کوردەواری بەبێ دەنگی لە ساڵی  1373هەتاوی دا بە هۆی نەخۆشی
لە تەمەنی  55ساڵیدا کۆچی دوای کردو سڵێمان بەگ و شاری
سەقزیشی بێ بولبول هێشتەوە و لەسەر دەست وشانی ئەویندارانی
هونەری کوردی وتازیەبارانی ئەوخەمەگەورە لە گۆرستانی شانازی سەقز
ئەسپردەی خاک کراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی شار نیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە546 :

حەمە نەورەس
http://www.kurdipedia.org/?q=20140422205813100447
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە547 :

حەمە هاشم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120510460887430
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە548 :

حەمە کاکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070321405671661
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە549 :

حەمەد بەگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081914315360759
حەیرانبێژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە550 :

حەمەعەلی خان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241158054879
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە551 :

حەمەی ئایشێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041218025773575
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە552 :

حەمەی بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=201010022328079749
رێکپۆش و دەنگخۆش و مەقامبێژی ناسراوی شاری سلێمانی کاکە
حەمەی بەکر کوڕی حاجی ئەحمەد ساڵی  1926لە شاری سلێمانی
هاتۆتە دنیاوە .لە منداڵیدا نەیتوانیوە لە قوتابخانە رەسمییەکاندا بخوێنێت
بەاڵم دواتر خۆی فێری خوێندەوارییەکی باش کردووە و بە ئاستێکی وا کە
بتوانێ لە کاروباری دنیا و وەزعی میللەتەکەی ئاگادار بێت .لە رووی
نیشتمانییشەوە کاکە حەمەی بەکر کەسایەتییەکی کوردپەروەر بووەو لە
هەموو بزووتنەوە سیاسییەکانی کوردیدا بەشداریی کردووە و دۆستایەتی
پتەوی هەبووە لەگەڵ پارتی و حزبی شیوعیدا .چەندین جاریش زیندانی
کراوە .بەشدارێکی چاالکی هەموو چاالکییە جەماوەرییەکانی سەردەمی
پاشایەتی بووە .شێخ مەحمودی نەمر و مامۆستا برایم ئەحمەد و
پیرەمێردی شاعیر و حەمەساڵح دیالن و شێخ لەتیفی حەفید و فایەق
بێکەس و شێخ نوری شێخ ساڵح لە هاوڕێ نزیکەکانی بوون.
کاکە حەمە پیاوێکی دەنگخۆش و مەقامزان بوو .رۆشنبیرییەکی باشی
هەبوو لە جۆر و مێژووی مەقامی عەرەبی و فارسی و کوردییەکان .لە
رووی کۆمەاڵیەتییەوە کەسایەتییەکی قسەخۆش و گوڵی مەجلیسی کۆڕ
و کۆبوونەوەکانی جارانی شاری سلێمانی بوو .ساڵی  1959کە
بەشداری کردووە لە فیستیڤاڵی الوانی جیهانی لە نەمسا ،لەگەڵ
خوالێخۆشبووان حەمە ساڵح دیالن و قادر دیالن چەند سرودێکی
نیشتمانییان وتوە.
کاکە حەمەی بەکر کەسێکی بەخشندە و الیەنگری هەڤاران بووە و لە
هەموو چاالکییە کۆمەاڵیەتییەکانی سلێمانیدا بەشدار و هەڵسوڕاو بووە.
ئەم کەسایەتییە خۆشەویستە رۆژی  1999 -2-14لە سلێمانی کۆچی
دوایی کرد.
سەرچاوە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت

369

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە553 :

حەمەی نێرگز
http://www.kurdipedia.org/?q=200911012148182175
هونەر مەند ناوی تەواوی محەمەد ساڵحی حاجی شەریفە باوکی
ناسرابوو بە سالح بەگی عەالف (1965کۆچی کردووە) و باپیریشی
حاجی شەریف مالی لە تەنیشت مزگەوتی گەورەی سلێمانی
کەماڵەکەی بە حەوشی گەورەی کانی ئەسکان (کانێسکان) ناسرابوو،،
بە هۆی کوێر بوونی باوکی کە هونەرمەندو براو خوشکەکانی مندال بوون
دایکیان بە خێووی کردوون  3برا و  4خوشک بوون وە هەروەها نازناوی
نێرگز بە هۆی کە باوکی دوو ژنی بووە ودواتر کوێر بوونی و رۆڵی بەرزی
پەروەردەی نێرگزی دایکیان نازناوی پێداون ئافرەتێکی زۆر زیرەک بووە لە
هونەری خواردن کردندا و خواردنی بە خۆشترین خواردن لە سلێمانیە
ناوی هەبووە(> .نێرگز محەمەد ئەحمەد \.1904ز .1991-ز) براکانی
خوالێخۆشبوو وەستا سەالحی نێرگز (.1943ز2011-ز) لە باشترین
وەستاکانی مەرمەر و کاشی بووە و پێشمەرگەی ئەلوول بوە تا کۆتایی
شۆرش ،برا گەورەکەی ناوی کەریمی نێرگز کە خەیات بووە و دواتر چووە
بۆ بەغدا و لە رێکەوتی  1963بە دەستی عەرەبەکان لە روباری دجلە
دەخنکێنرێت .بێجکە لە  4خوشکی و  2برا حەمەی نێرگز خۆی دوو
خوشکی ماون لە ژیان.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (گەرمیان) سەبارەت بە
(حەمەی نێرگز) لە18:08:08 2013-6-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە554 :
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حەنان ساڵح حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051109454757846
لە ساڵی ( )1985دەستی بە چاالکی هونەری کردووە ،لە ساڵی
( )1996لە بواری سیرامیکی گەرم و سارد کاری کردووە و لە ساڵی
( )2003بە بەرهەمهێنانی بەرهەمی هونەری بە کریستال و شوشە
سەرقاڵ بووە .ئەو هونەرمەندە لە ساڵی ( )1990لە پێشانگای
نێودەوڵەتی بەغدا ،بەشداری پێشانگای کاری هونەری دەستی کردووە.
لە سااڵنی ( )2005-1992بە بەردەوامی بەشداری لە سەرجەم چاالکییە
قوتابخانە پیشەییەکانی هەولێر کردووە .لە ساڵی ( )2004لە ژێر چاودێری
شۆرش" وەزیری پێشووی رۆشنبیری ،پێشانگای تایبەت بە
"سامی
ِ
سیرامیکی سارد و مۆمی کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە555 :

حەکیم نەدیم داودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111614365710743
شێوەکار
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە556 :

حەیدەر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111512302773716
فۆتۆگرافەر
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە557 :

حەیدەر عەبدولرەحمان  -حەیدەرە کەچەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200905191126501758
لە  1915لە هەولێر لەدایکبووە و هەرلەسەرەتای تەمەنی الوێتییەوە بەهرەی دەنگخۆشی
کۆرو دانیشتنی دیوەخانەکانی ئەو سەردەمەی هەولێر ئاهەنگی سازکردووە و
لێدەرکەوتووە و لە
ِ
پەیداکردووە.سەرەرای توانا و بەهرەی لە بواری مەقام
بە مەقام و گۆرانی و دەنگخۆشی ناوبانگی
ِ
و گۆرانیدا ،بەاڵم بەداخەوە لە ئێستادا هیچ بەرهەمێکی تۆمارکراوی لەبەردەستدا نییە.
لە ئاهەنگی نەورۆزی ساڵی  1970لە چۆمان لەسەر بانگهێشتی مستەفا بارزانی بەشداری لە
ئاهەنگەکە کردووە.
هونەرمەند دوای تەمەنێک لە خزمەتکردنی گۆرانی و میوزیکی کوردی لە  1979/5/12کۆچی دوایی
کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە558 :

حەیدەری بەقاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012120509321674129
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کوڕی حاجی حسێنی نەجاڕە ،ساڵی لەدایکبوونی دیارنییەو لەنێوان
سااڵنی  1904بۆ  1915لەهەولێر هاتۆتە دوناوە ،سەرەتا لەگەڵ باوکی
کاری دارتاشی کردووە پاشان بووە بەئاسنگەرو دواتر لەبەڕێوەبەرایەتی
گومرک (علوە) دامەزراوە .کاتێک بەیانیان شتومەک دەگەیشتە گومرک
ئەویش پڕ بەدەم هاواری دەکردو هەموو سەوزەکانی دەفرۆشت ،ئیتر
لەمەوە نازناوی بەقاڵی بەسەرادابڕاوە ،جگەلەمەش لەوکاتەدا لەنێوەندە
هونەرییەکەدا بەحەیدەرە کەچەڵ ناسرابووە ،بەسروشتی خۆیشی
پیاوێکی رووخۆشو دڵسافو میللی بووەو نوکتەبازو هەمیشە خۆ
بەبچوکزانو راستگۆبووە.
سەرسامبووە بەدەنگی جەالل بەگی دیاربەکرلیو هەموو جۆرەکانی
قۆریاتو بەستەکانی ئەوی وتۆتەوەو لەو سەردەمەدا لەماڵەوە ئامێری
گرامافۆنی هەبووەو قەوانە تورکییەکانی ئەستەمبوڵو ئەنقەرەی گوێ
لێگرتووەو شارەزایی لەمەقامات وەرگرتووە ،حەیدەری بەقاڵ خوێندەواریی
نەبووە ،نە لەسوختەخانەو نە لەقوتابخانە نەیخوێندوە ،بۆیە بۆ گۆرانی وتن
شیعری کەمی لەبەربووەو شیعرەکانی چەندینجار لەئاوازەکانیدا دوبارە
دەکردەوە بەچەشنێک ئارەزومەندانی دەنگی گرنگیان بەشیعری
گۆرانییەکانی نەئەدا ،چونکە زۆر دووبارەبووە ،بەاڵم زۆر شەیدای دەنگە
خۆشەکەی بوونو کاریگەری دەنگی گۆرانیبێژە هەولێرییەکانی زۆر
لەسەربوو ،بەتایبەتی حاجی والی چایچی ناسراو بەشەهاب،
هاوڕێیەتییەکی باشی لەگەڵ هونەرمەندان (م .باکوری ،تایەر تۆفیق)دا
هەبووەو زۆربەی ئاهەنگەکانی دانیشتنی مااڵنو بۆنەو سەیرانەکانیان
پێکەوە کردووە ،هەندێک کاتیش هونەرمەندانی وەک مشکۆ  ،رەسوڵ
گەردی ،فوئاد ئەحمەد ،بەشداربوون ،لەگەڵ هونەرمەند تایەر تۆفیق
سروودە نیشتمانییەکانیشیان زۆر بەجۆشوخرۆشەوە وتووەو زۆرجار
گوێگرانی مەجلیسەکانیان لەگەڵ خۆیاندا کردۆتە کۆرس.
زۆر حەزی نەکردووە دەنگی تۆمار بکرێت ،بەاڵم ئێستا چەند کاسێتێکی
لەتۆمارگاکاندا دەفرۆشرێت کە دیارە هەمووی لەمااڵنو سەیرانگاکاندا
بەبێ ئاگاداری خۆی تۆمارکراون .پاراوترین تۆمارکردن کە کرابێت لەالیەن
(د.حکمت)ەوە بۆی کراوە ،شەوێک لەگەڵ هونەرمەندان (تایەر تۆفیقو
مامۆستا باکوری) بانگهێشتی ماڵی خۆیانی کردووەو بەنهێنی دوو
کاسێتی بۆ تۆمارکردووە.
حەیدەر بەقاڵ بۆ بەخێرهاتنی هونەرمەندی دەنگخۆش ئایشەشان
لەکوردستانی تورکیاوە بۆ هەولێر لەگەڵ هونەرمەندان (تایەرتۆفیقو
رەسول گەردی) لەیانەی هەولێر هاوبەشی ئاهەنگێکی کردووەو بەکوردیو
تورکی بەخێرهاتنی ئایشەشانی کردوەە .دوا ئاهەنگی گۆرانی کە
هونەرمەندان حەیدەری بەقاڵو تایەر تۆفیق پێکەوە کردوویانە لەماڵی
(عبدالغفار الصائع)بووە کە نائب ئەمینی عامی پەروەردەی هەولێربووە،
لەو ئاهەنگەدا زۆربەی پیاوماقواڵنو پارێزگارو بازرگانو حاکمو بەڕێوەبەری
فەرمانگەکان ئامادەیبوون ،لەحافتاکانیشدا وەک رێزلێنانێک لەگەڵ زۆربەی
هونەرمەندەکاندا بانگهێشتدەکرا نموونەی ئەو هونەرمەندانەش حەمە
جەزای گۆرانی بێژ .حەیدەری بەقاڵ بەمشێوەیە ژیانی گوزەراندووەو رۆژی
 1979\12\4کۆچی دوایی کردووەو تەرمەکەی لەڕێوڕەسمێکی شایستەدا
بەئامادەبوونی هونەرمەندانو خەڵکێکی زۆری شاری هەولێر لەگۆڕستانی
شێخەڵاڵ بەخاک دەسپێردرێت.
سەرچاوە :ئازاد مەعروف  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە559 :

خاتووزین
http://www.kurdipedia.org/?q=201012082103109834
هونەرمەند خاتووزین لە گوندی "بۆگەبەسی" سەر بە ناوچەی تورجانی
سەقز لەدایک بووە و زیاتر لە  73ساڵ هەر لەم گوندەدا ژیاوه .ئەم
خاتوونە هونەرمەندەی ناوچەی سەقز وەک هەموو ژنانی کوردەواری
بەشێک لە کۆڵەکەی قایمی بنەماڵەی خۆی بووە کە بۆ راپەڕاندنی کار و
فەرمانی رۆژانە و دابین کردنی پێداویستیەکانی نێوماڵ دەستی داوەتە
درووست کردنی تەنوور و دیزە و گۆزە و لەم رێگەوە بژێوی ژیانی خۆی و
منداڵەکانی دەستەبەر کردوە.
خاتووزین  31ساڵ پێش مەرگی خۆی ،هاوسەرەکەی کۆچی دوایی
کردوە و ئەم کۆچکردن و لێک دابڕانە بوەتە هۆی ئەوەی کە ژنە هەتیوباری
کورد جێگەی باوکی منداڵەکانیشی پڕ بکاتەوە و بۆ بەدەستهێنانی بژێوی
ژیان زیاتر لە جاران خۆی ماندوو بکات .ناوبراو بۆ ئەم مەبەستە دەستی
داوەتە درووست کردنی تەنووری نانی مااڵن و سازکردنی گۆزەی سووری
سەرشانی کچان و دێزە و دەرخۆنەی هەمەڕەنگ و کارگەیەکی خۆماڵی
لە ماڵی خۆیدا لە گوندی بۆگەبەسی سازکردبوو.
بەردەوامی ئەم شێوە ئیش و کارکردنە وردەوردە پەرەی سەند و لە 12
ساڵی کۆتایی تەمەنیدا سیمای هونەرمەندێکی پەنجە رەنگینی بە
خۆیەوە بینی کە وەک مامۆستای پەیکەرتاش "هادی زیائەدینی" ئەڵێ:
ئەو لە گەڵ گڵ دۆست و هەڤاڵ بوو ،گڵیش تریبوونی وشەکانی دڵی بوو
کە رستەی دەروونی پێ ئەڕست.
ژنە هونەرمەندی دەست و پەنجە رەنگینی کورد لە گەڵ ئەوەی کە
نەخوێندەوار بوو بەاڵم زەینێکی تیژ و بیرێکی وردتری هەبوو ،لە وتووێژێکدا
کە کاتی خۆی تەلەفزیۆنی سنە لە گەڵی پێکیهێنابوو ،سەبارەت بە
چۆنیەتی دەسپێکردنی سازکردنی پەیکەرەکان وتی :چەند ساڵێک
لەوەپێش خولیای درووستکردنی کۆمەڵێک شتی جیاوازی دیکە جگە لە
تەنوور و دێزە و گۆزە بووم و ئەم بیرۆکە هەژاندمی و منیش بە پیر
خولیاکەمەوە رۆیشتم و ئەو ئاژەڵە دڕندە و پەلەوەرانەی کە خۆم دیتبووم و
هەروەها قەاڵفەتی ئەو پاڵەوانانەی کە لە چیرۆک و ئەفسانە و بەیت و
حەیرانەکاندا بیستبووم و لە زەینمدا رەسمم کردبوو بە گڵ دامئەڕشتنەوە
کە ئەم کارە خەڵک پێی دەگوت هونەری پەیکەرتاشی و منیش زیاتر
مەبەستم دەربڕینی هەستی خۆم بوو.
بە داخەوە خاتووزینیش لە دوای مەرگی خەڵک ناسییان و زۆر کەس لە
بابەت ژیانی هونەرییەوە باسیان لە سەر نووسیوە ،وەک ئەڵێن :لە ژیانیدا
نەچوەتە قوتابخانە و نەخوێندەوار بووە ،پیشەی گۆزە و دێزە ساز کردن
بووە لە گڵ و خۆڵ ،لە ژیانیدا ناوبانگی داوینچی و میکێلنجێلۆ و رۆدێنی
نەبیستبوو ،بەاڵم بە کەڵک وەرگرتن لە دەست و هەست و بیری خۆی
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گیانی بە گڵە سوورە ئەبەخشی .لە سەر ژیان و کارەکانی خاتووزین
فیلمێک بە ناوی "خاتووزین" لە دەرهێنانی "مەجید ماهیچی" ساز کراوە و
هەروەها هەنووکە بەشێک لە بەرهەمە دەستکردەکانی خاتووزین لە
مۆزەخانەی شاری سنە پارێزراوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

پەیکەرتاش

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە560 :

خالید ئەحمەد محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201005191625444272
لە سااڵنی حەفتاکان وەکو ئەکتەر لە بواری شانۆ و دارما ،بەشداری لە چەند بەرهەمێک کردووە،
دیارترین ئەو بەرهەمانەش ،درامای "بۆرەپیاو" بوو کە لە ساڵی  1971لە کەناڵی کەرکوک
پەخشکرا.
لەم سااڵنەی دوایی ،هاتە نێو دنیای کاری رۆژنامەنووسی و زیاتر لەو بوارەدا کاری دەکرد.
لە 2010-05-18دا کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە561 :

خالید دلێر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911281910212726
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شاعیری گەورەی کورد کە خاوەنی یەکەم سروودی پێشمەرگایەتی بووە
و چەندین هەڵبەست و شعری نەتەوایەتی و ئاواز ی بەرهەمهێناوە لە
20ئابی ساڵی  1933لە شاری کۆیە لەگەرەکی بەفری قەندی لەدایک
بووە و لەساڵی  1946ەوە دەستی کردوە بەخەباتی سیاسی و نواندنی
چاالکی و سەرەتا لەگەاڵ کۆمەڵەی پێشکەوتنی خوێندەورای دەستی
کردووە بەچاالکی سیاسی و دوای برینی چەندین پلەی حزبی لە
حەفتاکانی سەدەی رابردوو دەست لە کاری حیزبایەتی دەکێشێتەوە و
وەک کەسێکی نەتەوەیی لەکاروچاالکیەکانی بەردەوام دەبێت
خالید دلێر جگە لەنوسینی چەندین پەرتوک و نوسراو لەرۆژنامەو
گۆڤارەکان زیاتر لە 30ئاوازی گۆرانی و  11سروودی نیشتیمانی داناوە
سروودەکانی پێشمەرگەی بەهەڵمەتین پاڵەوانی میللەتین ،،نەورۆزە
جەژنی ئیشکەرە ،ساڵو لەکاکی دوورە واڵت و چەندین سروودی دیکە
دەبوونە ورەی پێشمەرگە و کاریگەریەکی مەزنی هەبووە لەسەر
ر َۆلەکانی نیشتیمان.
دوای ملمالنێیەکی سەخت لەگەاڵ نەخۆشی دێنێ شەوێ رابردوو
 17/16لەشاری سلێمانی کۆچی دوای دەکات و ئەمرۆش بەئامادەبوونی
بەرپرسانی حکومی و حزبی و هونەرمەندان و شاعیران و رۆشنبیران
تەرمی شاعیری کۆچکردوو لەگۆرستانی کەکۆن و لەتەنیشت گۆری
دڵداری دانەری سروودی ئەی رەقیب بەرامبەر چیای سەرکەشی باواجی
بەخاک سپێردرا"
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (حازم عەلی) سەبارەت بە (خالید دلێر) بۆ
کوردیپێدیا لە 2011-12-18
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە562 :

خالید رامبۆ  -خالید سەقزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051311594957866
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە563 :

خالید رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040051092434
هونەرمەند خالید رەشید خاوەنی  6ئەلبومی مۆزیک و گۆرانیە هەروەها
دوو پەرتووکی بەزمانی سویدی لەسەر شوێنەوار چاپکراوە ،بەسەدان
بابەتی لەسەر کولتورو مۆزیک شوێنەوار باڵوکراوەتەوە.
وەرگری دوو خەاڵتە لەالیەن وەزارەتی رۆشنبیری سویدەوە.
یەکیک لە هەرە کارە گرنگ و جوانەکانی پاراستنی شوینەوارەکانی
کوردستان بووە لەریگەی ناردنی یونسکۆ بۆ کوردستان،کە
دەرئەنجامەکەی قەالی دێرینی هەولیر بوو خرایە ناو لیستەی شوینەوارە
جیهانیەکان ،هەروەها ئامادە کردنی مارشی نیشتمانی بۆ پەرلەمانی
کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هونەرمەند
👨پیاوان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە564 :

خالید زامدار
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042131489784
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خۆشنووسێکی بەناوبانگی شاری سلێمانی بوو ،دوکانەکەی لە
سابونکەران بوو ،رۆژانە شیعر و پەندی لە دیوارێکی بەرامبەر دوکانەکەی
دەنووسی ،بەهۆیەوە زۆرجار تووشی لێپرسینەوە و سووکایەتی پێکردن
دەبووەوە لەالیەن پیاوانی بەعسەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە565 :

خالید ستار
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042117259781
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە566 :

خالید سەتار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140422205812100444
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
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نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە567 :

خالید سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215142023743
ئەم هونەرمەندە لەسەرەتای سییەکان لەسلێمانی لەدایک بووەو هەر
لەمناڵییەوە بەهرەی هونەری وێنەکێشانی تیادەرکەوتووەو بۆ فێربوونی
ئەو هونەرە بەشێوەیەکی زانستی بووە بەخوێندکار لەپەیمانگای
شێوەکاری لەبەغدا.
ساڵی  1953بەهۆی هەڵوێستی سیاسییەوە بۆ ماوەی ساڵێک لەگەڵ
چەندخوێندکارێکی هاوڕێی دا لەو پەیمانگایە فەسڵ کراوە.
لە  1956خوێندنی لەپەیمانگای هونەرە جوانەکانی بەغدا تەواوکردوو لە
 1963بەشی شانۆیی لە ئەکادیمیای هونەرە جوانەکانی رۆما تەواوکرد.
وەک مامۆستای هونەریش لەخوێندنگاکانی سلێمانیدا چەند ساڵێک
خزمەتی کردووە و دیکۆری چەندین شانۆگەری جێبەجێ کردووە .دوای
تەواوکردنی خوێندنی دیکۆر لە رۆمادا ،لەتەلەفزیۆنی بەغدا بەناونیشانی
دیکۆریست دامەزرا پاشان ماوەی ساڵێک لەئەڵمانیای خۆرهەاڵت دیکۆری
تەلەفزیۆنی خوێند.
کۆتایی پەنجاکان بەشداری کردووە لەدامەزراندنی کۆمەڵەی هونەرە
جوانەکانی کورد -سلێمانی و یەکەم کەس بووە پیشانگای هونەری
شێوەکاری لەهەولێر لە 1950نمایش کردووە.
خالید سەعیدی هونەرمەند سەبارەت بەهونەری دیکۆرکێشان دید و
بۆچوونێکی تایبەتی هەبووە ،لەبواری هونەری وێنەکێشانیشدا بە
یەکەمین هونەرمەندی کورد ئەژمێردرێت کە پردێکی لەنێوان هونەری
شێوەکاری ئەوروپا و کورد دروست کرد بێت و ئەم هونەرە گرنگەی
لەخۆرسکی و واقعییەتی فۆتۆگرافی رزگار کرد .ئەم هونەرمەندە کە لە
نێوەندە هونەرییەکانی ئیتاڵیادا ناوبانگێکی گەورەی هەبوو ،جگە لەزمانی
کوردی ،فارسی و عەرەبی و ئینگلیزی و ئەڵمانی و ئیتاڵیشی بەچاکی
زانیوە .لە ساڵی 1994دا کۆچی دوایی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە568 :

خالید کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111616221110747
شێوەکار
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە569 :

خانزاد سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818123500125371
ساڵی 1995لە شاری کۆیەی سەر بە پارێزگای هەولێر لە دایک بووە.
ئێستاش قوتابی قۆناغی پێنجەمی بەشی شێوەکاری پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی شەهید جەعفەرە لە شاری کۆیە .ناوبراو بەشداری سەرجەم
فیستیڤاڵەکانی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەر بووە.
هەروەها بە هاوکاری تۆری چەتری رێکخراوەکان لە بناری چیای هەیبەت
سوڵتان نەخشەی کوردستانی گەورەی لەسەر رەنگەکانی ئااڵی
کوردستان نەخشاندووە .جگە لە بە شداری کردنی لەگەڵ ژمارەیەک لە
خوێندکارانی پەیمانگە وەک کارێکی خۆبەخشی و جوانکردنی شار لە
بەشێک لە قوتابخانەکانی ناو شاری کۆیە و گوندەکان چەندین تابلۆی
گوزارشتاویان نەخشاندووە
سەرچاوە :کوردستان ئارت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە570 :

خانم محەمەد ئەمین  -حاجی خانم
http://www.kurdipedia.org/?q=201008150007504684
ساڵی  1939لە شاری سلێمانی هاتۆتە دنیا .هەر لە تەمەنی منداڵییەوە
خولیای نەخش و نیگار ،سیرامیک ،فەرشچنین و بەرگ دوورین بووە .لە
ساڵی  1994تا ئێستا لە هۆڵەندا دەژی و هەر لەو واڵتە خۆی فێری
خوێندەواریی کردووە .لە تەمەنی  65ساڵییەوە دەستی کردووە بە
هونەری نیگارکێشان.
تا ئێستا لە چەندین پێشانگای هاوبەشی هونەری شێوەکاری لە واڵتی
هۆڵەندا بەشداری کردووە و  4پێشانگای شێوەکاری تایبەت بە
بەرهەمەکانی خۆی کردۆتەوە.
یەکەمین پێشانگای تایبەتی خۆی لە ساڵی  2006کردەوە و دووەمین
پێشانگای تایبەتی لە شاری ئەمستردام لە ساڵی  2007بەڕێوەبرد.
ساڵی  2009لە چوارچێوەی پرۆژەی سااڵنەی گەلەرییەکانی باکووری
ئامستردام خانمە شێوەکاری کورد "حاجی خانم" لە پێشانگایەکی
هاوبەش لە گەڵ  70هونەرمەندی شاری ئەمستردام بەشداری کرد.
خانمە شێوەکار ساڵی  2009سێهەمین پێشانگای تایبەتی لە
بەرهەمەکانی خۆی لە
مۆزەخانەی باکووری شاری ئەمستردام کردەوە کە بریتی بوون لە
ئەزموونەکانی خۆی لەم سااڵنەی دواییدا و لەسەر سروشت و
یادەوەرییەکان کاری کردبوو .هەر لەو ساڵەوە هەموو هەفتەیەک چاالکی
بەردەوامی هەیە لە گەڵ رێکخراوەکانی ئافرەتان و هونەرمەندانی
باکووری شاری ئەمستردام لە واڵتی هۆڵەندا.
"حاجی خانم" لە ماوەی ئەم سااڵنەی دواییدا سەرەڕای سەختیی ژیانی
غوربەت و نەخۆشیی توانیویەتی بەرهەم گەلێکی رەنگین و جوان بخاتە
بەر دیدی عاشقانی هونەری شێوەکاری کە خاوەن تەکنیکێکی بەهێزن و
بۆیەش وەکوو ئافرەتێکی ماندوونەناس ناوبانگێکی شیاوی لە واڵتی
هۆڵەندا پەیدا کردووە.
چوارەمین پێشانگای تایبەتیی بەرهەمەکانی "حاجی خانم" لە مانگی
هەشتی  2010لە ئەمستەردام بەڕێوەچوو.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە571 :

خدر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510410063838
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە572 :

خوداداد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010091745179914
هونەرمەندی مەقام و ئەڵاڵ وەیسی و دەنگخۆشی ناسراوی کەناری
ڕووباری (ئەڵوەن) ،خوداداد عەلی ،ساڵی  1912ز ،لەگەڕەکی ئاغا و
خەلیفەی شاری خانەقین ،لەخێزانێکی هەژار لەدایک بووە .باوکی
خوداداد هۆرەچڕ بووه و مەقامەکانی ئای ئای و قەتار و ئەڵاڵوەیسی
وتووە ،بەاڵم هەژار و دەستکورت بووە ،حەزیکردووەکوڕەکەی خوێندنی
قورئان تەواو بکات و ببێتەمەال بۆ دابیینکرنی بژێوی ژیانی خێزانەکەیان.
لەسەر خواستی باوکی و لەبەر نەبوونی قوتابخانەش له و ناوچەیە ،ناچار
خوداداد دەچێتەحوجرە بۆ خوێندنی قورئانی پیرۆز .پاش تەواوکردنی
خوێندنی ئایینی و فەقێیتتی ،بەهۆی زیرەکی و لێهاتووی ،بۆ ماوەی پێنج
ساڵ ،وەک مامۆستا ،لەمزگەوت و حوجرەکاندا وانەی ئایینی بە منااڵن
دەڵێتەوە( .خوداداد) هەر لەمنداڵیەوه بەهرەی دەنگ خۆشی پێوەدیار بووه
و لەبەرئەوەی ناوچەی گەرمیان و خانەقینیش لەکۆنەوەالنەی زۆر
جۆرەمەقامی کوردی ڕەسەن بووه ،ئەمەکاریگەری لەسەر خوداداد
دروستکردووه .لەهەرەتی گەنجیدا توانای ووتنی مەقامی هەبووه ،لە
دەنگخۆشان و شارەزایانی مەقام نزیک بۆتەوه و بەووردی گوێی بۆ
شلکردوون تا زیاتر فێری مەقامەکانی قەتار و ئەڵاڵوەیسی و خورشیدی،
ئای ئای ،خاوکەر ببێت .کاتێکیش بەمەبەستی کارکردن و هۆڕەچڕین،
سەردانی دێهاتەکانی دەوروپشتی خانەقین و ئێرانی کردووە
دەنگخۆشانی تری ئه و ناوچانەی ناسیووە.
خاوەنی مەقامی ئەڵوەن
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە573 :

خورشید کوودەری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011920024463897
خاتوو خورشید کچی شێخ مارفی(کەولوس) و لە ساداتی"تەرراتەوەن" بووە .چەپۆکی رۆژگار ماڵی
باوکی خاتوو خۆرەشیدی فرێ داوەتە شاری "سنە" .خاتوو خۆرەشید بە مناڵی لە الی "فاتیمە
خانی" ئەردەاڵنی مەشهوور نراوەتە بەر خوێندن ،وە لە فارسیدا مۆنتەها دەرەجەی قودرەت بووە.
پایەی مەعلووماتیشی لە عیلمی "نحو" صرف" و "بەیان" و منطق" و "عاقید" دا زۆر بووە .خوو
رەوشتێکی بە زووانی فارسی تصنیف کردووە کە ناوی "تربیەی مادران ایندە" لە کتێبەکەی خۆیدا
بۆ پارستنی ساوا و بە خێو کردنی منال دەستوورێکی داناوە کە بە بۆچوونی زۆر لێکۆڵێنەوەر لە
ئاستێکی بەرزدایە وە پێیان وایە کە مەگەر کەسێک دوکتۆرای تەربیەی بێت بتوانێت کتێبێکی ئاواها
بنووسێت.وە دیوانێکی لە پاش خۆی بە جێ ماوە زۆر لە دیوانی "مەستوورە کوردستانی"
مەشهوور و جووانتر و بەرزترە ،بەاڵم چوونکە خاتوو خۆرەشید لە ناو عەشایر دا دەورەی ژیانی بە
سەر بردووە باڵو نەبووەتەوە .وە لە عیلمی قاڵی بافی یان قاڵی تەنین و "دیزاین" بۆ نەقشی قاڵی
کە پێ دەڵێن "تەوەن گەری" یەکەمین ئۆستادی زەمانەی خۆی بووە ،تەنانەت چەند نەخشێکی لە
قاڵیدا کە بە بیری خۆی درووستی کردووە وە ناوی ناون "خۆرەشیدی" ئێستەش لە ناو تەوەن
گەرەکانی ئێران و کوردستان بە بە هەمان ناو ناسراوە.
شاعیرێک کە زۆر زولمی لێ چوو ،هەژاری پشتی شکاند و نەیتوانی خۆی بناسینێت بە کۆمەڵگای
کوردی کۆمەڵێک هۆکار بوو بە دەلیل کە خاتوو خورشید نەیتوانی خۆی وەک خۆی بە کۆمەڵگای
بناسینیت،
خاتوو خورشید خەڵکی ئاوای پیرانە کۆن (الدێەک سەر بە شاری مەریوان) رەنگە ئەگەر خاتوو
خورشید کچە ئاغا بووایه ،ئیستە وەک مەستوورەی ئەردەاڵن باسیان بکردایه ،هەڵبەت خاتوو
خورشید لە هونەری قاڵی چنین دا لە هەمووی ئیران دا ناوبانگی هەیە و لە قالی چنین دا تەرحێک
هەیە بە ناو ،تەرحی خورشیدی کە خاتوو خورشید دروست کەری بووه ،و کتێبێکی لە سەر
تەربیتی منداڵ نووسیوه.
شایانی باسە کە خاتوو خورشید لە سەردەمی مەستوورە خانی ئەردەالن دا ژیاوە.
مامۆستا قانیع لە سەر پێنج خشتەکی یکی خاتوو خورشید شیعری گووتووە
کە ئەمە دەقی ،پێنج خشتەکیەکە.
کچ کە کەوتە چواردەساڵه ،هەر کوری الوی ئەوێ
پەرچەمی چین چین و لوول و ئەگریجەی خاوی ئەوێ
پەلکەیی شۆڕ و درێژ و زۆلفی قرتاوی ئەوێ
هێندە کچ بێ تەجرەبە سووراو و سپیاوی ئەوێ
مێخەک و عەتر و بخور و سێوی نەخشاوی ئەوێ
بێ ئەوەی ئێشێ بکا،خاو و خلیچک و مانووە
بۆ وەاڵمی دایک و بابی ،پڕ بەهانە و بیانووە
دەوریەی کۆاڵنان و حەسحەسی سەر خانووە
بیر لەوە ناکاتەوە ساڵێکی تر کەیبانووە
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دائیما سەیر و سەفا و بەزم و شەو راوی ئەوێ
قەت دڵی راناچڵەکێ بێژی الی پیاو تاڵ ئەبم
بەینێ تر مەسئوولی تەربیەی منداڵ ئەبم
دەستەپاچەی ناو ژنان و بێ بەها و بێحاڵ ئەبم
ناڵێ من بەینیکی تر ،کۆیخا و سەرۆکی ماڵ ئەبم
ئەو کەسانەی وا سەرۆکن،عەقڵی گونجاوی ئەوێ
دائیما هەر هەوڵ ئەدا بۆ تەوق و گوڵ بیدا لە سەر
دەرکی لێ قایم بکەی سەر لە کون دێنێتە دەر
هەر خەریکی هیچ و پوچ و ئێشی بێ جێگە و سەمەر
هەر ئەڵێ بە خوا کراسی سوور نەبێ نایکەمە بەر
ژێر چەناخە و کرمەک و گوارە و کلی چاوی ئەوێ
زۆر کچی وامان هەیە ئایا لە دێ یا خود لە شار
سەیر ئەکەی چەن شۆخ و شەنگە جوانە وەک دەنکی هەنار
خاوەنی زانین و بیر و کانی نامووس و ویقار
هەندێکیش دڵ مردەیە و ژیرە لە سەر هەر ئیش و کار
تف لە زەوق و برق ئەکات و شۆرەت و ناوی ئەوێ
رۆژ لە رۆژ ئیشکەرتر و زاناتر و پڕ خێر ئەبێ
بۆ جوانیش دەم بە دەم هەروەک گوڵی زەنوێر ئەبێ
دەربەسی شوو نایە ئایا زوو ئەبێ یا دێر ئەبێ
هەر تەماشای دەستی دایکی خۆ ئەکا تا فێر ئەبێ
پاش هەموو عەقڵ و شعوورێ خزمەتی پیاوی ئەوێ
هەوڵ ئەدا بۆ پیاوی ژیر و تێگەشتوو و خوێندەوار
چابوک و بێ فیز و ئێش کەر ،کاسبێکی بێ دەمار
دوژمنی قڕکا بە نرکە هەر وەکوو شێری شکار
نانواڕێ بۆ کورێکی قنج و قێت و مشکی الر
پیاوێکی پر هۆش و بێر و ،خاوەنی ناوی ئەوێ
نانواڕێ بۆ یەکێکی سەرسەری و بێ ئێش و کار
نایەوێ گەنجی تەمەڵ بێ و دەس سپی بێ و زار و خوار
یاخۆ مایل بێ بە ئارەق یا حەشیشە یا قومار
نایەوی مێردی گەزەندە و پێس بێ هەر وەکو کوێرە مار
کاسبێکی گورج و گوڵ و بێ بەن و باوی ئەوێ
ئەی کچم ئامان بفامە ئابروی خۆت بۆ ئەبێ
بۆ بە ناحەقە خۆت لە پێش چاوی هەموو گەنجێ ئەخەی ؟
دەوری تێ کۆشینە ئەمرۆ تۆش وەرە تێکۆشە دەی
سەیری خۆرەشید کە کچم،ئەمجا ئەزانی چی ئەکەی
چون حەیا و نامووسی خۆی و هۆزی فەوتاوی ئەوی
سەرچاوە :ئەلبوومی وێنەی ژنانی چاالکی رۆژهەاڵت -میترا ئاریان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان
هونەرمەند
ناسراو
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە574 :

خومار رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100309023162186
ساڵی  1965لەکۆیە لەدایکبووە ،دەرچووی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی
سلێمانییە و لەسەرجەم فێستیڤاڵەکانی پەیمانگەدا بەشداریکردووە،
دوای تەواوکردنی خوێندنیش هەر سەرقاڵی کاری هونەریی بووەو
لەچەندین پیشانگەی تایبەتیشی لەناوەوەو دەرەوەی کوردستان
کردۆتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2013-11-01 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە575 :

خومار عەبد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818124640125372
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە576 :

خوناڤ ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013112613215587613
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە577 :

خۆشی شەوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102511370510233
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە578 :

خۆشەوی عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201001200914493304
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە579 :

خۆشەوی فاروق سەدیق  -خۆشەوی هیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903092224021633
لە دایکبووی 1983/1/8ی شاری هەولێرە ،دەستپێکی کاری هونەریی بۆ
ساڵی  2003دەگەڕێتەوه ،ئەویش گۆرانی هیرانی هیرانی بوو لە ئاواز و
هۆنراوەی خۆی ،هەوڵی داوە ئاواز و هۆنراوە دابنێت ،هەروەها بۆ چەند
هاورێیەکی کاری کردووە لەوانە هەڤاڵ شێخانی.
سەرچاوە :نەجیبە کەریم  -ماڵپەڕی رووناکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە580 :

خێرۆ مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=201108170940476070
1
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە581 :

خەباتی مەولودی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004011247364085
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە582 :

خەرمان هیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003290939004068
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە583 :
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خەسرەو رەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111617482477963
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە584 :

خەلیل رەحیمپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=20150529094204121235
خەلیل رەحیم پوور ساڵی  1966لەشاری سەقز لەدایکبووە .
ماوەی 30ساڵە لەبواری وێنەکێشان چاالکە و لە ئێستا لە پارێزگای تەورێز
نیشتەجێیە و وانەی وێنەکێشان دەڵێتەوە .
سەرچاوە :کوردستان میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە585 :

خەلیل سەعیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909071420421986
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ئەم هونەرمەندە لە 15ی گەالوێژی ساڵی 1350ی هەتاوی لە گەڕەکی
کازم خانی شاری سەقز لە دایک بووە و هەنووکە خەریکی کاسبی و
کاری ئازاده .ئەم گۆرانیبێژەی شاری سەقز لەساڵی 1368ی هەتاوی
هەستی بە بەهرەی دەنگخۆشی و توانابوونی لە هونەری زانستیانەی
گۆرانی کوردی بە تایبەت زیندوو کردنەوە و دووبارە داڕشتنەوەی
هونەریانەی گۆرانییە فولکلۆریەکان کردوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە586 :

خەلیل عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211263592899
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە587 :

خەلیل موڕاد وەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008192245304793
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە588 :

خەلیل مەوالنایی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040052212436
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە589 :

خەلیل کۆیکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011522294774848
ساڵی  1965لەقەسری شیرین لەدایکبووە ،ساڵی  2004بڕوانامەی
ماستەری شێوەکاری لەزانکۆی تاران بەپلەی بااڵی وەرگرتووە ،لەالیەن
ئەنجوومەنی خۆشنوسانی ئێرانیشەوە بڕوانامەی پێدراوە ،ئیستاش
مامۆستای شێوەکارییە لەزانکۆی تارانو تاکو ئێستاش لە ناوەوە و
دەرەوەی ئێران چەندین پیشانگەی کردۆتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەری کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
قەسری شیرین
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە590 :

خەلیل یابە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012012081832866
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە591 :

خەلەف ئەلیاس عومەر  -خەلەف شەنگالی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010309093218761
لە دایکبووی 1950ی دەڤەری شەنگالە و بە شەنگالێکی دڵبرین
بەناوبانگە ،دەڵێت  571گۆرانی تۆمارکراوم لەسەر پارتی و بارزانی هەیە و
هەتا دەشمرم خزمەتکاری ئەو رێبازەم ،ئەو هونەرمەندە کوردە ئێزیدییە
لەالیەن رژێمی بەعسەوە بەهۆی ئەوەی گۆرانی شۆڕشگێڕیی لەسەر
پێشمەرگە وتووە سێجار دەستگیر کراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە592 :
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خەندە عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110710213010590
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە593 :

خەیرۆ عەباس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122114362915001
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە594 :

خەیری ئادام
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823104039125459
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە595 :

دارا ئارام
http://www.kurdipedia.org/?q=200910111707092081
- 1963لە سلێمانی لەدایک بووە .
- 1985پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی سلێمانی تەواوکردووە.
- 1991کۆلیجی هونەری ئۆنتاریۆ -تۆرنتۆ -کەنەدای تەواوکردووە.
- 1988یەکەمین پیشانگەی تایبەتی لەمەڵبەندی رۆشنبیری روسی
لەشاری دیمەشق.
- 1990دووەمین پیشانگەی تایبەتی لە(بی-ئی ئیسماعیل) تۆرنتۆ-
کەنەدا.
- 1991سێیەمین پیشانگەی تایبەتی لەهۆڵی شارەوانی تۆرنتۆ-کەنەدا.
- 1992چوارەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری  306تۆرنتۆ –کەنەدا.
- 1993پێنجەمین پیشانگەی تایبەتی ئەسپەیس گەلەری تۆرنتۆ.
- 1994شەشەمین پیشانگەی تایبەتی ئەسپەیس گەلەری تۆرنتۆ.
- 1994حەوتەمین پیشانگەی تایبەتی هۆڵی کیچنەر کەنەدا.
-1994هەشتەمین پیشانگەی تایبەتی کەنەدیان ستەریچ کۆمیتەی
تۆرنتۆ.
- 1995نۆیەمین پیشانگەی تایبەتی لەهۆڵی ئەکادیمیای کوردی
دیسڵدۆرق ئەڵمانیا.
- 1996دەیەمین پیشانگەی تایبەتی لەپراکس گەلەری تۆرنتۆ.
- 1997یانزەمین پیشانگەی تایبەتی پراکس گەلەری تۆرنتۆ.
- 1998دوانزەمین پیشانگەی تایبەتی مۆستەرگەلەری ستۆکهۆڵم –
سوید.
- 1990سیانزەمین پیشانگەی تایبەتی نیکۆاڵ روکا گەلەری تۆرنتۆ.
- 2000چواردەمین پیشانگەی تایبەتی گوینرەمەت گەلەری ستۆکهۆڵم-
سوید.
- 2001پانزەمین پیشانگەی تایبەت گۆدا گەلەری مۆنتریال -کەنەدا.
- 2003شانزەمین پیشانگەی تایبەتی ئێل بی گەلەری کۆپنهاگن-
دانیمارک.
- 2004حەڤدەمین پیشانگەی تایبەتی پراکس گەلەری تۆرنتۆ.
- 2005هەژدەمین پیشانگەیتایبەتی پراکس گەلەری تۆرنتۆ.
- 2005نۆزدەمین پیشانگەی تایبەتی لەنس گەلەری تۆرنتۆ نیکۆاڵ روی
گەلەری تۆرنتۆ.
- 1985-2005بەشداری زیاتر لە ( )40پیشانگەی هاوبەشدا کردووە لە
(سلێمانی ،تۆرنتۆ ،تۆکیۆ ،کۆپنهاگن ،ستۆکهۆڵم ،ئەمستردام).
خاوەنی خەاڵتی پیشبڕکێی سااڵنەی هونەرمەندانی کەنەدی سااڵنی(1994-1997- 1999- 2002-2003).
سەرچاوە :کوردئارت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە596 :

دارا رەسوڵ  -دارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140609160640100661
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە597 :

دارا سدیق کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201005281021504320
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە598 :

دارا محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126111752521
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لەدایکبووی ساڵی  1950هەولێر (ساڵی  1974هونەرەجوانەکان بەغداد).
پیشەی مامۆستای هونەر لەپەیمانگای هونەرەجوانەکانی هەولێر
لەسەرەتای دامەزراندنییەوە ،بەشداریکردووە لە دامەزراندن و بەردەوام
بونی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێر ،هەروەها گەلەری زاموا
لەشاری سلێمانی.
ئەندامە لەیەکێتی هونەرمەندانی کوردستان.
ئەندامە لەیەکێتی رۆژنامەنوسانی کوردستان .
خاوەنی چەندین پێشانگای تایبەت و هاوبەشە لە کوردستان و دەرەوەی
کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە599 :

دارڤان سەید ئەحمەد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081229153436944
لە سالی  1979لە شاری هەولێر لە دایک بووە هەر لە مناڵی یەوە
ئاشنایەتی لەگەڵ کەمانجەکەی باوکی دەبێت تا سالی  1993دەچێت بۆ
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێر تاکو درێژە بە کارەکانی بدات و فێری
زانستی مۆسیقا بێت هەر پێنج سالی قۆناغی بەپلەی یەکەم بڕیوە.
هونەرمەند بەشداری لەهەموو چاالکیە هونەریەکانی کردووە بە گۆرانی
بێژ وە یان کۆرس یان وەک موزیکژەنێک تا سالی  1997هونەرمەند دارڤان
هەر لە سەرەتای تەمەنیەوە خزمەتێکی بەرچاوی هونەرو گۆرانی کوردی
کردوە ئەندامی گروپی نالی بووە لە سالی  1999بو بە مامۆستا تا سالی
 2003درێژەی بە کارەکەی دا لە سالی  2003چووەتە تاراوگە و ئێستا لە
والتی نۆروێژ لە شاری ئۆسلۆ نیشتەجێیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە600 :

دالیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081310249436
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە601 :

دالیا ئۆرخان
http://www.kurdipedia.org/?q=201309160027218876
1
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە602 :

دالیا چێوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062611450685630

397

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە603 :

دالیا موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=200907140954171821
ساڵی  1975لە سلێمانی لەدایکبووە ،ساڵی  1996پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی سلێمانی تەواو کردووە 1999 ،یەکەم پێشانگەی تایبەتی
(ڕێژنە) لەهۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی)2005 2001 2000 1999( ،
بەشداری پێشانگەی هاوبەشی (پێنج کجی شێوە کار)ی کردووە1997( ،
  )2009بەشداری سەرجەم پێشانگەکانی:ساڵیادی ( )8ی مارس و پشتیوانی مافەکانی ژنانی کردووە.
2003_2009وەک مامۆستای هونەر جەندین کارو بیشانکەی بۆ مناالن
ساز کردووە و خاوەنی جەندین بروانامەی ریزلینانە ،ئەندامی کارای
ریکخراوی هونەرمەندانی کوردستانە.
هونەرمەند یەکەمین پیشانگەی تایبەتی لە ساڵی  1999لە هۆڵی
مۆزەخانەی سلێمانی کردۆتەوەو تا ئێستا بەشداری لە ( )65پیشانگەی
هاوبەش کردووەو ئێستاش لەژێر ناوی (من و من و هەورێکی سپی
سپی) لە رۆژانی  2009/7/18-15لە هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی
دووەمین پیشانگەی تایبەتی خۆی دەکاتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چاودێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە604 :

دانا ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122210104018487
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە605 :

دانا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011021273732655
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە606 :

دانا بێکەس
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108164025140
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هونەرمەند دانا بێکەس لەساڵی  1980لەشاری کرمانشان لەدایک بووە،
لەمناڵییەوە خولیای وێنەکێشان و کاری هونەری بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە607 :

دانا تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102409523410218
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە608 :

دانا رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=201005101055204217
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە609 :

دانا ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008240951094866
لەدایکبوی شاری سلێمانیە و پێشتر لە بواری هونەری فیلمسازی و
نوسینی سیاریۆ و دۆبالژ کاری کردووە و یەکەم کەس بووە دۆبالژی
کوردی بۆ فیلم کارتۆن کردووە و ئێستا لە بواری هونەری تەلسازیدا
کاردەکات و خاوەنی دوو پێشانگای تایبەتە لەو بوارەدا.
سەرچاوە :هێمن جەمیل  -ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە610 :

دانا سەاڵحەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810122234125108
ساڵی  1987لە شاری هەولێر لەدایک بوە .دەرچوی پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی شاری هەولێرە2007- 2006
بۆدرێژەدان بەکارە هونەریەکانی دەبێتەوە قوتابی لە بەشی شێوەکاری
کۆلێژی هونەرە جوانەکانی هەولێر2011-2010
دانا سالحەدین بەشداری سەرجەم فیستیڤالەکانی پەیمانگەی هونەرە
جوانەکان و کۆلێژی هونەرە جوانەکانی هەولێری کردوە .هەوەها
بەشداری چوار فیسیڤاڵی سەندیکای هونەرمەندانی کردوە جگە لە
بەشداری کردنی لە مۆنۆمێنتی شەهیدانی  18شوباتی  .2009ئیستاش
بەردەوامی هەیە لەسەر کارە هونەریەکانی
هەروەها ساڵی 2014لەهۆڵی نیاندەتاڵی گەلەری شانەدەر بەهاوبەشی
لەگەڵ تەالن دارا پێشانگەیەکی کاری هونەری سیرامیک نمایش دەکەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە611 :

دانا عەبدولجەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=201001070955533140
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە612 :

دانا غەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111040314375
ساڵی لەدایک بوون 1969
لەدایک بووی باشوری کوردستان سلێمانی چوارباغ
لەساڵی  1986یەکەم بەرهەمی هونەری خۆی بەناوی گۆرانی نیاز بۆ
تەلەفزیۆنی کەرکوک تۆمار کردووە پاشان بۆتە خاوەنی چەندین کاری
هونەری لە هەمویان دیارتر دیاری ئەمجارە هۆنراوەی شێرکۆ بێکەس و
ئاوازی کاروان عوسمان وە گۆرانی جۆشی ئەوین کەزیاتر بە گۆرانی ووتم
ئەمشەو هاتۆتە سەر زاری گوێگرانی پاشان یەکەم ئەلبومی خۆی
لەساڵی  1988دا باڵو دەکاتەوە کەپێک هاتووە لە چەند بەرهەمی گۆرانی
لەهەمویان دیارتر لەناو باغی دڵی گەرما لە هۆنراوەی حەمەی ئەحمەد
تەهاو ئاوازی هێرش عەبدوڵرەحمان و چەند بەرهەمێکی تر وەک بەژن
رێک و نازەنین و رازی دڵ و هتد....
پاشان دوای راپەڕینە مەزنەکەی باشوری کوردستان ی ساڵی 1991
لەگەرماو گەرمی خەڵکی راپەڕیوو دا ئەلبومێکی گۆرانی و سروود تۆمار
دەکاو پێش کەشی گوێگرانی دەنگی خۆیی و راپەڕیو دەکا هەریەک لە
گۆرانی بە ناوی هەڵەبجەی شەهیدان و پێـشمەرگە و نەورۆزو مقامێک بۆ
یەکەم منداڵە شەهیدی کۆڕەوەکەی باشوری کوردستان بەناز قادر
دەچڕێ و گۆرانی شەوگار تاڵە و چەند گۆرانییەکی تر.
پاشان لە ساڵی  1992هەریەک لە گۆرانی گەردو گوڵی بەیان بوو وە
گۆرانی پرسیار ی تۆمار کردووە
پاشان بۆ بەرز راگرتنی یادی هەڵەبجە هەر لە ساڵی  1992دا هەستاوە
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بە پێش کەش کردنی چەند بەرهەمێک و زۆرێک لە شارو شارۆچکە کانی
باشوری گەڕاندووە وەک هەڵە بجە پێنجوێن و رانیەو قەاڵ دزێ و دیانەو
سۆران و هەولێر.
پاشان لە ساڵی  1993دا چەند گۆرانی و بەرهەمێک ی هونەری تۆمار
کردووە لە وانە گۆرانی بێکەسی و بۆ ئەوین و لە ناو دڵما.
لەساڵی  1994بەشداری لە چەند ڤیستیڤاڵ و ئاهەنگ دەکات لەو
سلێمانی و هەولێر.
هەر لە هەمان ساڵدا لە گەڵ چەند هاوڕێیەکی هونەرمەندی موسیک
زان و شاعیر ی خۆیدا هەڵدەسن بە دامەزراندنی تیپێکی هونەری بەناوی
تیپی موسیقای فۆلکلۆری کورد لەوانە مامۆستا محەمەد ی فلوت و
سەباحی سەنتوور و سەبا ح شێخانی و خالید مەجید فەرەج و فەرهاد
محمەد و نەوژین محەمەد .وە مۆڵەتی یاسایی بۆ وەردەگرن کە لە
ماوەیەکی کورتی بەرچاوی تەمەنی ئەم تیپەدا کاری زۆر جوان و رەسەن
بۆ چەند گۆرانی بێژ ێک تۆمار دەکەن و چەند کۆنسێرتێک ئەنجام دەدەن.
هەر لە  1994دا ئەمجارە لە گەڵ تیپی مۆسیقای فۆلکلۆر گۆرانی گوڵ
مریەم تۆمار دەکا پاشان
لەساڵی  1995گۆرانی قیبللەی راز کە بە گۆرانی لەبەر چاوی ناحەزانمە
لە ناو هەوادارانی دەنگیدا ناوبانگی هەیە تۆمار دەکاو لە هەمان ساڵدا
روو لە هەندەران دەکا و لە واڵتی ئەڵمانیا جێگیر دەبێ.
لە زۆربەی ئاهەنگە نەتەوەیی و یادە نەتەوەییەکانی کوردا لە هەندەران
بەشداری دەکا و چەند کۆنسێرت و چاوپێکەوتن و بەرنامەی هونەری جیا
جیا لە تەلەفزیۆنی میدیا و پاشان مێد و پاشان رۆژ تی ڤی.
لە ساڵی  2002گۆرانییەک بەناوی خاچ بۆ کورد سات تۆمار دەکا کە لە
هۆنراوەی ناسری رەزازی و ئاوازی خۆییەتی.
پاشان ساڵی  2009هەردوو گۆرانی سلێمانی و جیاوازی تۆمار دەکا و بە
بەردەوامی و لە نزیکەوە خەریکی ئاوازی نوێ و بەرهەم و کاری هونەرییە
و ئەو پێ ی وایە هەمێسە کارێک بکا کە لەوانەی پێشوی باشتری
هونەری و جۆری بێت گەر نا هونەرمەند لەو شوێنەی کە تێییدایە
بووەستێ باشترە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (Renmaسەبارەت بە
(دانا غەنی) لە22:59:45 2012-3-3 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە613 :

دانا محەمەد عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810102753125104

403

دەرچوی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شاری هەولێرە .بۆدرێژەدان بە
خوێندنی هونەری دە چێتە کۆلێژی هونەرە جوانەکانی شاری هەولێرە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە614 :

داناز عەبدولڕەحمان بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713215769409
لەساڵی  ١٩٨١لە گەرەکی کانێسکانی شاری سلێمانی هاتۆتە دنیاوە.
لە بنەماڵەیەکی ناسراو بەناوبانگی رۆشنبیری شاری سلێمانین .دەرچوی
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانییە .بەشی پەیکەرسازی.لە
زۆربەی رۆژنامە و گۆڤارە کوردییەکان باڵوکراوەی هەیە خاوەنی چەندەها
کۆر و سیمینار و پێشانگایە لە دەرەوە و ناوەوەی واڵت .ئێستا لە واڵتی
سوید ژیان بەسەردەبات.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (زەند) سەبارەت بە
(داناز عەبدولڕەحمان بابان) لە11:28:11 2012-11-3 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📰رۆژنامەنووس
هونەرمەند
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە615 :

دانی مەنسور
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011080216314360513
لە ساڵی  1955لە شاری کەرکوک لە دایک بووە
چەند ساڵێک لە بواری وێنەگرتن لە شاری هەولێر و بەغداد کاری کردووە.
لە  1981 – 1978لە بواری شانۆ وەک شانۆکار و دەرهێنەریش کاری کردووە ،یەکێک بووە لە
دامەزرێنەرانی شانۆی کرێکاری لە هەولێر.
لە  1979بە چەند وێنەیەکی فۆتۆگرافی دەربارەی فۆلکلۆری کوردی لە پێشانگای پارێزگاکانی
عێراق کە لە باخچەی زەورا لە شاری بەغداد کراوەتەوە بەشداربووە.
لە بواری هونەردا نەیخوێندووە ،بەهرەکانی لە بواری هونەری شێوەکاریدا پاش کۆچکردنی بۆ
ئەڵمانیا و تێکەڵی لەگەڵ چەند هونەرمەندێکی ئەڵماندا دەردەکەون.
ئاشنایەتی لەگەڵ هونەری ئەوروپی نوێدا پەیدا دەکات ،بێ لە دوورکەوتنەوەی لە هونەری
خۆرهەاڵتی و بەتایبەتی هونەری شێوەکاری عێراقی .بەرهەمەکانی بۆ یەکەم جار لە شاری
گوتینگن.
1988 – 2008چەندین پێشانگای کردۆتەوە ،تایبەت یان لەگەڵ هونەرمەندانی تردا لە زۆرێک لە
شارەکانی ئەڵمانیادا لە وانە:
گوتینگن ،دارمشتات ،هناو ،فرانکفۆرت ،کۆلن و بەرلین.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (دانی مەنسور) لە-8-2 :
16:21:31 2011
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە616 :

دانیا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301013572140
لە شاری هەڵەبجە لەدایکبووە .دوای کارەساتی هەڵەبجە لە شاری
سلێمانی ژیانی بەسەر بردووە و دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانە
بەشی شێوەکاریی ،لە ساڵی ( )1998وە لە واڵتی هۆڵەندا دەژی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە617 :

دانیال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209564411183
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە618 :

دانیال عەزیز قەساب  -دانیال قەساب
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102311180310202
لە هەولێر لە دایکبووە و لە تەلئەڤیڤ کۆچی دوایی کردووە
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

شارەکان:

♖هەولێر

نەتەوە:

✡کورد  -جوولەکە

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە619 :

دانیاڵ ئیسحاق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052816023759014
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کوردێکی جوولەکەیە و لە ئیسرائیل نیشتەجێیە و بە ئەسڵ خەڵکی
کۆیەیە لە کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی

نەتەوە:

✡کورد  -جوولەکە

واڵت:

🇱🇮ئیسرائیل

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە620 :

دانیێل عەزری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009181005379536
خزم و بنەماڵەکەی ساڵی  1950لە دەڤەری موکریان  -کوردستانی
ژێردەست و داگیرکراوی ئێران دەرکران بۆ ئیسرائیل .دانیێل لە دایکبووی
ساڵی  1963و دەتوانێ گەلەک بە باشی السایی حەسەن زیرەک بکا،
بۆیە بە حەسەن زیرەکی ئیسرائیل ناودارە .شایانی وتنە ،کە ئەو لە
زۆربەی ئاهەنگە کوردییەکانی ئیسرائیلدا بەشداری دەکا و زۆربەی جاران
سترانەکانی حەسەن زیرەک دەخوێنێ .دانیێل تا ئێستە سێ بەرهەمی
تۆمار کردووە و بۆ ئامادەکردنی بەرهەمێکی تر دەستی پێکردووە .بەاڵم بۆ
تەواوکردنی بەرهەمەکە پێویستی بە پاڵپشتی دارایی هەیە.
سترانبێژ دانیێل عەزری کە بە (حەسەن زیرەکی ئیسرائیل) ناسراوە ،بە
تاسەوە وتی:
ئەوە کوردە جووەکان  60ساڵە چاوەڕوانی رزگارکردنی کوردستاندەکەن! باوکم داود یوودا عەزری ،خەڵکی شاری بۆکانە ،ساڵی 1995
کۆچی دوایی کرد ،دایکم سیمحە کچی وەستا ئیبراهیم ،خەڵکی
میراوایە و ساڵی  2008کۆچی دوایی کرد .ئەو کاتەی کە من منداڵ بووم،
دایک و بابم بۆ گوێگرتنی دەنگوباسان لە سەر کێشەی کورد و کوردستان،
زۆربەی جاران گوێیان لە رادیۆیان دەکرد و تەماشای لە تەلەڤزیۆنیان
دەکرد .هەروەها لە زستانان و بە تایبەت لە شەوانی درێژ ،بۆمان باسی
کورد و کوردستانیان دەکرد ،کە ژیان لەوێ چۆن بوو.
دانیێل سەبارەت بە بنەماڵەکەی خۆی وتی:
من و هاوسەرەکەم دالیا پێنج کوڕ و کچێکمان هەیە رافی ،یوودا ،عۆری،ئێڤیەتار ،ئێلیەساف و شیرین .رافی کوڕە مەزنەکەمە ،ئەویش سترانبێژە و
بە هەموو زاراوەکانی کوردی باش ستران دەخوێنێ و بە تایبەت بە
زاراوەی کورمانجی .ئێڤیەتاری کوڕم کە تەمەن دە ساڵە ،گەلەک حەزی
لە رەزمە و لە کاتی ڤاالدا بە تەنیا دونبوک لێدەدات .دراوسێیەکانمان
گەلەک جار گلەیی زۆری لێ دەکەن ،بەاڵم ئەم منداڵە واز لەم ئارەزووەی
ناهێنێ ،بۆیە سەری هەموومانی گێژ کردووە .ئێدی من هیوادارم کە
منداڵەکانم دوای من لە سەر باڵوکردنەوەی هونەری کوردی بەردەوام بن.
جێی شانازییە کە بابم ئامۆژگارییەکی هەبوو و جاربەجار لەگەڵ من
قسەی دەکرد و دەیوت:
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کوڕم دانیێل ،با منداڵ و نەوەکانت لە گەڵ کەلتووری کوردیدا بژین.بۆیە من دەمەوێ نامەی ئەم بابە بگەیێنم بۆ نەوەی داهاتوو و لە سەر
هونەری کوردیش درێژەم پێداوە و بەم کارە پیرۆزە گەلەک خۆشحاڵم و
شانازی پێوە دەکەم.
هەروەها لەربارەی هونەری کوردی و سترانبێژەکانی کورد دانیێل وتی:
نەتەوەی کورد هونەری تایبەتی خۆی هەیە و گەلەک مۆرکی جۆر بەجۆری هەیە ...و من گەلەک حەزم لە شێوەی سترانخوێندنی ئەم
سترانبێژە هونەرمەندانەیە؛ حەسەن زیرەک ،حەسەن جزیری ،عەلی
مەردان ،محەمەد عارف جزیری ،عایشا شان ،تاهیر تۆفیق ،رەسوول بێزار
گەردی ،ماملێ ،سێوە ،پەری زەنگنە ،شهاب ،تەحسین تاها ،ئیبراهیم
حەسەن ،سەاڵح داودە ،فایق داودە ،فوئاد ئەحمەد ،سابیر کوردستانی و
هتد .
ناوبراو بە خەفەتەوە لەربارەی راگەیاندن و کەناڵە کوردییەکانەوە گوتی :
دوو ساڵ لەمەوبەر چەند کارمەندێک لە راگەیاندن و کەناڵە کوردییەکاندالە ئەورۆپا ،بەڵێنیان پێدام ،کە بەشداریی پرۆگرامێکی هونەری ببم و
ستران بخوێنم ،ئەوسا دایکم دەژیا و بەم مزگێنییە گەلەک دڵخۆش بوو.
بەاڵم مخابن کە ئەوانە خاوەن بەڵێنی خۆیان نەبوون و سەد مخابن کە
ئەو دایکە خۆشەویستەم کۆچی دوایی کرد و ئەو هیوایەی بە چاوی
خۆی نەبینی .ئێدی تا ئێستە ،من هیوادارم کە خەونی دایک و بابم بێتە
دی ،کە جارێک لە جاران لە بۆ نەتەوەی کورد لە ئاهەنگێکدا ستران
بخوێنم .
شتێکی تر دەمەوێ بگێڕمەوە ،کە تیپە هونەرییەکانی کوردی لە
ئیسرائیل ،ئەوە  12تا  16ساڵ چاوەڕوانی کەناڵە کوردییەکان دەکەن ،کە
لە پرۆگرامێکی هونەریدا بەشداری بکەن .ئەم تیپە هونەرییانە چەند جار
گوفتیان لە چەند کارمەندێکی کەناڵە کوردییەکان وەرگرتووە ،کە بەشداری
بکەن .بە کورتی ئێمە وەک سترانبێژ و تیپە کوردە جووەکان ،تازە بڕوامان
بەم کارمەندانە و بەو بەرپرسانە هەر نەماوە .چونکە ئەمە پێشنیازی
خۆیان بوو و ئەوان بەخێرهاتنی ئێمەیان کرد و دیاردەی گەلەک سەیر ،کە
ئەوان تا ئێستە ،لە سەر ئەم بەزمە بەردەوامن و بەخێرهاتنی سترانبێژ و
تیپە کوردە جووەکان دەکەن و پاشان خۆیان بێدەنگ دەکەن .ئێستە
هەموو شتێکمان بۆ ئاشکرا بووە ،کە ئەم کارمەندان و بەرپرسانە ،جگە لە
گوفت و بەڵێنی ناراست ،هیچی تریان پێ نییە.
بەشیر سەبری بۆتانی ،ئیسرائیل
mailto:hunername@hotmail.com
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز بەشیر سەبری بۆتانی سەبارەت بە پڕۆفایلی
دانیێل عەزری لە 2010-09-17
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

✡کورد  -جوولەکە

واڵت:

🇱🇮ئیسرائیل

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە621 :

دایکی ئاریان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091620362938
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە622 :

دژوار روشدی عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473682
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە623 :

دالوەر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071621385877024
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە624 :

دلبەر جەزیری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112912381074023
لە سالی  1991لە واڵتی ئەلمانیە لە دایک بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە625 :

دلیڤان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103259100440
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد

بابەتی ژمارە626 :

دلێر جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201006161430004405
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە627 :

دلێر حەوێز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121712444812932
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە628 :

دلێر عوبێد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070323051171683
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە629 :

دلێر عەبدولقادر
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903021139101497
لە دایک بووی 1977ی شاری هەولێرە ،لەسەرەتای ساڵەکانی ()1996
دەستیکردووە بەکاری هونەری گۆرانی گوتن ،دەرچووی پەیمانگای
هونەرەجوانەکانی هەولێرە بەشی موزیک ،تا ئێستا خاوەنی چوار
ئەلبومی گۆرانییە (سێوەخان ،ئای لەگوڵ ،خاتوونەکەم ،ژیانی من).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە630 :

دلێر گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911201126582641
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە631 :

دلێر محەمەد تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171025054249
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یەکیکە لەشانۆکارانی کورد کە لەبشوری کوردستان لەدایک بوە لەسالی
 1984سەقالی کارکردنە لەبواری شانۆدا ،دەرچووی پەیمانگای
هونەرەجوانەکانی سلێمانیە..لە سەردەمی رژێمی سەدامدا تووشی
ردوونان بووە بۆ ماوەی دووسال زیاتر لە ناو شاردا خۆی شاردۆتەوە باشان
لە دوای راپەرین گەرواتەوە خوێندن و لەسالی  1995پەیمانگای
تەواوکردوە .لە ئیستادا لە والتی سوید نیستەجێیه .تیپی شانۆی هۆبە
بەریوەدەبات .ئامدەکار و پێشکەش کاری بەرنامە هونەریەکانی رادویی
هاوپشتیە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە632 :

دلێر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112021514069095
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە633 :

دواڕۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912022136122766
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە634 :

دوتمیر نازێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070912271876937
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە635 :

دڵبرین یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473683
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە636 :

دڵزار رزگار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120808052863153
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە637 :

دڵزار شەنگە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011610509302
هونەرمەند و مزیکژەن
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە638 :

دڵسۆز ماوەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006161633574406
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە639 :

دڵشاد ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150809062005125095
ساڵی  1983لە هەولێر لە دایکبووە.
سەرچاوە :کوردستان ئارت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە640 :

دڵشاد بەهادین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322470771679
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لە سلێمانی لە دایک بووە ،لە سەرەتای کاری هونەریدا موزیک و گۆرانی
دەستی پێ کردووە ،دواتر دەستی بە کاری شێوەکاری کردووە ،لە
رێگەی گەلەریی زاموا و لە ساڵی 1997دا یەکەمین تابلۆی شێوەکاریی
هاتووەتەە پێشاندان و ئەمە بووەتە سەرەتایەک بۆ دەرکەوتنی وەک
هونەرمەندێکی شێوەکار ،تا ئێستە بەشداریی لە  65پێشانگەی
شێوەکاری کردووە لە کوردستان و دەرەوەی واڵت ،بەدەر لە پێشانگەش
تابلۆ هونەرییەکانی کراونەتە کارت و لە واڵتانی ئەڵمانیا ،تورکیا و ئێران
باڵو کراونەتەوە ،مۆتیڤی هونەریی بۆ رۆژنامە و کۆوارە کوردییەکان کردووە،
ئێستەش لە گەلەریی زاموا شێوەکارە و فەرمانبەریشە لە
بەڕێوەبەرایەتیی هونەری شێوەکاریی سلێمانی.
سەرچاوە :کامەران کەریم و وشیار ئەسوەد  -ماڵپەڕی ئاکا نیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە641 :

دڵشاد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150413101707120866
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە642 :

دڵشاد ساحێبقڕان
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322410571677
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە643 :

دڵشاد سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060712011865068
ساڵی  1975لەسلێمانی لەدایکبووە ساڵی  1994پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سلێمانی
بەشی شێوەکاری تەواو کردووه .بەشداری له 52پێشانگەی هاوبەشدا کردووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە644 :

دڵشاد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021919344180655
ساڵی  1990بەشی شێوەکاری پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی سلێمانی تەواوکردووە ،تائێستا پێنج
پیشانگەی تایبەتی کردۆتەوەو بەشداریی لەزیاتر لەسی پیشانگەی هاوبەشدا کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە645 :

دڵشاد فاروق محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201009050956239361
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە646 :

دڵشاد مام عەلی سەمەنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062322015859082
لە ساڵی  1964لە گەڕەکی سەرتەمتەمانی شاری کۆیە لە دایک بووە.
خوێندنی سەرەتای لە قوتابخانەی هیوا و دواناوەندی و ئامادەی وێژەی لە
قوتابخانەی شعب بەزمانی عەرەبی و دواناوەندی کۆیە کوڕان تەواوکردوە،
بەاڵم لە بەر بارو دۆخی سیاسی ئەوکاتی لە هیچ شوێنێک وەرناگیرێ.
لە ساڵی  1981پەیوەندی بە رێکخستنەکانی حسیک دەکات پاشان لە
ساڵی  1985وەک کادیرێکی چاالکی رێکخستنەکانی حیزبی
سۆسیالیستی کوردستان لە رێکخستنەکانی کۆیە سەنگەری
دەگوازێتەوە بۆ شاخ و دەبێت بە پێشمەرگە لە ناوچەی کۆیە .پاش ئەنفالە
بەدناوەکەی رژێمی گۆڕ بەگۆڕ بۆ سەر کوردستان بەناچاری دەگەڕێتەوە
کۆیە و پاشان لە ساڵی  1991-1989پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی
بەشی مخازن بەسەرکەوتووی تەواودەکات.
لە ساڵی  1993لە واڵتی هۆڵەندا دەژیت پیشەی توێژەرەوەی
کۆمەاڵیەتیە و خاوەنی بڕوانامەی بەکەلۆریۆسی ئەم واڵتەیە .لە وەتای
لەم واڵتە دەژیت لە زۆر بۆنەی کولتوری و ئاهەنگی کوردی بە گۆرانی
بەشداری کردوە .لە سالێ  1995یەکێک بووە لە دامەزرێنەرانی
رێکخراوی نەورۆز لە شاری ئوترێختی هۆڵەندا.
ئەوەی راستی بێت من لە ناو خانەوادەیکی دەنگخۆش و هونەردۆست
گەورەبووم .هەر لەمنداڵیەوە بێجگە لە الیالیە و سەردولکەی دایکم
گوێبیستی گۆرانیەکانی خوالێخۆشبووان باوکم مام عەلی سەمەنێ و
مامم ئەمینی سەمەنێ و حاجی قادری پەڕەکەر و کاک رەشیدی برای و
کاک تۆفیق و کاک رەفیقی ئەمینی سەمەنێ ،کاک زاهیری عەلی
سەمەنێ ،کاک محەمەدی عەلی سەمەنێ و هەتاوخانی خوشکم
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بووم .
سەرەتای هونەریم دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتای ساڵی حەفتاکان لە
قوتابخانەی سەرەتای هیوا ،ئەوکاتە خوالێخۆشبوو مامۆستا ئەنوەر تاهیر
وانەی سرودی پێدەگوتین و ئامێری عودی بۆ دەژەنین ،دیار بوو زۆر رای لە
دەنگی من و چەند قوتابیەکی تری قوتابخانەکەمان بوو ئێمەی کرد بە
تیپێکی کۆرس بۆ سرودی بەیانیان کە لە حەوشە ریز دەکراین دەمان
گوت.
بۆیەکەم جار لە  1982لە قوتابخانەی دواناوەندی کۆیەی کوڕان
ئاهەنگێکی رەمەکیمان کرد لەگەڵ بەڕێزان هەژار محەمەد عەلی و برزو
ئیسماعیل مەنسور و خوالێخۆشبوو سامان تاهیر کە ئەوان مۆسیقایان
دەژەنی ،ئەوکاتە سرودی پێشکەوە پێشکەوە ئەی کوردی ئازا لەگەڵ
چەند گۆرانیەکی خوالێخۆشبوو محەمەد جەزام گوت .هەر لەو کاتانەش
بەشدار بووم وەک کۆرس لە تیپی باواجی کۆیە و لە رۆشەنبیری
جەماوەری کۆیە بەاڵم هەر پرۆڤەمان دەکرد و هیچ چاالکیەک نەبوو .لە
سەردەمی شاخیش بەشداری زۆربەی چاالکیە هونەریەکانی حیزبم
دەکرد لە دەڤەری بادینان هەندێ جار لە تەمسیلیش بەشدار دەبووم.
لە  1988وە پەیوەندیم کردەوە بە تیپی باواجی کۆیە .بۆ یەکم جار لەگەڵ
تیپی باواجی کۆیە لە  1989-10-20بە مەقامی راست و بەستەیەی
هەینار لە یادی یەکەمی ساڵرۆژی کۆچی دووایی خوالێخۆشبوو مامۆستا
تاهیر تۆفیق لە قوتابخانەی دواناوەندی کۆیەی کوڕان بەشداریم کرد،
بەڵێ سێ کۆپلە مەقام بوو کە چوو بۆ دائیرەی ئەمن و لە فیلتەردرا
دووان مانەوە .هەر لەو ساڵەدا لە ئاهەنگی یەکترناسینی پەیمانگای
تەکنیکی سلێمانی بەشداریم کرد بە چەند گۆرانی و مەقامێک .هەر لەم
ساڵەش یەکم گۆرانیم بۆ تەلەفزیون تۆمار کرد گۆرانی لەم کوڵبەی
ئەحزانە بوو لەگەڵ بەڕێز هۆشمەند زاهیر و کۆرس کە بەداخەوە بەس
ناوی کاکە وریام لە بەشداربوانی کۆرسەکە لەیاد ماوە،لە ستودیوی تیپی
باواجی تۆمارمان کرد .ئەم گۆرانیە مامۆستا هەژار حەمە عەلی ئامادەی
کردبوو .لە الیەن تەلەفزیونی موسل بەرنامەی (نسمات من بالدی
کەلەالیەن فرقد ملکو) پێشکەش دەکرا لە بێتواتە وێنەی گیراوە واتە
دۆبالج کراوە .ئەم گۆرانیە هی خوالێخۆشبوو مامۆستا تاهیر تۆفیقە و
هۆنراوەکەش هی خوالێخۆشبوو عوسمان عەونی یە .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (دڵشاد مام عەلی سەمەنێ) سەبارەت بە
(ژیان و کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-06-23
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
چاالکی مەدەنی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە647 :

دڵشاد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171555034255
دڵشاد مستەفا
لەدایکبوی سلێمانی 1971
بەکالۆرێۆس هونەری شانۆ زانکۆی بەغدا
ماستەر فلمسازی زانکۆی وێڵز ،بریتانیا
دکتۆرا فلمسازی زانکۆی سالفۆرد بریتانیا
کتێبی چاپکراو
فردەوسی تەمتومان  5دەقی شانۆیی
دوا سرودەکانی شۆرش  4دەقی شانۆیی
رەنگی باران ،سێ مۆنۆدراما
کاری راگەیاندن:
1994-1997تەلەفزیۆنی گەلی کوردستان
1997-2006تەلەفزیۆنی خاک
2000-2006تەلەفزێۆنی کوردسات
بەرهەمهێنانی  100کاتژمێر دۆکومنتری تەلەفزێۆنی دەربارەی
شوێنەوارەکانی کوردستان
بەرهەمهێنانی دەیان بەرنامەی تەلەفزیۆنی دەربارەی مێژوو و سیاسەت و
رۆشنبیری
سەرنوسەری گۆڤاری شاکار 2005-1999
بەڕێوەبەری نوسینی گۆڤاری خاک 2006-2002
نوسین و بڵوکردنەوەی چەندین وتار و توێژینەوەی هونەری
نوسینی  23دەقی شانۆیی
نوسینی درامایەکی تەلەفزیۆنی
بەرهەمێنانی  4فلمی کورت
بەرهەمهێنانی  8فلمی دۆکیومێنتاری.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە648 :

دڵشاد نێروەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004112156234136
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە649 :

دڵشاد هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091635162941
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە650 :

دڵشاد کوێستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010110948319940
سەرەتا وەک شاعر و دەنگبێژ ،هاتوتە دنیای هونەرەوە لەسالی  1998لە
فەرەنسا جێنشین بووه .پیشەی هونەری شێوەکارییه .تا ئیستا زیاتر لە
 20بێشانگای تایبەتی کردۆتەوه ..بەشداری لە نزیکەی  30پێشانگای
هاوبەشدا کردووە له ،فەرەنسا ،بەلجیکا ،یابان ،کوریا ،یونان ،ئەڵمانیا ،وە
لە نزیکەی  13شاروو شاروجکەی فەرەنسا ،مەدالیای (زێر ،زیو ،برونز) وە
خەاڵتی باشترین هونەرمەندی تەجرید ،وە خەاڵتی شاری بوربون..کە
میوانی شە رەف بووه...میوانی شەرەف لە  3سالونی تردا( .روز تیفی...
میدیا تیفی ...فرانستیفی  3تبفی...السومریة تیفی..وە  5جاریش tv
)locale.چاوپێکەوتنیان لەگەل کردوه .رەخنە گری عەرەب محسن
الدهبی ،لە لندن..بوکرش...لە جە زائر.،نووسەری میسری حسن وهبە
لە میسر له ،القدس العربی ،الزمان الدولی ،الصباح..طریق الشعب،
اصوات الشمالیة...الدستور ،عراقی دیلی نیوز..لە سە ریان نوسیوه،
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خاوەنی گەلەری تایبەتی خویەتی لەفەرەنسا .ئە ندامی  2ریکخراوی
هونەری ئەکادیمی ،سەروکی ریکخراویکی کولنوری فەرە نسی و ئە
فریقی بووه.
سەرچاوە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە651 :

دڵگەش موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213132855636
لە زمانی خۆیەوە:
هەر لە منداڵیەوە عەشقی جلی کوردی بووم ،وە لە کۆتایی ساڵی
 1990دەستم کرد بە دیزاینی ،وە لەالیەن مەڵبەندی رۆشنبیری کوردی
پێشنیاری فاشن شۆی کرد بەاڵم بەهۆی نەبوونی پارە خۆم بڕیارمدا کە
خۆم بەم کارە هەڵسم .لە ساڵی  2003لە کوفو گەلەری یەکەم فاشن
شۆم پێشکەش کرد .ئەمەش ئیشێکی زۆر سەرکەوتوو بوو وە بینەرێکی
زۆری هەبوو لە رەگەزی جیاجیا بەشداربوون لە کورد و عەرەب و ئینگلیز.
وە لەهەمان ساڵ مانگی  10لەسەر داوای  KDOفاشن شۆی دووهەمم
لە ئایرش سەنتەر پێشان داو وە هەمان کات ئینگلیز و کورد زۆر
بەشداربوون.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە652 :

دڵنیا رەزازی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031301552272
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە653 :

دڵنیا قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110130049207
ساڵی  1976لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،سااڵنێکە لە هەولێر
نیشتەجێیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە654 :

دڵنیا کاموسی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022416161780611
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ساڵی  1992لە بۆکان لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە655 :

دڵڤین شنگالی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010032231049762
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
شنگال
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە656 :

دڵە موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050815411357552
دیزاینەری جلوبەرگی کوردی لەبەریتانیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👩خانمان
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە657 :

دیار ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473684
فۆتۆگرافەر و میوزیکژەن (دیار ئازاد عومەر) لە ساڵی  1990لە شاری
کەرکوک دایکبووە ،سەرەتای کاری فۆتۆگرافی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی
 .2008حەز و ئارەزوی بو ئەو بوارە پێشتر هۆکار بووە بۆ ئەوەی هەمیشە
بینەری وێنەی فۆتۆگرافەران بێت ،بە تایبەت وێنەکانی فۆتۆگرافەر (ئازاد
نازری) ،کە هەر ئەو هاوکارێکی باشی (دیار ئازاد) بووە بۆ ئەوەی بێتە ناو
ئەو بوارە ،ئیتر لە دوای ساڵی  2010بە تەواوی دەستی بە کاری
فۆتۆگرافی کرد و چەندین شوێن و گوند گەڕاوە بۆ ئەوەی وێنەیان بگرێت.
دواتر بە هاوکاری لەگەڵ (عەلی موسافری) سەرۆکی یەکێتی وێنەگرانی
عێراق هەوڵیان دا توانیان چەندین پێشانگای فۆتۆگرافی بکەنەوە لە ناوەوە
و دەرەوەی عێراق ،بە بەشداری چەندین فۆتۆگرافەری کوردی و عەرەبی
و بیانی .تا ئێستا بەشداری  54پێشانگای نێودەوڵەتی کردووە لە ناوەوە و
دەروەی واڵت ،وەکو واڵتەکانی( :ئەلمانیا ،پورتوگال ،مەغریب ،لوبنان،
سعودیە ،ئەردەن ،تونس ،ئیمارات).
ساڵی  2013خەاڵتی باشترین وێنەی منداڵی پێ بەخشرا لە
فیستیڤاڵی سێیەمی کە لەالیەن یەکێتی وێنەگرانی کوردستان لە
دهۆک رێکخرابوو.
ئەندامە لە کۆمەڵەی وینەگرانی کوردستان و کۆمەڵەی وێنەگرانی عێراق
و کۆمەڵەی وێنەگرانی عەرەب و یەکێتی فۆتۆگرافەرانی عێراق.
سەرچاوە :فۆکس فۆتۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە658 :

دیار دەرسیم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031350442278
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یان ژی هوزان دیار سترانبێژێ کوردێ باکور ل روژا  1966/12/1ێ ل
باژارێ دێرسم ژ دایک بوویە ،ناڤێ دروست ئەحمەد بلوغتەکینە ،ل ساال
 1990ێ ئێکەم ئەلبوما خو یا سولو بەالڤ کریە ،بەشداری د ئاهەنگێن
نەوروزێ دا کریە ،ژیانا هەڤژینیێ لگەل دەنیز دەرمانێ هەیە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(دیار) لە22:35:42 2010-12-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە659 :

دیار عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140617132628100925
دەرچووی پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی هەولێرەو سااڵنێکە لە سوید
دەژی ،تائێستا بەشداری لەچەندین شانۆیی و وۆرک شۆپی شانۆیی
کردووە و یەکێکە لە ئەکتەرە سەرکەوتووەکانی کورد .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2014-06-17 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە660 :

دیار مەرعان سدیق  -دیارێ کورد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031514284635
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە661 :

دیاری عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041822120478790
لە دایکبووی شاری سلێمانییە و بەشی شانۆی لە پەیمانگای هونەرە
چوانەکانی سلێمانی تەواوکردووە ،ساڵی  2010ش بەشی سینەمای
کۆلێژی هونەرە جوانەکانی هەولێری تەواکردووە ،ئێستاش مامۆستای
بنەڕەتییە لەخوێندنگای شەهید ستاری بنەڕەتی لە شارۆچکەی وارماوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە662 :

دیاری عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140710121203
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

428

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە663 :

دیجلە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110110331710543
گۆرانیبێژە ،ناوی تەواوی فەریبایە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە664 :

دیدە فەرەیدون
http://www.kurdipedia.org/?q=201008262149004936
لەدایبکبوی ساڵی1992شاری کەرکوکە و یەکێکە لەوکچە ژەنیارانەی
بەماوەیەکی کەم ناسرا و کلیپی هونەری پێشکەش کردن دیدە لە شاری
هەولێر نیشتەجێیە و قوتابی پەیمانگای هونەرجوانەکانە و خاوەنی
خەونی مەزنی کارکردنە لە بواری مۆسیقا و بۆ ئەم مەبەستەش سااڵنە
گەشتی دەرەوە ئەکات بۆ فێربونی مۆسیقا بەباشترین شێوە و
هەرلەسەرەتای چوونی بۆ پەیمانگای هونەرجوانەکان ئاشنای مۆسیقا
بووە .
سەرچاوە :کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە665 :

دیالن خەلیل خۆرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022214232894
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە666 :

دیالن عابیدین ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810102317125103
لە سالێ  1982لە شاری کەرکوک لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە667 :

دیالن عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020509212575585

430

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە668 :

دیالن گوین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120913051987349
کچە کوردێکی دانیشتووی سویدە و تائێستا بەشداریی لە  30فیلم و
کاری شانۆییدا کردووە.
بەپێی هەواڵێکی رۆژنامەی رووداو ،دیالن گوین-ی تەمەن  26ساڵ،
بەنیازە بەشداری لە فیلمێکی هۆڵیوود بکات کە بڕیارە لەپایزی داهاتوو
بکەوێتە سەر شاشەی سینەماکان ،ئەمە وێڕای بەشداریکردن لە زنجیرە
درامایەک کە کەناڵی  BBCبەرهەمی هێناوە.
بەهۆی شۆخوشەنگی و رووخسارە جوانەکەی ،دیالن گوین ،لە شێوەدا
لە کلێر فۆرالن-ی خانمە ئەکتەری ئەمریکایی دەچێت ،بۆیە ئەم کچە
کوردە بووەتە جێی سەرنجی دەرهێنەرانی بواری سینەما و تائێستا
بەشداریی لە  30فیلمی درێژ و کورت و کاری شانۆییدا کردووە.
بەگوێرەی هەواڵەکەی رۆژنامەی رووداو ،دایکی دیالن لە شاری
بەدلیسی باکوری کوردستان و باوکیشی لە ئەنقەرەی پایتەختی
تورکیایە ،خۆشی لە شاری ستۆکهۆڵم-ی پایتەختی سوید لەدایکبووە.
دیالن رەتیدەکاتەوە کە تورک بێت ،چونکە پێشتر رۆژنامەی میللیەتی
تورکیا لە چاوپێکەوتنێکدا لەگەڵی ،دیالنی وەک ئەکتەرێکی تورک
ناساندبوو ،بەاڵم ئەم کچە کوردە تەئکیدی دەکاتەوە کە کوردە نەک تورک.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2013-12-09 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە669 :

دیلمان دیۆ
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http://www.kurdipedia.org/?q=201008241332374884
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە670 :

دیڤا هۆرێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140713121207
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە671 :

دێرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011112408064663013
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

432

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە672 :

دێرین عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201001071106433142
لە ساڵی  1984لە شاری سلێمانی لە دایک بووە ،هەر لە مندالییەوە
خولیای هەبووە بۆ هونەری نواندن و کاریشی لە بواری شانۆ مندااڵن
کردووە دەرچووی بەشی شانۆی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی
سلێمانییە دوای ئەوەی توانی زۆر سەرکەوتوانە رۆڵی خۆی لە زنجیرەی
گەردەلوولدا بەرجەستە بکات پێشبینی ئەوە دەکرێت کە لە دواڕۆژدا ببێت
بە ناوێکی دیاری نێو هونەری نواندنی کوردیدا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی شەیدا شێخانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە673 :

دێرین عەلی سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030400043033712
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە674 :

دەرسیم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810231770154
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە675 :

دەرون دارە کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150809064255125096
دەرون دارە کەمال ساڵی  1994لە شاری هەلێر لە دایک بووە دەرچوی
پەیمانگای هونەرە جوانەکانە شاری هەولێرە 2013-2012
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە676 :

دەروێش عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272302012700
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سەرچاوەی وێنە :بابی اللۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە677 :

دەروێش مستەفا جاویدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042709221557031
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە678 :

دەرکەوت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121110131974293
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە679 :

دەرکەوت مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111037551269
هونەرمەندی شێوەکار دەرکەوت مەحمود لەساڵی  1977لەشاری
سلێمانی لەدایکبووە و لەسەرەتای ساڵی نەوتەکانی سەدەی رابردوو
خولیای کاری هونەری شێوەکارییە ،تائێستاش سێ پێشانگای تایبەتی
کردۆتەوە و لە دوو پێشانگای هاوبەشیشدا بەشداریی کردووە ،یەکەم
پێشانگای تایبەتی لەساڵی  1992کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە680 :

دەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013081101593089197
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە681 :

دەریا خالید
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http://www.kurdipedia.org/?q=20081109121633159
لەساڵی  1985لەشاری سلێمانی لە گەڕەکی (کانێسکان) لەدایکبووە،
هەر لەمنداڵیەوە خولیای هونەر بووه .بۆ یەکەمجار دەستدەداتە ژەنینی
ئامێری کەمانچە و زیاتر ئاشنایەتی لەگەڵ کاری هونەری پەیدا دەکات،
یەکەم گۆرانی کە تۆماری دەکات بەناوی (دابڕان)ە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە682 :

دەریا محەمەد عەتا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322122371672
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە683 :

دەشتی جەنگی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150809061729125094
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لەساڵی 1967لە هەولێر لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە684 :

دەشتی کەڵهوڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009201320129562
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە685 :

دەشنێ موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110141147227
لە 1986/1/1لەشاری سلێمانی لە دایکبووه ،لە  1997/1/10ماڵیان
چووەتە هۆڵەندا .ماوەیەک پێشکەشکاری بەرنامەی بێکۆنتڕۆڵی
کوردستان تی .ڤی بوو ،پاشانیش کۆتایی ساڵی  2008کلیپێکی بەناوی
هێال هۆپەوە باڵوکردەوە .نێوبراو یەکێکە لە پێشکەشکارە
سەرکەوتووەکانی تەلەڤزیۆن و گەنجانێکی زۆر دوواکەوتەی بەرنامەکانین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

438

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە686 :

دەالل زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909280945232054
سترابێژ دەالل زاخویی بەری ل ساال ( )2000دەست ب ستران گوتنێ
بکەت ،لێدەرێ سازێ بو ،ل ساال ( )1991هەتاکو ساال ( )1998و د گەل
گەلەک سترانبێژا ساز لێدایە و دبێژت "من گەلەک ئاواز دانە سترانبێژت الو
و من بەشداری دهن ئاهەنگ و کونسێرتا کریە ل کوردستانێ و تورکیا".
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
زاخۆ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە687 :

دەنیز دەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051209404285275
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە688 :

دەوەن نەوزاد مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081211112500614
لە زمانی خۆیەوە:
لە ساڵی ( )1985لە گەڕەکی توی مەلیک لە سێمانی لەدایکبووم ،تاکو
سێی ناوەندیم خوێندووە و دواتر وازم لە خوێندن هێنا ،چونکە دەمزانی بە
خوێندن ناگەم بەخەونەکانم .
من لەبنەماڵەیەکی هونەر پەروەردا لەدایکبووم ،نەوزاد مەجیدی باوکم و
سەبیحە ئیسماعیلی دایکم هەردووکیان لەبواری درامادا کاردەکەن و
ئەمان هاندەر و پشتیوانی سەرەکیم بوون .
دەسپێکی هونەریم لە ساڵی ( )2002ەوە بووە ،بۆ یەکەمجار بە گرتەیەک
لە درامای "ڕەشەی پۆلیس" بەشداریم کرد .
درامای "ڕابوون" منی بە دنیا و جەماوەر ناساند ،لەو درامایەدا ئەکتەری
سەرەکی بووم ،لەدوای ئەم درامایەوە بەردەوام رۆڵی ئەکتەری
سەرەکیم بینیوە .
بەگشتی لە ( )26دراما و فیلمی سینەماییدا بەشداریم کردووە و لە ()15
دانەیاندا رۆڵی ئەکتەری سەرەکیم بینیوە .
لە فیستیڤاڵی ساڵی ( )2007دا لە سلێمانی خەاڵتی باشترین کچە
ئەکتەرم وەرگرت لەسەر ئاستی هەرێم ،بەهۆی فیلمی "ئەوپیاوەی کە
چوو بۆ سەیران" وە .جگە بەزمانی کوردی ،بەشداری فیلمی سینەمایی
"حەشارگەی شێر"م کردووە کە بە زمانی عەرەبی بوو ،من ئەکتەری
سێیەم بووم .وە بە شێوەزمانی بادینیش بەشداریم لە فیلمەکانی
"بەهەشت لە ئاوێنەدا" و " کۆتری سپی" کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە689 :

رائید شامیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201003152059073944
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە690 :

رازاو مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102511341710232
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە691 :

رافید جەراح
http://www.kurdipedia.org/?q=201009151700539506
شێوەکارە ،دانیشتووی شاری دوسلدۆری ئەڵمانیا و لەدایکبووی شاری
هەولێر.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە692 :
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راڤیار نەوزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014041412244575833
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە693 :

رزگار ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120923134963187
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە694 :

رزگار جەمال عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216133306789
لە زمانی خۆیەوە:
لەسالی  1991لەقەزای مەخموور چاوم بەژیان هەڵهێناوە
بەهۆی باری ناخۆشی گوزەران وسیاسیەوە بنەمالەکەمان مەخمووریان جێهێشتووە لەشاری
سلێمانی جێگیربووین ،خوێندنی سەرەتایم لەویَ تەواوکردووە،دوای پرۆسەی ئازادی گەراوینەوە
بناری قەرەچووغی خۆشەویست وبەشاری مەخموور شادبووینەوە ،هەرلەقۆناغی سەرەتایی
خولیای وێنەکێشان بووم ودەستم بەنیگارکێشان کردووە ،یەکەم پیشانگای تایبەتیم لەشاری
سلێمانی لەهۆڵی هونەرەجوانەکان کردەوە لە 2002/9/52
دوواین پیشانگام کەئێستا خۆتان دەیبینن لەهۆلی نوێنەرایەتی رێکخراوەدیموکراتیەکانی مەخموورە
کە دوورۆژی خایاند لە 18و 2008/3/ 19بەبۆنەی یادەکانی راپەرین وهەلەبجەو نەورۆز بە  27تابلۆ
بەشداریم تیاکردووە.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە695 :

رزگار رەنجەڕۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911041053292445
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە696 :

رزگار فەقێ عەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050921480678631
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە697 :

رزگار کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112616252110884
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە698 :

رها موحسنی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150201170301119166
..
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە699 :

رووبار ئەحمەد مارسیدس
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112616322410886
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بکالۆریۆس – کۆلێژی هونەرە جوانەکانی بغداد  /بەشی شانۆ  -نواندن.1992
بۆ ماوەی  3ساڵ سەرپەرشتیای هونەری بووە لە چاالکیقوتابخانەکانی سلێمانی.
بۆ ماوەی  4ساڵ مامۆستا بووە لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانیدهۆک.
بۆ ماوەی  2ساڵ مامۆستا بووە لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانیهەولێر.
لە  2003تا  2008مامۆستا بووە لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانیسلێمانی.
لە  2008تا کۆتایی ساڵی  2014بەرێوەبەری قوتابخانەی (بالێ ومۆسیقا) بووە
لە ئێستادا فەرمانبەرە لە بەرێوەبەرێتی هونەری شانۆ لە سلێمانی .لە  2008بووە دامەزرێنەری قوتابخانەی (بالێ و مۆسیقای سلێمانی)لەگەڵ (نیاز لەتیف)ی هاوسەری و بەرێوەبەری قوتابخانەی (فێرگەی بالێ
و مۆسیقای سلێمانی) و لە  2014ئەم قوتابخانەیە داخرا .
بۆ ماوەی  4ساڵ وەک راگەیاندن ئیشی لە کەناڵە کوردییەکاندا کردووەوەک (پێشکەشکار – ئامادەکار).
بەشداری لە چەندین فیستیڤاڵی هونەری شانۆ و بەرهەمیسینەمایی و تەلەفیزیۆنیدا کردووە لە (سێمانی  -هەولێر  -دهۆک -بغداد -
ئێران  -ئەڵمانیا )
وەک سەرپەرشتیاری گشتی چوار فیستیڤاڵی بۆ (فێرگەی بالێسلێمانی) سازداوە لە (سلێمانی – هەولێر -دهۆک) - .لەگەڵ (نیاز
لەتیف) دامەزرێنەری (گروپی لەیزین بۆ سەمای بالێ) لە سلێمانی تاکە
گروپی سەمان لە عێراق دا .
وەک داوەر لە یەکەم فیستیڤاڵی شانۆی سەرشەقام لە دەربەندیخانبەشداری کردووە
وەک داوەر لە فیستیڤاڵی شانۆی قەزاو ناحیەکانی شاری سلێمانی لەچەمچەماڵ.
تا ئێستا خاوەنی ( )36بەرهەمی شانۆییە وەک نواندن و دەرهێنان.تا ئێستا خاوەنی ( )50بەرهەمی سەماییە وەک کوریۆگراف و سەماکار.خاوەنی ( )10بەرهەمی فیلمی تەلەفزیۆنی و سینەمایی و کورتە فیلمو زینجیرە درامییە.
خاوەنی ( )4کۆر و سیمینارە لەسەر هونەری سەما و مێژووی بالێ یە.خاوەنی ( )24خەاڵتە وەک باشترین ئەکتەر (شانۆ و فیلم) – باشتریندەرهێنەری شانۆ – داهێنان – کوریۆگرافی و خەاڵتی رێزلێنان لە بوارە
جیاجیاکانی هونەردا بەدەست هێناوە.
https://www.facebook.com/rubar.ahmad.52?fref=ts
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە700 :

رووپاک عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201004061007314110
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە701 :

رووناک عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231709344859
لەدایکبوی شاری سلێمانیە و دەرچووی بەشی سیرامیکی پەیمانگەی
هونەرەجوانەکانی سلێمانیە و جگە لە پێشانگا تایبەتەکانی ،بەشداری
زیاتر لە  23پێشانگای هاوبەشی کردووە لە کوردستان و واڵتانی عەرەبی
و ئەوروپی.
سەرچاوە :هێمن جەمیل  -ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە702 :

رووناک عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816152420125269
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لەشاری کەرکوک لەدایکبووە.
ساڵی  2000کۆلیژی هونەرە جوانەکانی لە بەغدا تەواوکردووە.
لەساڵی  2005تا  2010وەک مامۆستای وێنە و لەسەرجەم چاالکی
قوتابخانەکانی کەرکوک بەشداری کردووە.
6پێشەنگای تایبەتی لە بەغدا کردۆتەوە.
6پێشەنگای تایبەتی لە سوید کردۆتەوە.
لە ئیستادا نیشتەجێ واڵتی سویدە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
هۆزانەوان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە703 :

رۆزا رودی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080817521489226
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە704 :

رۆژ کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040001132403
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گۆرانیبێژە ،خەڵکی سلێمانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە705 :

رۆژان حەمە جەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812302573991
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە706 :

رۆژان حەمەجەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=200910111654012080
لە 30ی مەی  1983لە شاری سلێمانی لە دایکبووە .خوێندنی
سەرەتایی ،ناوەندی و دواناوەندی هەر لەم شارە تەواو کردووە و
دەرچووی بەشی شانۆی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانییە .
تا ئسێتا لە  11شانۆگەری دەرەوە و ناوەوەی پەیمانگا وەکوو ئەکتەر رۆڵی
بینیوە .یەکێکە لە ئەندامەکانی ستۆدیۆی "ئەکتەر"ـە و دوایین
شانۆگەرییەک کە تیایدا رۆڵی بینیوە شانۆگەری "بە تەنیا مردنە کە درۆ
ناکات"ـە لە دەرهێنانی سەفین ئەنوەر .
"رۆژان" بە رۆڵ بینین لە کورتە فیلمی "باران" لە دەرهێنانی هاوڕێ
بەهجەت لە پێنجەمین خولی فیستیڤاڵی فیلمی کوردی لەندەن،
خەاڵتی یەکەمی ئەکتەری ئەم فیستیڤاڵەی بەدەستهێنا .هەروەها لە
کورتە فیلمی "چیرۆکەکانی دوایی جەنگ" لە دەرهێنانی سەروەر رۆڵی
بینیوە و دوایین بەرهەمیشی بەشداری لە فیلمی سینەمایی "ماندوو"ە
لە دەرهێنانی سینەماکاری کورد ئیبراهیم سەعیدی و ئێستا مامۆستای
باغچەی ساوایانە لە شاری سلێمانی.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە707 :

رۆژدا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911280030372714
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە708 :

رۆژدا دەمیرەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011051313022057908
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان
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بابەتی ژمارە709 :

رۆژگار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140711121204
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە710 :

رۆژگار مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241201204880
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە711 :

رۆژگار کەریم رۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008271615114949
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە712 :

رۆژین
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040002092404
گۆرانیبێژ و پێشکێشکاری کوردستانی باکور روژین ئولکەر لە سالی 1980
لە شاری ئەدەنە لە دایک بووە ،تا ئێستا بەشداری لە چەند و فلمی
سینەمای کردووە لە وانە :
دوز 2001 -دول 2007 -چیروکێکی مارکێت 2008 -بو ماوەیەک بەرنامەیەک بە ناوی (روژین) لە سەر کەنالی تەرەتە
شەشی کوردی لە تورکیا پێشکێشکراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(رۆژین) لە16:46:52 2011-1-2 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە713 :

رۆژین شەریفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013082508103889107
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە714 :

رۆستەم ئاغالە
http://www.kurdipedia.org/?q=201001282045563340
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە715 :

رۆستەم عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202115013555
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ساڵی  1976لەدایک بووە ،ساڵی  1997بەشی شێوەکاری پەیمانگەی
هونەرجوانەکانی تەواوکردووە ،ساڵی  2002بەشی وێنەکێشانی کۆلیژی
هونەری تەواوکردووە و ئێستاش خوێندکاری ماستەری هەمان زانکۆیە و
جگە لە بەشداریکردنی لەدەیان پێشانگەی هاوبەشدا ،پێشانگای
تایبەتیشی کردووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە716 :

رۆنین نیسان عەمران سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003021145553800
لەساڵی  1964لەگوندی ئیشبۆل – بیابانی نێگف لە ئیسرائیل
لەدایکبووە ،باوکی خەڵکی هیزا – بجیل –ی ناوچەی ئاکرێیە و داکیشی
(رەجینە ئیسحاق حەی کۆیی )2 ،لەساڵی  1930لەکۆیە لەدایکبووەو
هەر لە گوندەکەی خۆیان لە ئیسرائیل بەبێ ئەوەی ئەو ئارەزووەی بێتە
دی سەردانی کۆیە بکاتەوە لەسالی  1996کۆجی دوایی دەکات.
نێوبراو هەستا بەباڵوکردنەوەی بەرهەمێکی گۆرانی و موزیک کە 50
بەرهەم لەخۆدەگرێت .رۆنین ماوەی دووساڵە خەریکی بەرهەمهێنانی ئەو
سیدییە کەناونیشانی(ڕەگەکانی -بەعیبریی شۆڕەیم)ی هەڵگرتووەو
لەوەشدا هونەرمەندێکی کوردستانی باشوور بەناوی بەشیر سەبری
بۆتانی یارمەتیداوە.
سی دییەکەی رۆنین (رەگەکان)  80خولەکەو بەرهەمی سێیەمی
رۆنینەولەسەر بەرگی سی دییەکە گۆرانییەکانی بەکوردی وعیبری
نوسراون ،جگەلەمانەش رۆنینلەدوو ساڵی رابردوودا  4سی دی وەک
ریکالم بالوکردەوە یەکێک لەوانە سترانی (خەزاڵ خەزاڵ)بوو ،سی
دییەکەی 40هەزار دۆالری تێچووە ،رۆنین بۆ ئەوەی سی دییەکەی تەواو
بکات و بالویبکاتەوە ،بەشێک لەو پارەیەی بەقەرز لەبانکێک وەر گرتووە.
سەرچاوە :دەشتی سەباح  -ماڵپەڕی دەربڕینی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

✡کورد  -جوولەکە

واڵت:

🇱🇮ئیسرائیل
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە717 :

ریچارد بیستن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052407491678482
فۆتۆگرافەری وێنە بەناوبانگەکەی عومەری خاوەر لە هەڵەبجە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە718 :

رێباز عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121121232425
لەرەواندز لەدایکبووە و لەساڵی  2002-2001دبلۆمی لەنیگارکێشان وەرگرتووە و لەساڵی  2001تا
 2007سێ پێشانگای تایبەتی لەهەولێر کردۆتەوە و لەساڵی  1998تا  2008زیاتر لە 12پێشانگای
هاوبەشی لەدەوروبەری هەولێر کردۆتەوە ،ئێستاش قوتابی قۆناغی دووەمی بەشی شێوەکاری
کۆلیژی هونەرەجوانەکانی زانکۆی سەاڵحەدینە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە719 :

رێباز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220201142878
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لە  1984/11/19لەگەڕەکی عەقاری شاری سلێمانی لەدایکبووە و ساڵی
 2004بەشی شانۆی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی تەواوکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە720 :

رێباز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211263892903
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە721 :

رێبوار ئەگالی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903082210061609
لە ساڵی  1984لە کوردستانی ئێران لە دایک بووم وە لە شارە جوانە کە سلێمانی گە ورە بووم وە
ئە وە بۆ ماوە ی  14ساڵە لە واڵتی فیلەند دەژیم.
لە وە تەی لە دە رە وە ی واڵتم کاری هونە ری ئە کە م و بە هونە ر ئاشنام و  CD 1هە یە بە ناوی
(کاری دڵ).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە722 :

رێبوار رەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042371875
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە723 :

رێبوار سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040009162407
1962لە شاری تەوێڵە لەدایک بووە.
-1997کۆلیژی هونەری لەلەندەن تەواوکردووە.
-1999بڕوانامەی ماستەری لەدانیشتگای میدل سیکس وەرگرتووە.
ئەندامی دەستەی نوسەرانی گۆڤاری کلتور بووە لە شاخ ،سێ دیوانی
هۆنراوەو وێنەی باڵوکردۆتەوە لە ساڵەکانی 1998،1998 ،1986
بەناوی(ئاوا بون ،ئاژێر .پالێت) ،هەروەها بەشێک لە هۆنراوەو
یاداشتەکانی بە فەڕەنسی لە پاریس ساڵی  1996باڵوبۆتەوە ،ساڵی
 1999کتێبی وشەو ڕەنگی بە ئینگلیزی لە بەریتانیا باڵوکردۆتەوە.
سەرۆکی ڕێکخراوی هونەری ئارت ئین کۆمۆنە لە لەندەن ،ئەندامی
دەستەی دامەزرێنەری ڕێکخراوی باڵندە بارانە لە فەڕەنسا ،ئەندامی
هەمیشەیی ڕێکخراوی کلتوری میلیونیم ئەوەردە.
خاوەنی خەاڵتی باشترین پڕۆژەی هونەری ماستەرە لە دانیشگای میدل
سیکس لە لەندەن ساڵی  1999خاوەنی بڕوانامەی باشترین پڕۆژە
سەرکەوتوەکانی میلیۆنیم ئەوەردە ساڵی  2003لە بەریتانیا.
-1984 – 2009خاوەنی  21پیشانگەی تایبەتییە لە هەولێر ،سەقز ،وەترلۆ
فەرەنسا ،وازێم لیل فەرەنسا ،مەڵبەندی رۆشنبیری کورد لە لەندەن،
گەلەری ودگرین لەندەن ،دۆڤران فەرەنسا ،فیستیڤاڵی جیهانی شیعر
بیوڤری فەرەنسا ،.گەلەری فیبەیتی ئەمستردام هۆڵندا ،گەلەری
پیتسانگا لەندەن و گەلەری کویک کویک سلڤەر لەندەن ،مۆنەمینتی
هەڵەبجە ،گەلەری هاکس بەربەگن هۆڵندا ،گەلەری کۆمپۆیالن هۆڵندا،
مەڵبەندی کلتوری بیوڤری فەرەنسا ،مەڵبەندی کلتوری میریکورد
فەرەنسا ،مەڵبەندی کلتوری بیوڤری فەرەنسا ،مەڵبەندی کلتوری
میریکورد فەرەنسا ،مەڵبەندی کلتوری مێری مادلین فەرەنسا ،ماڵی
شیعر شاری بیوڤری فەرەنسا ،کتێبخانەی گشتی دوهینین بیومۆنت
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فەرەنسا ،گەلەری کوفە لەندەن ،گەلەری مەدبۆر گەرهاوسیت کۆبنهاگن،
هەمەریسمس لەندەن ،دولەلین فەرەنسا ،گەلەری (ودگرین)لەلەندەن و
بەشداری دووەمین فیستیڤاڵی فیلمی کوردی لەلەندەن2010-1983 ،
بەشداری زیاتر لە ()50پیشانگەی هاوبەشدا کردووە لە (سلێمانی،
هەولێر ،تاران ،پاریس ،ئیسپانیا ،لەندەن ،کەنەدا ،ئەمریکا ،تۆکیۆ ،پۆڵۆنیا).
پڕۆژەکانی گروپی هونەری:
گروپی ئیدوارد 1992- ،گەلەری فاشێ شۆمینسال-لیل-بانکی فەرەنسی
ئەلبی فەرەنسا.
-1988گەلەری روبێ فەرەنسا.
پڕۆژەی باڵندەباران 1992- ،پڕۆژەی باڵندەباران ،ئەنستویتی کورد
لەپاریس ،سانت ئەندرێ ،فەرەنسا.
-1993فیستیڤاڵی حیهانی شانۆی لیاگۆرا پۆڵۆنیا ،ڤیڤات هۆڵی کلتوری
ئارمینتیر فەرەنسا.
-1994فیستیڤاڵی چوارەمی باڵندەباران لەمۆزەخانەی بڵندی ئەبیڤیل،
مەڵبەندی کلتوری شاری ئوبی ،فەرەنسا.
-1995هۆڵی سانت نیکۆاڵ ،بەلجیکا ،گراندەسینسە ،فەرەنسا،
مەڵبەندی کلتوری لیل ،فیستیڤاڵی هوی فەرەنسا ،مەڵبەندی کلتوری
لیەژ ،بەلجیکا فیستیڤاڵی کلتوری کاتوویچ پۆڵۆنیا ،فیستیڤاڵی جون ،لیل،
کتێبخانەی مەرکەزی لۆس ئین گوال ،مەڵبەندی کلتوری کۆندی سوخ
لەئسکوت ،فەرەنسا.
-1996پۆڵۆنیا ئەلووس ئین گۆهیال دیاب فەرەنسا ،برۆکسل،
لۆکسمبۆرگ.
-1997شارەکانی (لیەش ،سۆماگنی ،ئارلۆن ،مارچە ،بەتجیکا ،لەڤیلیت،
پاریس).
-1998مەڵبەندی هونەری روبەی فەرەنسا شاری هوی بەلجیکا.
- 1999مەڵبەندی هونەری برۆکسل.
-2003گەڕانەوەی پڕۆژەی پێنج هەزار پۆرترێت بۆ پێنج هەزار قوربانی بۆ
مۆنەمێنتی هەڵەبجە.
-2004هەفتەی هونەری نێوان چین و کوردستان لەشاری سلێمانی،
پڕۆژەی کۆڕاڵی رەنگ.
-2005پڕۆژەی خۆری رەشپۆش بۆ ئەنفال.
-2005پڕۆژەی باخچەی کوردستان لەئیتاڵیا.
بۆماوەی  4ساڵە لەگەڵ شانۆی لیریکی هەمەرسمس لە لەندەن پڕۆژەی
بەردەوامی هونەری ڕێکدەخات لەگەڵ فیستڤاڵە جیهانییەکانی کاچ و
پڕۆژە هاوبەشەکانی ساڵی  2004و  2005کۆمپانیای شانۆی تیپۆی
ئیتاڵی ،کۆرسی هونەری لە واڵتانی ئێران ،فەڕەنسا ،بەریتانیا ،پۆڵۆنیا،
نەمساو ئەمەریکا ،بۆ تەمەنە جیاوازەکان کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە724 :

رێبوار سەعید نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081213095872126
- 1969لەشاری سلێمانی لەدایک بووە.
- 1989بەشی پەیکەرسازی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سلێمانی
تەواوکردووە.
)- (1986- 1989بەشداری لەسەرجەم پێشانگەکانی سااڵنەی
پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سلێمانی کردووە.
-1987لەگەڵ هونەرمەند (دارا حەمە سەعی)دا بەشداری
لەدروستکردنی پەیکەری (پیرەمێرد)دا کردووە.
- 1991لەگەڵ هونەرمەند (شێرکۆ عومەر)دا بەشداری کردووە لە
دروستکردنی پەیکەری (ئاسۆی دەالک).
- 1992بەشداری کردووە لە داڕشتنی پەیکەری (مامە ریشە).
- 1995لەگەڵ هونەرمەند (دارا حەمە سەعی)دا بەشداریکردووە
لەهەردوو پەیکەری (مام هەژار)و (مەدام میتران)لە شاری هەڵەبجە .
-1995لەپیشانگەی الوان لەهۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی خەاڵتی
باشترین کاری هونەری پێبەخشراووە.
سااڵنی ( )1998-1996لەگەڵ هونەرمەند (دارا حەمە سەعی)دابەشداری لەدروستکردنی ئەم پەیکەرانەدا کردووە (عیزەدین فەیزی)لە
شاری هەولێر( ،خەیرواڵ عەبدولکەریم) لەشاری هەولێر.
- 1999گەلەری زاموا پیشانگەی تایبەتی بۆ کارەکانی کردەوە لە هۆڵی
گەلەری زاموا.
-1998بەکارەساتی خنکاندن لە ئاوی ئیجە گیانی لەدەست داوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (داناز عەبدولڕەحمان)
سەبارەت بە (ڕێبوار سەعید نوری) لە20:33:21 2012-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە725 :

رێبوار قادر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509314173889
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە726 :

رێبوار کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042471880
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە727 :

رێبواری حەمە هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812302573994
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە728 :

رێبین حەیدەری
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http://www.kurdipedia.org/?q=201207032211097167
1
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە729 :

رێبین فەرهاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322493932992
پەیکەرتاش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە730 :

رێبین محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060410262160195
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە731 :

رێبین مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=201004120924374140
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە732 :

رێزان ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072313085089495
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە733 :

رێزان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509314173888
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە734 :

رێزان فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042371872
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە735 :

رێزان فەرەج عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161222493949
دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شاری سلێمانییە بە شی
(سیرامیک)ـی ساڵی ( )1986تەواو کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە736 :
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رێژنە دڵدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110709582910585
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە737 :

رێژوان ویژدان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010614034074725
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە738 :

رێناس ئامانج رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003171644553983
ئەندامی گروپی هونەرەجوانەکانی یۆتۆبۆری.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تیڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە739 :

رێناس جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010614034074728
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە740 :

رێناس عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102314464510207
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە741 :

رێناس عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022811071380586
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە742 :

رێناس وریا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911280032292715
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە743 :

رێوان جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112820292210930
هوزانڤان ،چیروکنڤێسێ و شانوڤانێ کورد ،ل ساال  1989ێ ل گوندێ
بوسەلێ سەر ب قەزا زاخو ڤە ژ دایک بوویە ،خواندنا خو یا سەرەتایی ل
قوتابخانا ئەیلول ب دویماهی ئینایە ،هێشتا قوتابیە ل ئامادەیی .تا نوکە
بەرهەمەک هوزانا هەیە ل گەل دوو کلیپا و هندەک هوزان ژی هەنە بتنێ
تومارا دەنگی ،نوکە مژویلی تومار کرنا بەرهەمەک هوزانایە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (رێوان جەمیل) لە15:00:35 2010-11-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭شانۆکار
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە744 :

رێکەوت سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009061459119381
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە745 :

رێکەوت لوڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015021511174384779
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە746 :

رەئوف حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201003201710194005
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە747 :

رەئوف سەراج
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060701301360219
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە748 :

رەئوف یەحیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20141211141516118265
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لەساڵی  1926لەگەرەکی کانێسکان لە سلێمانی لەداێکبووە.
لەساڵی  1941چۆتە سەرشانۆ لەشانۆنامەی،بازرگانی ڤینسادا دەوری
شایلۆکی دیووە.
لەساڵی  1948بەشداری شانۆنامەی (مەنوچەری) کردووە.
لەساڵی  1957ئەندامێکی چاالکی کۆمەڵی هونەرەجوانەکانی سڵیمانی
بووە.
لەگەل دەستەیەک لە ئەدیب و نوسەران و هەونەرمەندانی سلێمانی
داوای مۆڵەتی کۆمەڵی هونەرو وێژەی کوردی کردووە.
یەکێک بووە لە ئەندامانی دەستەی دامەزرێنەر لەساڵی  1969دا.
لەیەکەم دەستەی بەریوەبەردا کە لە  1970-5-4ساز کرا بۆتە بەریوەبەری
هونەری.
لەدەستەی بەریوبەری ساڵی  1973بۆتە جێگری سەرۆک.
لە  1973تا  1976بە ئەندامی دەستەی بەریوەبەردا ماوەتەوە.
لە سالێ  1972خەالتی بابانی وەرگرتووە.
ئەو بەرهەمانەی بەشداری تێدا کرادوە.
عەلەورگەی شوتی دز.
بازرگانی ڤینسا.
چاوی ڤینام.
بلیت.
زاوا،گریان ،مرۆڤ و زەوی چەندانی تر.
لەشەوی  1989/04/28/27دڵەگەورەکەی لەلێیدان کەوت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە749 :

رەحیم زەبیحی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003201254364001
ساڵی  1971لە شاری بانە لە دایک بووە .یەکێکە لە سینەماکارانی
بەتواناکانی کوردە ،خاوەنی چەندین بەرهەمی سینەماییە ،لەوانە کورتە
فیلمەکانی" :هاوار"" ،سەتەالیت"" ،کۆتایی شەڕ"" ،ئەو پیاوەی کە چوو
بۆ سەیران"" ،ساتە مەزادکراوەکان"" ،تیرۆریستێک دادەبەزێت"" ،رۆژی
دوایی"" ،ئسترێس"" ،سەمای رەنگەکان"" ،ژانی دابڕانی ئەبەدی"،
فیلمی "واڵتی ئەفسانە" کە لە چەندین فیستیڤاڵی سینەمایی گرینگ
بەشدارییەکی زۆر درەوشاوە و سەرکەوتووانەیان هەبووە.
زەبیحی لە زۆربەی فیستیڤاڵە جۆراوجۆرەکانی جیهانی و ناوخۆییدا
بەشدارییەکی بەرچاوی هەبووە و چەندین خەاڵتی بەدەستهێناوە.
بابەت و ناوەرۆکی فیلمەکانی سینەماکاری بانەیی رەحیم زەبیحی
توندوتیژی لە دژی ئافرەتان و مندااڵن و قوربانیانی جەنگە.
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ئەم سینەماکارە بە هەستێکی زۆر پاک و بەو پەڕی راستگۆیی و
دڵسۆزی هەوڵی داوە ئێش و ئازار و کێشە و مەینەتەکانی کۆمەڵگاکەی
لە رێگای مێدیۆمی سینەما بەرجەستە بکات و لە ئاستی جیهان بە
بینەرانی نیشان بدات.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە750 :

رەزا بەرات زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021426241511
ساڵی  1980لە شاری بێجنۆرد لە باکووری خوراسان لە دایک بووە .ماوەی چەندین ساڵە کە
خەریکی کاری شانۆیە ،لە فیستیڤاڵە جۆراوجۆرەکانی شانۆی ئێران و پارێزگای خوراسان بەشداری
کردووە و چەندین سەرکەوتی گرنگیشی بەدەستهێناوە ،لەوانە :
ـ هەڵبژاردەی فیستیڤاڵی شانۆی ئایینی سوننەتی ئێران ،بە شانۆگەرییەک کە دابوونەریتی
کرمانجییان پێشکەش کرد.
ـ هەڵبژاردەی فیستیڤاڵی شانۆی رەزەوی بە شانۆگەری "هەشت".
ـ هەڵبژاردەی فیستیڤاڵی شانۆی قوتابیانی ئێران بە شانۆگەری "چون گنج فراموش شدە" واتە
"وەکوو گەنجی لە یاد کراو".
ـ هەڵبژاردەی فیستیڤاڵی شانۆی خوێندکارانی ئێران ساڵی  2008بە شانۆگەری "بووک و زاوا".
ـ لە بەشی شانۆگەری سەرشەقامی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی ئایینی و سونەتی ساڵی ،2007
شانۆگەری "بووک و زاوا" وەکوو باشترین شانۆگەری هەڵبژێردرا.
ـ لە فیستیڤاڵی سەرتاسەری شانۆی رەزەوی ساڵی  2007کە لە شاری مەشهەد بەڕێوەچوو،
شانۆگەری "بووک و زاوا" وەکوو باشترین شانۆگەری دیاری کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
خۆراسان
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بابەتی ژمارە751 :

رەزا چاوڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091309282936
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە752 :

رەزا سەقایی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007221457094534
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە753 :

رەزا سەڵەواتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001051045363088
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە754 :

رەزا مورادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118144119336
لەساڵی  1973لەسەرپێل زەهاو لەدایکبووە ،دەرچووی بەشی شێوەکاری پەیمانگای
هونەرەجوانەکانی کرماشانە ،ئێستا لەبەشی شێوەکاری کۆلێژی هونەرەجوانەکانی تاران قوتابییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە755 :

رەزا کەرەم رەزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004051059484102
لە ساڵی ( )1938لە سەنقرئابادی کرماشان لەدایک بوو ،ئەو ئەکتەرە لە
نێوان سااڵنی ( )1957-1955لە بواری شانۆ دەستی بە چاالکی کرد و لە
هونەرستانی ئەکتەری تاران پەروەردە کرا و لە کاتی بەردەوامبوونی لە
سەر خوێندن لە بواری ئەکتەریش لە رێکخراوی "شانۆ و سینەما و
تەلەفزیونی ئێران" لە چاالکی هونەری بەردەوام بوو.
ئەو ئەکتەرە لە نێوان سااڵنی ( )1968-1961لە میونیخ دەستی بە
خوێندن لە بواری هونەری کرد.
لە بەرهەمەکانی ئەو ئەکتەرە لە بواری شانۆ و سینەما دەتوانین ئاماژە بە
چەندین بەرهەمی گرنگ وەکو "عەلی کۆنکووری"" ،دەستدرێژی"،
"گەشتیاری رێی"" ،ژەهر"" ،ئەو خانووە دوورە"" ،ئیمام عەلی" و...هتد
بدەین.
دەزگای چاپەمەنی "قۆقنووس" لە ئێران ،ماوەیەک لەمەوبەر ژیاننامەی
ئەو ئەکتەرەی لە نووسینی خۆی باڵو کردەوە ،ئەو ژیاننامەیە بە
ناونیشانی "سەرجەم هاورێیانی من" ،تەواوی بیرەوەرییەکانی ئەو
ئەکتەرە لەخۆ دەگرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە756 :

رەسوڵ بێزار گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118153530359
لەڕۆژی  1994.10.17دڵەگەورەکەی حەیرانبێژی ناوداری کورد رەسووڵ
گەردی (رەسوڵ ئیبراهیم سوڵتان) لەباڵەخانە بێنازەکەی لەگەڕەکی
ئیسکانی شاری هەولێر لەلێدان کەوت و لەنێو شەپۆلی غەم و
بەئامادەبوونی هونەرمەند و دۆست و یارانی بەخاک سپێردرا.
ئەم هونەرمەندە لێهاتووەی کورد لەساڵی 1922دا لە گوندی قەاڵدگەی
نزیک شاری هەولێر هاتۆتەدنیاوه ،لەشاری هەولێری قەاڵو منارە
پەروەردەبووە چۆتەبەر خوێندن و بۆتە خوێندەوارێکی رووناکبیرو هەر
لەمنداڵییەوەبەهرەی هونەری حەیرانبێژی لەمێشکدا چەکەرەی کردووەو
دەنگی سازگاری خۆی لەگەڵ هەموو جۆرەمەقام و بەستەیەکی کوردیدا
تاقیکردتەوەو هەستی کردووە لەحەیرانبێژیدا لەهەموو جۆرەکانی دیکەی
گۆرانی کوردی سەرکەوتووتره ،بۆیەخۆی داوەتەئەو هونەرەناسکەی کوردو
بۆتەمەزنترین حەیرانبێژی کوردستان و لەهەموو الیەکی نیشتمانەکەی
دەنگیداوەتەوه.
لەسەرەتای ساڵی 1947دا چۆتەبەغدا و لە رادیۆ و تەلەڤزیۆنی بەغدا -
بەشی کوردی هەفتانە ئاهەنگێکی گۆرانی راستەوخۆی پێشکەشکردووە
و ناوبانگی هونەریی بەهەموو الیەکی کوردستاندا باڵوبۆتەوه.
لەماوەی کارکردنی لەو ئێستگەیەدا پتر لە  680گۆرانی و مەقامی
رەسەنی کوردی تۆمارکردووەو زۆربەیان حەیران و بەستەن و لەپاڵ
گۆرانی گوتنیشی دەستی شیعر هۆنینەوەیش بووەو نازناوی شاعیری
"بێزار" بووه ،بۆیەحەزی دەکرد پێی بڵێن "رەسوڵ بێزار گەردی" و لەماوەی
ژیانیدا ئەم پەرتووکانەی لەشیعری خۆی و شیعری شاعیرانی دیکەی
کورد چاپ و باڵوکردۆتەوه:
1بژاری الوک و حەیران  --ساڵی 1957دا لەبەغدا چاپی کردووەو 106الپەڕەیه
2گوڵە مێالقەی کوردستان  --لە1960دا لەبەغدا چاپی کردووەو 154الپەڕەیه
3شیالن و شلێر  ---لە1967دا لەبەغدا چاپکراوەو  130الپەڕەیە( 4-دارەشەکران )2007 -
( 5-پەنگر ).2008 -
ئەم هونەرمەندەی کورد خاوەن هەڵوێستێکی نیشتمانی بوو ،گەلێک
دڵسۆزبوو بۆ نەتەوەنیشتمانەخۆشەویستەکەی ،بۆیەلەدوای
هەڵگیرسانی شۆڕشی ئەیلوول ماوەیەک چووەپاڵ شۆڕش بەتایبەتی
دوای دەستپێکردنەوەی شەڕ لەبەهاری 1974دا وەک هەموو رۆشنبیران و
هونەرمەندانی خۆی گەیاندەشاخ ،ئەم هونەرمەندەهەر بەنەمری لەدڵ و
ویژدانی هونەردۆست و سەرجەم رۆڵەکانی گەلی کورد دەمێنێتەوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
حەیرانبێژ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە757 :

رەسوڵی نادری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032359182402
گۆرانیبێژی میللی  -دەهۆڵی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە758 :

رەسەن قاسم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211263692901
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە759 :
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رەشاد حەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112612174573941
ساڵی  1953لەهەولێر لەدایکبووە ،ساڵی  1972دەستی بەکاری فۆتۆگرافەری کردووە ،تائێستا
بەشداریی چەندین پیشانگەی هاوبەشی کردووەو هەشت پیشانگەی تایبەتیشی کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە760 :

رەشۆل
http://www.kurdipedia.org/?q=201003151343013931
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە761 :

رەشید عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082808514072394
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە762 :

رەشید فەیزنژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200901251646191101
من رەشید فەیزنژاد کوڕی خاولێخۆشبوو حاجی سەلیم خانی فەیز نژاد
ساڵی  1330هەتاوی بەرانبەر لەگەڵ 1951ی زایینی لە گوندی عەرەب
ئۆغڵووی سەروو سەر بە ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی سەقز لە دایک بووم و
پاشان هێنایانمەوە بۆ ماڵی خۆمان لە شاری سەقز و وردە وردە کە گەورە
بووم و فامم کردەوە خۆم لە نێو بنەماڵەێکی هونەرمەند و هونەرپەروەردا
بینییەوە و ئەوە بوو بە هۆکارێک کە هەر لە تەمەنی  5 4ساڵییەوە لە
الیەن باوکمەوە کە بۆخۆی ئامێرێکی خۆماڵی هەروا بە شێوەی خۆڕسک
و نائاکادێمیک دەزانی بژەنێت و دەنگیشی زۆر خۆش بوو و گۆرانی کۆن و
کالسیک و فۆلکلۆری خۆشیشی دەزانی ،کارتێکەری و گەلێک تەئسیری
لە سەر من هەبوو بە جۆرێکی وا کە هەر لەو تەمەنە کەمەی مناڵیمەوە
توانیم ئۆگری و ئامادەیێکی وا لە خۆم نیشان بدەم کە سەرنجی باوکم و
خزم و کەسەکانم بەرەو ئەو بەهرە هونەری و خودادادییەی خۆم رابکێشم
و لە ئەنجامدا باوکم هاتە سەر ئەو قەناعەتەی کە ئەوەندەی لە توانایی و
زانستی تەجرۆبەی خۆی مەقدوور بێت بۆ خۆی فێرم بکات و لەوەال ئیتر بە
فەرمی بمنێرێتە کەالسی موسیقا.
ئەو ئامێرانەی کە لە الی باوکم لە تەمەنی  7 6ساڵییەوە فێر بووم بریتی
بوون له:تووتەک (نەی لەبەک) ،زەرب و دایرەی تورکی و لەگەڵ چەند
گۆرانیێکی فۆلکلۆری کوردی کە ئەو کات لە سەر زاری خەڵک بوو .ئەڵبەتە
فێربوونەکان هەمووی بە شێوەی غەیرە ئاکادێمیک و هەروا بە شێوەی
سینە بە سینە و چاو لە دەست کردن بوون و بەو حاڵەیش زۆر جوان و
رێک و پێک پێش ئەچوون.دواتریش لە تەمەنی  8ساڵیدا باوکم پیانۆێکی
بچکۆالنەی مندااڵنەی لە حەجەوە بۆ هێنام کە پاش ماوەێک کەم دەستم
لە سەر ئەو ئامێرەیش راهات ،بەاڵم سەرەتاێکی زێڕینی ژیانی هونەریم
ئا لێرەوە دەست پێدەکات کە ئەویش ئەمە بوو:
لە تەمەنی  11ساڵی کە لە پۆلی پێنجەم دەمخوێند باوکم بە فەرمی
بردمییە خزمەتی مامۆستا کاک حامید تەوحیدی کە ئەو کات تازە
کەالسی مۆسیقی(باربۆد)ی لە شەقامی پەهلەوی ئەوسا بۆ
قوتابییەکانی دانابوو .بە خۆشییەوە مامۆستا تەوحیدی زۆر بە دڵ
ئاواڵەییەوە وەری گرتم کە هەزاران جار یادییان بە خێر و یاخوا هەر
ساڵمەت و تەمەن درێژ بێت.
بە داخەوە کە مامۆستا حامید دوای ساڵێک کەالسەکەی بەست و بەندە
و هاوڕێکانم تەنیا ئەو یەک ساڵە بەخت لەگەڵمان یار بوو و توانیم تەنیا
کتێبی یەکەمی کەمان لە خزمەتیدا بخوێنین و پاش بەستنی
کەالسەکەمان ئیتر بێ مامۆستا کەوتین و ناچار بووین کە بۆ خۆمان هەروا
درێژەی پێبدەین و بە یارمەتی ئەو شتانەی کە ئۆستاد فێری کردبووین کە
سەرجەم چەندین گۆرانی کوردی و فارسی لەخۆ گرتبوو.
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لەوەال ئیدی بە شێوەی پراکتیک و راستەوخۆ لەگەڵ چەند الوی
هونەرمەندی دیکەش کە ئەوانیش بە گۆرانی و زەرب و دایرە هاوکارییان
دەکرد وەکوو ئاقایان :ئەحمەدی حەسەن زاده ،رەحیم عەدڵ ،فایەق
رۆستەمی ،موحەممەد سەلیمی کە ئێستا حاجییه ،گروپێکی چکۆلەمان
لە شارەکەماندا پێک هێنا و لە ناو کۆڕ و کۆمەڵ و شایی و زەماوەند و
سەر شانۆ ۆ هۆڵەکانئ نمایش و مەجلیس و میوانییەکاندا وردە وردە
دەستمان بە چاالکی هونەری کرد و تەنانەت چەندین جاریش بۆ رادیۆ
سنەی ئەو کات بانگهێشت کراین و لەوێ چەندەها موسیقا و گۆرانییان
لێ تۆمار کردین.
کاتێک گەورەتر بووم پێش ئەوەی کە مەدرەک و بڕوانامەی سیکلەکەم
وەربگرم نیوە کارە بەجێم هێشت و هەر لە کەالسی نۆی نیزامی قەدیمدا
تەرکی تەحسیل و خوێندنم کرد و بۆ دێژەی خوێندن لە بواری موسیقا و
هەروەها کار لە بواری شانۆ و کابارەکانی شاری هەمیشە کوردستانیمان
(ورمێ)ی خۆشەویست ،رووم لەو شارە کرد .باوکیشم کە وەکوو
هەمیشە چونکە دڵی تاقەتی نەئەگرت و دڵی نەئەهات کە من بە تەنیا
بنێرێت و هەروا بە ئەمانی خوام بسپێرێت ،زۆر بە خێرایی و بە پەلە خۆی
خانەنشین کرد کە فەرمانبەری دایرەی پەروەردە و فێر کردن(ئاموزش و
پەروەرش)ی سەقز بوو و بە ماڵەوە هات لە تەکما بۆ ئەوێ.
لە ورمێ دوای چەند رۆژێک لە تێئاتری (ئاریا)ی ئەوکات بەخۆشییەوە
دەست بەجێ بۆ هاوکاری و ژەندنی کەمان(ڤیۆڵۆن) لە گەڵ گرووپی
موسیقای ئەو تێئاترە کە شەوان پاش تەواو بوونی شانۆ بەرنامەی
گۆرانی و موزیک رەقس دەستی پێدەکرد وەرگێرام و بۆ ماوەێک ئەم رەوتە
بەردەوام بوو تا ئەوەی کە بەداخەوە باوکم بە نەخۆشی شێرپەنجەی
خوێن هەر لەوێ کۆچی دوایی کرد و مامم هات بۆ ئەوێ و لە ژێر ناوی
بێ باوک و بێ سەرپەرەست نەیهێشت هیچکامێکمان لە شاری غەریب
ژیان بە سەر ببەین و بە زۆر هەموومانی بردەوە بۆ سەقز و دەستی لە
تەنها کارێک کە لەو کاتەدا پێم دەکرا هو پەیدام کردبوو پێ هەڵگرتم و
بێکار و عاتڵ و باتڵ بەرەو داهاتووێکی نادیار و تاریکی بردم کە مەگەر هەر
خۆم بزانم کە ئەو ماوەی یەک ساڵ بێکارییە و سەرگەردانییەم چۆم لێ
رابوورد و بەڕاستی چەندە سەخت و ناخۆشم لێ گوزەرا ئەو ماوەیە کە
هەر دۆعا ئەکەم یاخوا بڕواو نەێتەوه.
مەجبوور بووم بۆ بژێوی ژیانیش بووبێت بگەڕێمەوە بۆ ورمێ و ئەوە بوو کە
لەگەڵ خۆشکێکم کە هەر ئەو لە دایک و باوکی خۆم بوو شەوێک
بڕیارمان دا کە بگەڕێینەوە بۆ هەمان شوێن کە پێشتر لەوێ بووین و هەر
ئەو کارەیشمان کرد.
لە رێگای خزمان و ناسراوانی ئەوێمەوە داوای کارم لە هەمان شوێنی
پێشووم کرد کە بە خۆشییەوە چونکە هەم لە ئەخالق و هەڵس و کەوتم
کە زۆر گرینگە و هەمیش لە کارەکانی ئەو کاتی ناو گرووپەکەم رازی
ببون ،ئەمجاریش وەریان گرتمەوە و لە دەرفەتێک کە بۆمان رەخسا
کەڵکمان وەرگرت و بۆ جارێکی دیکە دسیان لە شاری ورمێ بە هەزاران
هیوا و ئۆمید و ئاواتەوە قارەمانانە دەستمان بە کارو ژیان و خوێندن و
داهێنان و خەالقییەت کرد کە تا ئەمڕۆش هەر قورس و قایم لە سەری
ماوم.
پاش ماوەێک کە تێئاترەکەمان بەسرا بۆ بژێوی ژیان ناچار بووم کە لە
کابارەێکی هەر ئەو شارە داوای کار بکەم و ئەوانیش کە پێشتر منیان
بینیبوو و دەیانزانی کە کێم و چیم لە دەست دێ ،زۆر زوو بۆ بەڕێوەبەری
بەشی موسیقای کابارە خەییام وەکوو رێبەری ئۆرکێست وەریان گرتم.
ماوەێک لەو شوێنەیش کارم کرد بەاڵم چونکە بەندە لە بنەماڵەێکی
ناسراو بووم و کابارەش زۆر شوێنێکی مەقبوول و مۆناسب نەبوو ئەوسا،
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ناچار بووم کە وازی لێ بهێنم و بۆ ئیش کردن روو لە الێکی دیکە بکەم.
ئەوە بوو بە واسیتەی دۆستێکمەوە کە زووتر لە تێئاتری ئاریا هاوکاری
موزیکم بوو و یەکترمان ئەناسی لە رادیۆ ورمێ و دواتریش لە تلویزیۆن
وەریانگرتم و پاشان کە رادیۆو تلویزیۆنی مهاباد دەستم بە کار کرد،
گەڕامەوە بۆ ئەو شارە جوان و پڕ بیرەوەرییە و لەوێ وەکوو بەرپرس و
بەڕێوەبەری بەشی گۆرانی و مۆسیقای کوردی بە فەرمی دەست بە کار
بووم و ئەو رەوتە تا شکاندن و هەرەس هێنانی شۆڕشی ئەیلوول بە
رێبەری بارزانی نەمر بەردەوام بوو ،بەاڵم بەدوای تێکچوونی ئەو شۆڕشە
گەورە و بە هۆی ئەوەی کە هەست و ئێحساس گرتبوومی و ئیهانەتم بە
بنەماڵەی شای گۆڕ بە گۆڕ کردبوو سیخوڕێکی ساواک بە دزی ئێمەوە
قسەکانمی تۆمار کردبوو و بەو بۆنەوە منیان لە ئیشەکەم دوور خستەوە
و دەریان کردم .بەاڵم لە ئاخرین رۆژەکانی لە گۆڕ نانی نیزامی پاشایەتی
بە خۆشییەوە فریا کەوتم و بە یارمەتی دەبیران و مامۆستایانی نەتەوە
خۆشەویستی ساباڵغی،توانیم ئاخری ئیمتیحان بدەم و بڕوانامەی
سیکلی ئەوەڵی نیزامی قەدیم وەربگرم و بێمەوە بۆ شارەکەمان و هەر
بەو سیکلەیشەوە وەکوو مامۆستای قوتابخانە و باخچەی مندااڵنی سەقز
دابمەزرێم و تا کاتی رۆیشتن و بیجێهێشتنی واڵت و روو لە هەندەران
کردنم لە سەر ئەم ئیش و کارە بەردەوام بووم.
ئەڵبەتە هەمیشە بە بەر کاری مامۆستاییشەوە قەد قەد ئاسوودە
دانەنیشتووم ،بەڵکوو بە شاهیدی هەموو خەڵکی کوردستانی باشوور و
رۆژهەاڵت و بە تایبەت هونەرمەندان و هونەردۆستان ،هەر کات کەمترین
هەلم بۆ رەخسابێت یان کاسێتێکی گۆرانیم بە دەنگ و ئاوازی خۆم و یان
بە دەنگی گۆرانیبێژانی ئەو سەردەمه ،جا هەر لە هەرە بەنێوبانگەکانی
وەکوو هونەرمەند کاک ناسر رەزازی ،ئەحمەد حەسەن زاده ،سەرگۆرد
مۆحەممەد ناهید ،حەسەن دەرزی ،تاهیری خەلیلی ،سەی برایم
سەقزی ،ئیبراهیم قادری ،ئیبراهیم کیمنەیی(هەورامی) ،رەحیم
هەجیجی ،ئەبووبەکر قەرەگوێزی و هەروەها خوالێخۆشبووان :مامۆستا
موحەممەد ماملێ ،برایم خەیات ،حەمە نەجاڕ و سدیق زۆهری
سەقزییەوە بگرە هەتا ئەو دەنگ خۆشانەی کەوا تازە دەستیان دابووە
هونەری گۆرانی وتن و هێشتا بە باشی نەهاتبوونە ناسین بۆ کاسێت
فرۆش و ئێستریۆ و تۆمارگەکان کە لە هەر شارێک کە داوا کرابێت لێمان چ
لەگەڵ گروپێکیان کە لە مهاباد بوون و چ لەگەڵ تیپی موسیقای
وەنەوشەی ئەو کاتی سەقز تۆمار دەکرد و یان قوتابییەکانم فێری ژەنینی
ئامێرێکی موسیقا دەکرد.
لە ساڵی 1370ی هەتاوی بە هۆی گیروگرفتێکی زۆر کە خێرخوازانی
دائیرەکەم رۆژانە بۆیان پێش ئەهێنام ناچار کرام کە بە پێچەوانەی حەز و
ئارەزووی خۆم شار و واڵت و زێدی باوباپیرم بە جێبهێڵم و بۆ ماوەێکی
نادیار کە لە هیچکەسێکی دیکەش روون نیە کە تا کەنگێیه ،لە گەڵ
هاوسەرەکەم روو لە جیهانی غوربەت و روو لە هەندەران بکەین کە
هیوادارم ئەم دووری و دەربەدەرییە تەمەنی زۆر کورت بێ و لە نزیکترین
کاتدا نەک تەنیا بەندە و هاوژینەکەم ،بەڵکوو هەموومان ئەو هەلەمان بۆ
بڕەخسێ کە بتوانین جارێکی تر دیدەمان بە دیداری هەموو کەس و کار و
دۆست و برامان رۆشن و دڵیشمان بە بینینیان شاد و خۆش بێت.
انشااللە
ئێستا ئەوە نزیکەی  17ساڵە کە لە واڵتی فینلەند و لە شاری
هێلسینکی پێتەختی ئەم واڵتە دەژیم .تا ئێستا یەک دانە کاسێتم لە
واڵتی ئاڵمان و دوو دانە سێدیشم لە فینلەندا تۆمار کردووه .هەر بژین بە
خۆشی و شادی
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە763 :

رەفیق ئەمین سەمەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080518265960556
دەنگخۆش و کەبار خوێنی شاری کۆیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە764 :

رەفیق چاالک
http://www.kurdipedia.org/?q=201009221118479589
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ناوی تەواوی (رەفیق تۆفیق مەحمود رەسوڵ)ە لەبەر زیرەکی و لێهاتویی
نازناوی (چاالک) ی لینراوە ،لە ساڵی 1923
لە گەڕەکی پیرمەسوری شاری سلێمانی لەدایک بوە ،خویندنی
سەرەتایی لە (کۆیە) و (سەنگەسەر) و (سلێمانی) تەاوکردوە و ساڵی
( )1937لە (دار اللمعلمین ریفی) وەردەگیرێت و ساڵی ( )1941خوێندن
تەواو دەکات و دەبێتە (مامۆستا).
لە ساڵی ( )1944لە (ئیزگەی کوردی بەغداد) دامەزراوە پاش مانگێک
لەسەر نوسینێکی شۆڕشگێڕی بە ناونیشانی (گۆرانی ئازادی چین) لە
ئیزگە دەردەکرێ و دەگەڕێتەوە بۆ شاری سلێمانی و دەبێتە (مامۆستا)،
لەساڵی ( )1947داو لەدوای تێکچونی (کۆماری مەهاباد) و
لەسێدارەدانی چوار ئەفسەرەکە لە مامۆستایەتی دەردەکرێت بەهۆی
ئەو وتارە کە لەسەرقەبران بۆ خەڵکەکەی خویندبۆوە.
لە سااڵنی ( 1950بۆ  )1956لە (ئیزگەی کوردی بەغداد) کاری کردووە لە
ساڵی ( )1957داو لەگەڵ کۆمەڵیک هاوڕێ و هونەر دۆستاندا رەزامەندی
دامەزراندنی (کۆمەڵەی هونەرەجوانەکان) وەردەگرێت و بە یەکەمین
سەرۆکی ئەو کۆمەڵەیە هەڵدەبژێردرێت.
لە ()9ی حوزەیرانی ساڵی ( )1963دا لەگەڵ جەماوەری شارەکەیدا لە
حامیەی سلێمانی دەگیرێت و دواتر بە کەفالەتی ( )500دینار ئازاد
دەکرێت .لەساڵی ( )1973دا دوا گۆرانی خۆی بەناوی (شوێن کەوتن)
لەناو جێگای نەخۆشی دڵ دا تۆمار کرد کە شعری (مستەفا بەگی
کوردی) یە .لە رۆژی هەینی بەرواری) )1973-11-30لەشاری بەغداد
کۆچی دوای کرد و لەسەر وەسیەتی خۆی تەرمەکەی لە گردی
(سەیوانی سلێمانی) بەخاک دەسپێردرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رەفیق چاالکhttp://www.refiqchalak.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی شیوعی عێڕاق
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

زیندانی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە765 :

رەفیق نوری حەنا
http://www.kurdipedia.org/?q=201012081448529849
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە766 :

رەمزی قوتبەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070321414771662
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە767 :

رەمزیە قادر خدر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322575733000
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە768 :

رەنج عوسمان چێوار
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108163124136
لە ساڵی 982دا لە سلێمانی لەدایکبووە ،ساڵی  2003پەیمانگەی
هونەرەجوانەکانی سلێمانی تەواوکردووە ،یەکەم پێشانگاشی لەساڵی
1998دا بووە ،دووەم پێشانگەی خۆی لەبەریتانیا کردۆتەوە ،بەشداری زیاتر
لە  10پێشانگەی هاوبەشدا کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە769 :

رەنج عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150107212243118698
ڕەنج عەبدوڵاڵ یەکێکە لەوفۆتۆگرافەرە جدیانەی سەلیقەیەکی زۆری هەیە
لەهەڵبژاردنی وێنەکانیدا بەتایبەتی هارمۆنیای ڕەنگ ،خەونێکی جوانی
هەیە دەیەوێت لەکارەکانیدا بەرجەستەیان بکات ،ئەوفۆتۆگرافەرە دەیەوێت
بەشێوازێکی تایبەت بەخۆی بناسرێت.
کارێکی مەحاڵیش نابێت کە هەوڵبدرێت لەئایندەیەکی نزیکدا
فۆتۆگرافەرمان هەبێت بەستایلێکی تایبەت بەخۆی کاربکات.
ئەوفۆتۆگرافەرە لەساڵی  1986ئەو کاتەی باوکو دایکی پێشمەرگە دەبن
لەشاخ لە گوندی گەڕە دێ لەدایک دەبێت ،دەتوانێت تا قۆناغی ناوەندی
بخوێنێتو دواتر بەهۆی کارکردنەوە ناتوانێت درێژە بەخوێندن بدات.
ڕەنج باس لەوە دەکات کە ساڵی  1999و لەتەمەنی  13ساڵیدا یەکێک
دەبێت لەبچوکترین کارمەندەکانی مختبر کوردۆ ،ئەوکارکردنەش ڕێگای بۆ
خۆش دەکات تا بەدنیای وێنەگرتن ئاشنا بێت.
لەمبارەیەوە وتی :ئەوکاتە وێنەگرە کۆنەکان سەردانی ئەومختەبەرەیان
دەکرد بۆ ئەوەی وێنەکانیان بشۆنەوە هەموو کات پرسیاری ئەوەم
الدروست دەبوو کە چۆن ئەتوانن ئەم وێنەجوانانە بگرن؟ پرسیارم دەکردو
هەوڵی ئەوەم دەدا چۆن بتوانم ئەو وێنە جوانانە بگرمو کارە زۆر ئاڵۆزەکان
شیی ببێتەوە الم.
دواتر هەوڵمدا فێربم وێنەگرتن لەچی پێکهاتووە .توانیم لەساڵی 2000
کامێرایەک بەقەرز بکڕم بەناوی (زینەت) کامێراکەم دەبردە قوتابخانەو
شوێنە گشتیەکان وەک حەزو خولیایەک و تاقیکردنەوەیەکیش بۆ ئەو کاتە
بتوانم وێنە بگرم .ئەوسااڵنەی من تێیدا فێری وێنەگرتن بووم خۆشترین
ساتەکانی ژیانم بوو وەک چۆن بەوردی هەموو مانا جوانەکانو خاڵە
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بەهێزەکانی فۆتۆو کامێرای مەتر وە جۆری مانوێلەکان بزانم ،چونکە
لەوکاتەدا هەموو کامێرەکان مانۆێل بوون وەک ئێستا نەبوو بەئاسانی
بەکاربهێنرێت ئەگەر کەسێک وێنەگر نەبوایە قورس بوو تەنها وێنەیەکیش
بچرکێنێت .
رەنج لەبارەی سەرەتای کارکردنیەوە دەڵێت :کارکردن لەکۆندا بەفیلمی
 36نێگەتیڤ بوو ئەو کاتەی وێنەکان دەگرتو دەتشۆردنەوە لەوە دڵنیا
دەبووی لەچیدا هەڵەت کردووەو لەچ شتێکدا زۆر بەتوانایی و دەتوانی
ئامانجی خۆت بپێکێنی وێنەگر بەجۆرێک شارەزای پەیدا دەکرد هەرگیز
لەم سەردەمەدا ئاوا بەئاسانی پەیدانەدەبوو ،چونکە ئێستا هەموو
کەسێک بەئاسانی دەتوانێت بەباشترین کوالێتی وێنە بگرێت ،مەبەستی
من لەوەدایە ئەو سەردەمە کە ئێمەی تێدا پەروەردەبوین فلتەرەکان زۆر
قورس و سود بەخش بوون ،بەاڵم ئێستا هیچ فلتەرێک نیە جگە
لەئامێرێک ئەیکڕیت و بیخەرە سەر ئۆتۆ و وێنەی پێدەگریت بێ ئەوەی
هیچ زانیاریەکی تر لەبارەیەوە بزانرێت.
لەبارەی کارکردنی لەناڵی ئاسمانی کوردساتەوە ڕەنج دەڵێت :ساڵی
 2008ئەوکاتەی پەیوەندیم بەکەناڵی کوردساتەوە کرد هەرچەندە پێشوتر
وۆرک شۆپێکم لەبارەی مۆنتاژەوە تەواوکردبوو بەپلەی نایاب ،لەو
کەناڵەش توانیم بچمە بەشی دۆکیومێنتاریو کاری دەنگو ڕوناکیم دەکرد،
دوای ساڵێک هەوڵمدا کارێکی نوێ بکەم بەبەرگی تەلەفزیۆنی کوردی
پێم خۆش بوو کارێکی سالید بۆ شاری سلێمانی بکەم بەاڵم بەفۆتۆ
ئەوکارەش شۆڕشێکی نوێ بوو بۆ میدیای تەلەفزیۆنی ،لەوەوپێشتر
سالید هەبوو ،تەنیا بە ڤیدیۆ کرابوو ،من بیرۆکەی ئەوەم ال دروست بوو
کە تەنیا بەفۆتۆ بیکەم ،لەماوەی  6مانگدا توانیم ئەوە بکەم و سالیدی
سلێمانیم تەواوکرد لەبەرنوێگەری لەکارەکەداو سەرکەوتنی داوام لێکرا
هەمان کار بۆ شاری هەولێری پایتەخت و دهۆکیش بکەم ،ئەم سێ
سالیدە یەکێک بوو لەکارە نوێکان بەجۆرێک ڕەنگدانەوەی هەبوو لەناو
خەڵکدا تەنانەت لەالیەن میدیاکانی کەرکوکیشەوە داوام لێکرا ،بەاڵم
بەهۆی باری ئاسایشەوە نەمتوانی بیکەم.
کاریگەری نزیکەکانم
ڕەنج وتیشی :بەگشتی ماڵەوەمان و بەتایبەتیش ئەو کەسەی زۆر
کاریگەری لەسەر من هەبووە برا گەورەکەم (سەنگەر) بوو،چونکە
ئەزموونێکی زیاتری هەبوو ،زۆر شتی لێ فێربووم ،هەموو کات
هەستمدەکرد وەک ڕێنیشاندەرێکم بووە بەکاریگەریترین کەسی دادەنێم
بۆ هەمووکارەکانم.
رەنج عەبدوڵاڵ وەک و فۆتۆگرافەرێکی ستایل و مۆدێرن لەو بارەیەوە
دەڵێت :کاری ستایل و مۆدێل وەک دەستپێکێکی دەروونمە .ئەوەی من
دەیکەم جیاوازترە لە هەموو ئەو کەسانەی کە وێنە دەگرن لەو بوارەدا و
ئەو شێوازە کارکردنەش رەنگدانەوەی هەبووە لە وێنەکانمدا ،چونکە ئەگەر
وێنەگرەکە شارەزایی لە رووناکی و کارکردندا هەبێت وا دەکات کاری نوێ
جیاوازتر نیشان بدات .
لەبارەی کارکردنی لەگەڵ ئاالن عەلی وەک گرافیک ،ئەو دەڵێت :ئەو
وێنانەی ئاالن کاریان تێدا دەکات لەڕێگەی هەڵبژاردنی خۆیەوە دەبێتو
بەڕێکەوتیش توانیمان ئەوپردە دروست بکەین ،دیارە من کۆمەڵێک کاری
خۆمم هەیە دوای بینینی داوای کرد کاری لەسەر بکات هەوڵماندا خۆمان
کاربکەین واتە ئەوکارەکتەر بێتو منیش وێنەکان بگرم،تێکەڵکردنی
بیرۆکەکان هەریەکەیان بەوێنەیەک گوزارشت دەکات.
ئەو فۆتۆگرافەرە لەبارەی سروشتو کارکردنی بۆ سروشتی کوردستان
دەڵێت :کارکردنم بۆ سروشت یان بۆ شاری سلێمانی ئەرکێکی خۆم
بووەو پێمخۆشە خزمەتی شارەکەمو کوردستان بکەم ،هەرچەندە ئەوە
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کاری من نەبووە ،بەاڵم لەهەرشوێنێک بوبێتم پێم خۆشبووە سروشتی
کوردستان بەدەرەوە بناسێنم خۆشبەختانە زۆربەی وێنەکانم لەدەرەوەو
ناوەوەی واڵت فرۆشراون تەنانەت هەندێک لەوێنەکانیش کراون
بەپۆستەرو لەزۆربەی بۆنەکانیشدا بەکارهاتوون ،جگە لەوانە وێنەی ئەو
کارەساتو ڕووداوانەشم کردووە کە بەسەر میللەتەکەم هاتوون وەک
(ئەنفالومۆنۆمێنتی گەرمیان…) ئەمانەش هەمووی بەشێوەی فۆتۆ
باڵوکراونەتەوە.
رەنگی پایزی رەنج
ڕەنج وێنەکانی ڕەنگدانەوەی وەرزی پاییزن ،بۆ ئەمەش وتی :پاییز
لەوەرزەکانی ساڵدا جوانترین وەرزی منە ،کاتێکیش پایز دێت هەست
بەخۆشییەکی زۆر دەکەم بینینی وەرینی گەاڵو بۆنی بارانو زەردی خەزان
هەموو ئەو جوانیانە کۆدەبێتەوە لەوێنەیەکدا پێناس دەکرێت ،بەاڵم من
زیاتر گرتنی وێنەیەکی واڵتەکەم جگە لەوەی جوانیەکی بێ ئەندازەی
هەیە پێشمخۆشە لەچاوی ڕەنج-ەوە کوردستان ئەو شوێنەبێت کە من
نیشانیبدەم.
پێناسەی پایتەختی ڕۆشنبیری لەدیدی ئەوفۆتۆگرافەوە (پایتەختی
ڕۆشنبیری جگە لەوەی لەمێژووی دروستبونییەوە شارێکە بەالپەڕەکانی
مێژوو توانیویەتی پێناسەی خۆی بکات ،بەاڵم من ئەگەر بمەوێت لەزمانی
دڵمەوە پێناسەی بکەم ئەوا وێنەکانم شاهید حاڵی ئەو عەشقەن کە
بەرامبەر شارەکەمو کوردستان هەیە ،چونکە هیچ شوێنێک وەک
ئەوشوێنە نیە کەتێیدا گەورە دەبیتو ژیانی گەنجێتی لەوێ بەسەر
دەبەیت بۆیە سلێمانی دایکی دووەممە.
ڕەنج عەبدوڵاڵ پێیوایە وێنەگری بەتوانا ئەوەیە کە بتوانێت لەگەڵ ڕووناکی
سروشتدا خۆی بگونجێنێتو کاری خۆی بکات ،وتیشی :هەرکارێکیش
لەوانەی کردوومە بەسروشتی ڕووناکی خۆی کردوومە لەوشوێنەی
وێنەکەی تیا گیراوە ،واتە مامەڵەکردن لەگەڵ سروشتدا جوانیەکی تر
دەدات بەوێنەو ڕەنگەکەی کە هەموو کەسێک هەستی پێناکات ،تەنیا
ئەوانە نەبێت کە قواڵی وێنەکان دەبیننو لێی تێدەگەن.
ڕەنج توانیویەتی لەزۆرێک لەوۆرکشۆپو خولی جۆراجۆر بەشداری بکات
جگە لەوەی کاری دەنگی بۆ زۆرێک لەکورتە فیلمەکانی (عادیلە
خان،ڕاسپاردە ،ئەمنە سورەکە…) کردووە ،لەگەڵ کردنی چەندین فاسیلە
لەبۆنەو یادەکاندا کە لەکەناڵی ئاسمانی کوردسات نیشاندەدرێت.
هەروەها بەشداری زۆرێک پێشانگای وێنەیی کردووە لەناوەوەو دەرەوەی
واڵتداو لەکەناڵەکانی راگەیاندن و ماڵپەڕەکان و رۆژژمێرو بەرهەمەکانی
ریکالم و کاری کەلەپوری و کەلتوری سود لەوێنەکانی وەرگیراون.
وەک یەکەم کاری فیلمیش ،ڕەنج کاری لەفیلمێکی دۆکیومێنتاری کرد
لەسەر هەواری شار لەشاری سلێمانی ،کە یەکێکە لەپرۆژە
ستراتیژیەکانی پارکە گەورەکان لەسەرئاستی کوردستان و عیراق و
ڕۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،لەتیڤییەکان پەخشکراو توانرا ئەوپرۆژەیە
بگەیەنرێت کە ئەوەش سودی بۆ هەموو سلێمانیو سەوزای شار دەبێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە770 :

رەنج مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=201003171543003980
لەدایک بوونی ساڵی  1968ی شاری هەولێرەو ساڵی  1983لەبەشی
مۆسیقای پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی سلێمانی وەرگیراوەو لەسەر
دەستی هونەرمەندانی گەورەی وەکو ئەنوەر قەرەداغیو سەاڵح رەئووف
یەکەم وانەی مۆسیقای خوێندەوەو لەساڵی  1985دوای شێواندنی
بارودۆخی پەیمانگە لەالیەن دامو دەزگا سەرکوتکەرەکانی رژێمی بەعس
بەناچاری خۆی بۆ پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی موسڵ گواستۆتەوەو
ساڵی  1988بەشی مۆسیقای لەپەیمانگای هونەرەجوانەکانی موسڵ
تەواو کردووە .دوای راپەڕینی گەلی کوردستان لەئاداری  1991و دواتر
لەدامەزراندنی یەکەم کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستان وەکو
مامۆستای مۆسیقا لە پەیمانگەی روناکی نابینایان لەهەولێر دامەزراوەو
دەستبەکار بووەو هەر لەو پەیمانگەیە لەگەڵ قوتابیو مامۆستایانی تری
پەیمانگە توانییتیان گروپێکی خنجیالنەی مۆسیقا پێکبهێننو چەندین
سروودو گۆرانیان تۆمار کردووە تاوەکو ئێستاش لەوتنەوەی وانەی مۆسیقا
لەپەیمانگەی روناکی نابینانیان بەردەوامە .شیانی باسە مامۆستا رەنج
مەجید خاوەنی چەندین سرودو گۆرانیو ئاوازەو لەچەندین چاالکی
هونەری جۆراو جۆریش بەشداری کردووە.
سەرچاوە :پشتیوان عوسمان  -ماڵپەڕی چرا تیڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە771 :

رەهبەر جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126141046530
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رەهبەر جەالل حەمەد مامەش
لەساڵی  1953لەشاری کۆیە لە دایکبووە.
قوتابخانەی ناوەندی لەشاری هەولێر تەواو کردووە.
ساڵی  1970لەگەڵ هەندێک الوانی شاری کۆیە،تیپی شانۆگەری
(کەکۆن)دادەمەزرێنێت .پاشان دەچیتە پەیمانگای هونەرەجوانەکانی
بەشی نیگارکێشان لەبەغدا.
رۆژی  11ئایاری ساڵی  1974بەغدا جێ دەهێڵی و دەچیتەریزی شۆڕش،
لەوێش لەبەرێوەبەرایەتی راگەیاندن کاردەکات.
لەساڵی  1977دا لەبەشی جموجۆڵی هونەری شاری هەولێر دا
بەپشکنەری رێبەری وانە هونەرییەکانی قوتابخانەکانی هەولێر
دادەمەزرێ.
ساڵی  1977پێشانگای یەکەمی خۆی نیشان دا.
ئەندامی کۆمەڵەی هونەر و وێژەی لقی هەولێر بوو.
ساڵی  1983دەگاتە یۆگسالڤیا ،لەگەڵ هونەرمەند و رۆژنامەنووس رزگار
رەنجەرۆ گۆڤاری کورد دەردەکەن.
ساڵی  1984دەچێتەیەکێتی سۆڤیەت و لەمۆسکۆ لەئەکادیمیای بەرزی
هونەری سوریکەڤ خوێندن تەواو دەکات.
ساڵی  1991دەچیتە فینالند .لە فینالند کۆمیتەی ئاشتی و پشتگیری
نیشتیمانی کوردستان ی دامەزراند.
زیاتر لە 30ژمارەی لەگۆڤاری داڵنپار دەرکرد.
گەلێک چااڵکی لەو واڵتە نواندووە و جێگای پەنجەی دیاربوو.
لە  1998/4/6لەیەکێک لەنەخۆشخانەکانی شاری هێلسینکی
دڵەمەزنەکەی لەکار دەکەوێت و ماڵئاوایی دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

چاالکی سیاسی

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە772 :

رەهێڵ جەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=201009191040429552
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لەدایکبوی شاری سلێمانییە و هەردوو پەیمانگەی هونەرەجوانەکان
بەشی وێنەکێشان و کۆلێژی هونەری زانکۆی سلێمانی تەواوکردووە و
ئێستا لەوالتی ئەڵمانیا خوێندکاری قۆناغی سێیەمی ئەکادیمیای
دۆسڵدۆرف-ە و بەشداری چەندین پێشانگەی هاوبەشی کردووە لەناوەوە
و دەرەوەی کوردستان .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە773 :

رەوا جەمال عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081009263060625
رەوا جەمال عەبدول لەدایکبووی ساڵی 1982ی گەڕەکی عەلی ناجی
شاری سلێمانییەو ساڵی  2000لە کۆلێژی پزیشکی ددان لە زانکۆی
سلێمانی وەرگیراوە و ساڵی  2006بوتە پزیشکی ددان ،پاشان ساڵی
 2012توانیویەتی بڕوانامەی ماستەر لەبواری تیشکزانی لە شەویلگەی و
ددان بەدەستبهبێنێت و لەئێستاشدا پزیشکی ددانە لەنەخۆشخانەی
شۆڕش و ئێوارانیش سەرقاڵی هەمان کارە لە عیادەکەی خۆی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە774 :

رەوەند جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111717140373751
ساڵی  1993لەهەولێر لەدایکبووە ،ساڵی  2012بەشی شێوەکاریی پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی تەواو کردووەو تائێستا بەشداریی  8پیشانگەی هاوبەشی کردووە.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە775 :

رەوەند سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080812562072081
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە776 :

زارا
http://www.kurdipedia.org/?q=201312051025108743
5
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە777 :
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زاگرۆس جەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112909225910939
ئەکتەر و راگەیاندکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە778 :

زامبیا عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=20081229151628943
ساڵی  1977لە خێزانێکی هونەری لەسلێمانی لەدایک بووە ،لەتەمەنی
منداڵیدا لەگەل تیپی مۆسیقای نەورۆز وەکو کۆرس بەشداربووە ،لەساڵی
 1995وەکو گۆرانیبێژ دەرکەوتووە ،دەرچووی پەیمانگای مەڵبەندی
مامۆستایانی سلێمانییە ،ئێستا فەرمانبەرە لەتیپی هونەری میللی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە779 :

زاموا داراغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012710121775350
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

🎨شێوەکار
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە780 :

زانا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011110183532677
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە781 :

زانا نەوزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140709121201
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە782 :

زانکۆ دەسکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911081635062517
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یەکێکە لەم دیزاینەرانە کە سااڵنێکە خەریکی کاری دیزاین و دروستکردنی
ماڵپەڕی هونەرمەندان و پۆستەر وە کۆڤەری سیدی دروست دەکات،
خوێندنی لە بەشی گرافیک دیزاین لە زانکۆی سوید تەواو کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە783 :

زاهیر جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081153389433
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە784 :

زاهیر سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20150225094204119447
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لە  1965له سلیمانی له دايکبووه.
دەرچووی پەیمانگای هەنەرە جوانەکانی سلێمانی بەشی پەیکەرسازییە.
لەساڵی  1986يه کەم پەیکەری پیشمەرگەی بە پیوانەی3 ، 50لە دۆڵی
جافایەتی و لە گوندی چۆخماخ دروست کرد .ئەوە یەکەم هەوڵی
گواستنەوەی پەیکەربوو لە شارەوە بۆ باوەشی شاخ و ژیانی
پیشمەرگایەتی.بە داخەوە لە ئەنفالی  1988ئەو پەیکەرە تیکشکینرا.
لەساڵی  1991پرۆژەی پەیکەرسازانی کوردستانی بەهاوکاری کۆمەڵیک
هونەرمەندی گەنجی شاری سلێمانی دامەزراند هەر ئەوساڵە یەکەم
پەیکەری پیشمەرگەیان دروست کردوو کردیانە دیاری شاری سلێمانی بۆ
شارۆچکەی رەواندوز.
لەساڵی  1993به هاوکاری کۆمەڵەی منداڵپاریزی کوردستان یەکەم
پرۆژەی بوژانەوەی هونەری میللی سیرامیکی دامەزراند.
لەساڵی  1995بە هاوکاری و پشتیوانی هیرۆ ئبراهیم ئەحمەد ماڵی
مامۆستا ئیبراهیم ئەحمەدیان کردە گەلەریی زاموا
لەساڵی  1996لە گەڵ دەستەی دامەزرینەری گە لەریی ئەربیلال یەکەم
گەلەریی شیوەکاریان لە هەولیر دامەزراند.
لەساڵی  1991تا ئیستاو به شیوەیەکی بەردەوام لە زوربەی شارو
شارۆچکە کانی کوردستان چەندین بەرهەمی هونەری پیشکەش کردووە
لەوانە:
لە هەڵەبجەی شەهید پەیکەرەکانی عمری خاوەر.عادیلە خانم.پەیکەری
نزا لەسەر مەزاری شەهیدان.
لە شاری هەولیر پەیکەری ئیبن مستەوفی بەردەم قەاڵی هەولیروو
پەیکەری شەهید موسا عەنتەر بە داخەوە البرا ێەو پەیکەرە.
لە سەید سادق پەیکەری منااڵنی بی ناونیشان.
لە دەربەندی خان بوکی دەریا.
لە زاخۆ ئەحمەدی خانی.
لە دەربەندی بازیان پانۆرامای شەری بەردەقارەمان و پەیکەری مەلیک
مەحمود لەگەڵ پەیکەری عەبدولرەحمان پاشای بابان.
لە سلێمانی دە پۆرتریتی شاعیروو نوسەروو کەسایەتی ناو باخی
گشتی سلێمانی.
پەیکەری دایک.پەکەری مارەحمانی باخەوان لە باخی گتی .دیوابەندی
شەهید قادر کابان لە بەریوبەرایەتی گشتی رۆشنبیری سلێمانی.
پەیکەری خۆشەویستی لە پارکی ئازادی لەگەڵ چەندین پەیکەری کە و
بەشداری کردن لە جەندین پیشانگەی هاوبەشی هونەرمەندان.
لەساڵی  2003بو سالی  2013مامۆستای وانەبیژ بووە لە زانکۆی
سلێمانی لە کۆلیژی هەنەر.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت لەالیەن (زاهیر سدیق) سەبارەت بە(زاهیر
سدیق)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە785 :

زاهیر عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110809265610613
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە786 :

زاهیر عەبدولاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201009241542059613
شانۆکار و هونەرمەند
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە787 :

زاهیر عەبدوڵاڵ رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082617101757485
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە788 :

زاهیر عەبە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201007261943324567
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە789 :

زاهیر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001071108313143
زاهیر عەلی لە ساڵی  1945لە گەڕەکی کانی ئاسکانی سلێمانی
لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە790 :

زاهیر غەریب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042471878
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە791 :

زرار محەمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=201004211202314176
هونەرمەندی ناسراو و پێشەنگی هونەر لە شاری رواندز (زرار محەمەد
مستەفا) ،لە ئەیلولی ساڵی ( )1937لە بنەماڵەیێکی ناسراوی شاری
(رواندزی سەرەتایی
ِرواندز هاتۆتە دونیا ،لە ساڵی ( )1944لە قوتابخانەی ِ
کوران-پاشای گەورە) چووەتە بەر خوێندن و تا پۆلی چوارەم لەوێ
ِ
خوێندوویەتی ،دواتر بەهۆی گواستنەوەی باوکی بۆ هەریر لە ساڵی
( ،)1948قۆناغی سەرەتایی لە قوتابخانەی (باتاسی سەرەتایی تێکەاڵو)
گەراوەتەوە ِرواندز لە قوتابخانەی (ناوەندی
تەواوکردووە ،پاشانیش
ِ
کوران) قۆناغی ناوەندیی تەواوکردووە ،بەمەبەستی درێژەدان
رواندزی
ِ
ناوەراستی
لە
هەولێر.
چووەتە
ئامادەیی
قۆناغی
تەواوکردنی
و
بەخوێندن
ِ
پەنجایەکانی سەدەی ِرابردوودا تێکەڵ بە کاری سیاسی و حزبایەتی
بووە ،لە ساڵی ( )1956چووەتە ِریزەکانی (یەکێتیی قوتابییانی
کوردستان) ،لە ساڵی ( )1957لە ِریزەکانی (پارتی دیموکراتی
بروانامەی پۆلی پێنجەمی
کوردستان) بووە بە ئەندام ،لە ساڵی (ِ )1958
بەشی وێژەیی وەرگرتووە.
لە ِرێکەوتی ( )1958\5\10لە قوتابخانەی (سەرەتایی دەربەندی ِرایاتی
بەرێوەبەر .لە ساڵی ()1959
تێکەاڵو) بووە بە مامۆستا و دواتریش بە
ِ
خولی ِراهێنانی مامۆستایانی بینیوە ،دواتر لە ساڵی ( )1961بۆ ِرواندز
کوران-پاشای
گواستراوەتەوە و لە قوتابخانەی (رواندزی سەرەتایی
ِ
گەورە) بووە بە مامۆستا .هەر لە هەمان ساڵدا بووە بە بەرپرسی
ناوچەی رواندزی (پارتی دیموکراتی کوردستان).
لە ساڵی ( )1960چەکی پێشمەرگایەتی کردۆتە شان و بەشداری لە
شۆرشی ئەیلولدا کردووە ،لە ( )1965\5\10سێ مانگ لە گرتووخانەی
ِ
هەولێر بەندکراوە.
هاورێیێکی دیکە یەکەمین تیپی
لە ساڵی ( )1971لەگەڵ چەند
ِ
مۆسیقایان لە شاری ِرواندز دامەزراندووە .لە ساڵی ( )1974وەکو هەزاران
کوردی دیکە ئاوارەی ئێران بووە و لەوێدا لە ئوردوگای زێوە ،خۆبەخشانە
بەرێوەبەری قوتابخانەی (دواناوەندی زمناکۆ) ،لە ساڵی ()1975
بووە بە
ِ
گەراوەتەوە ِرواندز و بە شێوەیێکی کاتی لە قوتابخانەی (دواناوەندی
ِ
ِرواندز) بووە بە مامۆستا.
لە ساڵی ( )1976خولێکی ِراهێنانی (مامۆستایانی هونەر  -مەڵبەندی
ئیشی دەست) لە شاری سلێمانی بینیوە ،لە ساڵی ( )1977تیپی
مۆسیقای (پاشای گەورە)یان لە ِرواندز دامەزراندووە و بووە بە بەرپرسی
(کۆمەڵەی هونەر و وێژەی کوردی بەشی ِرواندز) ،کە لەم تیپەدا چەندین
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گۆرانی و سردووی بۆ هونەرمەندان تۆمارکردووە ،لەوساوە بەردەوام بەبێ
پسانەوە خولی فێربوونی مۆسیقا و نیگارکێشی بۆ منداڵڕن و گەنجانی
شارەکە کردۆتەوە و هاوکات جواڵنەوەیێکی شانۆیشی هێناوەتە ئاراوە .لە
ساڵی ( )1978لە شاری هەولێر خولی ِراهێنانی سروود و مۆسیقای بە
بریوە ،لە ساڵی ( )1981بە شێوەیێکی نهێنی بووە بە
پلەی یەکەم ِ
ئەندامی (یەکێتیی هونەرمەندانی کوردستان) ،لە ساڵی ( )1983بووە بە
ِراهێنەری سروود و مۆسیقا لە قوتابخانەکانی ِرواندز.
لە ساڵی ( )1986تیپی شانۆی (شەهید شلێر)ی دامەزراندووە و لە
ساڵی ( )1987لەسەر داوای خۆی خانەنشین کراوە ،لە ساڵی ()1988
بەرێوەبەری (مەڵبەندی کار دەستِ -رواندز) بووە ،دووبارە لە ساڵی
ِ
( )1994بووەتەوە بە مامۆستا و تا لە ساڵی ( )2005خانەنشینکراوەتەوە و
لەو ماوەیەدا وانەکانی( :سروود و مۆسیقا و شێوەکاری و ئینگلیزی)
داوەتەوە.
لە ساڵی ( )2009ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری (کۆمەڵەی دۆستانی
کتێبِ -رواندز) بووە.
تا ئێستا زیاتر لە ( )9خولی فێربوونی مۆسیقای لە ِرواندز و دیانا
کردۆتەوە ،وەکو ئەکتەر و دەرهێنەر زیاتر لە ( )30شانۆگەری
بەشداریکردووە ،هەروەها زیاتر لە ( )8خولی نیگارکێشی بۆ مندااڵن
بروانامە و ِرێزوسوپاسی لە بواری هونەر و
کردۆتەوە ،چەندین مەدالیا و ِ
پەروەردەدا پێبەخشراوە و لە چەندین ڤیستیڤاڵ و ئاهەنگ و کۆرِی
هونەریدا دەور و بەشداری هەبووە و کۆمەڵێک هونەرمەند و مۆسیقیاری
ئەمرۆ ناوی دیاری نێو هونەری کوردین ،لە ساڵی ()2005
پێگەیاندووە ،کە
ِ
مەراسیمێکدا ،کە بە بۆنەی ()40ساڵەی خەباتی هونەریی ِرێکخرا بوو،
لە
ِ
پەردە لەسەر پەیکەری هونەرمەند البرا ،بوو بە یەکەمین هونەرمەندی
کورد ،کە لە ژیاندابێت و پەکەری هەبێت ،ئێستاش لە شاری ِرواندز
نیشتەجێیە ،ئەندامی (کۆمەڵەی دۆستانی کتێبِ -رواندز)ە ،لەگەڵ ئەم
کۆمەڵەیەدا چەندین چااڵکی ئەنجامداوە و دیارترینیان دامەزراندنی
گەرۆکە و کاروانی خزمەتەکانی بەردەوامە.
کتێبخانەی
ِ
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دادیار) سەبارەت بە
(زرار محەمەد مستەفا) لە22:21:37 2010-8-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە792 :

زریاب حەسەن عەلی نافیعە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2012052222414564847
لە ساڵی( 777ز) لە شاری موسڵ لە دایک بووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

موسڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە793 :

زمناکۆ ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030921314221439
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە794 :

زمناکۆ کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140705121196
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە795 :

زولەیخا ئورتاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030910000613089
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە796 :

زوهێر عەبدولمەسیح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030714341722630
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

سینەماکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە797 :

زڵێخا ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272344522709
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە798 :

زۆرۆ مەتینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012020616372264188
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە799 :

زۆیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261015054041
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە800 :

زیاد ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060212234276564
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە801 :

زیاد کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011514195632768
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە802 :

زیرەک ژێدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040608530032206
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە803 :

زیرەک شێرزاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110809282210614
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە804 :

زیرەک میرە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008312114139293
ساڵی  1980لەدایکبووە ،بەاڵم خۆی ئاماژە بەشوێنی لەدایکبوونی ناکات
و دەڵێت "سەرەڕای ئەوەی شانازی بەو شوێنەوە دەکەم ،بەاڵم هەمیشە
وتوومە کوڕی ئەم واڵتەم".
ساڵی  1997لەسلێمانی پێشانگایەکی کردووەتەوە کە هەموو
پەیکەرەکانی لەسابوون دروستکراون ،پاش ئەوە لەساڵی 2002
پێشانگای "مردووەکان سەما دەکەن"ی کردووەتەوە کە هەمو پەیکەرەکان
لەئێسو پروسکی ئاژەڵ بوون.
گرنگترین ئەو کارانەی میرە کە دەنگیان داوەتەوە ،پەیکەری پۆستاڵی
کەرکوک هەروەها ئەو پەیکەرە بوون کە دیسانەوە بەپۆستاڵ لەبەغدا
لەشوێنی پەیکەرەکەی سەدام لەگەڵ هونەرمەند باسم نەحات دروستی
کردووە.
پەیکەری دروستکراو لەقوتوی فڕێدراو ،لەگەڵ ئەو پەیکەرەی لەبۆکسی
فیلیمی بەتاڵ دروستی کردبوونو لەسەیرانگەی چەق چەق نمایشکران،
ئەو کارانەی بوون کە دەنگدانەوەیەکی زۆریان هەبوو.

500

سەرچاوە :ماڵپەڕی ئاوێنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە805 :

زیالن ئۆداباشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041910293264574
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە806 :

زینێ بۆتان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121414182063297
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە807 :

زەردەشت عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022710271282389
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە808 :

زەریا سامی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140706121198
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە809 :

زەعیم کەندەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060611393376611
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لەساڵی  1972لەشاری کۆبانێ لەدایک بووە و لەساڵی  1984دەستی
بە کاری هونەری کردووە .ناوبراو چەندین کۆنسێرتی مۆزیکی پێشکەش
کردوە و هەروەها بەشداری چەندین جەژنی نەورۆزی کۆبانێ و لوبنان
بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی مالمۆ کورد 2014-06-06 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە810 :

زەکەریا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109121041157
زەکەریا عەبدوڵاڵ لە هەولێر لەدایک بووە .لە ساڵی  1993کوچی کرد بۆ
سوید و کاری مۆسیقای دەست پێ کرد ،هەر لەوێ دەستی بە ژەنینی
کیبۆرد کرد لەگەڵ سترانبێژانی ناوداری کورد ،لە ساڵی  1998یەکەم
ئالبوومی خوێ بە ناوی تۆ هاتی باڵو کرد و بوو بە سەکۆیەکی پەڕینەوە
بۆ ناو دونیای مۆسیقا و توانی ناوی خۆی لەوێدا دیاری بکات.
لە ساڵی  2000دووەمین ئالبوومی بەناوی بگەڕێوە باڵو کردەوە ،پاشان
پەرەی بە کارەکانی دا و بە هۆی باڵوکردنەوەی ئاڵبوومی دایە لە ساڵی
 2001دا الیەنگری زیاتری پەیدا کرد .هەر لەوە بە دواوە گەشە سەندن و
پێشکەوتنی بەردەوامی هەبووە تا ئەو رادەیەکە هەموو کات بە ئاسانی
دەیتوانی الیەنگرانی زۆر لە دەوری خۆی کۆ بکاتەوە.
لە ساڵی 2002دا ئالبوومی رۆژگاری باڵو کردەوە و الیەنگرانی بۆ الی
خۆی راکێشا .ئەم ئالبوومە تا ئێستا  1.5ملیون کۆپی لێ کراوە .ئەم
ئالبوومە کە  14ستران لە خۆی دەگرێ و هەروەها کلیپ و ڤیدیۆی زۆری
بۆ سترانەکانی کراوە و لە هەموو کەناڵە کوردیەکان وەکوو Kurdistan TV
و  KURDsatباڵو دەکرێنەوە .زەکەریا ئالبوومی "تیلیناز" ی لە ساڵی 2004
باڵو کردەوە کە سێ ملێون کۆپی لێ باڵو کرایەوە.
تازەترین بەرهەمی زەکەریاش ئالبوومی (گەنجی پیر)ە کە لەگەڵ
دەسپێکردنی ساڵی نوێی  2007باڵو کرایەوەو تیایدا هەوڵی داوە لە
هەموو روویەکەوە چ وەک مۆسیقا ،چ وەک تەکنیک و تەکستی
گۆرانییەکان شێوازێکی تازە و هەندێک جیاواز لەبەرهەمەکانی پێشووی
پێشکەش بکات.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە811 :

زەینەب حسێن موساخان (ئەرکەوازی)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150721205718124880
•ناوی سیانی/زینب حسێن موساخان
•نازناو /زەینەب ئەرکەوازی
•ئەندامی کارای ساندیکای رۆ\زنامەنوسانی کوردستانە
•ئەندامی کۆمەڵەی شێوەکارانی عیراقە
•راگەیاندنکارلە راگەیاندنی پەروەردەی خانەقین –میالکی کوردستان
•سەرپرشتیاری گروپی (ئەڵوەن گرافی)وێنەگرانی خانەقین
•دەستەی کارگێڕی گروپی گەنجانی بۆیەر
•لەساڵی 2004لەرێکخراوی راگەیاندن وڕوناکبیری ژنان یەکەم ئەندام
بووەلە گەڵ دامەزراندنیەوە تاکوکۆتایی 2014لێپرسراوی ئەم رێکخراوە بوو
لە خانەقین
•لە ساڵی 2002مامۆستای شێوە کاربووە لە سە نتە ری الوانی خانە
قین
•چاالکیە کان
•کردنەوەی خولی وێنەکێشان لە ماڵی روناکبیری سەالم بۆ ژمارەیەک
لە کچ وکەنج لەساڵی 2006
•کردنەوەی خولی شێوەکاری بۆ 35مناڵ لە قوتابخانە کانی خانەقین لە
ساڵی 2012
•کردنەوەی خولی شێوەکاری بۆکچانی ئاوارەکان لەساڵی 2014
•بەستنی چەندین کۆروسیمینارلە چەن بواریکی جیاجیا کۆمەاڵیەتی –
رۆژنامەگەری –رۆشنبیری
•بەشداری چەندین ئێوارە شعروکۆڕی شیعری وخەاڵتیشی پئ
بەخشراوە لەو بوارەدا
•خاوەن پێنج پیشنگای شێوەکاریە تایبەتیە
•بەشداری زۆربەی پیشنگاکانی هاوبەش وچەندین ڤستیڤاڵی کردوە
چەندین خەاڵت ورێزلێنان پئ بەخشراوە
•بروانامە وریزلێنان
•لەساڵی 1994بروانامەی رێزلێنانی بەریۆبەرایەتی چاالکی خوێندنگاکان
پئ بەخشرا-پەروەردەی دیاال
•لەساڵی 2004بروانامەی رێزلێنانی وەزارتی رۆشنبیری گەرمیان
/یەکێتی هونەرمەندانی کوردستان بۆبەشداریکردن لە یەکەمین
ڤستیڤاڵی هونەری بەخشرا
•لەساڵی 2009بروانامەی رێزلێنانی (بیت الحکمە)بۆبەشداریکردن لە
پیشنگای هاوبەشی هونەرمەندان لە بەغدا پئ بەخشرا
•لەساڵی 2010بروانامەی رێزلێنانی بەریۆبەرایەتیپەروەردەی خانەقین پئ
بەخشرا بەبۆنەی وتنەوەی وانەیەکی نمونەی بۆ()50مامۆستا لە
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خوێندنگاکانی سنوری خانەقین
•لەساڵی 2010سوپاسنامە پئ بەخشرالە بەشی سرپشتاری هونەری
پەروەردەی خانەقین بەبۆنەی سازدانی ڤستیڤاڵێک لە قوتابخانەی
شادانی سەرەتایی
•لەساڵی 8---2010مارس خەاڵتی رێزلێنانی وەزارەتی والوان
بەریۆبەرایەتی گشتی هونەری سلێمانی پئ بەخشرا وەک ژنیکی
چاالک
•لەساڵی 8---2011مارس خەاڵتی رێزلێنانی وەزارەتی رۆشنبیری والوان
بەریۆبەرایەتی گشتی هونەری سلێمانی پئ بەخشرا وەک ژنیکی
چاالک لەالیەن فەرمانگەی رۆشنبیری
•لە 2012/3/8خەاڵتی ریزلێنانی وەزارەتی رۆشنبیری والوان لە
ڤستیڤاڵی خانمان پئ بەخشرا
•لە  2012/3/10خەاڵتی رێزلێنانی کۆمەڵەی ئافرەتانی حزبی شیوعی
پئ بەخشرا وەک رۆزنامەنوسیکی پێشەنگ وکارا
•له  2012خە الت ورێزلێنانی وەزارە تی کاروباری ژنانم بئ بە خشرا لە
الیەن وەزیری کاروباری ژنانی عیراق بەبۆنەی بەشداریکردنم لە دووەمین
ڤستیڤاڵی داهینانی ژنان لە عیراق
•لەبەراواری 2014/1/19بڕوانامەی رێزلێنانی پێبەخشرا لەالیەن کۆمەڵەی
ئەدەب وهونەر ووێژە
•لەساڵی 2014درعی ڤێڤا پئ بەخشرا
•
•سالی 2015خەاڵتی رێکخراوی گواڵنم پئ بەخشرا
•ساڵی 2015خەاڵتی رادیۆمەدەنیەتم پئ بەخشراوەک میدیاکارێکی
پیشەنگ
•ساڵی 2015رێزلێنانی کۆمەڵەی \ئەدەب وهونەرووێزە
•ساڵی 2015بروانامەی رێزلێنان رێکخراوی ئاشتی وجیهانی نیۆدۆڵەتی
پئ بەخشرا
•بروانامەی رێزلێنانی دەزگای الشرق بۆرۆژنامەنووسی پئ بەخشراوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (زەینەب حسێن)
سەبارەت بە (زەینەب ئەرکەوازی)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە812 :

ژاڵە
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http://www.kurdipedia.org/?q=200911152111482585
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە813 :

ژیان میرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261709431437
لە ساڵی  1969لە دایکبووە ،ساڵی  1999رێکخراوی خێرخوازی روناهیی دامەزراندووە ،دوو
پێشانگای فۆتۆگرافیی کردووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
چاالکی کۆمەاڵیەتی
👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە814 :

ژیلوان تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022071932887
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە815 :

ژیلیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213012927635
لە زمانی خۆیەوە:
من ناوم ژیلیایە ،لەساڵی ( )1988لەشاری هەولێر لەدایکبووم .دواتر لە
ساڵی ( )1998لەگەڵ بنەماڵەکەمان بەرەو واڵتی دانیمارک هەوارمان
پێچاوەتەوە.
بەهۆی کاریگەریی باوکم لە هونەر نزیکبوومەوە و لەساڵی ()1998ەوە
خولیای هونەر بووم ،لەسەرەتادا بە الساییکردنەوەی هونەرمەندە
بیانییەکان دەستمێکرد و لەدواییدا و لەسەرەتای ()2004ەوە بەهۆی
کاریگەریی چەند هونەرمەندێکی کورد و هاندانی بنەماڵەکەمەوە زیاتر
خۆم لە هونەری کوردی نزیککردەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە816 :

ژیوار شێخولئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110314382510558
گۆرانیبێژ و سەرپەرشتی گروپی موزیکی ژیوار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە817 :

سابر خانەمیر سلێمان
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150424103742120960
سابر خانەمیر سلێمان ناسراو بە سابر دری لە کوردستانی رۆژ هەاڵت
سالی  1984لە دایک بووە ئێستا دانیشتوی شارۆچکەی سورانی سەر
بە پاریزگای هەولێرە.لەسالی  2004رەوە دەستی بە کاری فۆتۆگرافی
سرۆشت کردوە تاوەکو سالی  2008توانی یەکەم پێشانگای لە
شارۆچەی سۆران بکاتەوە کە تایبەت بۆ بە سرۆشت.
بۆ یەکەمین جار وەک کوردێک هاته وەرگرتن و بانگهێشت کردن لە الیەن
رێکخاروی ) (DCPلە والتی هیندیستان بۆ بەژداری کردنی لە خۆلی
فۆتۆگرافی کە توانی بروانامەی ) (+Aوەربگریت لە بواری وێنەی
سرۆشت.
ناو براو ئیستا سەرقالی ئامادەکردنی فلیمێکی دیکومێنتاری پرۆڤشنالە
لە سەر ژیانی گیان لەبەران و سرۆشتی ئێمە کە بریارە سالی 2016
فلیمەکە کوتایی پێبێت
ئێستاش ئەندامە لە رێکخراوی ) (DCPدوای ئەو کیشە و جەنگەی کە
ئیستا بەشیک لە ناوجەکانی کوردستانی کرتوتەوە وابریارە لە سەر دوای
ئەو رێکخراوە چەندین وورک شوپی فۆتۆگرافی بکاتەوە لە چەند وەالتێکی
جیهان
سەرچاوە :فۆکس فۆتۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە818 :

سابیر عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201004271145544194
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە819 :

سابیر عەبدوڵاڵ جەڕاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041608355856641
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە820 :

سابیر محەمەد ئەحمەد  -سابیر کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907090910501815
لە ساڵی  1955لە شاری کەرکوک لەدایکبووە ،ژیانی هاوسەری
کورێکە .لە ساڵی  1970بۆ جاری یەکەم
پێکهێناوە و خاوەنی سێ کچ و
ِ
لە قوتابخانەی ئیمام قاسم لە شاری کەرکوک لە یادی دامەزراندنی
یەکێتی قوتابیانی کوردستان گۆرانی گووتووە ،هەر لەو کاتەوەش توانی
خۆی وەکو گۆرانیبێژێک بناسێنێت ،لە ساڵی  1971یەکەم گۆرانی لە
کەناڵی تەلەفزیۆنی کەرکوک تۆمارکرد ،لە ساڵی  1972گۆرانییەکی لە
ئێزگەی دەنگی کوردی لە بەغدا تۆمار کرد.
سەرچاوە :ژارۆ شوانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە821 :

سادق هەریری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916130448115769
لە ساڵی  1947لە هەولێر لەدایکبووەو دەرچوی مامۆستایانە 1970-1969
دەسپێکی کاری هونەری لە ساڵی  1955و  1956ەو بە گۆرانیەکانی
مامۆستا تاهیر تۆفیق دەستی بە کاری هونەری کردوە.
رۆژی  2014-09-16لە هەولێر بەنەخۆشی کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە822 :

سادق کاردۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241037274874
لەدایکبووی شاری سلێمانییە و ئێستا مامۆستای بەشی راگەیاندنە لە
زانکۆی سلێمانی و تا ئێستا دوو پێشانگای فۆتۆی لە کوردستان
کردۆتەوە .
سەرچاوە :هێمن جەمیل  -ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە823 :
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سارا ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071111453971974
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە824 :

سارا تەاڵیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150529093417121234
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە825 :

سارا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121012221474282
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە826 :

سارێژ کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510410163842
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭شانۆکار

جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە827 :

سارەنگ سەیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010611581763676
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە828 :

سازان بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041822404578785

512

نمایشکاری جلوبەرگ لە ئامریکا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە829 :

سازان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070323161171685
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە830 :

ساالر قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014033101142667625
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

🎭ئەکتەر
چاالکی کلتووری
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەرەداغ
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە831 :

ساالر مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125160820485
لەساڵی ( )1961هاتۆتەدنیاوە لە( )1983پەیمانگای تەکنۆلۆژی لەبەغداد
تەواو کردووە ،یەکەم پێشانگای هونەرمەند لەساڵی ()1985
لەمۆزەخانەی سلێمانی کردۆتەوەپاش کردنەوەی چەندین پێشانگای تر
لەسالی ( )1998ئەزمونێکی تری لەچیای ئەزمەر نمایش کردووەهەروەها
لەساڵی ()1999شدا نمایشێکی تری لەژێر ئاوی زێوێ پیرەمەگرون
کردووە ..هونەرمەند بەردەوام بووەلەکارەکانی و لەهەموو ساڵێکدا
نمایشەرەنگاو رەنگەکانی ئەنجام داوە ،وەبەشداری لەزیاتر
لە()30پێشانگادا کردووەلەشارەکانی کوردستان و واڵتانی دەرەوەوەک
(بەریتانیا ،فینلەندە ،دانمارک ،هۆڵەندا) هونەرمەند ئێستا مامۆستای
بەشی شێوەکاری پەیمانگای هونەرەجوانەکانەلەسلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە832 :

ساالر مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111721001210769
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە833 :

سالم سەڵواتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112616334910887
یەکێکە لە دەرهێنەرە سینەماییەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە834 :

سامان تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042709195257030
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە835 :

سامان شەوکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101700193876
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە836 :

سامان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112161740313
لەساڵی  1972لەشاری سلێمانی لەدایک بووە .هەر لەتەمەنی
منداڵییەوەئاشنای گۆرانی و هونەری کوردی بووە .لەساڵی 1993
یەکەمین بەرهەمی گۆرانی تۆمار کردووەو هەر لەو ساڵەشا بووەبەئەندام
لەتیپی مۆسیقای فۆلکلۆری کورد و هەمو ساڵێکیش لەگەڵ ئەو تیپەدا
بەشداری چەندین فیستیڤاڵ و کارەهونەرییەکانی ئەو تیپەی
کردووەهەتاوەکو ساڵی  1997لەو تیپەدا ماوەتەوە .لەدووای ساڵی 1997
وەسەربەخۆیانەکاری هونەری ئەنجامداوە .سامان عومەر خێزانی هەیەو
خاوەنی دوو منداڵەبەناوی کەژیەو کۆژین.
هونەرمەند سامان عومەر ئێستاش بەردەوامەلەکاری هونەریدا و
بەرپرسی کۆمپانیای چوار چرایە(بەشی سلێمانی) بۆ بەرهەم هێنانی
کاری هونەری.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە837 :

سامان قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121142001300
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لە  1958لە سلێمانی لەدایکبووە و تا ئێستا نۆ پێشانگای تایبەتی
کردۆتەوە و لە چواردە پێشانگای هاوبەشدا لە کوردستان و دەرەوەی واڵت
بەشداریی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە838 :

سامان مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473685
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە839 :

سامان نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042414494356856
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە840 :

سامان هیدایەت
http://www.kurdipedia.org/?q=201009130951339483
دەرچووی بەشی شێوەکاری پەیمانگەی هونەرە جوانەکانە و ئێستاش
قوتابی قۆناغی یەکەمە لە کۆلێژی هونەرە جوانەکانی هەولێر و بەرپرسی
بەشی پەیکەرسازییە لە سەنتەری ئااڵ لە شاری هەولێر.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە841 :

سامان کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=20140619110258100932
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە842 :

سامانە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201007302113304600
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لەدایکبووی سلێمانییە و ماوەی چەند ساڵێکە لە هەندەران ژیان بەسەر
دەبات و لەماوەی ژیانیدا لە هەندەران و لە کوردستانیش چەندین پێشانگا
و پرۆژەی هونەری هەبووە و بەردەوام وەک هونەرمەندێکی چاالک کاری
هونەری کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە843 :

ساموەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150102021224118600
سامان وەيس ناوی تەواوی ئەو هونەرمەندەيه کە ناسراوه بە سامويس
هونەرمەند و شاعیری کورده له دايک بووی شاری کەرکوکه ساڵی
 .1976کاره هونەريەکانی پێکهاتووه له وێنەکێشان وپەيکەرتاشی
وخۆشنووسی ومیوزيک وهەروەها شیعر وچیرۆک بە سێ زمان
دەنووسی به کوردی وعەرەبی وئینگلیزی .ئێستاش کار و ژيانی له
وواڵتی سويد بە سەر دەبات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە844 :

سامڕەند دارا
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031611571765413
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ساڵی  1993لە سلێمانی لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە845 :

سامی رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081100409423
سامی عەبدولقادر سولیمانە فەندی رواندزی ،مامۆستا و شاعیر و
هونەرمەند خزمەتێکی گەورەی پێشکەش بە نەتەوەی خۆی کردووەو تا
ئێستاش بەردەوامە لە نوسینی بابەت و شیعر و بیرەوەی لە رۆژنامەو
گۆڤارەکان،ئێستا خانەنشینەو لە هەولێری پایتەخت ژیان دەگوزەرێنێت.
سەرچاوە :یاسین برایم  -ماڵپەڕی رواندزی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە846 :

سامی سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510410063839
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە847 :

سامی عەونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021091425
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە848 :

سامی کۆچەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012014291263914
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە849 :

ساوان نورەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022409565682362
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە850 :

ساکار سلێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062322380676811
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە851 :

ساکار عەبدوڵاڵ سەلمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271556361459
لە دایکبووی شاری سلێمانییە و دەرچووی بەشی شیوەکاری پەیمانگای
هونەرە جانەکان و کۆلێژی هونەری زانکۆی سلێمانییە ،تا ئێستا جگە لە
کردنەوەی دوو پێشانگای تایبەتی بەشداریی لە  15پێشانگای هاوبەش
لە شارەکانی کوردستان و واڵتانی ئەوروپا کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە852 :

ساکار فاروق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012710121775353
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە853 :

ساکار فاروق مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241118034877
لەدایکبووی شاری سلێمانییە و دەرچووی کۆلێژی هونەر و پەیمانگەی
هونەر جوانەکانە و بەشداری چەندین پێشانگای هاوبەش و تایبەتیی
کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە854 :

ساڵح دڵخۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050313031885220
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە855 :

ساڵح شەمسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912100941272950
ساڵی  1338هەتاوی لە گەڕەکی ناوقەاڵی شاری سەقز لە دایک بوە
دەستپێکی خوێندنی کاک ساڵح لە قوتابخانەکانی حیکمەت وسەعدی
ودیپلۆمیشی لە شاری تاران وەرگرتوە.
لە ساڵی  1350هەتاوی یەوە زیاتر هۆگری هونەری نقاشی بوەو لەو
کاتەوە پتر لە  300تابلۆی کێشاوەتەوە کە زۆرجاران گەلێ تابلۆی بیست
هەتا بیست وپێنج جار دارشتوەو بەدڵی نەبوەو سەرلەنوێ دایڕشتوەتەوە
هەتا گەاڵلەیەکی ئەوتۆ کە لە زەینی دابوە سازکراوە.
هونەرمەند ساڵح شەمسی لە ساڵی  1362ی هەتاوی یەوە قۆناخێکی
دیکەی لە هونەر تێپەڕاند و لەوکاتەوە وەک هونەرمەندێکی نەقاشی
بایەخێکی زیاتری دایە مێژوو بە تایبەت مێژووی گەل وناوچەی خۆی
هەربۆیە لە بەشێکی زۆرلە تابلۆکانی رەنگدانەوەی مێژوویی دەبینرێت و
گەلێک گەاڵڵەی بەنرخی لە سەر بەرهەمەکۆنەکانی زێویەو "قەپاڵنتوو" و
دەوران وسەردەمی مادەکان داڕشتوەو بە بێ هیچ یارمەتیدەرێکی ماڵی
سەرقاڵی سازکردنیانە کە گەردنبەندی زێڕینی زێویە یەکێک لەو هەوڵ و
تەقاال هونەری وفەرهەنگی و مێژوویانەیە کە کاک ساڵح سازی کردوەو
بڕیار بوو بە درێژی  9میتر لە یەکێک لە سەیرانگاکانی سەقز دابمەزرێت.
هونەرمەند ساڵح شەمسی لەماوەی ژیانی هونەری وفەرهەنگی خۆیدا
گەلێ پێشانگایشی کردوەتەوە کە بەشێکیان بریتین لە :
ساڵی  1356لە شاری ...تاران
ساڵی  1363لە شاری ....مەهاباد
ساڵی  1367لە شاری....سەقز
ساڵی  1369لە شاری.....سەقز
ساڵی  1370لە شاری ....بانه
ساڵی  1371لە شاری ...تاران
ساڵی  1372لە شاری ....تاران
ساڵی  1374لە شاری .....سەقز
ساڵی  1378لە شاری ...سەقز
ساڵی  1385لە زانکۆی پەیام نووری سەقز
هەروەها گەلێ چاالکی دیکە کە بەشێکی بچووک لە تواناو بەهرە
هونەریەکانی کاک ساڵح شەمسین .لەوانە شەش گەاڵڵەی بۆ داڕشتن
داوەتە ئەندامانی شوورای شاری سەقز کە بە هیوایە ئیزنی پێ بدەن و
لە شوێنگەلی تایبەتی شاردا دایان بنێ وسازیان بکات
ئەم هەنەرمەندەی دەڤەری سەقز بە نازناوی " ئیزیرتا " کە ناوی کۆنی
سەقز بوە لە سەردەمی پێش میالدا تابلۆکانی ئیمزا دەکات.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە856 :

ساڵح نەجار
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241012524871
لەدایکبوی شاری خانەقینە و دبلۆمی لە پەروەردەی هونەر وەرگرتووە و
بەشداری چەندین پێشانگای هاوبەشی کردووە لە دەروە و ناوەوەی
کوردستان.
سەرچاوە :هێمن جەمیل  -ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە857 :

ساڵح کارگەچی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081335569440
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە858 :

سایە حوسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022812110131942
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە859 :

سایە قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020712212033165
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە860 :

سپیدە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009280944449716
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گۆرانیبێژی فارسی زمانی بە رەگەز کوردی کرماشان
سەرچاوەی وێنە :ماڵپەڕی رووداو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە861 :

ستار عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070321370071659
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە862 :

ستار قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213001910623
ساڵی  1968لەسلێمانی لەدایک بووە ،ساڵی  1989بەشی
وێنەکێشانی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی تەواو کردووە و
پاشان کۆلیژی هونەری بەشی وێنەکێشانی زانکۆی سلێمانی
تەواوکردووە ،تا ئێستا هەشت پێشانگای تایبەتی لە شارەکانی هەولێر و
دهۆک و سلێمانی کردۆتەوە و بەشداریی لە پێنج پێشانگای
هاوبەشیشدا کروودە لە دەرەوەی واڵت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە863 :

سدیق حەمەدەمین ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213184039647
ناسراوە بە شێخ سدیق ساڵی  1963لە رانیە لەدایک بووە ،ساڵی  1974دەستی کردووە بەکاری
هونەری ،لە رێگای مامۆستا غازی و مامۆستا وەهابو لە چاالکیە هونەریەکان بەشداری کردووە ،لە
کۆتایی حەفتاکانەوە بەشداری لە شانۆکانی (کاوەی ئاسنگەر ،حەالقی السار ،تاجی من شایانی
کێیە ،نیشتمان ،کچ نافرۆشرێت) کردووە ،لەو ساوە تا ئێستا بەردەوامە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە864 :

سدیق عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111119352710682
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە865 :

سدیقی زوهری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911061638242498
ساڵی 1321هەتاوی لەشاری سەقز لەدایک بوە خوێندنی هەتا دیپلۆی
تەواو کردوەو لەساڵی1343بوەتە مامۆستای قوتابخانە کە ماوەی 9ساڵ
لە گوندەکانی ناوچەی سەقز بوەو دواترلەشاری سەقز وانەی بەمنااڵن
وتوەتەوەو دوای 30ساڵ خزمەت لەناوەندی پەروەردەوبارهێنانی سەقزدا
لە ساڵی 1372داخانەنشین بوە ئەم گۆرانیبێژەی شاری سەقز تەنیا
گۆرانیبێژێکی سەردەمی خۆی بوە لە سەقزدا کە هاوکات لەگەڵ گۆرانی
بێژی لە رادێو و میدیاکانی ئەوکات دا خاوەن بڕوانامەی پلەی دیپلۆمی
ئەوکات بوە کە هەربەهۆی تێکەڵ بوونی بەخوێندن وخوێندەواری دنیای
مۆسیقای بەرباڵوتر بینیوە وئاگەداری زانستی مۆسیقاو ئاست وپلەی
مۆسیقای واڵتان ومیللەتانی دەوروبەری بووە کە رەنگە هەرئەم
ئاگەداربوونە بووبێتە هۆی ئەوەی کە کاک سدیق هەوڵی نەدابێت
بەرهەمەکانی کۆبکاتەوەو بە ناوی سی دی یان نەواری کاست
گۆرانیەکانی پێش کەش بکات بەواتەیەکی دیکە لەوباوەڕەدا بێت کە
دەبێ زۆرلەمەزیاتر شارەزایت لە مۆسیقاوملودیە کوردیەکان هەبێت هەتا
بۆت ببێ بڵێی منیش هەم و بەرهەمم هەیە !! دیارە ئەم بۆچوونە
گەورەیی و شارەزابوونی کاک سدیق ئەگەیەنێت لەهامان کاتیشدا
هەوڵێکە بۆ ئەوەی گەنجان وبەری ئەمڕۆ بەزانستێکی پترەوە بچنە
خزمەتی مۆسیقاوگۆرانیبێژی.
ئەوەی هەتا ئێستا لەبەردەست خەڵکدا بێت ئەوگۆرانی یانەیە کە کاتی
خۆی کاک سدیقی زوهری لە گەڵ گروپی مۆسیقای رادیۆ سنە لەشاری
سنە بەسەربەرەستی خوالێخۆس بوو بەرێز “ستوودە ” تۆمار کراوە و
باڵوکراوەتەوە
مامۆستا سدیقی زوهری لەویەکەم کەسانەیە کە چەندین جار لە شاری
سنە بەشانازیشەوە لەگەڵ گرووپی “کامکارکان” کاری کردوەو گۆرانی
پێش کەش کردوە هەروەها لەگەڵ کۆڕی مۆسیقای “زێویە” بە
سەرپەرشتیاری کاک رەسووڵ میرزاپوور چەن بەرهەمی پێش کەش
کردوە کە لە 3فستیواڵی سااڵنەی ئێران دا بەشداری چاالکانەیان بوە
جارێکیش پلەی یەکەمیان لە فستیواڵی ناوەندی سنەدا وەدەست هێنا.
هەرلەگەڵ گرووپی مۆسیقای زێویەی شاری سەقزدا لە چەندین شاری
کوردستان دا کونسێرتیان بەڕێوەبردوە کە لە شارەکانی مەهاباد،بۆکان
سنە،بانە ،سەقز و … هەروەها شاری تاران لە پەراوێزی چەند جار چوون
بۆفستیواڵەکانی نێخۆی ئێران بەرهەمیان پیش کەش کردوە ،ئەوگۆرانی
یانەی هونەرمەند سدیقی زوهری تۆماری کردون ژمارەیان ئەگاتە پتر لە
بیست گۆرانی کە چەندگۆرانی یەک مۆرکی تایبەتی کاک سدیقی پێوەیە
وەک “گوڵی هیوا” بە ە بە ەلەوچاوانە ” ئەوبەرهەمانەیش کە بۆخەڵک
بەدەنگی سدیقی زوهری یەوە ئەناسرێتەوە “ترووکە ترووکەی بەفر
کوێستانان گرتی” و “نەغمەی ئازادی”و گەڵێک گۆرانی فولکلۆری ناوچەی
سەقز ن دیارە لە پەروەردەبوونی وەها گۆرانیبێژێکی دەنگ خۆش
ورەسەن بێژدا مۆسیقازانانی وەک کاک رەشید فەیزنژاد وکاک رەسووڵ
میرزاپوور دەوری بەرچاویان بوە دیارە لەکەس شاراوە نیە کە کاک سدیقی
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زوهری لەو یەکەم کەسانەیە کە فولکلۆری ناوچەی سەقزی دووبارە بێژی
کردەوەو گیانێکی تازەی بە مۆسیقای رەسەنی کوردی بەخشیەوە ،کە
رەنگە هەربەهۆی ئەم چەشنە هەوڵ وکۆششانەوە بوو بێت کە مامۆستا
مەزهەری خالەقی لە وتوو وێژێکدا دەڵێ :من لەسەقز موعەلیم بووم
ولەوێ گۆرانیە فولکلۆریەکانم ئەبیست وپێم خۆش بوو کە لەسەقزەوە بوو
من هۆگری گۆرانی رەسەنی کوردی بووم.
بە وتەی کاک سدیق زوهری “مەستوورەئامان” یەکێک لەوگۆرانی یانەی
ناوچەی سەقزە کە خاڵەقی بەقد کوردستان بااڵی پێ بەخشی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی شار نیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە866 :

سروه نیکخا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091823353188707
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە867 :

سروود ئاسۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015051614574685325
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە868 :

سروە عەباس سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=20141215083357118312
سالێ  1947لە سلێمانی لەدایکبووە
ساڵی  2000دەستی بە کاری هونەری کردووە
خاوەنی جەندین بەرهەمە لەبواری شانۆ و فیلم و زنجیرە درامای
تەلەڤیزیۆنیدا
لەساڵی  2013لەالیەن بەرێوبەرەێتی هونەری سینەما سلێمانی خەالتی
رێزلێنانی پی دەبەخشرێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە869 :

سلێمان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082808514072393
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە870 :

سلێمان گولی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909100916052014
خاوەنی  6بەرهەمە ،ساڵی  1999یەکەم بەرهەمی باڵوکردووەتەوە.
زۆرتر بە گۆرانیی (ئەز دێ گریم) ناسراوە .بەشداریی گەلێک کۆنسێرت و
ئاهەنگی کوردستانی کردووە.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە871 :

سمایل خان فەڕوخی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118052851118901
سمایل خان لە ساڵی  )1900(1278لە ساینقەاڵ لە دایک بوه .ناوی
دایکی سەکینە خانم بوە کە دەبێتە خوشکی سەردار حەمە حسێن خان
و کچی سەردار عەزیز خان .ناوی باوکی عزت اللە خان ملقب بە ئەمیر
تومان میر پێنج لە خانەکانی ناوچەی سایەنقەاڵیە .عزت اللە خان کوڕی
فەڕوخ خانی مەنسوورالممالک بوە کە دوای دامەزرانی خزمایەتی لەگەڵ
بنەماڵەی سەردار لە ناوچەی بۆکان لە گوندی قەرەگوێز نیشتەجێ دەبێ
و لە محالی گەورک ئاغایەتی دەکەن .دوای ماوەیەکی دوور و درێژ
بنەماڵەی عزت اللە خان لەسەر رووداوێکی ناخۆش لە الیەن حاجی بابە
شێخەوە لە قەرەگوێزهەڵدەقه ندرێن و بەرەو ساینقەاڵ دەچنەوە.
لێکۆڵینەوە لەسەر ژیانی بنەماڵەی سمایل خان و ژیانی پێویستی بە
هەول و تێکۆشانی پسپۆڕی مێژوویی هەیە و لە توانای من دا نییە .بەاڵم
بە کورتی دەتوانم لەسەر ژیانی سیاسی و هونەری سمایل خان
زانیارییەکی کورت بخەمە بەرچاوی خوێنەر.
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هونەری وێنەگری لە ساڵه کانی زووەوە لە رۆژانی منداڵیی سمایل خان
و کاتێ دێتە ناو بنەماڵەی باپیری واتە فەڕوخ خانی مەنسوورالممالیک،
دەستپێدەکا .فەڕوخ خانی مەنسوورالممالیک لە سەفەرێکی دا بۆ
رووسیە لەگەڵ کابرایەک بەناوی ئارتان ئاشنا دەبێ .ئارتان
هونەرمەندێکی بواری نەققاشی و وێنەگری بوە و هەر لەو بوارانەشدا
ئیشی کردوە .فەڕوخ خان لە کاتی گەڕانەوەیدا بۆ کوردستان ئارتان
لەگەڵ خۆی دێنێ و هەر لە ئارتانەوە خۆی و عیزەت الە خان فێری
هونەری وێنەگری دەبن .وێنەگری لەناو بنەماڵەکەدا وەکوو هونەرێک
درێژەی پێ دەدرێت و وردە وردە سمایل خانیش فێری ئەو هونەرە دەبێت
و هەتا ئەو کاتەی یەکەم دووکانی خۆی لە شاری مەهاباد دەکاتەوه .ئەو
هونەرە هیچ چەشنە بەرهەمێکی ماڵی بۆ ئەو نەبووە.
سمایل خان بە پێی زانیاری نووسین و خوێندنەوەیەکی کە دەیبێت لە
ئیدارەی ماڵییەی مەهاباد دەست بەکار دەکات .لە فەڕوخ خانەوە فێری
زمانی رووسی دەبێت .بە هۆی خۆشەویستیەکی کە بە خوێندنەوە
دەیبێ کتێبی "کلیلە و دەمەنه" و "شاهنامە" دەخوێنێتەوە .زانیاریەکی
بەرچاوی لە بواری شیعر و ئەدەب دا بوە و خۆش نووسێکی زۆر ماهیر
بوە .هەر ئەو زانیاریانە دەبنە هۆی ئەوە کە ئەرکی کڕینەوەی شاری
بۆکان لە کابرایەکی تەورێزی لە الیەن ئاغاکانی بۆکانەوە بە ئەستۆ بگرێت
و رۆڵێکی بەرچاوی لەو مامه لەیەدا هەبێت .سمایل خان دوای هاتنە دەر
لە ئیدارەی ماڵییەی مەهاباد یەکەم دووکانی خۆی هەر لەو شارە
دەکاتەوە.
بەدوای دامەزراندنی حیزبی دیموکڕاتی کوردستانی ئێران دەچێتە ناو ئەو
حیزبەوە و لە سەردەمی کۆماری مەهاباد دەبێتە فەرماندەری هێزی
حیزب لە سایەنقەاڵ .پێش تێکچوونی کومار لە حیزب دێتە دەرێ و دەچێت
بۆ تەورێز و لە سەردەمی کۆماری ئازەربایجاندا هەر لەوێ دووکانێکی
وێنەگری دەکاتەوە .دوای تێکچوونی کۆماری ئازەربایجان لە تەورێز
دەگیرێت و دەخرێتە زیندان .دوای ماوەیەک لە زیندانی تەورێزەوە
دەگوێزرێتەوە بۆ زیندانی ورمێ .دوای ئازاد بوونی لە زیندانی ورمێ هەر
لەو شارە دووکان دادەنیت.
لەسەر داوای خزم و کەس سمایل خان لە ورمێوە دێتەوە بۆ کوردستان و
لە شاری سەقز نیشتەجێ دەبێت و لەوێشەوە دەگەرێتەوە بۆ بۆکان و
دوای ماوەیەک بۆ تاران کۆچ ەکا و هاوکات لە تاران دوو دووکانی
وێنەگەری دەبێت .دوای مانەوەی چەند ساڵێک لە تاران وردە وردە پیری
روی تێ دەکا و دەگەڕێتەوە بۆ بۆکان .دوای چەندجار دووکان دانان لە
بۆکان بۆئاخرین جار لە ناو بۆتکە ی ئاسنی دا هەتا ئاخرین رۆژەکانی
تەمەنی وێنەگری دەکات.
هەروەک پێشتریش باسم کرد ،لێکۆڵینەوە لەسەر ژیانی سمایل خان
کارێکی زۆر چەتوونە و رەنگە بە زانیاری وەرگرتن لەگەڵ ئەوکەسانەی
لەنزیکەوە شارەزای ژیانی ئەو بوون بتوانرێ بەشێکی بچووک لە ژیانی
هونەری – سیاسی ئەو خۆشەویستە روون بکرێتەوە .ئەوە کورتەیەک بوو
لە ژیانی پڕ لە هات و چۆی هونەرمەندێکی کورد کە لەسەر چەند
رووداوەی گرینگ لە ژیانی دا پێویست بە پێداچوونەوەیەکی ناوەڕۆکی
هەیە وەک:
دابڕانی بنەماڵەکەی لە قەرەگوێزچونیەتی کاری وێنەگەری لە ساڵەکانی گەنجی ئەو هونەرمەندە کە بۆزاهیرکردنی وێنەکان لە تیشکی خۆر کەڵکیان وەردەگرت.
مامەلەی شاری بۆکان له کابرای تەورێزی و ئاغاکانی بۆکان-چۆنیەتی گیران و زیندانی کرانی لە زیندانەکانی تەورێز و ورمێ
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لەناو چوونی ئاڕشیڤەکەی لە تەورێزدووکانەکانی تاران وبۆتکە ئاسنەکەی بۆکان کە جار جار لەبیری دەچووقفڵی بکا ...و زۆر شتی کەش.
سمایل خان هەرچەند لە بنەماڵەیەکی گەورە و ناسراو هەڵکەوتبوو،
بەاڵم لە دوای هاتنەدەر لە زیندانی ورمێ ،قەت نەیتوانی ژیانێکی خۆش
و ئارام و سەربەست بە خۆیەوە ببینێت .لە ساڵەکانی ئاخری تەمەنیدا
دڵی تەنیا بەو بۆتکە ئاسنەی لە بۆکان وێنەی تێدا دەگرت خۆش بوو و لە
پەنا ئەویشدا خۆی بە خوێندنەوەی کتێب سەرقاڵ کردبوو .لە ساڵی
 )1975( 1353لە تەمەنی  75ساڵیدا ولە کرێ نشینی و لە ماڵی
"سەیزاده" لە بۆکان کۆچی دوایی کرد.
ئەوەیکە سمایل خان وێنەگری سەرەکی سەردەمی کۆماری مەهاباد بوە
هیچ شکی تێدا نییە .هەرچەند ئەوکات راگرتن و ئاڕشیڤ کردنی
رووداوەکان باو نەبوو ،بەاڵم سمایل خان ئاڕشیڤی خۆی هەبوو .بەداخەوە
کاتی گرتنی لە شاری تەورێز بە شێوەیەکی زۆر مەرموز و سەیر
ئارشیوەکەی سەری تێدادەچێت .ئەو فیلمانەی کە بەدوای ئەو
کارەساتەدا کۆی کردبوونەوە ،بە هۆی کیژێک بە ناوی خەجیج (رۆحی
شاد بێ) کە کارداری ماڵی سمایل خان بوە ،دەسووتێت .ئێوارەیەک کە
خەجیج خەریکی گەشاندنەوەی رەژی دەبێ ،پڕیشکەیەکی ئاگری
رەژیەکە دەپەڕێتە سەر سیپێکی چایی کە فیلمەکانی تێدابوە و هەموو
فیلمەکان و ماڵەکەش لە گەلیدا دەسووتێت.
نووسینی م .فەڕوخی
سەرچاوە :ماڵپەری بۆکان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری پەڕتووک:

🔎لێکۆڵینەوە

جۆری دۆکومێنت:

⊷وەرگێڕدراو

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
رۆژهەاڵتی کوردستان
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە872 :

سمایلی ماملێ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201444504815

534

ساڵی  1963لە مەهاباد لە رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە ،برازای
گۆرانیبێژی ناسراوی کورد محەمەد ماملێ یە ،دەسپێکی چوونە ناو دنیای
هونەری لە رێگەی چاالکی قوتابخانەوە بووە ،ئەویش گۆرانی گووتن بوو
لە یەکێک لە بەرهەمە شانۆییەکان ،بۆ ماوەیەک بۆتە پێشمەرگەو دواتر
روو لە واڵتی فەرەنسا کردووە ،ئێستا لەگەڵ خێزانەکەی لە واڵتی سوید
ژیان بەسەر دەبات.
سەرچاوە :ئارام شێرکۆ  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەی دێرین
✍نووسەر & لێکۆڵەر
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە873 :

سمکۆ باران
http://www.kurdipedia.org/?q=200911072140262511
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە874 :

سمکۆ تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2015063014021185675
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد

بابەتی ژمارە875 :

سمکۆ عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111700015873743
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە876 :

سمکۆ ناکام
http://www.kurdipedia.org/?q=201009020926489308
نووسەر و ئەکتەر ،نێوبراو نووسەری شانۆیی چەخماخەیە کە لە ساڵی
 1970لە سلێمانی نماییش کرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە877 :

سنوور ئاالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102909232888133
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە878 :

سهیال حاجی عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101215470510025
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە879 :

سوارە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241324024882
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گۆرانیبێژە ،سااڵنی هەشتاکان لە رێکخستنەکانی پاسۆکدا کاری کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە880 :

سوحبەتوڵاڵ خودایاری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009111322399472
لە ماوەی زیاتر لە  30ساڵ کار و چاالکی هونەریی خۆیدا چەندین
بەرهەمی بەپێز و هەرمانی لە بوارەکانی نووسین ،بەرهەمهێنان و
دەرهێنانی دراما ،فیلمی سینەمایی ،فیلمی دۆکیومێنتی ،فیلمی
تەلەفیزیۆنی ،زنجیرەدراما و شانۆگەری تەلەفیزیۆنی لە ناوەندی رادیۆ و
تەلەفیزیۆنی کرماشان هێنابووە بەرهەم.
هەندێک لە کار و بەرهەمەکانی بریتین لە :فیلمی تەلەفیزیۆنی
"سیمەرە ،رووباری بێ گەڕانەوە"" ،بەفرەکانی شاهۆ"" ،لێوارەکانی
کەنداوی فارس"" ،منداڵە شوانەکان"" ،ئەفسانەی عەجیب و غەریب"،
"خوێنی ئاشتی"" ،پشت بەستن بە با"" ،دایکی واڵت"" ،رووناکی
یەقین"" ،وەک پەری"" ،بێ ریا"" ،گۆرانی با" و هەروەها زنجیرە دراما
تەلەفیزیۆنییەکانی "باوک و دایک" و "بۆنی کراسی یوسف" و "سەلمان
فارسی" کە دوایین بەرهەمی ئەو خوالێخۆشبووە بوو.
سینەماکار لە بواری هونەری سینەما وانەی خوێندبوو ،کارنامەیەکی پر لە
شانازی بۆ ناوەندی رادیۆ و تەلەفیزیۆنی کرماشان بەدیهێنابوو ،لە زۆربەی
فیستیڤاڵەکانی ناوخۆی واڵتی ئێران و نێونەتەوەییدا چەندین خەاڵتی
گرینگی بۆ ناوەندی کرماشان بەدەستهێنا.
ئەو دەرهێنەرە بە فیلمە دۆکیومێنتییەکانی "لە رێگای سیمەرەدا" و
"بەفرەکانی شاهۆ" لە چەندین فیستیڤاڵی نێونەتەوەییدا خەاڵت کرا .لە
ماوەی سااڵنی کاری هونەریی خۆیدا مامۆستای زۆربەی هونەرمەندانی
بواری سینەما و شانۆی ناوچەی کرماشان بوو ،لەوانە کوروش
سولەیمانی ئەکتەری ناوداری کرماشانی کە لە بەرهەمەکانی ئەو
هونەرمەندەدا وەکوو ئەکتەر دەوری دەگێڕا و ئێستا یەکێکە لە باشترین و
چاالکترین ئەکتەرەکانی بواری شانۆ و سینەمای ئێران.
لە دوایین مانگی زستانی ساڵی پار ناوەندی رادیۆ و تەلەفیزیۆنی
کرماشان لە رێوڕەسمێکدا لە زەحمەتەکان و ماندووبون و هەوڵەکانی
چەندین ساڵەی کۆچکردوو بۆ بەرهەمهێنانی بەرهەم گەلی جۆراوجۆری
هونەری بە شێوەی تایبەت رێزی گرت.
"سوحبەتوڵاڵ خودایاری" ماوەیەکی زۆر بوو کە بە دەست نەخۆشییەوە
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دەینااڵند و لەو دواییانەدا کە لە ماڵێ بوو ،جەستەی یەکجار کز و الواز
ببوو ،لە تەمەنی  57ساڵیدا بە هۆی نەخۆشی دڵ لە نەخۆشخانەی
ئیمام رەزا لە شاری کرماشان کۆچی دوایی کرد و لە باغی فیردەوسی
شاری کرماشان بە خاک سپێردرا.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە881 :

سورێن بەکر عەبدە  -دیجەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102009572310174
راپەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
راگەیاندکار
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە882 :

سورەییا بەهەشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903121125341642
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سورەییا بەهەشتی لەساڵی  1943لەشاری کرماشان لەدایکبووەو دوای
ئەوەی لەگەڵ خێزانەکەی چوونەتە تاران و لەوێ نیشتەجێبوونە،
لەقۆناخی ناوەندی درێژەی بەخوێندن داوەو هەر لەو تەمەنەش دەستی
بە ئەکتەری کردووە .سورەییا یەکەمجار بە بەشداریکردن لە فیلمی
(خوشگل خوشگال) هاتە نێو بواری سینەما ،کە دەرهێنەرو ئەکتەری
بەنێوبانگی ئێرانی محەمەد عەلی فەردین لەساڵی  1965دروستیکرد .
سورەییا تائێستا بەشداری لە 44فیلمی سینەمایی کردووە کە لەسااڵنی
 1965تا  1972بەرهەمهێنراون .بە نێوبانگترین فیلم کە سورەیا بەشداری
تێدا کردووە ،فیلمی (حسن کچل  -حەسەن کەچەڵ)بوو ،کە رۆڵی
سەرەکی ئەکتەری ژنی فیلمەکەی گێڕاوە .کە تائێستاش بەیەکێک لە
فیلمە سەرکەوتووەکانی سەردەمی شا دەژمێردرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە883 :

سوعاد سەتار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140422205813100446
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد

بابەتی ژمارە884 :

سومەیە ئەسەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052614240676498
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لە دایکبووی سالی  1984ە و لە ساڵی  2010تا  2012چەند
پێشەنگایەکی لە هەرێمی کوردستان کردووەتەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-05-26 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە885 :

سونیا بێتووشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062519455678262
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە886 :

سوهام حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030110430180582
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە887 :

سوهەیال حاجی عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201007221604164537
لە ساڵی  1986لە گوندی مێرۆز لە دایک بووە ،وەک ئەکتەر تا ئێستا لە
دوو کورتە فیلم بەژداریی کردووە بۆ ڤیستیڤال ،یەکەم فیلم بەناوی (بارا
بارانا خانا) دووەم بەناوی (جگەر خوێن) ،لە چەند شانۆیەکیشدا رۆڵی
هەبووەو ئێستاش لە ناوەندی چاالکی و پێگەیاندنی الوانی سۆران
کاردەکات.
سەرچاوە :ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە888 :

سوهەیلە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061409092270103
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە889 :

سڵێمان شاکر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005211414304293
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە890 :

سڵێمان قەرەچووغی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001022323133057
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە891 :

سڵێمان گەاڵڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402165603120757
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە892 :

سڵێمان مەحموودی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140511222953100542
سڵێمان مەحموودی
لە زمانی خۆیەوە
سلێمان مه حموودی له دایکبووی ساڵی  ،1974سه قز لە رۆژهەاڵت
کوردستان .ده سپێکی وێنه گرتنی به شێوازی ئاماتۆر له کرماشان بووه
که هاوکات بووه لەگەڵ ئه وەی مامۆستای قوتابخانه بووه و هەروەها
سەردانی خولەکانی ڕاهێنانی هونەری "وێنه گرتن"ی کردووه و هه تا 3
ساڵ به شێوازی ئه زموونگەرانه کاری کردووه .هه تاوەکو له ساڵی
1997دا له تاقیکردنەوەی سەرتاسەری "زانکۆی هونه ر" له تاران ،به
پلەی نایاب له بواری "وێنه گرتن" سەرکەوتنی به دەستهێناوه که لەو
ساڵەدا له سەرتاسەری ئێراندا به تەنێ  14که س وەک خوێندکاری
وێنەگرتن له زانکۆی هونەر لە تاران وەرگیراون.
له پاش وەرگرتنی بەڵگەنامەی بەکالۆریۆس گه ڕاوەتەوه بۆ سەقز و له
ساڵی 2001دا بواری ره خساندوه له دواناوه ندی دا وانه ی "وینه گرتن"
به خوێندکاران بگوترێت و به ڵگه نامه ی دیپلۆما بدرێت به ده رچوانی
پۆلی شه شی ئاماده یی.هاوکات هه ر له وساڵه دا()2001له تاقیکردنه
وه ی "ماستێر"ی وێنه گرتندا به وه رگرتنی پله ی7ی هه موو ئێران سه
رکه وتنی به ده س هێناوه و پاش2ساڵ به ڵگه نامه ی ماستێری وه
رگرتوه و هه ر له وساڵه دا پێشنیار و بانگهێژت کردنی سلێمان مه
حموودی له الیه ن "زانکۆی هونه ر"ی ته ورێز کراوه بۆ ئه وه ی وانه ی
وێنه گرتن بڵێته وه که ئه وه ش بوو به هۆی بانگهێشت کردنی سلێمان
مه حموودی له الیه نی زانکۆکانی دیکه ی ته ورێزه وه که وه کوو
مامۆستا وانه به خوێندکاران بڵێته وه ...له ئاکامدا له زانکۆی "نبی
اکرم/ته ورێز" وه ک بۆردی زانستی دامه زراوه و هه تا ئێستاش ئه
ندامی بۆردی زانستی ئه م زانکۆیه .
ده سکه وت و خه اڵته ناونه ته وه ییه کان-1 :خه اڵتی "قردێله ی شین"
ی فێدێراسیۆنی ناونه ته وه یی وێنه گری هونه ری و" دیپلۆمای شانازی
" تایبه تی ده سته ی هه ڵسه نگاندنی داوه ران /جیۆڤانی
کریسپی 2004ئیتالیا
2خه اڵتی )GRAND AWARDخه اڵتی گه وره ی دووسااڵنه ی وێنه یمرۆڤناسین/چین 3 2006
فاینالیستی فێستیڤالی وێنه ی  SONYفه ڕه نسا2009 4براوه ی دوو خه اڵت له فێستیڤالی دووسااڵنه ی چین (HUMANITY)2011و خه اڵتی تایبه تی ده سته ی هه ڵسه نگاندنی
DOCUMENTAR 5براوه ی خه اڵتی سه ت وێنه گری نایابی"وێنه گریسرووشت" له فه ستیڤالێ وێنه ی ئۆسترالیا2012
سلێمان مه حموودی زیاتر له بواری پرۆژه به ڵگه نامه ییه کان و بواری هه
واڵه کاندا خه ریکی ئه زموونگه ری یه له وانه ش ئه مانه ن: -
کۆمه ڵه وێنه ی تایبه ت به نه ریتی "ژن به ژن" له کورده واریدا
ده روێشه کانی ته ریقه تی "شێخ عه بدولقادر گه یالنی "هه ورامان–سه یده کانی گوندی "پارسانیان"/ده ڤه ری هه وشار(ڕۆژهه اڵتی
کوردستان
 )گوڕوو گرتووه کانی گوندی "بسڕێ"/ده ڤه ری موکریان(ڕۆژهه اڵتیکوردستان– )
ژنانی ئه نفال "گه رمیان"  /باشووری کوردستان
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گۆالوی "ورمێ" و هۆکاره ژینگه ییه کانی وشکبوونی–ئامه د و حه سن کێڤ /باکووری کوردستان–
بیناسازی که ندووان/ته ورێز
چین و گه لناسینتایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە893 :

سۆران ئیبراهیم خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=20081214153157660
لە زمانی خۆیەوە:
لەدایکبوی ساڵی  1975/12/20لەگەرەکی سەرکارێزی سلێمانی چاوم
بە دنیا هەڵهێناوە .
من لەخێزانێکی هونەرمەند لەدایکبوم و هاندەری سەرەکیشم بۆ کاری
هونەری باوکم بووە،نەک هەر هاندەری من بووە ،بەڵکو هاندەری هەموو
خوشک و براکانم بوە.
من تا پۆلی 5م لەپەیمانگای هونەرە جوانەکان ،مۆسیقام خوێند ،هەڵبەت
تەواوم نەکرد لەبەر ئەوەی سەفەرم کردو چومە دەرەوەی واڵت .ماوەی دە
ساڵە لەواڵتی هوڵەندا نیشتەجێم و ماوەی ساڵێکە هاتومەتەوە بۆ
کوردستان .کاتێ کە لە پەیمانگا بووم بەشداری زۆربەی ئەو
ڤیستیڤااڵنەی وا سااڵنە لەپەیمانگا یان دەکرا وەک ژەنیارو هەروەها
گۆرانی و سرودیشم وتووە .دواتر کەچومە دەرەوەی واڵت بۆ ماوەی (-4
 )5ساڵ لە میدیا  T.Vوەک ژەنیار بەشداریم کردوە .هەروەهاش
بەرنامەیەکم پێشکەش دەکرد بەناوی (سەرچاوان) کە گۆرانی داواکراو
بوو .لەزۆربەی ئاهەنگەکاندا لەواڵتی ئەڵمانیا ،هۆڵەندا ،بەلجیکا و ....وەک
ژەنیار بەشداریم کردوە.
یەک بەرهەمم هەیە بەناوی (زەردە خەنە) کەکلیپیشم بۆ کردوە ئاوازو
تێکستەکەی هی خۆمەو مۆسیقای هێمنی عاسف درامسە ناسراو بە
هێمن دەریا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە894 :

سۆران ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014112721542578083
سۆران ئیسماعیل کە لە ریزبەندی 78دایە ،لەالیەن گۆڤارەکەوە وەک
یەکێک لە  100کەسی هەرە بەهێزی واڵت ناسراوە کە ئەوانە بەبێ
دەنگدان و بێ بوونی پشتیوانی لەالیەن پارتێکی سیاسی بوونەتە
خاوەنی ئەو پێگەیە .
سۆان ئیسماعیل ،یەکێکە لە کەسایەتییە دیارەکانی سوید لە بواری
کۆمیدیا ،جگە لە بەرنامەیەکی رادیۆیی ،گۆشەنووسی رۆژنامەی
(سیدسڤینسکا)یە ،هاوکات چاالکیی بەردەوامی لە پەیجی تایبەتی
خۆیدا هەیە.
سۆران خەڵکی باشووری کوردستانە .لە پێشڕەوانی بزووتنەوەی دژە
رەگەزپەرستییە لە سوێد ،ناوی ئەو لەم لیستەدا دەیان جاری دیکە
دانراوەتەوە.
ئەو زنجیرە کارەی لە سوید بۆ دژایەتی رەگەزپەرستی دەیکات و هەروەها
دوای هێرشی دوو ئەندامی پەرلەمانی پێشووی پارتی سڤیریە دیموکرات
(سویدییە دیموکراتەکان) بۆ سەر سۆران ئیسماعیل کە هەردووکیان
تووشی لێپرسینەوەی توند بوون و لە کارەکانیان راگیران ،زیاتر سۆرانی
لەالی سوێدییەکان خۆشەویست کرد.
لە لێدوانی پێشووتریدا بۆ (رووداو) ،سۆران گوتبووی "من خزمەتی
مرۆڤایەتی دەکەم" .هەروەها گوتیشی "من تەنیا کارێکی مرۆڤانەم
جێبەجێ کردووە ،ئەویش بەرەنگاربوونەوەی رەگەزپەرستییە ".
کوردی سوێد شوێندەستیان لەو واڵتەدا دیارە ،ئێستا  6کورد کە
واڵتینامەی سوێدیان هەیە ئەندامی پەرلەمانن کە هەندێکیان بۆ دوو
خولە هەڵدەبژێردرێنەوە ،هەروەها کچێکی کورد بەڕێوەبەری تەلەفزیۆنێکی
دەوڵەتە .جگە لەوەش چەندین سیاسەتمەداری کورد لە نێو پارتەکانی
سوێد کار دەکەن .هەروەها دارین کە یەکێک لە گۆرانیبێژە بەناوبانگەکانی
سوید ،کوردە.
گۆڤاری فۆکۆس لەبارەی سۆران ئیسماعیلەوە دەڵێت "سۆران لە
سیاسەتڤانان زیاتر سیاسەت دەکات" .گوتووشیەتی "ئەو زیاتر لە
 200،000الیەنگری هەیە ،لە رووی پراکتیکیشەوە زیاتر لە وەزیرێک
دەستی دەڕوات".
لە گوتارێکیدا کە پێشتر سۆران لە رۆژنامەی سڤینسکا داگبالدیت باڵوی
کردەوە ،بە توندی رەخنە لە فراوانبوونی هزری رەگەزپەرستی دەگرێت و
دەڵێت "ئەو دەربڕینانەی دژ بە منداڵە بیانییەک دەکرێت لەبەر ئەوەی
چاوی شین و پرچی زەرد نییە ،هیوادارم تەنیا دەربڕینی کەسێکی
نەخۆش بێت ،نەک کۆمەڵگە و جیهانێکی نەخۆش".
ئەم گوتارەی دەنگدانەوەیەکی زۆر و رەنگدانەوەیەکی زۆری لەسەر
خوێنەران و توێژی رۆشنبیرانی ئەو واڵتە هەبوو .الیەنگرانی پارتی
رەگەزپەرستی ئەو واڵتەی تووڕە کرد.
سۆران ئیسماعیل کە بۆ ئەمساڵیش وەک یەکێک لە  100کەسایەتییە
دیارەکەی سوید ناسێنرا ،یەکێکە لە دەیان گەنجی کوردی ئەو واڵتە کە
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کاریگەرییان لەسەر کەلتوور و سیاسەتی ئەو واڵتە هەبووە .لەپاڵ ئەم،
ئەرکان ئەسعەد بۆ سێَجار وەک باشترین نووسەری سوید و ئۆز نۆژەن و
فادیمە خەزەر وەک باشترین مێدیاکار چەندینجار خەاڵتی یەکەمیان
بەدەستهێناوە و لە لیستی کەسایەتییە ناسراوەکانی سوێددا بوون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو 2014-11-27 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە895 :

سۆران ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021191428
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە896 :

سۆران ئەکرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810231770151
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە897 :

سۆران حەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120521121012384
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە898 :

سۆران سائیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711584064760
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە899 :

سۆران سابیر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810160954125115
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لەساڵی  1972لە شاری سلێمانی لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە900 :

سۆران سەفیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109154242172
لەشاری کۆیێ لەدایک بووە ،هەر لەشاری کۆیێش قۆناخی سەرەتایی
تەواو کردووە ،لەساڵی  1994لەپەیمانگای هونەرەجوانەکان بەشی
میۆزیک لەشاری هەولێر وەرگیراوە ،لەساڵی  1995کوردستانی
بەجێهیشتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە901 :

سۆران محێدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509314173891
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە902 :

سۆران مەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121210342163228
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە903 :

سۆران نەقشبەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110512522712
وێنەگر سۆران نەقشبەندی ساڵی  1978لە شاری سلێمانی لەدایک
بووە .دیپلۆمی بااڵی نێرسی لەپەیمانگای سلێمانی وەرگرتووە ،بەو
هۆیەی کە هۆگری زۆری بە فۆتۆگرافی بوو ،ساڵی  2003دەستی
بەکاری وێنەگری کردووە ،ساڵی  2006بوو بەئەندامی تۆڕی Photo.net
هەر لەم ساڵەوە بەشێوەیەکی پرۆفێشناڵ کاری وێنەگری فۆتۆگرافیی
درێژەپێداوە .ئەندامی"  ISPOتۆڕی ئازادی نێونەتەوەیی فۆگرافە ئازادەکان"
و "کاپای کەنەدی"یە کە دوو شوێنی ناسراوی وێنەگرانە لە دنیادا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە904 :

سۆران هاشم
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061713213276713
دانیشتووی کۆیەیە ،دوای ئەوەی لە هەولێر بەشداربوو لەتاقیکردنەوەی
هەڵبژاردنی بەرنامەی  Arabs Got Talentتوانی پلەی یەکەم
بەدەستبهێنێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە905 :

سۆزان غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103258100437
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد

بابەتی ژمارە906 :

سۆزان نامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091643212942

551

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە907 :

سۆزە حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103256100434
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد

بابەتی ژمارە908 :

سۆسیکا سمۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030921035568336
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
🇺🇷یەکێتیی سۆڤیەتی پێشوو

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە909 :

سۆالڤ شەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092523182288508
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە910 :

سۆلین جیهاد دڵپاک
http://www.kurdipedia.org/?q=2012092418310973280
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە911 :

سۆما عەزیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030614082934010
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە912 :

سۆنیا ئاوات
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102711141810528
لە ساڵی  1994لە شاری سلێمانی لەدایک بووە و ئێستاش خوێندکاری
قۆناغی سێیەمی بەشی شانۆیە لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی
سلێمانی و ئەندامی گروپی سەمای بالیەیە لە سلێمانی سۆنیا لە
هەردوو بواری هونەری شانۆ و سەمای بالیەدا بە شێوەیەکی
سەرکەوتوانە کار دەکات.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە913 :

سۆنیا بێتوشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081813131472246
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە914 :

سیا سان سارەڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=201110091740236225
9
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە915 :

سیار زێباری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112322521773851
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە916 :

سیاوەش نازری
http://www.kurdipedia.org/?q=201001311453343348
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە917 :
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سیبەل جان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112114244610802
ئەکتەرە ،بەپێی هەندێک سەرچاوەی تورکی ،ناوبراو لە دایکەوە بولگارییە.
بەاڵم سەرچاوە کوردییەکان باس لەوە دەکەن کە لە هەردوو سەرەوە
کوردە .نێوبراو رۆڵی سەرەکیی هەبوو لە درامای بێریڤاندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە918 :

سیروان جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211264092907
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە919 :

سیروان جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=20081210145951601
سیروان جەمال خەلفە فەرەجی کەبابچی ،ناسراوە بە سیروانی
کەشکۆڵ ،ساڵی  1957لەدایکبووە.
ماوەی چەند ساڵێک لە بەرنامەی کەشکۆڵی تەلەڤزیۆنی گەلی
کوردستاندا کاریکردووە و خۆیشی تا لە کوردستان بووە بەرنامەکەیی
ئامادەکردووە.
لە ساڵی 1996ەوە لە هۆڵندا دەژی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە920 :

سیروان شاکیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102309545710195
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە921 :

سیروان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012009140375012
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە922 :

سیریل
http://www.kurdipedia.org/?q=201007271717014571
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە923 :

سیزیار جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011123014402663587
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە924 :

سیما سەباح
http://www.kurdipedia.org/?q=20140410133725100385
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە925 :

سینا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150417103807120913
سینا محەمەد لەساڵی  1988لە شارۆچکەی سەید سادق هاتۆتە
دونیاوەو پاشان لە شاری سلێمانی دەستی کردوە بە خوێندن .لەساڵی
 2013برۆوانامی بەکالۆریۆسی بەدەست هێنا لە کۆلیچژی کارگێڕی و
ئابوری بەشی دارای و بانک.لەسەرەتاکانی سالی  2006شدا بە
درستکردنی گروپێکی هونەری لەگەڵ چەند هاوڕێیەکیدا دەستی بەکاری
نواندنو نوسینی شانۆ و کاری دۆبالژ و وێنەگرتن کردوە و تا وردەوردە لە
بواری فیلم سازیدا وەک الوێک لەشاری سلێمانیدا دەرکەوت.
لەبەر نەبوونی کۆلێژی سینەمای لە کوردستان سینا محەمەد بۆ
گەشەدان بە بواری سینەما و فیلم سازی بەشداری چەندین خولی فێر
بوون و کاری خۆبەخشی لەگەڵ دەرهێنەرە بەناوبانگە کانی واڵتی ئێران
دەکات و وەک یاریدە دەرلەگەڵ چەند ستافێکی فیلم سازی لە چەندین
کاردا بەشداری دەکات.
وەهەروەها لە ساڵی  2008سینا دەست بەکاری ڕیکالمم دەکات لە
کۆمپینیای هاما و تا ئێستا وەک نوسەر و دەرهێنەر بەشێوەیەکی
بەردەوام و بێ دابڕان لەو بوارەدا کاردەکات کە کاری دەرهێنانی بۆ زیاتر لە
 30ریکالمی بازرگانی ئەنجام داوە.
سینا لە ساڵی  2009یەکەمین کورتەفیلمی سینەمای خۆی بەناوی
(بەرەو مانگ) بەرهەم هێنا کە ئەم کورتە فیلمە بەشداری چەندین
ڤیستڤاڵی ناوخۆی کرد .وەلە پاش ئەم کارە سینا کورتەفیلمی (ئاوازێکی
غەگین) ی بەرهەم هێنا و دواتریش کورتەفیلمی (گوڵفرۆش) هەروەها
فیلمی بەڵگەنامەی (منااڵنی سوریا)ی بەرهەمهێنا کە لەالیەن کەناڵی
بەناوبانگی(  (BBCیەوە بڕوانامەی ڕێزلێنانی وەک دەرهێنەرێکی الو پێ
بەخشرا.
سینا محەمەد لە ساڵی  2012دا و لە دواین کاری فیلم سازیدا
کورتەفیلمی (دیاری) ی بەرهەم هێنا کە لەسەر ئاستی  140واڵتی
دونیا لە فیشتفاڵی ئاشتی لە و اڵتی تورکیا وەک باشترین کورتەفیلم
هەڵبژردراو و خەاڵتی باشترین کورتەفیلم و ەرهێنەری پێبەخشرا و
رۆۆژنامە گەورەکانی واڵتی تورکیا.
فیلمەکە بوویە جیگاری باسی ِ
ناوی هەندێک لە بەرهەمە هونەریەکانی سینا محەمەد:
1ـشانۆی (تابلۆ)
2.کورتەفیلمی (بەرەو مانگ)
3.کورتەفیلمی (ئاوازێکی خەمگین)
4.فیلمی بەڵگە نامەی (منااڵنی سوریا)
5.کورتە فیلمی (گوڵفرۆش)
6.کورتەفیلمی (کۆتا نامە)
7.کورتەفیلمی ( 25ساڵیم)
8.فیلمی بەڵگەنامەی (چیرۆکی خەلیل)
9.فیلمی بەڵگە نامەی (ئامەی جۆاڵ)
10.کورتە فیلی (دیاری)
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•Sina.dpc88@yahoo.com
•FB @ sina muhammada
•Insta @ sinamuhammad
•Twitter @ sina_ahamad
•Mob : 07701211219
سەرچاوە: http://cinama.org/
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
سینەماکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە926 :

سیڤان عەباس ژاژڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020421123675584
ساڵی  ١٩٨٧لە گەڕەکی مامۆستایانی شاری سلێمانی لەدایکبووە،
قوتابی قۆناغی پێنجەمی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانییە
بەشی میوزیک ئامێری عود دەژەنێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە927 :

سیڤەر کاکەجوان
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210215016118256
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سالێ  1995لە چوارقورنە لە دایکبووە.
سالێ  2002نیشتەجێی رانیە.
سالێ  2006لە رێگەیە (کازیوەی منااڵن) ی رانیەوە ئاشنای جیهانی
شانۆو فلیم بووە.
پایزی  2006بەژداری یەکەم کورتە فلیمی کردووە.
ساڵی  2008بەژداری کردوە لە کورتە فیلمێک بۆ یادی کارەساتەکەی
1974/4/24ی شاری قەاڵدزێ
ساڵی  2008بەژدار بوە لە فیلمێکێی سینەمایی وەک ئەکتەری الوەکی
لە فیلمی ناسنامەی دۆزەخ.
ساڵی  2013بەژدار ی لە شانۆگەری دەمەوێ فۆڕمم بگۆرم لە دەرهێنانی
کاوە چکۆل لە دیدارێکی شانۆییدا لە یادی جیهانی شانۆ نمایش کرا.
ساڵی  2013کاری کامێرا و دەرهێنانی بۆ کلیپی بمبەخشە ی فڕانک فلۆ
و باب ماریان کردوە.
ساڵی  2014کاری سیناریۆ و دەرهێنان و کامێرای کردوە بۆ یەکەم کورتە
فیلمم کە لە قۆناغی کۆتایدایە.
لە ئێستادە وەک دەرهێنەر لە کۆمپانیای ڕێد فلۆو بۆ بەرهەمهێنانی
هونەری کار دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
ئەنفال ،هەڵەبجە و جینۆساید
جۆری پەڕتووک:
دەرهێنەر
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە928 :

سێوە
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110133234214
لەساڵی 1890دا لەگەڕەکی بەفریقەندی کۆیەلەدایکبووەو لەتەمەنی 73
ساڵیدا لەڕۆژی 1963.12.09دا کۆچی دواییکردووه .
مەقامەکانی سێوەبەدەقەوێژەییەکەیەوه ،لەناو ئاو هەوایەکی سازگاری
کوردەوارین بەپێی قۆناغ و سەردەمی ژیانی خەڵکەکە خوڵقان.
بابەتەکانی هەموویان موڵکی کوردن و بۆ کورد گوتراون و پڕن لەچەمکی
خۆشەویستی ئەڤین و دڵپاکی و جوانی و ئازایەتی و بەرخودان
کەهەموویان بابەتی نەمرن و کورد هەمیشەشانازییان پێوەدەکات.
شاعیری میللی بەیت و بەندەکانی خاڵەسێوەی مەقامزان لەدەربڕینی
رەوانبێژیدا ،بۆ دەرخستنی جێ چاکیی ئافرەتی شۆخ و شەنگی گورج و
گۆڵ و گەردن هەڵکشاوی چاوگەش ،تا ماینی سنوور و کارمامزی مل
بەقەرێتەو قورینگی گەردن بەرزو سەقەر باڵەبان و کەوی واڵتەکەی خۆی
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هەبووبێ بەگیانلەبەری دوورەوواڵت و نەبینراوی وەکو زەرافەو کەنگەر و
تاوس و تووتی نەچوواندووه.
هەتا چۆم و چۆماڵ و رووبار و کۆالوی داوێنی شاخەکانی خۆی هەبووبێ،
بیری بۆ دەریا و دوورگەو کەنداو و کەشتی و نەچووەو تاکو دارو درەخت و
گوڵ و گیاو گوڵی بۆن خۆش و چنار و شەنگەبێ و سێو و نارنج و لێمو و
هەاڵڵەورەیحانی خۆی بووبێ ،دەستی بۆ دارو درەخت و گوڵی بێگانەدرێژ
نەکردووەو هەیکەلی دەقەوێژەییەکانی پێ هەڵنەبەستوون.
هەر چەندە سێوە مەقامزانێکی میرات گری مەقامزانانی کۆیەی سەدەی
نۆزدەم بووه ،کەئەمین ئاغای حەوێزی ناسراو بە"ئەختەر"ی شاعیرو
مەقامشوناس بەردی بناغەی ئەو هونەرەی داناو مەقامەکۆنەکانی پێش
خۆی نوێکردەوەو مەقامزانی وەک "مەربین" و "نەشئەتی رەشید ئاغا"
لەدیوەخانەکەی ئەودابوونەسوارچاکی هونەری مەقامی رەسەنی کوردی
و دوای ئەوانیش "پووتێ" و "حاجی یەگەورە" و "عەبەی چایەچی" و
"حەنیل" بوونەجێگریان و پەرەیان بەهونەری مەقام داو ئینجا
سێوەلەسەردەستی ئەوان فێری هونەری مەقامی رەسەنی کوردی بوو،
بەاڵم دەبێ ئەو راستیەش بڵێین کەسێوەی هونەرمەند کتومت
مەقامەکانی ئەوانی نەجووییەوەبەڵکو پەرەی پێدان و سۆزی خۆی
خستەپاڵ.
جگەلەو  5مەقامەی کەخاڵەسێوەلەساڵی 1952دا لەئێستگەی رادیوی
کوردی بەغدا تۆماری کردن گەلێ مەقامی رەسەنی دیکەشی
بەتۆمارنەکراوی مانەوەلەوانەمەقامی "پاییز"ە کە کەم کەس گوێی لێ
بووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە929 :

سەباح خەیری زەینەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052815561059504
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە930 :

سەباح عەبدوڵرەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261534241423
هونەرمەند لە ساڵی ( )1945لەشاری هەولێر لە دایک بووە ،دەرچووی
پەیمانگای هونەرەجوانەکانی شاری بەغدایە بەشی شانۆ ،تا ئێستا
لەبواری بەرهەم هێنانی دراما و شانۆ وەک ئەکتەرو دەرهێنەر کاری
بەرێوەبەری شانۆیە لەوەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی
کردووە ،ئێستاکە
ِ
هەرێمی کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە931 :

سەباح مەحمود عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141209113116118229
ساڵی  1967لە خانەقین لە دایکبووە.
لەساڵی  1990پەیمانگای هونەرەجوانەکانی بەشی شیوەکاری
تەواوکردوە.
لەساڵی  1993بەشداری چەندین پێشەنگای کردووە خاوەنی دەیان
تابلۆیە لە ئیستاشدا سەرقاڵی کاری هونەرییە لە ووالتی بەریتانیا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە932 :

سەباح مەغدید  -سەباح ئەربیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111053281936
لە شاری هەولێر لەدایکبووە و  10ساڵە لە بەریتانیا نیشتەجێیە و لەسەر
ئاستی جیهانی لە جەزائیر و شاریقە پلەی یەکەمی بەدەستهێناوە و
تەواوی "قورئان"ی کتێبی ئایینی ئیسالم نووسیوەتەوە و بۆ چاپکردن
ئامادەیە ،ماستەری لەبارەی "هونەری السایی" لە زانکۆی وێڵی بەریتانیا
بە پلەی زۆرباش ،پێ بەخشراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە933 :

سەباح نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071216290472011
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە934 :

سەتار چەمەنی گوڵ  -ستار چەمەنی گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912051147252810
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە935 :

سەدرەدین ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20141223223300118455
لەساڵی  1963لە شاری کەرکوک لەدایکبووە.
http://www.sadradeenameen.com/
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:

🔥کەرکوک

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە936 :

سەدرەدین محەمەد ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042110199778
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
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بابەتی ژمارە937 :

سەربەست ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150701051834124672
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە938 :

سەربەست خەسرەو عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051410213964717
لەدایک بووی ساڵی  1963لەشاری سلێمانی ..قۆناغەکانی سەرەتایی و
ناوەندی و دواییش پەیمانگای هونەرەجوانەکانی هەمان شارم خوێندووەو
ساڵی  1981تا  1986بەشی شێوەکاریم تەواو کردووە.
لەهەمان دواساڵی تەواوکردنی پەیمانگا ،تاوەکو ساڵی  1988لەواڵتی
ئێران و ساڵی 88تا ساڵی  1991پەنابەر بووم لەپاکستان .لەساڵی 1991
تاوکو ئێستا  2011پەنابەر و ناسنامەی نەرویجیم هەیەو دانیشتووی
واڵتی نەرویجم .
خێزانەکەم بولغارییەو دوو کوڕم هەیە ،گەورەکەیان گۆران و کوڕی بچوکم
میرۆی ناوە .
بەدرێژایی ژیانی هەندەران ئەم کتێبانەو ئەم پێشانگایانەی خوارەوەم
بەئەنجام گەیاندووە :
من خاوەنی ئەم کتێبانەم:
1مانای هونەر – وەرگێران -لەنوسینی جوانناسی ئیگلیز هەربەرت رید2چەمکەکانی جوانناسی -وەرگێڕان -لەنوسینی فەیلەسوفی ئیتالیبیندیتۆ کرۆسە.
3هەڵبژاردەی بەرهەمەکانی بافلۆف -وەرگێڕان -دووکتێبەو یەکەمیانگەیشتووەبەچاپ ،نوسینی خ.کۆشتۆ یانتز.
4هەستەسەرڕەشەکان -کورتەچیرۆک ،نوسینی خۆم.5پەیامی خواکان بەشی یەکەم ،رۆمان -نوسینی خۆ.6پەیامی خواکان-بەشی دووەم-نووسینی خۆم.7ئازادی لەعیشق پیرۆزترەچیرۆک -نوسینی خۆم.8بەسەرهاتێک لەستۆنگ هەنجس -رۆمان-نوسینی خۆم9-حەوت پێشانگام لەواڵتی نەرویج و یەک لەهۆالند کردۆتەوە.
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10خاوەنی ئەم گەلەرییەم لەئەنتەرنێت :www.welcome.to/sarbast11رۆمانی عیشقی بێواڵت -رۆمان-بەزمانی نەرویجی نوسراوەونەمگەیاندووەبەچاپ.
12خواکان لەمەترسیدان -رۆمان -بەزمانی نەرویجی نوسراوەونەمگەیاندووەبەچاپ.
13مێشێک لەکۆچدا -کورتەچیرۆک -بەزمانی نەرویجی نوسراوەونەمگەیاندووەبەچاپ.
14پەیامی مژدە ..پاشکۆی پەیامی خواکان ،بەڕێوەیەو کاری تیادادەکەم.
15پەیامی مژدەی گەڕانەوەو شکست ،کاری تیادا دەکەم.16کۆی کتێبەکانم گوزارەلەدووناودوون بوون دەکەن ..وەک هونەرمەندلەسوڕی گەشەی خودیدا لەتەوەری ئینسپیراسیۆن و ئێکستاسەدا
گەیشتووم بەڕەچەلەکی خۆم و گیانی باوانی دێرینەڕابەریم دەکەن.
یەکێ لەو کەڵەپیراەپەیامبەرانەی راز دەگرنەنەستم و لەنەستی
گەلەکۆمدا دێتەگفتارو پەیامم پێ دەدات ،نوح پێغەمبەر و حەزرەتی
پیرشالیارەکەبەسرۆش ناوی دەبەم .کۆی نووسینەکانم گەواهی ئەوەن
کەمرۆڤ دەتوانێت لەقواڵیی ناخی خۆیدا دێرینەبین بێت و بگەڕێتەوەسەر
چاوگێکی نەژادی .حەز دەکەم بڵێم کەنوسین و فەرموودەو دروودەکانم
شایەتن بۆ بۆهاتی پەیان .ئەگەر نوسینەکانی من دەمڕاستی ئایینی
کورد نەبن ،مانای وایەئایینەکان گشتیان هەڵەن .چونکەئێمەین و بێ
سنوریی هزرەکەداهێنەری پەیامە .مرۆڤ پەیامبەری بوونەوەرەبەجەوهەر.
کتێبەکانم باسی جەوهەرێکی توانا دەکەن .لەگیانی هونەر و جوانیدا.
دەمەوێ میللەتەکەم هۆشدار بن لەئایین و باوەڕی باوانیان .چونکەباوەڕ
دەمانباتەسەر رێی راست .خواش بەشێکەلەئێمە ،کاتێ کەهەست
دەکەین ئێمەبەشێکین لەو .
بۆ پەیوەندی ،لەفەیسبوک بەناوی  Sarbast Khosrow Arifدەتوانی
ببیتەهاوڕێم ..پاشان بەنامەو پۆستی ئەلەکترۆنی دەتوانن پەیوەندیم
پێوەبکەن ..ژمارەی تەلەفۆن و مۆبایلم لەژێرەوەدا بڕوانە.
سەربەست خەسرەو عارف
03/09/2011
ناونیشان و ژمارەی تەلەفۆن و ئی مەیل:
Sarbasr Khosrow Arif
Mad’s vein 2 A
3179 Åsgårdstrand Norway
Tlf- home: 0047- 33048041 - Mobile: 0047-464 33 863
E.mail: sari-ari@online.no
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (سەربەست خەسرەو عارف) سەبارەت بە
(ژیان و کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2012-05-14
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە939 :

سەربەست رەزا گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006270852384527
هونەرمەندی دەرهێنەری بواری فیلمسازی و کلیپ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە940 :

سەربەست عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021605451522
لەساڵی  1971لەدایک بووە ،مامۆستای بەشی شێوەکاریی پەیمانگای
هونەرجوانەکانی هەولێر بوە ،مۆنۆمێنتی شەهیدانی یەکی شوباتی
لەپارکی هەولێر دروستکردوە ،دوو الپەڕەی لەگۆڤاری هەرێم
بەکاریکاتێرەکانی نەخشاندوە .رۆژی  2009-02-19بە جەڵتەی مێشک لە
هەولێر کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

568

بابەتی ژمارە941 :

سەرحەد باپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200912111038492970
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە942 :

سەردار حەمید خورشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081216110808785
لەساڵی  1985لەشاری کەالر لەدایک بووە وقۆناغەکانی خوێندنی لە شاری کەالر تەواوکردووە،
ئێستا خوێندکارە لە پەیمانگای هونەرەجوانەکانی شاری خانەقین لەبەشی نیگارکێشان قۆناغی
چوار .سی ساڵە لە سەر ئاستی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی شاری خانەقیندا پلەی یەکەمی
بەدەست هێناوە .لە شیعر نوسینیشدا دەستێکی بااڵی هەیە و بەشداری لە چەند کۆڕو
ڤیستیڤاڵێکداَ کردووە و پلەی یەکەمی بەدستهێناوە .لە  35پێشانگای نیگارکێشاندا بەشداری
کردووە لە شارەکانی کەالر وخانەقین و دەربەندیخان و سلێمانی و هەولێر و کەرکوک و دهۆک.
بەشداری پێشانگایەکی جیهانی کردووە لە واڵتی میسر.هەروەها خاوەنی پێشانگایەکی تایبەتیە
لە ساڵی .2004ئێستاش خاوەنی زیاتر لە  300تابلۆی هەمە جۆرە .ئێستاش خاوەنی سێ
خەاڵتی برۆنزە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە943 :

سەردار عەبدوڵاڵ 3
http://www.kurdipedia.org/?q=200901261634191153
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ساڵی  1986لەسلێمانی لەدایک بووە و خاوەنی سێ پێشانگای تایبەت
و  20پێشانگای هاوبەشی کاریکاتێرییە لە واڵتەکانی فنلەندا و سوید و
کەنەدا و کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە944 :

سەردار کێستەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007221614054541
وێنەکێش و کاریکاتێریستی کورد ،لە سالی  1973لە دایک بوویە،
بەشداری لە هژمارەیەکی زور لە پیشانگایەکانی وێنە و کاریکاتێر کردووە،
کاریکاتێرەکانی لە روژنامە و گوڤارەکانی کوردی دێنە پەخش کردن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (سەردار کێستەیی) لە1:10:09 2010-11-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە945 :

سەردار کێستەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150519141439121156
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1973هاتیە سەر دنیایێ
شەشێ سەرەتایی بدوماهی ئینایە
ئەندامێ سەندیکا روژنامەنڤیسێن جیهانیەIFJ
ئەندامێ سەندیکا روژنامە نڤیسێن کوردستانێ یە
ئەندامێ سەندیکا هونەرمەندێن کوردستانێ یە
کاریکاتێرستە ل روڤارا (گەپ)
پێشانگەهێن تایبەت
1994پێشانگەها کاریکاتێری یا ئێکێ/دهوک
1995پێشانگەها کاریکاتێری یا دووێ/دهوک
1996پێشانگەها کاریکاتێری یا سیێ/دهوک
1997پێشانگەها کاریکاتێری یا چارێ/دهوک
1998پێشانگەها کاریکاتێری یا پێنجێ/ئاکرێ
2003پێشانگەها شێوەکاری) وارێ رەنگا (/دهوک
2006پێشانگەها کاریکاتێری /سوید
پشکداری
2005-1998پشکداری کریە د شەش خولێن گەلەریا دهوک دا
2005-1998پشکداری کریە د سێ خولێن گەلەریا کوردستان /هەولێر
2005-1998پشکداری کریە د چار پێشانگەهێن شانا هونەری دا
دهوک/هەولێر
2002-2001پشکداری کریە د دوو پێشانگەهێن کاریکاتێرڤانێن دهوکێ
1998پشکداری کریە د پێشانگەها کایکاتێری دا /هەولێر
2000پشکداری کربدیە د پێشانگەها پەستەری یا خاچا سور یا نێڤ
دەولەتی دا/دهوک/هەولێر/سلێمانی
2000پشکداری کریە د پێشانگەها یونسکو /هەولێر
2000پشکداری کریە د دوو خولێن گەلەریا زاموا  /سلێمانی
2001-1997پشکداری کریە د دوو پێشانگەهێن هونەرمەندێن دهوک
دا/دهوک/هەولێر/زاخو
2001پشکداری کریە دگەل دەه هونەرمەندێن دهوکێ /سلێمانی
2005پشکداری کریە د دوو پێشانگەهێن کاریکاتێری دا /دهوک
2005پشکداری کریە د پێشاگەها کاریکاتێری فیستەڤاال بەدرخان /دهوک
2005پشکداری کریە د خوال ئێکێ گەلەریا کویە
2005پشکداری کریە د پێشانگەها ئەنفال دا سلێمانی
2005پشکداری کریە د فیستەڤاال دووێ یا ئێکەتیت هونەرمەندێن
کوردستانێ دهوک/هەولێر/سلێمانی/کەرکوک
2005پشکداری کریە د پێشانگەها کاریکاتێری مصر
2005پشکداری کریە د پێشانگەها هەفپشک یا شانا هونەری  /دهوک
2005پشکداری کریە د پێشانگەها کاریکاتێری یا هونەرمەندێن عێراقێ /
بەغدا
2006پشکداری کریە د پێشانگەها سێ قولی دا  /هەولێر
2006پشکداری کریە د پێشانگەها کاریکاتێری فیستەڤاال بەدرخان یا
سیێ  /هەولێر
سەرچاوە :کوردئارت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە946 :

سەرهەنگ عەبدولڕەحمان بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061713281670117
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هونەرمەند
وەرگێڕ
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە947 :

سەروەت سەوز
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110615352458
ساڵی  1954لەشاری سلێمانی لەدایک بووە .لەماوەی خوێندنی
ناوەندیدا بەشداری چەندین پێشانگەی چاالکی قوتابخانەی کردووە.
ساڵی  1970لەپەیمانگەی هونەرەجوانەکانی بەغدا وەرگیراوە .لەوێ
بەشی گرافیکی بەپلەی بەرز تەواو کردووە .پاشان بۆ ماوەی دوو ساڵ
دەچێتەئەورووپا و دیسان دەگەڕێتەوەکوردستان .
یەکەمین پێشانگەی لەزانکۆی سلێمانی بەهاوبەشی ساڵی 1976
کردۆتەوە .دوای ئەوەچەندین پێشانگەی لەشارەکانی سلێمانی ،هەولێر،
دهۆک ،بەغدا و شارەکانی دیکەی عیراق کردۆتەوە .
ساڵی  1992لەگەڵ هونەرمەند نامیق عەلی قادر پێشانگەیەکیان
لەشاری پاریس کردەوە .ساڵی  1993لەسەر بانگهێشتنی فرانسوا
میتەران پیشانگەیەکی هاوبەشی بووەلەگەڵ چەند هونەرمەندێکی کورد.
هەروەها لەوەاڵتانی دیکەی وەک بریتانیا ،ئەڵمانیا و ئیتالیا پێشانگەی
بووە .چەندین پێشانگەی هاوبەشی لەگەڵ هونەرمەند سامان کەریم
دارتاش بووە .
لەنەوەدەکاندا بۆ ماوەی چەند ساڵێک لەڕێخراوی ماگ  MAGدا کاری مین
هەڵگرتنەوەی کردووه.
دوایەمین پێشانگەی هاوبەشی  2004-03-16بوو بۆ یادی ساڵڕۆژی
شازدەی مانگی مارت .هەر لەو رۆژشدا ئۆتۆمۆبیلێک لێی دەدات و
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بەسەختی بریندار دەبێت .لە 2004-03-28لەنەخۆشخانەی الجادریەی
شاری بەغدا ،سەعات پێنجی ئێوارەگیانی لەدەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
چاالکی مافی مرۆڤ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە948 :

سەرکان تانیک
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241330254883
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە949 :

سەرکۆ سەردار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121014062087338
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە950 :

سەرکەوت تارۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201201061154046367
4
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە951 :

سەرکەوت قوربانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041109083013179
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە952 :

سەرکەوت مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081112163249317
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لەساڵی  1963لەگەڕەکی شۆرجەی شـاری کەرکوک لەدایک بووە،
وەسەبارەت بەژیانی هونەری دەڵێت:
لەساڵی  1973کەلەسێی سەرەتایی بووم بۆ یەکەمجار چومەتەسەر
شانۆ.
پاشان پـێنجی سەرەتایی و هەر سێ پۆلەکەی ناوەندی چوومەتەسەر
شانۆ لەکەرکوک.
ساڵی  1980بۆ یەکەمجار لەمێژووی کوردا کەپەیمانگای هونەرەجوانەکان
لەسلێمانی کرایەوەمنیش یەکێـک بووم لەو خوێندکارانەی کەلەبەشی
شانۆ وەرگیرام.
1983شانۆگەری (دەهۆڵی ئاوریشمین)م دەرهێناوەو نواندنم تیا کردووە،
هەر لەهەمان ساڵدا رۆڵی (سۆکۆلۆڤ)م بینیووەلەشانۆگەری
(چارەنووسی ئادەمیزاد) کەهاوڕیێ ئازیز و دانسقەم کاکە(شەفیق
محەمەد) دەرهێنەری بوو ،هەروەها لەشانۆگەری (یۆلیۆس سێزەر)
کەمامۆستای خۆشەویستم مامۆستا (بەدیعەدارتاش) دەرهێنەری بوو.
1984لەشانۆگەری (لەبادنەوەبۆ فێربوون) لەدەرهێنانی خوا لێ خۆشبوو
(ئارێز مەولود ) بوو .هەر لەهەمان ساڵدا چیرۆکی (خاڵی کۆتایی)
مامۆستا (حەمەفەریق حەسەن)مان کرد بەفلیمی  8ملم کەمن
بەسیناریۆ نووسین و نواندن بەشداریم تیا کردبوو.
1985ئەتروحەی دواین ساڵی پەیمانگام دەرهێنانی شانۆگەری (ڕێسا و
لەڕیسا بەدەر)ی (بەرتۆلد برێخت) بوو ،هەروەها بەکاری نواندنی (شا)
بەشداریم لەشانۆگەری (هاملێت درەنگ بەئاگا دێتەوە) کرد کەئەتروحەی
خوا لێ خۆشبوو (ئارێز مەولود ) بوو ،پاشان لەشاری کەرکوک
لەشانۆگەری(تابلۆیەک لەژیانی ڤان کوخ) بەنووسین و نواندن و دەرهێنان
بەشداریم کرد.
1987لەڤیستیڤاڵێی دووەمی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی سلێمانی
لەمۆنۆدرامای (گالیسکەکەدەروات) بەنواندن و دەرهێنان بەشداریم کرد.
1991یەکەم فلیمی ڤیدیۆیی دوای راپەڕین فلیمی (قەرەج)م دەرهێنا .
1992شانۆگەریەکی شـیعری بۆ مندااڵن کەسەرجەم گۆرانی ئامێز بوو
شانۆگەری (ئاوڕ)م پـێشکەشکرد کەلەنووسین و نواندن و دەرهێنان و
ئاوازی خۆم بوو.
1994فلیمی دۆکۆمێنتەری و درامی (زامێـلی گەرمیان) کەلەنواندن و
دەرهێنانی من بوو جێی داخەتەنها یەک شەو لەسلێمانی پـیشاندرا
لەبەر ئەوەی باسی لەو واقعەتاڵەی شەڕی براکوژی و گوزەرانی پارتیزان
و پـێشـمەرگەدێرینەکان و هاوواڵتیانی لەخۆبردوو دەکرد.
هەر لەهەمان ساڵدا بەهاوکاری کۆمەڵێ دڵسۆز بەڕێوەبەرایەتی
رۆشنبیری کەرکوکمان دامەزراند و من بەبەڕێوەبەری دامەزرام کۆمەڵێ
بەرهەمی بەرچاومان پـێشکەش کرد.
1996یەکەمین ڤیستیڤاڵی گۆرانی مندااڵنی کەرکوک سازدا کەحەوت
گۆرانی مندااڵن لەئاواز و هۆنراوەی من بوو.
پاشان لەهەندەران لەگەڵ کاک رزگار باهیر و کاک دکتۆر ئارازعەبدولکەریم
و کۆمەڵێ برادەری دڵسۆز جموجۆڵیکی هونەری و ئەدەبیمان سازدا
تامۆنۆدرامی (جوانترین حەرام) کەلەنووسینی د .ئاراز عەبدولکەریم و
نواندنی رزگار باهیر و دەرهێنانی من هاتەبوونەوەو لەهۆڵەندا و سوید و
بەلجیکا و بەریتانیا و سلێمانی هاتەنیشاندان و
2002لەڤیستیڤاڵی سێـیەمی شانۆی کوردی لەشاری (ووپەرتاڵی)
ئەڵمانیا باشترین ئەکتەر و باشترین نووسەرو دووەم دەرهێنەرمان بەدەس
هێنا.
هەمان ساڵ لەتابلۆی (خاک و ئەوین) لەڤیستیڤاڵی کەلچەری کوردی
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لەماسترێختی هۆڵەندا بەنواندن بەشداری کرد.
وا بۆ ماوەی چوار سالەلەشاری ناشڤێڵی ئەمەریکام بەشداریم لەم
بەرهەمانەکردووەبەو ئینگلیزیەی من کەپـێویست بووە:-
2005فلیمی (شەمس و روومی) کەڕۆڵێکی سادەم گێڕا.
2006فلیمی (بۆ ئەوەی باوەڕدار بیت) کەوا لەپرۆگرامدایەمانگی ئۆکتۆبەر
لەسینەماکان نیشان بدرێ ،رۆڵێکی ناوەندیم بینوه.
2007فلیمی (فرۆشگای پشوودان) رۆڵی سەرەکیم تیابینیوەکەباس
لەپەناهەندەیەکی کوردی کەرکوک دەکات ،ئێستا لەقۆناغەکانی
مۆنتاجدایه.
2007حوزەیران بەشداریم لەشانۆگەری (فرمێسکەکانی خوا) کرد و
بەنیازین جارێـکی تر لە28ی مانگی نۆ نمایشی بکەینەوە.
لە 2004ەوەتاکوو ئێستا هەفتەی دوو کاتژمێر بەردەوامم لەپەخش کردنی
بەرنامەکانی تەلەڤزیۆنی کوردی ناشڤێڵ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە953 :

سەعد فەیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061516314876694
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە954 :

سەعدون یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=201003142301503906
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە955 :

سەعید ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201006221440164480
ساڵی  1972لە شاری کەرکوک لەدایکبووە و دەرچووی پەیمانگای
هونەرەجوانەکانی سلێمانییە و خاوەنی پێنج پیشانگەی تایبەتە و
بەشداری کردووە لە  72پیشانگەی هاوبەشدا لە ناوەوە و دەرەوەی
کوردستان.
سەرچاوە :هێمن جەمیل  -ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە956 :

سەعید حەسەن زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110709074067
لەساڵی ( )1981لەشاری بۆکان لەدایک بووە .لەساڵی  1375لەژێر رێنموونی محەمەد
رۆستەمزادە دەستی بەکاری نەققاشی کردووەو هەر ئێستاش بەردەوامە .
پیشانگاکانی :
1997پیشانگای بەیەکەوە -بۆکان
1998پیشانگای بەیەکەوە -بۆکان
پیشانگای بەیەکەوە  -مەڵبەندی فەرهەنگی و هونەری -بۆکان
2000پیشانگای بەیەکەوە -مەهاباد
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2000پیشانگای بەیەکەوە -سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە957 :

سەعید خەیروڵاڵهی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271027551444
ساڵی  1980لە شاری "دێهلۆڕان"ی پارێزگای ئیالم هاتۆتە دنیا 15 .رۆژ دوای لە دایک بوونی
شەڕی ئێران و رژیمی بەعس دەست پێدەکات و لە گەڵ بنەماڵەکەی بەرەو شاری "ئابدانان" کە
تەواوی دانیشتۆکانی کوردن ،سەفەر دەکەن .تا پۆلی پێنجەمی سەرەتایی لە ئۆردوگای ئاوارەکان
وانە دەخوێنێت و هەر لەوێش ژیای ئاسایی بە سەر دەبات و ساڵی  1991دەگەڕێتەوە بۆ شاری
دێهلۆڕان.
خەیرواڵهی دەرچووی لقی ئارشیتێکتە لە کۆلێژی فەنی ئەندازیاری زانکۆی کرماشان .لە ساڵی
 2000دەستی بە نووسین و دەرهێنەری شانۆ کردووە و تاکوو ئێستا چەندین شانۆنامەی نووسیوەو
هەروەها بۆ خۆشی دەرهێنەری کردووە ،لەوانە" :دایناسۆر کێیە" ،رۆستەم و سۆهراب"" ،خوێندکار
کێیە"" ،چریکە"" ،خواوەند"" ،هاملێتی ئەتۆمی"" ،بێتوو ئەم کلیلە ون بێت" و چەندین بەرهەمی
شانۆیی دیکە.
سەعید خەیرواڵهی لە زۆربەی فیستیڤاڵەکانی شانۆیی ئێران بەشدارییەکی بەرچاوی کردووە،
لەوانە :چەندین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی سەرشەقامی فەجر لە شاری تاران،
فیستیڤاڵی سەرتاسەری شانۆی سەرشەقامی مەریوان ،چەندین خولی فیستیڤاڵی
نێونەتەوەیی شانۆی خوێندکارانی ئێران لە شاری تاران ،فیستیڤاڵی شانۆی مانگ و چەندین
فیستیڤاڵی شانۆیی دیکە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
ئیالم
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە958 :
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سەعید زەبیحی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271025311443
ساڵی  1971لە شاری کرماشان لە دایک بووە .ساڵی  1991دەستی بە چاالکی شانۆیی کردووە
و لەم ماوەیەدا زیاتر لە  20شانۆنامەی سەرشەقامی نووسیوە و هەروەها دەرهێنەریشی کردووە،
لەوانە" :مندااڵنی پشکنین"" ،زەمان خاتوون"" ،رۆژئاوا تا رۆژئاوا" و "چەندین بەرهەمی شانۆیی
دیکە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە959 :

سەعید شاکەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111315522387857
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە960 :

سەعید عارف باپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081514084666878
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە961 :

سەعید کاکەیی

http://www.kurdipedia.org/?q=201008020914504610
لە ساڵی  1960لە قەزای دوزی پارێزگای کەرکوک هاتۆتە دنیاوە .پێش هەڵگیرسانی شۆڕش
باشوور ،رژێمی لەناوچووی بەعسی عێراق خۆیو کەسوکارەکەی راپێچی زیندان دەکەنو پاش
بەر ئوردوگا کراوەکانی نێو خاکی رۆژهەاڵتی کوردستان .پاش ساڵێک لە هەرەسی شۆڕش
عێراق و لەوێش ئاوارەی قەزای فەللوجە دەکرێن.
لە زستانی 1978دا رژێمی بەعس رێگای پێدەدات بگەڕێتەوە بۆ کوردستان و لە شاری سل
ئەندامی بزووتنەوەی سۆسیالیستی کوردستان و پاشان بە دزەی رژێمەوە لەگەڵ کەسوک
لەوێش درێژە خوێندنی ئامادەییو خەباتی ژێرزەمینی خۆی دەدات.
لە هاوینی ساڵی 1979دا دەبێتە ئەندامی تیپی شانۆی ئەزموونگەری و لەگەڵ هونەرمەند
هونەرمەندان ئیسماعیل هەورامیو ئیحسان محێدینو جیهاد ئەحمەدو چەندین کەڵە هونەرم
شارەکە خەریکی شانۆگەری و نواندن بووە .هەر لەو ماوەیەدا چەندین نووسینی لە سەر
رۆشنبیریی نوێو کاروانو رۆژی کوردستاندا باڵوکردۆتەوە.
دوای دەرچوونی لە ئامادەیی پیشەسازی کەرکوکو وەک کادرێکی چاالکی حزبی سۆسیال
سەرکردایەتی حزبەکەی لە زستانی 1983دا دەچێتە سەربازی وەک ئەفسەرێکی یەدەک
جەنگی ئێران-ئێراقدا دەمێنێتەوە.
لە پایزی  1986داو دوای هاوسەرگەری لەگەڵ خاتوو چرۆ ئیسماعیل رەشان (خوشکی ما
نیگارکێش) و بەداوای حزبی سۆسیالیست دەچێتە ریزی شۆڕشو بەنازناوی نەقیب سەالم
پێشمەرگەی کوردستان دەکات .هاوکات ،چەند بابەتێکی هونەری و سیاسی لە گۆڤارەکان
شۆڕش بە نازناوی کیاکسار کاکەیی باڵودەکاتەوە.
لە سەرەتای 1988دا خۆی و هاوسەرەکەی ئاوارەی تورکیا دەبن و پاش ساڵێک بەرەو کەنە
زانکۆی وینیپەگ وەردەگیرێت و لەساڵی 1993دا بەکەلۆریۆسی شانۆو دراما بەدەست دەه
بەکالۆریۆسی فەخری لە زانستی سیاسیدا بەدەست دەهێنێت .هەر لەو ماوەیەدا چەندین
ئینگلیزی و عەرەبی و کوردی باڵوکردۆتەوە لە رۆژنامەکانی وینیپەگ فریپرەس و تۆرنتۆ ستا
ئەلمرئات و ئەلمغترب و ئەلشەرق ئەلئەوسەت و ئااڵی ئازادی و کوردستانی نوێ و خەبات
لە بەهاری 1995دا دەچێتە ئەلمانیا و بۆ ماوەی ساڵێک مەشق بە ئەندامانی تیپی شانۆی
دەرهێنەرێکی ئەکادیمیای کوردی بۆ مەدتێڤی کاردەکات.
لە  1996لە وەزارەتی دادی هەرێمی ئۆنتاریۆ وەک وەرگێڕو توێژەری کۆمەاڵیەتی دادەمەزرێ
پرۆتۆکۆلی وەزارەتی دەرەوەی کەنەدا کاربەدەست دەبێت.
لە ساڵی 2001دا دەچێتە زانکۆی هارڤەرد و بەرڵگەی راهێنەری دانوستاندن بەدەست دەه
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کار دەکات و لەپاڵیشەوە کۆمپانیای وەبەرهێنانی مەمو زین دادەمەزرێنێت.
لە ساڵەکانی 2003 -2002دا فلیمی "لەچاوەڕوانی هیوادا" وەبەردەهێنێت و ،وەک نووسەر
چاکترین درامای نێودەوڵەتی فیستیڤالی فلیمو ڤیدیۆی نیویۆرک بەدەست دەهێنێت.
لەساڵی 2004ەوە بۆ  2006وەک وەرگێرو راوێژکاری سیاسی گرێبەست لەگەڵ وەزارەتی ب
باقوبە کاری کردووە.
لەساڵی 2007دا و بۆ ماوەی ساڵێک بووەتە مامۆستای دانوستاندن لە ئەکادیمیای راهێنانی
راهێنانی نیشتیمانی واڵتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا.
لە هاوینی  2008داو پاش بەدەستهێنانی بڕوانامەی ماستەری هونەری دبلۆماسیەت لە ز
بەگرێبەستێکی ساڵونیوی دەبێتە راوێژکاری دانوستاندنو لە وەزارەتی بەرگری عێراقدا دەس
لە پاییزی 2009دا کۆمیسیۆنی سەربەخۆی هەڵبژاردنەکان مۆڵەتی قەوارەی سەربەخۆی
هەڵبژاردنە نیشتتمانیەکانی عێراق لە پارێزگای کەرکوکدا .بەاڵم ،بۆ پاراستنی بەرژەوەندی
هەڵبژاردنەکان دەکشێتەوەو دەگەڕێتەوە بۆ کەنەدا .ئێستاکەش خوێندنی دکتۆرای فەلسەف
پارێزگای کەرکوک.
جگە لە باڵوکردنەوەی چەندین باسی ئەکادیمی لەسەر دۆزی کورد لە پەیوەندییە نێودەوڵە
بەزمانی ئینگلیزی باڵوکردۆتەوە بە ناونیشانەکانی "کوردو پەیوەندییە نێودەوڵەتیەکان" و "تێ
دانوستاندنی هاریکارانە".
http://www.saeedkakeyi.net
http://twitter.com/Kakeyi
http://www.facebook.com/profile.php?id=645800085&ref=fs
http://www.freewebs.com/waiting_for_hiwa/
http://www.hks.harvard.edu/.../more_sweat_less_blood-bonnie_docherty.pdf
http://www.norwich.edu/about/news/2008/.../sgsCommencementTwo.pdf
http://www.kurdishaspect.com/doc070110SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc062710SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc062410SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc061410SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc061110SK.html
http://www.kurdishaspect.com/doc060910SK.html
http://www.ekurd.net/mismas/articles/misc2010/6/state3988.htm
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7677
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=3091
http://www.kurdmedia.com/article.aspx?id=7899
http://roshngari.com/Sbochwn.php?recordID=113
http://roshngari.com/Sbochwn.php?recordID=99
http://roshngari.com/SGR.php?recordID=75
ndex.php?option=com_content&view=article&id=13575&catid=110&Itemid=157
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سەعید کاکەیی) سەبارەت بە (سەعید
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

(ئەکادیمی)
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە962 :

سەعید کەالری
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102521194010247
هونەرمەند
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە963 :

سەعیدە سائیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711584064761
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە964 :

سەفوەت جەراح
http://www.kurdipedia.org/?q=201008182254544758
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سەفوەت عەلی محەمەد مەحمود جەڕاح ناسراو بە سەفوەت جەڕاج
(بەکرمانجی) ،: Safwet Cerahدەرهێنەر و سینارست و شانۆکار و
فیلمساز و ئەکتەری کوردە ،لە  1935لە گەرەکی قەاڵتی کۆیە لە
دایکبووە ،لە تیرەی نانەکەلی بە رەگەز هەولێریە ،لە  19٫07٫2010کۆچی
دوایی کردوە ،باوکی عەلی جەراح لە سااڵنی  20بیستەکان کارمەندی
تەندروستی بووە لە کۆیە و هەولێر نەشتەرگەری ئەنجامداوە بۆیە بەناوی
جەڕاح واتە نەشتەرگەر ناسراوە .سەفوەت جەراح لە سەرئاستی عێراق
و باشووری کوردستان کاری شانۆ و فیلمسازی کردوە و لەبەر توندوتۆلی
و کارەکتەری هونەریەکەی بە جەنەڕاڵی شانۆی کوردی ناولێنراوە.
لە ساڵی  1959لەبەشی شانۆی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی بەغدا
خوێندنی تەواو کردوە ،لە دوای ئەوە ناوی دەردەچێت بۆ ئەوەی خوێندنی
لە بواری وەرزینی (وەرزشی) شانۆیی لە واڵتی ئیتاڵیا تەواو بکات بەاڵم
لەبەر دۆخی نالەباری تەندروستی باوک و دایکی ئەوکات کە نەخۆشبوون
نەیتوانی بچێتە دەرەوەی واڵت بۆ خوێندن.
ژیانی و دەسپێکی هونەری
سەفوەت جەراح لە خێزانێکی بژێوی ژیان مامناوەند هاتۆتە دونیاوە ،باوکی
ناوی عەلی محەمەد جەراح لە سااڵنی  20بیستەکان و  30سییەکان
کارمەندی بەرێوەبەرایەتی تەندروستی هەولێر بووە ،مۆلەتی تەندروستی
لە حکومەت وەرگرتووە بۆ (پراکسیس) ی ،عیادەی تایبەتی خۆی ،وەک
پزیشکێک نەشتەرگەری بچووکی بۆ نەخۆشان ئەنجامداوە ،وەهەروەها لە
گەڵ (دکتۆر عبد الرزاق) و (دکتۆر سالم مصالوی) و سەرۆکی
تەندروستی هەولێر ئەوکات (دکتۆر عوسمان ئەحمەد ئاغا) لە بواری
نەشتەرگەری کاری کردوە ،دایکی سەفوەت جەراح ناوی عەتیە شێخۆ
سۆفی ئەفرەتێکی نەخوێندەوار بووە بەاڵم توانیوێتی  7حەفت منداڵ
پەروەردە بکات لەوان  2کچ و  5کوڕ ناویان بەدریە ،ناسکە ،محەمەد،
عزەدین ،جەودەت ،مەال ئەمجەد نانەکەلی کە لە سەفوەت جەڕاح
کاژێرێک بچووکترە لەبەر ئەوە دووانە بوونە .سەفوەت جەراح لە ساڵی
 1969ژنی هێناوە خێزانی (رۆناک عبد القادر) هەرچەندە لە بواری
هونەری کاری نەکردوە بەاڵم زۆر هاندەری و بڕوای بە کاری هونەری
سەفوەت جەراح کردوە ،و پێنج منداڵی لێ بووە  2کچ و  2کوڕ ناویان
نەجلە ،لەمیا ،نەجدەت ،رافد ،عەلی.
دەسپێکی هونەری دەسپێکی هونەری دەگەرێتەوە بۆ یەکەمجار لە
ساڵی  1954-1953لە شاری هەولێر وەک ئەکتەر بەشداری شانۆگەری
ئوتێڵۆ ) (otelloی کردوە لە دەرهێنانی جەواد رەسول ناجی بە کارەکتەری
(دێزدەمونە) کە کارەکتەرێکی ئافرەت بووە لە شانۆگەریەکە ،کە ئەوکات
لە بەر نەبوونی ئەکتەری ئافرەت لە ناو کوردا شەرەفی یەکەم ئەکتەری
ئافرەت لە ناو کورد پێدراوە .لە ساڵی  1970تا  1999کاری بەرێوەبردن و
بەرهەم هێنانی شانۆ و فیلمسازی کردوە ،وەک بەرێوەبەر لە دەزگای
سینەما و شانۆ و کۆشکی رۆشنبیری و هونەر لە بەغدا و بەرێوەبەری
بەرێوەبەرایەتی سینەما و شانۆ و هونەرە میلییەکان لە هەولێر بووە.
دەرهێنانی شانۆگەری کوردی
1985شانۆگەری (سورمێ خان) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
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1986شانۆگەری (کانی مەلەک رێزان) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1987شانۆگەری (خاتوو کاڵوزەر) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1988شانۆگەری (پرسەی سیراجەددین) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1989شانۆگەری (راوچی) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1989شانۆگەری (کونەبا) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
5شانۆگەری بۆ زارۆکان دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
دەرهێنانی شانۆگەری عەرەبی
1958شانۆگەری (نموت والنسلم) دەرهێنانی سەفوەت جەراح بۆ تیپی
یەکێتی الوانی دیموکرات.
1958شانۆگەری (کاثلین ابنة هولیهان) دەرهێنانی سەفوەت جەراح بۆ
تیپی یەکێتی الوانی دیموکرات.
1959شانۆگەری (المرسم) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1959شانۆگەری (معونة الشتاء) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1960شانۆگەری (تجربة فقط) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1961شانۆگەری (الذی یزرع یحصد) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1961شانۆگەری (الدرس) بۆ زارۆکان /مندااڵن دەرهێنانی سەفوەت
جەراح.
1961شانۆگەری (انە سیعیش) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1962شانۆگەری (القدر) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1963شانۆگەری (کالم الناس) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1971شانۆگەری (ثورة الطیور) بۆ زارۆکان /مندااڵن دەرهێنانی سەفوەت
جەراح.
بەشداری وەک ئەکتەر لە شانۆگەری کوردی
1953-1954یەکەم کاری هونەری شانۆگەری (ئۆتێللۆ) دەرهێنانی جەواد
رەسول ناجی.
1975شانۆگەری (شیرین و فەرهاد) دەرهێنانی قاسم محەمەد.
1987شانۆگەری (خاتووکاڵوزەر) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1989شانۆگەری (راوچی) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
1989شانۆگەری (کونەبا) دەرهێنانی سەفوەت جەراح.
بەشداری وەک ئەکتەر لە شانۆگەری عەرەبی
1959شانۆگەری (افول القمر) دەرهێنانی أبراهیم الخطیب لە پەیمانگای
هونەرەجوانەکان بەغدا.
1968شانۆگەری (وحیدة) دەرهێنانی فخری الزبیدی.
1968شانۆگەری (شهرزاد) دەرهێنانی حقی الشبلی.
1969شانۆگەری (سر شهرزاد) دەرهێنانی بهنام میخائیل.
1969شانۆگەری (تمثال الحریة) دەرهێنانی وجیە عبد الغنی.
1969شانۆگەری (قلم والبندقیة) دەرهێنانی وجیە عبد الغنی.
1970شانۆگەری (صوت النخیل) دەرهێنانی وجیە عبد الغنی.
1971شانۆگەری (نشید االرض) دەرهێنانی محسن العزاوی.
1971شانۆگەری (المسامیر) دەرهێنانی وجیە عبد الغنی.
1972شانۆگەری (الحصار) دەرهێنانی أبراهیم جالل.
1972شانۆگەری (االفق) دەرهێنانی سعدون العبیدی.
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1973شانۆگەری
1974شانۆگەری
1974شانۆگەری
1975شانۆگەری

(نکسة حزیران) دەرهێنانی جاسم عبودی.
(دون جوان) دەرهێنانی سلیم الجزائری.
(الشهداء ینهضون) دەرهێنانی سلیم الجزائری.
(الطوفان) دەرهێنانی بدری حسون فرید.

بەشداری وەک ئەکتەر لە زنجیرە و فیلمی تەلەفزۆنی و سینەمای کوردی
1987زنجیرەی تەلەفزیۆنی (ئاسکە) دەرهێنانی سەعدون یونس.
1988زنجیرەی تەلەفزیۆنی (خۆشەویستی لە رۆژانی سەخت)
دەرهێنانی عادل عەبدوال
1989زنجیرەی سیانی (مۆرانە) دەرهێنانی عادل عەبدوال.
1989زنجیرەی (مەڕانە) دەرهێنانی سەعدون یونس.
1989زنجیرەی سیانی تەلەفزیۆنی (خاتوو کاڵوزەر) دەرهێنانی زوهێر عبد
المسیح.
1989زنجیرەی تەلەفیزیۆنی (نامە) دەرهێنانی وەلید خالید نانەکەلی.
1991فیلمی سینەمایی (نەرگز بووکی کوردستان) لەگەڵ ئەحمەد
ساالر ،بەدیعە دارتاش ،مەکی عبدوال ناسراو بە (عەلی فەنی)
دەرهێنانی جەعفەر عەلی.
1992زنجیرەی سیانی تەلەفزیۆنی (مەرزی و کاکەمین) دەرهێنانی
سەفوەت جەراح.
بەشداری وەک ئەکتەر لە فیلمی سینەمایی عەرەبی
1975فلیمی سینەمایی (بیوت فی ذللک الزقاق) دەرهێنانی قاسم
حول.
1975فلیمی سینەمایی (البدایة) دەرهێنانی عباس الشلالە.
1976فلیمی سینەمایی (النهایة) دەرهێنانی عباس الشلالە.
1977فلیمی سینەمایی (التدرن الرئوی) دەرهێنانی صبیح عبد الکریم.
1978فلیمی سینەمایی (األسوار) دەرهێنانی محمد شکری جمیل.
1980فلیمی سینەمایی (اللعبة) دەرهێنانی محمد شکری جمیل.
1981فلیمی سینەمایی (الفارس والجبل) دەرهێنانی محمد شکری
جمـیل.
1982فیلمی سینەمایی (القادسیة) دەرهێنانی صالح ابو سیف /رەگەز
مسری.
1983فلیمی سینەمایی (المسألة الکبری) دەرهێنانی محمد شکری
جمیل.
بەشداری وەک ئەکتەر لە زنجیرەی تەلەفزیۆنی عەرەبی
(خباب ابن االرث) دەرهێنانی وجیە عبد الغنی.
(جرف الملح) دەرهێنانی محمد یوسف الجنابی.
(فارس بن حمدان) دەرهێنانی عمانوئیل رسام.
(الوصیة) دەرهێنانی خلیل شوقی.
(فتاە فی العشرین) دەرهێنانی عمانوئیل رسام.
بەشی یەکەم (حکایة األیام العصیبة) دەرهێنانی أبراهیم

1964زنجیرەی
1972زنجیرەی
1974زنجیرەی
1975زنجیرەی
1976زنجیرەی
1978زنجیرەی
عبد الجلیل.
1979زنجیرەی بەشی دووەم (حکایة األیام العصیبة) دەرهێنانی
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عمانوئیل رسام.
1979زنجیرەی (حلب حبیبتی) دەرهێنانی حسن حسنی.
1980زنجیرەی (عاطفة الخوف) دەرهێنانی عادل الخزاعی.
دامەزرێنەر و بەرێوەبەری شانۆ و سینەما
1964ئەندام لە دەستەی دامەزراندن لەگەڵ (حقی الشبلی ،دامەزرێنەر
و بەرێوەبەری گشتی) تیپی میللی عیراقی بۆ ئەکتەرگەری
(نمایشکردن) و جێگری بەرێوەبەری گشتی لە بەغدا( .فرقة القومیة
للتمثیل بغداد).
1986دامەزرێنەر و بەرێوەبەری تیپی هونەری شانۆی هەولێر لە هەولێر.
1987بەرێوەبەری تیپی هونەری میللی لە هەولێر.
1988دامەزرێنەری بەرێوەبەرایەتی سینەما و شانۆ لە هەولێر.
1991بەرێوەبەری بەرهەم هێنانی یەکەم فیلمی سینەمایی کوردی
باشوور (نەرگز بووکی کوردستان).
1997دامەزرێنەر و سەرنووسەر یەکەم گۆڤاری کوردی لەسەر شانۆ و
سینەما لە هەولێر.
1999پسپۆر (شارەزا) لە وەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەرێمی
کوردستان.
سەرچاوەکان
1994کتێبێک لەسەر شاری هەولێر نوسینی محەمەد عارف.
1999گۆڤاری زاگرۆس بە زمانی عەرەبی ژمارە  ،15الپەرە .35 ،34
2004گۆڤاری ڕامان ژمارە  85 ،84الپەرە .113
2010گۆڤاری گواڵن ژمارە  ،792الپەرە .56
2010 ٫07٫19ئاژانسیaknews.
گۆڤاری هەرێمی کوردستان  2010الپەرە  ،34ژمارە .366
(تا دڵ دەوەستێ) ژیان و بەرهەمەکانی سەفوەت جەراح 2010 - 1935
بەزمانی کوردی .2010
بەرێوەبەرایەتی سینەما و شانۆ هەولێر.
بیۆگرافیای هونەرمەندان لە ئینسکلۆپێدیای هەولێر دەزگای چاپ و
باڵوکردنەوەی بەدرخان.
رۆژنامەی بەدرخان .2011
زاگرۆس تیڤی .2010
کوردسات تیڤی .2009
سایتی کوردی چرا تیڤی سەعدون یونس .10٫07٫2011
گۆڤاری (أب) ئەلیف باء عەرەبی (مقابلة مع الفنان صفوت الجراح) .1985
سایتی عەرەبی elcinema.com.
http://www.elcinema.com/person/pr1038313/
سایتی عەرەبیelfilm.com.
سایتی عەرەبیalmadapaper.net.
http://www.sotaliraq.com/articlesiraq.php?id77401#axzz2vjss3eik
http://www.sotakhr.com/2006/index.php?id11162
http://kurdipedia.g/?q201008182254544758&lng8
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کوردۆ) سەبارەت بە
(سەفوەت جەراح) لە14:14:28 2015-1-7 :
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە965 :

سەفوەت نەدیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042129479783
بەناوبانگترینی خۆشنووسەکانی کوردستان و ئێڕاق بووە.
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە966 :

سەفین ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200907571031
هونەرمەندی فۆتۆگراف لە ساڵی  1977لە شارۆچکەی کۆیە لەدایکبووە و دەرچووی ساڵی1999ی
پەیمانگای هونەرە جوانەکانە و لە سەرەتای ساڵی  2000تائێستا سێ پێشانگای تایبەتی
کردۆتەوە و لەچوار پێشانگاش بەشداریی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە967 :

سەفین حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=20081209120021596
لەدایک بووی ساڵی ()1973یە ،لەساڵی ()1991ـەوە لەبواری هونەری
فۆتۆگراف کار دەکات.ئێستاکە وێنەگری ئاژانسی پەیامنێر و ئاژانسی
فرانس پرێسە.
تائێستا وێنەکانی لەزۆربەی رۆژنامەو گۆڤارە جیهانییەکان باڵوبۆتەوە وەک
(نیویۆرک تایمز ،واشنتن پۆست ،نیوز ویک ،لۆس ئەنجلۆس ،تایمز،
لیمۆندی فەرەنسی ،یوئیس تودەی) ،جگە لەوانە وێنەکانی لە چەندین
رۆژنامەو گۆڤاری کوردی و عەرەبی باڵوبۆتەوە.
جگە لە پێشانگا تایبەتەتییەکانی ،بەشداری چەندین پێشانگای
هاوبەشی جیهانی کردووە لە (ئیتاڵیا و ئیسپانیا  )2007و چەندین
خەاڵتی زێرین و زیوین و برنۆزی بەدەست هێناوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە968 :

سەالم حەمادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010209464721357
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە969 :

سەالم عەدۆ  -ئاشتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012032322250664436
لەساڵی  1958لەدایک بووە ،سااڵنێکی دوورو درێژە لەنێو دونیای
فۆتۆگرافی کاردەکات ،قۆناغەکانی خوێندن لەسلێمانی و هەولێر
تەواوکردووە ،ساڵی  1979روودەکاتە هەندەران ،لەساڵی 2004
گەڕاوەتەوە کوردستان و ژیانی خێزانی پێک دەهێنێت ،ئێستا بەڕێوەبەری
شێوەکاری هەولێرە سەر بەوەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەرێمی
کوردستان.
لەتەمەنی گەنجێتی لەماوەی سااڵنی  1975تا  1979بەشداری کردووە
لەچەند شانۆیەک ،لەدراماش بەهەمان شێوە رۆڵی بینیوە بەتایبەت
لەدرامای (هەورو سامال) لە تەلەفزیۆنی کەرکوک تۆمارکراوە ،هەروەک
گوتی "لەسااڵنی حەفتاکان بەشداریمکردووە لە شانۆو دراما ،هەروەها
لە چاالکی قوتابخانەکاندا ،بەاڵم حەزدەکەم وەک هونەرمەندێکی
فۆتۆگرافی بناسرێم لەوبوارەی کە ئەکادیمیام لێ تەواوکردووە" سەبارەت
بەخوێندنی ئەکادیمی لەواڵتی هۆلەندا وتی "هەرچەندە پەیوەست نیم
بەیەک بوارەوە بەاڵم لەهۆلەندا لە بواری فۆتۆگرافی خوێندنم
تەواوکردووە".
لەساڵی  1979دوای ئەوەی قۆناغی شەشەمی ئامادەیی بازرگانیم
تەواوکرد چومە دەرەوە ،بەو نیازەی لەشانۆ کارم کردبوو هەوڵمدا زیاتر
لەسینەمابخوێنم ئەوەبوو چووم بۆئیتالیا ،بەاڵم لەوکاتەی لەوێ بووم
شەری ئێراق و ئێرانی بەسەرداهات ،ئەوەبوو بارودۆخی کوردەکان
لەدەرەوە گۆڕا ،ماوەی 2ساڵ لەئیتالیا بووم ،لەوسەردەمانە هەندێک کاری
سیاسیم ئەنجام دەدات ،بەاڵم بەهۆی وەرنەگرتنی ئیقامە ئیتالیام
جێهێش .دیارە ئەوسەردەمە سەالم عەدۆ چەندجارێک هەوڵی داوە کە لە
پەیمانگای هونەری وەربگیرێ ،بەاڵم بەهۆی نەبوونی ئیقامەو نەبوونی
بڕوانامەیەکی رەسمی ،نەیتوانیوە لەسەر خوێندن بەردەوام بێ.
دوای ئەوەی روو دەکاتە واڵتی ئیسپانیا قۆناغێکی تر لەژیانی سەالم
دەست پێدەکات ئەمجارە بەهەمان شێوە بەردەوام دەبێت ،هەروەک
گوتی "ئەوکاتەی لە ئیسپانیا بووم هەر گرنگیم بەفۆتۆ دەدا ،لەساڵی
 1983کامیرام هەبوە ،هەمووکات کامیرام پێبوە ،بەاڵم ئەوسەردەمە زیاتر
وێنەی تایبەت بەژیانی رۆژانەی خۆم دەگرت" ئەو لەسەر قسەکردن
بەردەوام دەبێ دەلێ "لەئیسپانیا هەرپارێزگایەک سااڵنە فیستیڤاڵی
تایبەتی خۆی دەکات یەک هەفتە بەردەوام دەبێت ،لەوکاتە من سەردانی
ئەم شوێنانەم دەکرد بۆپەیداکردنی بژێوی ژیان ،وێنەی کاریکاتێریم
دەکێشاو دەمفرۆشت" .لەواڵتی ئیسپانیایە سەالم عەدۆ چەند
کۆرسێکی هێلکاری و فۆتۆگرافی دەخوێنێ بەاڵم لەگەڵ ئەوەشدا بواری
خوێندنی بۆ ناڕەخسێ و لەوێشەوە لەساڵی  1991روودەکاتە واڵتێکی تر.
لەهۆلەندا قۆناغێکی نوێ لەژیانی سەالم عەدۆ دەستپێدەکات ئەویش
بەوجۆرەیە وەک خۆی دەیگێرێتەوە "لەدوای راپەرینی  1991رووم کردە
واڵتی هۆلەنداو لەوێش خەریکی وێنەگرتن بووم ،لەبواری فۆتۆگرافی
پێشانگام کردووەتەوە ،دوایی رووم کردە بواری فۆتۆگرافی بەشێوەیەکی
ئەکادیمیی ،لەساڵی  1995لەئەکادیمیای هونەری ئەمستردام خوێندنم
تەواوکرد".
دوای سااڵنێکی دوورو درێژ لەغوربەتی سەالم عەدۆ روو دەکاتەوە
کوردستان و لەساڵی  2005یەکەمین پێشانگای تایبەتی خۆی لەهەولێر
دەکاتەوە ،دوای ئەوە سەردانی شاری مەخموور دەکات و چەند
وێنەیەکی ئەوشارە شارە دەگرێت ،ئەو ئێستاکە رۆژانە سەرقاڵی کاری
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خۆیەتی لەبەرێوەبەرایەتی شێوەکاری هەولێر ،ئومێدی ئەوەی خواست
بتوانێت لەئایندەدا پێشانگای شێوەکاری لەمەخموورو دەوروبەری بکاتەوە.
لەئەنجامی ئەم چاوپێکەوتنەماندا هەندێ نهێنی زۆر سەرنج راکێش بۆ
یەکەمجار لەژیانی تایبەتی سەالم عەدۆ بەدەرکەوت ،لەوانە تا تەمەنی
 17ساڵی ناوی باوکی هونەرمەند سەالم عەدۆ لەناسنامەکەی
نەنوسراوە بەڵکو لەجێگەی ئەو ناوی باوکی دایکی تۆمارکراوە ،دیارە
ئەوکات باوکی هونەرمەند خەریکی کاری سیاسی و ماوەیەک حاکمی
سیاسی دەشتی هەولێربووە ،جگەلەمەش تائێستا شوێنی لەدایک
بوونی دیارنییە وەک خۆی دەلێت لەنێوان کەرکوک و سلێمانی نازانێت
لەکوێ لەدایک بووە ،هەروەها لەکاتی گەرانەوەی بۆکوردستان بڕیاری
داوە بەهەموو خۆشی و ناخۆشیەکی کوردستان رازی بێت و قەت
پەشیمان نییە لە گەڕانەوەی بۆ کوردستان.
ئەم دیمانەیە لەژمارە ()2ی رۆژنامەی (دەنگی مەخموور) باڵوکراوەتەوەتایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە970 :

سەالم فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120910150287355
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە971 :

سەالم محەمەدی
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http://www.kurdipedia.org/?q=2013022019132780646
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە972 :

سەالم کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011615189303
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە973 :

سەلیم دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244473687
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە974 :

سەما ئیسماعیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201309221505578855
3
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە975 :

سەمان ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111911334373802
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە976 :

سەمیر سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=200912221942273028
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

592

بابەتی ژمارە977 :

سەمیر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041213163618503
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە978 :

سەمیر عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201103301149222179
0
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە979 :

سەنا تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122909265763576
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە980 :

سەنگەر عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322500932993
پەیکەرتاش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە981 :

سەنگەر عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111512302773715
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە982 :

سەنگەر عەرەب
http://www.kurdipedia.org/?q=20140619110257100930
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە983 :

سەنگەر کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261011374038
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە984 :

سەوسەن سەعدون
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012009140375013
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە985 :

سەوسەن عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062310274068942
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لەگەڕەکی سەرشەقامی شاری سلێمانی لەدایکبووەو قۆناغەکانی
خوێندنی هەر لەو شارەدا تەواوکردووە ،ناوبراو دەرچوی بەشی شانۆی
پەیمانگای هونەرەجوانەکانی سلێمانییەو فەرمانبەریشە لەبەڕێوبەرایەتی
هونەری سینەمای سلێمانی ،لەئێستادا ئامادەکار و پێشکەشکاری
بەرنامەی) (Artographyیە لەکەناڵی ئاسمانی کوردسات .
بۆ زانیاری زیاتر لەسەر خاتوو سەوسەن عومەر ،تکایە سەردانی پەڕەی
فەرمی ئەم هونەرمەندە بکەن لە سەر تۆڕی کۆمەاڵیەتی فەیسبووک
بەم ناونیشانە:
http://www.facebook.com/SawsanOmar0
لینکی بەرنامەکەنی لە کەناڵی کوردسات:
https://www.facebook.com/KurdsatArtographyبەرنامەی ئارتۆگرافی
http://www.kurdsat.tv/bername.php?id=97بەرنامەی ئارتۆگرافی
http://www.kurdsat.tv/bername.php?id=47بەرنامەی هەفتەی
هونەری
http://www.kurdsat.tv/bername.php?id=62بەرنامەی ئێوارانی
کوردسات
http://www.kurdsat.tv/bername.php?id=34بەرنامەی هەفتەنامەی
روناکبیری
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کامەران) سەبارەت بە
(سەوسەن عومەر) لە14:25:20 2012-8-9 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (کامەران ئیبراهیم)
سەبارەت بە (سەوسەن عومەر) لە17:36:02 2013-10-2 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە986 :

سەکینە دەدە باال  -هایدە
http://www.kurdipedia.org/?q=201003211214274006
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ساڵی  1942لەشاری کرماشانی رۆژهەاڵت لەدایکبووە ،لە سەرەتای
الوێتیدا وەک پێشکەشکاری بەرنامەی (گوڵە رەنگاوڕەنگەکان) لە رادیۆی
کرماشان هاتۆتە دنیای هونەرەوە ،ساڵی  1979دوای رووخانی
دەسەاڵتی حەمەڕەزای پەهلەوی ،وەک زۆربەی هونەرمەندانی ئێران
رووی کردۆتە هەندەران و ماوەیەک لە لەندەن نیشتەجێ بووە ،دواتر
چۆتە ویالیەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا و تا دوایین رۆژی ژیانی لەو واڵتە
ماوەتەوە.
ساڵی  1990لە تەمەنی  47ساڵیدا بەهۆی سەکتەی دڵەوە کۆچی
دوایی کردووە و هەر لە ئەمریکا بە خاک سپێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە987 :

سەاڵح ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=201001211008193307
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە988 :

سەاڵح بااڵبەرز
http://www.kurdipedia.org/?q=201004152222124160

597

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە989 :

سەاڵح حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151030464693
بەرێوەبەرایەتی گشتی سینەما بوو لە
بەرێوەبەری
دەرهێنەر و جێگری
ِ
ِ
وەزارەتی رۆشنبیری و الوان ،لە  2010-08-11بە نەخۆشی دڵ لە هەولێر
کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە990 :

سەاڵح خوسرەوەی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110709104269
لەزمانی خۆیەوە:
لەشاری بۆکان لەدایک بووم و دەرسم خوێندووه .ساڵی  1988و  89بەیارمەتی و وچاوەدێری
محەمەد رۆستەمزادە کاری نەققاشیم درێژەپێدا.
ساڵی  1990کۆچم کرد بۆ شاری تۆرۆنتۆی کانەدا .لەم شارە خەریکی عەکاسی و چاپی عەکس
بووم .لەساڵی  1995و  96دەرسی گرافیک و دارشتنی دژیتالیم خویندووە و تەواو کردووە.
ئێستاش کاری گرافیک دەکەم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە991 :

سەاڵح داودە
http://www.kurdipedia.org/?q=200905131337371745
هونەرمەند لەساڵی ( )1942لەگوندی (ئەلبوسەباحی) سەر بەشاری
کەرکوک لەدایک بووە ،هەر لەمناڵییەوە ئاشنای هونەری گۆرانی بووە و
دەستی بەگۆرانی گوتن کردووە ،بۆیە لەساڵی ( )1953ئەو دەمەی
تەمەنی یانزە سااڵن دەبێت بۆ یەکەمجار دەچێتە رادیۆی کوردی بەغداو
یەکەم بەرهەمی تۆمار دەکات ،هەر لەو ساڵەدا ژمارەی بەرهەمەکانی
دەگاتە ( )19گۆرانی ،دواتر لە ئێزگەی ناوبراو (هونەرمەند عەلی
مەردان)دەناسرێت و پەیوەندیەکی هاوبەش و بەردەوامیان دەبێت و لە
چەندین کاری هونەری بەیەکەوە بەشداری دەکەن ،بەشێکی زۆری
گۆرانیەکانی تۆمار کراوون و بەشێکی زۆریشی ماوە کە تۆمار نەکراون،
ئەو زیاتر بە گۆرانی (نایلۆنە برا نایلۆنە) توانی بینەر و گوێگرێکی زۆر
بۆخۆی کۆبکاتەوە ،هەروەها شارەزاییەکی باشی لەبواری مەقامدا
هەبووە ،خاوەنی ئەزمونێکی گەورەیە لە ناوەندی هونەری کوردیدا ،دواین
بەرهەمیشی سیدیەک بووە بەناوی (چریکەی گەرمیان) کە بە
شێوازێکی نوێ بەرهەم هێنراوە و چەندین خەاڵت و بڕوانامەی رێزلێنانی
پێبەخشراوە.
هونەرمەندی گەورەی شاری کەرکوک دوای ئەوەی بەشداری لە
کۆنسێرتێکی گۆرانی خێزانی کرد کە ناوەندی (عەلی مەردان بۆ مقام) لە
هۆڵی نەوزرۆزی شاری کەرکوک رێکی خستبوو،پاش هاتنە خوارەوەی
لەسەر تەختەی شانۆ باری تەندروستی تێک دەچێت و دەست بەجێ
رەوانەی نەخۆشخانەی گشتی ئازادی شاری کەرکوک کرا ،بەاڵم
بەداخێکی زۆرە وە لە  ،2009-05-08لە کاتژمێر ()8ی شەو وە دڵە پڕ لە
هونەرەکەی لە لێدان کەوتو ماڵئاوایی لە ژیان کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە992 :

سەاڵح رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710515078
برای هونەرمەندی ناودار شەوکەت رەشیدە و لە ساڵی  1942لە شاری
سلێمانی لە خێزانێکی هونەرپەروەر لەدایکبووه ،پاش خوێندنی
سەرەتایی بەبەردەوامی خولیای مۆسیقا و گۆرانی هونەری کوردی بووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە993 :

سەاڵح مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=200911281918362728
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە994 :

سەاڵح نەجمەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=201004141545074156
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە995 :

سەاڵح یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090222401560904
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە996 :

سەاڵحەددین وەهابپوور  -سامڕەند
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111140444285
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ساڵی  1960ی زایینی لەمهاباد دایک بووە
ـ هەتا لێک جیابوونەوی حیزبی دێموکڕات لەو رێکخراوەدا تێکۆشانی
هەبوو
ـ ئێستا لە"کومیتەی پێکهێنەرەوەی حیزبی دێموکڕاتی کوردستان" دا
ئەندامه
ـ دەرچووی دانیشسەرای هونەری تارانەلەساڵی 1980
ـ لە 1999لەموئیرانای نۆروێژ دیپلۆمی دەبیرستانی سەر لەنوێ
وەرگرتۆتەوە
ـ لەزانستگای ترۆندهایم ی نۆروێژ وەک یاریدەدەری مامۆستا دەرسی
"میتۆدی زانستیی لێکۆڵینەوەی کۆمەڵناسی" دەڵێتەوه
ئێستا تێزی فەوقی لیسانسی زانستی سیاسیی لەو
زانستگایەئامادەدەکا
ـ تێکۆشانی هونەریی لەشانۆ ،موسیقا ،نەققاشی ،کاریکاتۆر و
خۆشنووسی دا هەبووە
ـ لەنووسین دا ماوەیەکی درێژەکار دەکا ،بەرپرسی گۆڤارەکانی " الوان"
ئۆرگانی یەکێتی الوانی د .ک .ئ 26" ،ی سەرماوەز" گۆڤاری
پێشمەرگەو "تێکۆشەر" ئۆرگانی تەشکیالتیی حیزب هەتا ساڵەکانی
 1987بووه.
ـ پتر لە 2ساڵ لەماڵپەڕی دیمانەدا بابەتی نووسیوەکەدەگاتەنزیک
بەحەفتا بابەت ،چەند مانگەلەسایتی بۆرۆژهەاڵت درێژەبەنووسین دەدا.
ـ لەساڵەکانی سەرەتای شۆڕش بەشداریی لەکاری نەققاشیی یەکەم
کتێبەکوردییەکانی قوتابخانەکانی کوردستانی ئێران دا کردووەکەلەالیەن
کمیسیۆنی کۆمەاڵیەتیی حیزبەوەچاپ کراون .کتێبەکان بریتی بوون
لەخوێندنی کوردی ،زانستی ئەزموونی و ماتماتیکی ساڵی یەکەم و
دووهەمی سەرەتایی و خوێندنی کوردیی گەورەسااڵن .بەشی عومدەی
ئەو کارەفەرهەنگییانەی لەژێر رەهێڵەی تۆپ و کاتیۆشا و شەرایتی
سەختی بۆمباران دا کردووەکەئەو دەم شەو و رۆژ لەجەرەیان دا بوو.
ـ تەرحی ئاڕمی حیزبی دێموکڕاتی لەساڵی  1980دا داناوه .
ـ دامەزراندن و بەرپرسایەتیی کۆمەڵەی کلتووریی کورد لەنوردالند و
ناوەندی کلتووریی کورد لەتروێندەالگ لەواڵتی نۆروێژی لە 1997را هەتا
 2004لەئەستۆ بووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە997 :

سەاڵحەدین قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091613245688752
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە998 :

سەید ئیبراهیم ئیسماعیل زادە  -سەی برایم سەقزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081011392560627
ساڵی 1327ی هەتاوی لە گوندی "حاجی لەک" سەر بە دەڤەری
"میاندواو" ،لە داوێنی بنەماڵەیەکی هەژار و دەستکورتی ناوچەی چۆمی
مەجیدخان دا لە دایک بووه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە999 :

سەید عەلی ئەسغەری کوردستانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110132344210
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ناوی سەیید عەلی کوڕی سەیید نیزامەددینی کوڕی سەیید جامییە،
ساڵی  1882لەگوندی (سەڵوەت ئاوا)ی نزیک شاری
سنەلەبنەماڵەیەکی ئایینی ناودار لەدایکبووە.
بەمنداڵی خراوەتەبەر خوێندنی مزگەوت و الی مامۆستا عەبدولموئمینی
مەردۆخو چەند مامۆستایەکی تری شاری سنەفێری خوێندەواری بووەو
شارەزایی لەدەرسەدیینیەکاندا پەیدا کردووە.
هەر ئەو سەردەمەش بەهرەی دەنگخۆشی تیادەرکەوتووەو بۆتەسەر
باشقەی دەنگخۆشەکانی شاری سنەلەبۆنەئایینیەکاندا.
سەیید عەلی ئەسغەری کوردستانی وەک سۆفی ژیاوەو بەتەنگ ماڵی
دنیاوەنەهاتووە.
زوربەی کاتی خۆی بەخوا پەرستی و خوێندنەوەی ئەدەبیاتی
کوردییەوەبەسەر بردووە
ساڵی  1905خێزانی پێکەوەناوە ،پەیوەندییەکی توندو تۆڵی لەگەڵ
ئەشراف و ناودارەکانی شاری سنەو دەوروبەریدا دروستکردووە.
دوای کۆتایی هاتنی جەنگی یەکەمی جیهانی هەوڵیداوەگۆرانی
رەسەنی کوردی لەسەر قەوان تۆمار بکات و زیاتر لەچواردەگۆرانی بۆ
کۆمپانیاکانی ئەو سەردەمەتۆمارکردووە .سەیید عەلی ئەسغەر ئەو
هونەرمەندەبلیمەتەیەکەمەقامەرەسەنەکوردییەکانی پاراست و شیعری
بەرزی شاعیرانی کوردی کرد بەگۆرانی.
لەسەر دەستی شێخ عەلی حسامەددین تەریقەتی نەقشی وەرگرتووەو
لەو چوار جارەی کەسەردانی باشووری کوردستانی کردووە ،سێ جاری
بۆ زیارەتی بیارەبووە.
دوا سەردانی ئەم هونەرمەندەگەورەیەبۆ باشووری کوردستان ساڵی
 1935بوو لەرێی قەسری شیرین-ەوەخۆی گەیاندەبەغداو لەوێ بەدیداری
شێخ مەحمود شاد بوو ،لەگەڕانەوەشیدا ماوەیەک لەکەرکوک و سلێمانی
مایەوه.
ئەم مامۆستا گەورەیەی مەقامی کوردی لە 6ی ئابی ساڵی 1936
لەتەمەنی پەنجاو چوار ساڵیدا کۆچیدوایی کردو لەگوندەکەی خۆی
بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1000 :

سەید قەدەمیار حوسێنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052110333258078
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1001 :

سەید محەمەد ئەمین قوڕەیشی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271019301441
ساڵی  1330لە شارستانی بۆکان هاتۆتە دونیا و ئێستا دانیشتووی ئەم
شارەیە .هونەرمەندێکی کاریکاتێریست و تەنزنووسە ،خاوەنی بڕوانامەی
دیپلۆمای تەبیعی لە ساڵی  ،1348ماوەی  40ساڵە چاالکی هونەری
دەکات لە بواری کاریکاتێر .خاوەنی بڕوانامەی مومتاز لە ئەنجومەنی
هونەرەکانی شێوەکاری وەزارەتی فەرهەنگ و ئیرشادی ئیسالمی ،لە
چەندین پێشانگادا لە ناوخۆ و دەرەوەی واڵتی ئێران چاالکانە بەشداری
کردووە و چەندین نازناوی و ناونیشانی بەدەستهێناوە.
راهێنەری کالسی کاریکاتێرە و لە گەڵ چاپەمەنییەکانی ناوخۆیی و
دەرەوەی ئێران ،چاپەمەنییە پڕ تیراژەکانی ئێران ،گۆڤارەکانی فارس و
کوردزمان ،هەروەها باڵڤۆکە خوێندکارییەکانی زانکۆکانی ئێران (دەوڵەتی
و نادەوڵەتی) بە تایبەت ئەو گۆڤار و باڵڤۆکە خوێندکاریانەی کە بە زمانی
کوردی دەرچوون ،هاوکاری کردووە .نەفەری دووەمی باشترین
کەسایەتییەکانی کوردی واڵتی ئێرانە لە بواری کاریکاتێر لە الیەن لێژنەی
ناوبژیوانی فیستیڤاڵی ناوەندی باڵوکردنەوەی فەرهەنگ و ئەدەبیاتی
کوردی (ئینتشاراتی سەاڵحەدینی ئەیوبی).
سەید محەمەد ئەمین قوڕەیشی دامەزرێنەری کاریکاتێری کوردییە لە
واڵتی ئێران .دوو کتێبی کاریکاتێری بە ناونیشانی کاریکاتۆرستانی  1و 2
بە بەشداری براکەی خۆی سەید یاسین قوڕەیشی و بە هیمەتی
ئینتشاراتی سەاڵحەدینی ئەیوبی لە ورمێ و ئینتشاراتی زانکۆی یەزد
چاپ کردووە .لە کێبڕکێیەکی کاریکاتێر کە لە الیەن گۆڤاری کاریکاتێر لە
تاران بەڕێوەچوو ،پلەی سێیەمی بەدەستهێنا بە شێوەی هاوبەش لە
گەڵ سەید یاسین قوڕەیشی .هەروەها گریمۆر و ئەندامی پێشووی
ئەنجومەنی نمایشی بۆکان و ئەندامی هەیئەت ئومەنای سینەماکارانی
ئازاد بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1002 :

سەید محەمەدی سەفایی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126105427515
هونەرمەند محەمەد ئەحمەدی ناسراو بە “سەیدمحەمەدسەفایی
“ساڵی  1311هەتاوی لە گوندی “بلووز″ی سەفاخانەی ناوچەی هەوشار
لە دایک بوە نەخوێندەوار بوەو لە ژیانی دا سێ ژنی هێناوە ماوەی چوار
ساڵ لە کوردستانی عێراق ژیاوە کە لە گەڵ هونەرمەند حەسەن زیرەک
پێکەوە لە خانوویەکدا کرێنشین بون لە شاری تیکاب و لە شاری سایین
قەاڵو بۆکان و لە شاری سەقز ژیاوە کە ئیستەیش بنەماڵەکەی لە شاری
سەقز نیشتەجێن.
هونەرمەند سەیدمحەمەدسەفایی گەلێ گۆرانی لە کۆڕوکۆبوونەوەکان و
نێو ماڵ و دیوەخانەکانی ناوچەکانی هەوەتوو وتیلەکۆ وهەوشار تۆمار کرد
کە لە شایی گۆڤەندان وبۆنەو موناسبەتە مللیەکان دا هەمووجارێ بە
کەڵک وەرگرتن لە گۆرانی یەکانی سەیدمحەمەد یادوبیرەوەری رێزدەگرن،
سەیدمحەمەد لەگەڵ گۆرانی یەکانیدا بەردەوام فولکلۆرو داب ونەریتە
کۆمەاڵیەتیەکانی ناوچەکەی خۆیشی بەتایبەت لە بواری جل وبەرگ
وزاراوەی هەرواپاراستوە و شەستەوشەقامە وشکارۆکانی
شاروشارستانیەت نەیتوانی سۆرانی سپی و شاڵی سەوزو
رەشتیەکەی پێ بگۆڕێت.
گۆرانی یەکانی سەید محەمەدسەفایی زۆربەیان فلکلورن ولە
زیندووراگرتنی بەرهەمی فولکلۆری گۆرانی کوردی دا دەستێکی بااڵی
هەبوە .هەتا بە ئێستە بە نەشەترین وبەزمی ترین گۆرانی بێژی ناوچەکە
بوە کە ئەو بەرهەمە تۆمارکراوانەی کە ئێستە لە بەردەست دایە نموونەی
زیندووی ئەو کەیف خۆشی وبەشارەتەی نێو فەزای گۆرانی یەکانی ئەو
هونەرمەندەن .سەید محەمەد زۆرتر هەر بە ئامێری دەفەکەی خۆی
گۆرانی یەکانی رازاوەتر ئەکرد چەندجارێکیش لە گەڵ هونەرمەندان
رەشید فەیزنژاد ،رەسووڵ میرزاپوور ،فەردین تاهیری ،عەلی عابدی و
عووسمانە سوور گۆرانی یان تۆمارکردوە…..
بە داخەوە ئەم هونەرمەندەی دەڤەری سەقز ساڵی  1373هەتاوی
نەخۆشی شێرپەنجەی پیا ئەپێچێ ولە رێکەوتی  1374/9/8هەتاوی
کۆچی دوایی کردو لە شاری سەقز لە گۆڕستانی شاناز لە نێو خەم
وپەژارەی کەس وکاری وشەیدایانی گۆرانی یەکانی
سەیدمحەمەدسەفایی ئەسپەردەی خاک کرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی شار نیوز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1003 :

سەید مەحمود موکری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020712573033168
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1004 :

سەیوان سەعیدیان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912040745482797
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
وەرگێڕ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1005 :

سەیوان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092816453018666
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1006 :

شاخەوان 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209410011176
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1007 :

شاخەوان حەمەڕەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=200903252154571676

608

لە دایکبووی شاری سلێمانی یەو قۆناغی خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندیی و ئامادەیی لە سلێمانی خوێندووە .هەر لە منداڵییەوە ئارەزووی
گۆرانی وتنی هەبووە و بۆ یەکەم جار لە قۆناغی شەشی سەرەتاییدا
دەستی بە گۆرانی وتن کردووەو لەزۆربەی چاالکییەکانی خوێندنگاکەی دا
بەشداربووە.
ساڵی  1992بۆ یەکەم جار لەسەر شانۆ لەیەکێک لە بۆنەکاندا گۆرانی
وتووە و بە گۆرانی (تۆبەڵێنم پێ بدە) کە بەرهەمی مامۆستا محەمەدی
ماملێ یە بەشداری کردووە.
ئەم بەشداری کردنەش ئەگەڕێتەوە بۆ کچە هونەرمەندی گۆرانیبێژ پەیمان
عومەر کە ئەوکات مامۆستای شاخەوان بووە لە وانەی سرود لە
خوێندنگای بڵندی سەرەتایی.
ساڵی  1997یەکەم بەرهەمی خۆی بەناوی (شەوی شادی) کە لە ئاواز
وهۆنراوەی (ئازاد کەریم) و دابەش کرنی (عادل حەسەن)ە تۆمار دەکات.
ساڵی  2000دووەم بەرهەم بە ناوی (یارە ئازیزەکەم) کە لە ئاواز و
هۆنراوەی (ئازاد کەریم) دابەش کردنی (عادل حەسەن) ە تۆمار دەکات.
دواتر ساڵی  2002سێ یەم بەرهەمی بەناوی دیدار لە ئاوازی فۆلکلۆر و
هۆنراوەی (ئەحمەد محەمەد) و موزیک (هێرش عەبدول رەحمان) ە تۆمار
دەکات.
دواجاریش شاخەوان یەکەم سی دی خۆی بە ناوی (فرمێسک) تۆمار
دەکات و لە ساڵی  2009باڵوی دەکاتەوە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1008 :

شاخەوان سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022261832897
شێوەکار و رۆژنامەنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1009 :

شاخەوان کاکە مەم
http://www.kurdipedia.org/?q=201005242232314311
دەرهێنەر و وێنەگر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1010 :

شاخەوان کەیخەسرەو
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126100940504
لەساڵی  1974لە شاری هەڵەبجە لەدایکبووه ،لەساڵی  1987بۆ یەکەمجار دەستی بەگۆرانی وتن
کردووە .بەشداری چاالکی هونەریی هەردوو زانکۆی سەاڵحەدین و سلێمانی (کۆڕالی زانکۆ)
کردووە .
لەسالێ 1996ەوە لە ئەڵمانیا دەژێت.
وەکو کاری تاکەکەسی ئەلبومی (بەرەو نادیار) ی لەساڵی 2005دا باڵوکردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1011 :

شادان فوئاد
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http://www.kurdipedia.org/?q=201006162046344408
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1012 :

شادی ئەمیری
http://www.kurdipedia.org/?q=201008041305264656
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1013 :

شادی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510410063840
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1014 :

شادیە جەزا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011716052034602
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1015 :

شارا بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022020150764267
شارا بابان لە ساڵی ( )1985هاتووە دونیاوه ،لە ساڵی ( )2003دەستی
کردووە بە فۆتۆگرافی ،هەر لە دەستپێکەوە تا ساڵی ( ،)2014پێنج
پێشانگای تایبەتی لە ناوخۆی کوردستان کردۆتەوە و بەشداری لە ()57
پێشانگای هاوبەشی و فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی و لە ناوخۆ و دەرەوەی
کوردستان کردووە ،خاوەن دەیان رێزلێنان و بڕوانامەی لە بواری فۆتۆگرافی
لە نێوخۆ و دەرەوە بەدەستهێناوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1016 :

شاسوار محەمەد( کالرنێت)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150311011426119684
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شاسوار کالرنێت ناوی تەواوی (شاسوار محەمەد عەبدولڕەحمان)ە و
بەهۆی پەیوەندیکردنی بنەماڵەکەی بەبزوتنەوەی سیاسی کوردەوە لە
ساڵی  1991خێزانەکەی شاری کەرکوک بەجێ دەهێڵن و ئاوارەی شاری
ڕانیە دەبن بەو هۆیەوە هونەرمەند شاسوار لە  1992/1/1لەشاری ڕانیە
لەدایک دەبێت ،خوێندنی سەرەتایی لەو شارەدا تەواو دەکات ،لەدوای
ئازادکردنی کەرکوک لە ساڵی  2003بنەماڵەکەی دەگەڕێنەوە کەرکوک و
نیشتەجێ زێدی ڕەسەنی خۆیان دەبن و شاسوار بە خوێندنی ناوەندی
لەشاری کەرکوک درێژە بە خوێندن دەدات ،بەهۆی هونەردۆستی
لەناخیدا دوای تەواکردنی قۆناغی ناوەندی دەچێتە پەیمانگای هونەرە
جوانەکانی کەرکوک ،پێنج ساڵی قۆناغەکانی پەیمانگای بەسەرکەوتووی
تەواو دەکات تاکو کۆتایی ساڵی پەیمانگا بە کۆکردنەوەی نمرەی %82
دەتوانێت کاروانێکی دیکە لە خوێنندن لە بواری هونەر دەستپێبکات
ئەویش بە ناو هاتنەوەی لە کۆلێژی هونەر لە زانکۆی سەاڵحەدین لە
شاری هەولێر و ساڵی  2015دەبێتە سەرەتایی قۆناغی یەکەمی کۆلێژی
هونەر بۆ شاسوار.
شاسوار محەمەد لەتەواوی ئەو تەقینەوانەی زیانی بە پەیمانگاکەی
گەیاندبێت لەگەڵ هاوڕێکانی لەنێو پارچە شووشەی شکا و سەقفی
داڕوخاو بە موزیک وەاڵمی تیرۆرستانیان دادەیەوە.
شاسوار محەمەد لەپاڵی کاری هونەریدا ،بەهۆی بونی روحێکی
مرۆڤدۆستی لەناخیدا هەمیشە کارەکتەرێکی خۆبەخشی ڕێکخراوە
خێرخوزایەکانی جیهان بوە بۆ گەیاندنی هاوکاری بۆ خەڵکی لێقاوماو بە
تایبەت نەتەوەی کورد ،هەر بۆیە لەسەرەتایی هێرشی چەکدارانی
داعش لە مانگی حوزەیرانی ساڵی ڕابردوو بۆ سەر شارە
کوردستانیەکانی کۆبانێ و شەنگال و کەرکوک ڕاستەوخۆ دەبێتە
ئەندامی لیژنەی خۆبەخشی (ڕێکخراوی سنور لە ئەڵمانیا و ڕێکخراوی
pytلە فەرەنسا) بۆ گەیاندنی خۆراک و جلوبەرگ بۆ ئاوارەکانی کۆبانێ و
شەنگال لە کەمپەکانی پارێزگای دهۆک و گەیاندنی خۆراک بۆ
پێشمەرگەکانی کوردستان لە شاری کەرکوک.
شاسوار محەمەدی هونەرمەند لە رۆژی 7ی شوباتدا بەمەبەستی
درێژەدان بە خوێندن دەگەڕێنەوە بۆ کۆلێژی هونەر لە شاری هەولێر بەاڵم
هەزاران مەخابن پێش گەیشتنەوەیان لەسەر ڕێگای ڕانیە  -هەولێر بە
ڕوداوێکی هاتوچۆ کۆچی دوای دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1017 :
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شاناز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040616251317968
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1018 :

شانۆ کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011810053532820
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1019 :

شانیا
http://www.kurdipedia.org/?q=201008031030444621

614

گۆرانیبێژە ،بە رەگەز عەرەبە و ئەلبومێکی کوردیی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1020 :

شاهان سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140713121206
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1021 :

شاهرووخ فەیزنەژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201005131051024233
لە هۆزی هونەر پەروەری فەیزولالبەگیە و چاالکی هونەری خۆی لە
ساڵی  61هەتاویەوە بە شێوەکاری دەست پێ کردووە و هاوکات لە گەڵ
ئەوە دەستی داوەتە شێعر و نووسینی بابەت وەک چیروکی کورتی
کوردی .سالی  70دەستی داوەتە پیکەرسازی و یەکێک لە بنیات نەرانی
ناوەندی فەرهەنگی و هونەری موکریانی سەقزە و چەند ساڵ لەو شوێنە
مامۆستای شێوەکاری و پەیکەر سازی بووە و ئەمە تەنیا بەشێکە لە
ژیانی مامۆستایەتی ئەم ئەدیب و هونەرمەنده .سالی  2005کۆمەڵە
چیرۆکێکی بەناوی چارداخێکی بەهەشت و  7کتێبی چیروکی بۆ مندااڵن
لە دەوڵەتی هەرێمی کوردستان چاپ کردووە و ئیستا رۆمانی (ئامۆژای
چاو مەگەشی) ئامادەی چاپە و کتبکی بەناوی (مجسمه ،نقش برجستە
و قالبگیری) لە ژێر چاپداێه .مامۆستا فەیزنەژاد هەنووکە لە شاری کەرج
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دەژی و لە چەند فێرگەی هونەری وانەی پەیکەر تاشی دەڵێتەوە و
هەروەها لە ئاتولیەکەی خۆی بەردەوام خەریکی کاری هونەریه.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (مەحمود شاکری)
سەبارەت بە (هونەر مەند شاهرووخ فەیزنەژاد) لە2010-5-12 :
21:49:39
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1022 :

شاکر رواندزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008171449244715
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1023 :

شاکیرۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201004041606084101
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1024 :

شایی رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072813494677159
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1025 :

شلێر کۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111410294710714
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1026 :

شنۆ ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011101108591262281
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1027 :

شنۆ محەمەد زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011812104174910
ساڵی  1980لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،لەتەمەنی  12ساڵیەوە
دەستی بەنووسینی شیعر کردووە و لەچەند بوارێکی هونەری
بەشداریی کردووە ،وەک شانۆ و شێوەکاری ،لە ساڵی  2010کتێبێکی
شیعری بەناوی “جێژوان” بەچاپ گەیاندووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1028 :

شنە حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042471876
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لەدایکبوی گەڕەکی مەڵکەندی شاری سلێمانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1029 :

شنە عادل
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040717203470473
لە  1986تاوەکو  1993تۆپ مۆدێل بووە لە عێراق.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو 2015-04-07 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1030 :

شوان جافەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201109251036306209
2
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1031 :

شوان رەباتی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011102608531062569
پەیکەرتاش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1032 :

شوان زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021609551437544
یەکێکە لەهونەرمەندانی کەرکوک و بەهونەری شێوەکاری و فۆتۆگراف
بەشداری لەدەیان پێشانگەی هاوبەش و تایبەتی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1033 :

شوان عاسی مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081229140048940
لە ساڵی  1968لە کەرکوک لەدایکبووە و ساڵی  1990پەیمانگەی
هونەرەجوانەکانی سلێمانیی تەواو کردووە ،لە ساڵی 1987ەوە تا ئێستا
بەشداری لە دەیان پیشانگەی هاوبەشی کردووە و چەندین پیشانگەی
تایبەتیشی کردووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1034 :

شوان عەتوف
http://www.kurdipedia.org/?q=200912151550262999
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1035 :

شوان قەرەداغی
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903291507141684
لە دایک بووی شاری سلێمانی 1979یەکەم کاری هونەری بۆ ساڵی
1997دەگەرێتەوە ،یەکەم گۆرانیی بۆ خاک تی ڤی تۆمارکردووە کە تازە
دامەزرابوو دواتر چەندین گۆرانیتری تۆمارکرد ،ساڵی 1999هاتۆتە شاری
هەولێرو لەگەڵ گروپی میوزکی ناڵی و تیپی سەتەالیتی کوردستانی ئەو
کات دەستی بە کاری هونەری کردووە هاوکات لەگەڵ تیپی سەتەالیتی
کوردستان وەکو ژەنیاری زەرب بەشداری سەرجەم کارو چااڵکیەکانی
کردوەو تاکو ئێستاش بەردەوامە .
سەرچاوە :نەجیبە کەریم  -ماڵپەڕی رووناکی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1036 :

شوان محەمەد فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150114210423118813
نازناو :شوان میرە
ساڵی  1964لە سلێمانی لە گە ڕە کی سە ر شە قام لە دایک بوم
هونە ری گۆرانی وتن هە ر لە تە مە نی منداڵیمە وە یە کێک بووە لە حە
زو ئارە زووە کانم هە ر بۆیە لە چاالکی قوتابخانە دا بە شدار دەبوم
لە تە مە نی الویدا سە رسام بوم بە دە نگی چە ند هونە ر مە ندێک لە
وانە (حسن زیرە ک -علی مە ردان -ماملێ  -احمد شە ماڵ) هتد.
ئە م دە نگانە هۆکار بوون بۆ ئە وە ی ئارە زوی زیاترم بۆ هونە ری گۆرانی
کوردی هە بێ -زیاتر لە شێوازی هونە ری میلیدا خۆم دە بینم وە هە
وڵمداوە کارە کانم رە سە نایە تی هونە ری کوردی پێوە دیار بێت.
ئێستا چە ند بە رهە مێکم ئامادە یە ئە کێک لە و بە ر هە مانە گۆرانی
(هە ناری) یە کلیپی بۆ کراوە بە هاوکاری (تیپی مۆسیقای فۆلکلۆری
کورد)کلیپە کە ش لە الیە ن تە لە فزێۆنی پە روە ردە یی ئامادە کراوە
ئیستا چە ند بە رهە مێکم ئامادە یە یە کێک لە و بە رهە مانە لە الیە ن
ستدێوی سە نتور کاری بۆ دە کرێ بە رهە می دووە م لە ستدێۆی
هارمۆنی کاری بۆ دە کرێ.
لە هە ندێ لە کە ناڵە کوردیە کان بە شێوە ی راستە و خۆ بە شدار بوم
تە لە فزێونی خاک
تە لە فزێۆنیnrt..
https://www.facebook.com/video.php?v=426301224121065
سەرچاوە  :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (شوان میرە)
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سەبارەت بە (شوان میرە)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1037 :

شوان کەریم کابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102112571010184
پەڕڵەمانتاری لیستی کوردستانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەڕڵەمانتار
جۆری کەس:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1038 :

شوان کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201007221638434544
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لە شاری سلێمانی لە گەرەکی جولەکەکان کە ئەکەوێتە خوار گەرەکی
سەرشەقام لە ساڵی  1967لە دایک بوه،قۆناغی سەرەتایی لە
قوتابخانەی تانجەرۆ تەواو کرداوە دوایی چۆتە ناوەندی گۆیژە لە تووی
مەلیک،لەبەر ئاەزو وحەزی بۆ وێنە کێشان لە ساڵی  1982چۆتە
پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سولەیمانی،لەبەر ئەوەی کە بە پلەی
یەکەم بەشی پەیکەرسازی بریوە لە ئەکادمیای هونەرەجوانەکانی
بەغداد وەرگیراوە لێرەش بەشی پەیکەرسازی بە پلەیەکی بەرز
بریوە،لەساڵی  1991لەاڵیەن رژێمی بەعسەوە گەلێک پایەو پلەی بەرزی
خوێندنی خراوەتە بەر دەست بە مەرجێک نەگەرێتەوە بۆ
کوردوستان،بەاڵم هەر ئەو ساڵە هاتەوە بۆ سولەیمانی و بوە مامۆستای
بەشی پەیکەرسازی لە پەیمانگەی هونەرەجوانەکان و بێ هیچ
موچەیەک دەرسی ئەوتەوە،بەاڵم لەبەر بارو دۆخی سیاسی کوردوستان
و هەڵگیرساندنی شەری ناوخۆ سەری خۆی هەڵگرت و رێگای ئاوارەیی
کۆچی هەڵبژارد.
ئەندامی یەکێتی هونەرمەندانی عێراقی لە ئەمەریکا
ئەندامی یەکێتی هونەرمەندانی ئەلەمانی ناسراو بە /بی بی کا
ئەندامی یەکێتی هونەرمەندانی جیهان بۆ ریلیف و مەدالیا
1987دبلوم لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سولەیمانی
1991بکالوریوس لە ئەکادمیای هونەرە جوانەکانی بەغداد
1991بۆ  1993مامۆستای بەشی پەیکەرسازی لە پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی سولەیمانی.
1991بۆ 1994گەلێک پرۆژوی هونەری لە شارەکانی کوردوستان ئەنجام
داوە،بەالم لەبەر بارو دۆخی سیاسی کوردوستان زۆربەی ئەم کارانە
شکێنراون و نەماون،لەو پرۆژانە،پەیکەری تۆفیقی کارەبالە هەلەبجە لە
ساڵی ،1991پەیکەری حەمە سەعیدی ئەندازیار لەبەردم دائرەی کارەبای
سولەیمانی دانراوە لەساڵی ،1992پەیکەری شەهیدانی چیمەن ساڵی
،1993پەئکەری رۆژنامە نوسی ئەلەمانی گادگرۆس ،1993پەیکەری
بەختیار عەسکەری لە هەولێر  1994وگەلێک کاری هونەری تر.
1994لەبەر بارو دۆخی سیاسی کوردوستان و شەری ناوخۆ کۆچ کردن
بەرەو هەندەران .
1995کاری سەر بەردی مەرمەر لە شاری ئەسینا لە یونان.
1996بۆ  2000کاری قاڵب کردن لە سلیکۆن و لم وکۆپی کردن
وگەورەکردنی پەیکەر بە نوێترین شێوە لە کارگەی کیتڵ سەر بە
ئەکادمیای هونەرلە شاری دوسلدۆرف لە ئەلەمانیا.
2000تا ئێستا لێپرسراوی بەشی هونەری مۆدێل کۆپی کردن
وگەورەکردنی لە کارگەی (رۆلف کایزەر) بۆ دارشتنی میتاڵ،برۆنز و
ئەلەمینیوم و ئاسن لە شاری دوسلدۆرف لە ئەلەمانیا ئەم کارگەیە
ناسراوە لە جیهان و ئەوروپا ئەو کارانەش لە گەلێک لە شارەکانی جیهان
دانراون وەک نییۆرک و سانفرانسیسکۆ و پاریس و لەندەن و بەرلین
و.......
1982بۆ  2010بەشداریکردن زیاتر لە  25پێشانگە لە کوردوستان و عێراق
و ئەوروپا وە چەندین خەاڵتی هونەری بەدەست هێناوە
2009بۆ  2010دروست کردنەوەی پەیکەری ئەرنۆلد رۆسی مێژویی بۆ
شاری فوپەرتاڵ لە ئەلەمانیا
پرۆژەی داهاتو دروست کردنی پەیکەری موسیقاری جیهانی میندلسۆنە
بۆ شاری هامبورگ لە ئەلەمانیا.
بۆ داهاتوش زۆر کاری مێژویی پالن کراوە بۆ گەلێک لە شارەکانی ئەوروپا و
ئەلەمانیا،کە ئەبوایە ئەم توانا هونەریە و شارەزایانە بۆ جوان کردنی
کوردوستان و نوسینەوەی مێژویی کوردی بەکاربهاتایە،بەاڵم لە نا
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رۆشنبیری و نەزانی دەستەاڵتی کوردی و گوێنەدان بە هونەرمەندانی
بێالیەن،تا ئێستا هیچ پرۆژەیەک لە ئاستێکی هونەری بەرزدا ئەنجام
نەدراوە لە کوردوستان.
بۆ دروست کردنی چەند پرۆژەیەکی هونەری جوان شایانی کوردوستان
بێت،پێشنیارم کردوە لە حکومەتی کوردوستان کە بۆ مێژوو چەند
پەیکەرێک لە برۆنز دروست بکەم بۆ شارەکانی کوردوستان،هیوادارم کە
بەدەنگمەوە بێن و هەوڵ بەین کوردوستان جوانتر بکەین.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نیان عوسمان)
سەبارەت بە (شوان کەمال) لە22:28:30 2011-2-7 :
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن ) (lawaسەبارەت بە
(شوان کەمال) لە20:04:51 2010-9-18 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (الڤە) سەبارەت بە
(شوان کەمال) لە22:18:19 2010-10-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1039 :

شوعلە سڵێمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322282271674
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1040 :

شوهرە قەمەرپوور
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http://www.kurdipedia.org/?q=201009090925149452
جوانترین ژنە ئەکتەری سینمای ئێرانە .بۆ خۆی دەڵێ:
من لەدایکبووی رۆژی یەکەمی مانگی رەزبەرم .لە رەگ و ریشەوە لە
سەری باوکییەوە کوردم .لە راستیدا لەدایکبووی کوردستانم ،بەاڵم
ناسنامەکەی لە تاران وەرگیراوە .لە راستیدا یەکێک لە شانازییەکانم
ئەوەیە کە خۆم بە کورد دەزانم و شوێنی لەدایکبوونم یەکێک لە
شارەکانی سەر بە کوردستانم .خوێندەواری ئاکادیمیکم نییە،
خوێندەواری من حیسابدارییە .ئاشقی هونەرم .زۆر حەزیش لە موزیک
دەکەم ،دەتوانم بڵێم بە جۆرێک موزیسیەنم ،بە شێوەیەکی شارەزایانە
گیتار لێ دەدەم .خەڵکیش فێری گیتار لێدان دەکەم ،بەاڵم لە حەوڵی
ئەوەدام کە کۆڕێک پێک بێنم.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (شوهرە قەمەرپوور) لە1:46:01 2010-9-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1041 :

شوکروڵاڵ شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008041302344655
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1042 :

شوکری شێخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052610360085379
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1043 :

شڤان هەرکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140619110256100927
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1044 :

شۆخان بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110209481510547
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1045 :

شۆخان حسێن  -بانو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062415541771172
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1046 :

شۆرش ئاهی
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710220871
لەساڵی  )1978( 1357لەشاری مەهاباد لەدایک بووم هەر لەمنداڵیەوەحەزێکی تایبەتیم بەرامبەر
بەنەققاشی و پەیکەرتاشین بووەو بەهۆی باوکمەوە(شەهید عەبدوڵقادر ئاهی) کەکاری
پەیکەرسازی و شێوەکاری کردووەوپاشان لەشەڕەکانی ناوکوردستاندا شەهید
بوەنەمهێشتوەڕێبازەکەی کوێربێتەوەو دەستم داوەتەفڵچەو پەڕەمووچەکەی و ئەو حەز وخولیایەم
لەگەڵ تەمەنم هڵکێشاوەلەساڵی )1987(66لەکاتی دەرس خوێندن لەقوتابخانەنەقاشیم
بەشێوەی هێڵکاری و کەڵکوەرگرتن لەئامێری قەڵەم دەست پێکردو خولیای فێربوونی زیاتر هانی
دام بچمەالی ماموستای بەرێزم کاک محەمەدی رۆستەمزادەو کەڵکی لێوەرگرم و لەساڵی 72
()93وەبەتەواوی چومەتەناو ناخی هونەری شێوەکاری و پەیکەرەتاشین و ئەزموونی جۆراجۆرم
تاقیکردۆتەوەهەتا ئێستا لەزیاتر لە 18پیشانگای هاوبەش و تاقەکەسی و لەچەند فستیواڵ و
میهرەجانی هونەری لەشارەکانی تاران ،ورمێ ،تەورێز ،سنه ،بۆکان ،مەهاباد ،سەقز،
بانەبەشداریم کردووەکەگرینگترینیان بەشداربوون لەیەکەم پیشانگا وکێ بەرکێی (کانسپتچواڵ
ئارت(بوو کەبۆ یەکەم جار لەئێران لەزانکۆی تاران بەڕێوەبردرا کەکارەکەم بۆ موزەخانەی هونەرهای
معاسر ئێران قەبوڵ بوو وخەاڵتی پێدرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1047 :

شۆڕش ئەمین 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121310253263248
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1048 :

شۆڕش قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081226050241935
ساڵی  1963لە گەرەکی چوارباخی شاری سلێمانی لە دایــک بووە،
سەرەتای چونە ناو دنیای هونەری دەگەڕیتەوە بۆ سااڵنی  1974کاتێک
کە خۆێندکاری قوناخی سەرەتایی بووە لە قوتابخانەی کوردی لە شاری
سلێمانی و بەشداری کردوە لــــە ئۆپەرێتی (نەوەی شۆڕش) کە
هونەرمەند سەاڵح رەووف ئامادەی کردووە بۆ تەلەفیزێۆنی کەرکوک ئەو
کاتە.
دوای تەواو کردنی قوتابخانەی ناوەندیش روو دەکاتە پەیمانگای هونەرە
جوانەکان و بــە شێوەیەکی زانستی و ئەکادیمیی زیاتر ئاشنای هونەر
دەبێ و وەک خۆی دەڵێت هەتا ئێستاش هەر بەردەوام عاشقی هونەر و
جوانیم ،هونەرمەند پێش دەست پێکردنی خۆێندنی بەشی شانۆ لــە
پەیمانگا و پاش تەواوکردنی خوێندن بــــــــەشداری چەندەها کاری
شانۆیی و تەلەفیزێۆنی و سینەمایی کردوە لە تیپی شانۆی ساالر ،دوای
راپەڕینە مـــــەزنەکەی ساڵی  1991چەند کارێکی هونەری بــە ئەنجام
گەیاندوە لە بواری دەرهێنان لەوانە زنجیرەی چرا ،کە چیرۆکی (غائب
توعمە فەرمان) و سینارێو و ئامادە کردنی فوئاد مەجید میسرییە ،بارمته.
ساڵی  1991شۆڕش قادر روو دەکاتە هەندەران و لە هۆڵەندا لەو ساتەوە
لە گەڵ خێزانەکەی لە شاری دەنهاخ نیشتەجێیە ،دوای ماوەیەک لە
هۆڵەندا بەردەوام بووە لە کاری هونەری و هەوڵی داوە بە هەموو
توانایەوە کە دانەبڕێ لە هونەر بۆیە ماوەی ساڵێک شانۆی خۆێندوەو وەک
تەکنیک کـاری تێدا کردوه.
دوای راپە رینەکەی ساڵی  1991چە ندە ها کاری هونە ری بە ئە نجام
گە یاندووە لە بواری دە رهێنان و نواندنا ،لە وانە فیلمی  5فیلم بە شداری
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کردووە وە ک یاریدە دە ری دە رهێنە رو وێنە گرتن و نواندن بۆ نمونە بە
هە شتی سوتاو کە بە کامێرای  35ملیم گیراوە وە ک یاریدە دە ری دە
رهێنە ر و ئە کتە ر لە گە ڵ فیلمێکی خۆم بە ناوی بارمتە کە لە نوسینی
ئە میر شێخلی و سیناریۆو دە رهێنانی شۆڕش قادر ،وە زنجیرە ی چرا لە
نوسینی غائب طوعمە فرمان ئامادە کردن و سیناریۆی فوواد مە جید
میسری ،وە بە شداریم لە چە ند کارێکی شانۆیی وە ک ئە کتە ر لە وانە
شانۆیی کە لە سە ری جابر ،ناچار بوونم لە ساڵی  1996بە هۆی شە
ری براکوژی و رژێمی بە عسی فاشی یە وە رووم لە هە ندە ران کرد لە
شاری دانهاخی هۆڵە ندا نیشتە چی بووم ،زۆر هە وڵم دا بچمە ناو کاری
شانۆ لە هؤلە ندا بە اڵم ئاسان نە بوو بۆ نمونە تە کنیکی شانوم بۆ شە
ش مانگ خوێند بە اڵم بێسود بوو بۆ دە ست کە وتنی ئیش ،ئە وە بوو
هە وڵم دا بە رە و کاری تە لە فیزیۆن بچم یە ک ساڵ مۆنتاجم خوێند ،بە
بۆنە ی ئە م کارە تازە وە داخلی میدیای هۆڵە ندی بووم ،هە ر لە هە
مان کاتدا بۆ فیستیفاڵی کوردی لە ئە وروپا بە شدار بووم وە ک کوردێک
ئە وە بوو شانۆیی خە ون لە گە ڵ هونە رمە ند سالح رووف و بورهان
محە مە د بە شیوە یە کی ئاهە نگ ئامیز بۆ گە النی جیا جیا پێش کە
ش کرد ،وە شانۆیی پێنج تابلۆ لە ئامادە کردن و دە رهێنانی بە ندە بۆ
فیستفاڵی بە رلین ئامادە کرد کە کارێکی مۆنۆدراما بوو یە ک کە س لە
یە ک کاتدا دە وری چە ند کارە کتە رێکی ئە بینی ئە ویش هونە رمە ند
شە مالی عە بە رە ش بوو توانیمان  2جائیزە بێنین هە م وە ک نواندن
هە م وە ک دە ق پلە ی یە کە م بە دە ست بێنین و تا ئێستاش لە کاری
هونە ری دانە براوم وە ک کار و هە م وە ک خزمە تی هونە ری کوردی،
لە هۆڵە ندا چە ندە ها ریپۆرتاژی هۆڵە ندیم بە ئە نجام گە یاندووە بە
زمانی هۆڵە ندی بۆ تە لە فیزیۆنە هۆڵە ندی یە کان بۆ نمونە تە ی فی
فێست ،وە هە روە ها وە ک تێکە اڵوبونم لە گە ڵ کە لتوری هۆڵە ندی
دوو فیلمم بە ئە نجام گە یاندووە یە کە م فیلمی نامۆیی لە نوسین و دە
رهێنانی خۆم و نواندنی چە ند ئە کتە رێکی کوردو هۆڵە ندی وە ک ماری
فیلم و شە ماڵی عە نە رە ش و شادان فوواد و سە الح مە جید و زاهیر
مە حمود و جە مال سابیر ،وە فیلمی دووە م لە ساڵی  2005فیلمی
بڕیار نوسین و دە رهێنانی خۆم بواندنی زانا عە لی و بە رمین نوری و
هاورێ حە مە سالح و لە تیف عومە ر و چە ند کە سێکی تر ،وە لە
کوردستان زنجیرە درامای سە مفۆنیای مە رگ لە دە رهێنانی خۆم لە 10
زنجیرە پێک هاتووە ئێستا ئامادە یە بۆ پێش کە ش کردن لە گە ڵ فیلمی
ساتە کانی تە نهای نوسین و دە رهێنانی خۆم.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1049 :

شۆڤان ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201006201329104452
لە دایکبووی ساڵی( )1990ی شاری سلێمانی-یه ،لە تەمەنی ()7
ساڵییەوە لە سوید دەژی و ئەو ئێستا خوێندکاری دوا قۆناغی ئامادەییە
لە بەشی خزمەتگوزاری تەندرووستی.
لە دەنگدانێکی ئازاددا بەبەشداری نزیکەی ( )100کوڕو کچ ،شۆڤان وەک
نوێنەری گەنجان بوو بە ئەندامی دەستەی بەڕێوەبردنی کۆمەڵەی هونەرە
جوانەکان.
سەرچاوە :زانا گەاڵڵی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1050 :

شیاو بێرۆژ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112613272510882
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1051 :

شیروان شێرەبەیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101709543410128
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1052 :

شیروان عیزەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111116574310675
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1053 :

شیروان عەبدوڵاڵ عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150502100649121005
لەدایکبووی ساڵی 1974ی گەڕەکی کانێسکانی شاری سلێمانییەو
بەوتەی خۆی هەر لە منداڵییەوە خولیای مۆسیقاو گۆرانی بووە سەرەتای
کارکردنیشی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو کاتەی لە خوێندگا بەشداری چەند
بۆنەیەکی کردو بەوهۆیەوە هەستی بە بوونی بەهرەیەکی هونەری لە
خۆیدا کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1054 :

شیروان عەلی حەمە خان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009191044469553
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1055 :

شیروان فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012710121775354
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1056 :

شیرین پەروەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040043332425
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1057 :

شیرین جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200908111359511945
لەساڵی  1980لەشاری مەهابادی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە،
بەشی زمان و ئەدەبیاتی لە زانکۆی مەهاباد تەواو کردووە ،دواتر
بەشداری لە کۆرسی سینەمادا کردووە .دوای دەرهێنانی چەندین کورتە
فیلم و فیلمی دۆکیومێنتاری لەساڵی  2004بەمەبەستی مۆنتاژکردنی
فیلمێکی دۆکیومێنتاری بۆ کەناڵی ئاسمانی کوردستان روو لە باشووری
کوردستان دەکات و ساڵێک دواتر بە یەکجاری لە باشووری کوردستان
نیشتەجێ دەبێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1058 :

شیرین عادل
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020718043674072
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یەکەم کچی کورد کە ریکالمی تەلەڤیزۆنیی کردووە لە ساالنی 60ەکاندا
بۆ رۆنی یاسەمین ،خەڵکی گەڕەکی کانیسکان بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
👩خانمان

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1059 :

شیرین محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510410163843
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1060 :

شیرین مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503170137121030
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1061 :

شیالن تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014062213004076799
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1062 :

شیالن جەبار
http://www.kurdipedia.org/?q=201002261314553736
شیالن ساڵی  1976لەشاری سلێمانی لەدایک بووە ،ساڵی
1996بەشی وێنە کێشانی لەپەیمانگەی هونەرەجوانەکانی سلێمانی
تەواوکردووەو ئێستا لەواڵتی کەنەدا دەژی.
هونەرمەند لەنێوان سااڵنی ( )2006 -1994چوار پیشانگەی تایبەتی
کردۆتەوە لە سلێمانی و کەنەدا و سوریا ،هەروەها خاوەنی زیاتر لە ()20
پیشانگەی هاوبەشە لە(سلێمانی ،ئەڵمانیا ،سوریا،کەنەدا).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1063 :
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شیالن سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008242149154901
لەدایکبووی شاری مهاباد-ەو بەکالۆریۆسی لەسینەمادا لەزانکۆی تاران
بەدەستهێناوە ،وەک دەرهێنەرو فۆتۆگرافەر ئەندامی کۆڕی سینەمای
الوانی مهابادە ،تائێستا بەبەرهەمەکانی لەبواری فیلم و فۆتۆدا بەشداری
لە( )13فێستیڤاڵدا کردووە ،چەندین جار خەالتی بەدەستهێناوە ،لەبواری
تەلەفزیۆنیشدا کاری دەرهێنانی دۆکیومێنتاری بەئەنجامگەیاندووە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
سینەماکار
👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1064 :

شیالن عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081231001654961
لە زمانی خۆیەوە:
من دەرچووی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی سلێمانیم ،بەشی موزیک،
ساڵی  1993- 1992ژەنیاری ئامێری (فلوت)م ،وەک دەنگ بەشداری
چەندین کاری هونەریم کردوە ،چ لە پەیمانگا چ لەکاری هونەریی تایبەت
بە چەند هونەرمەندێک لەوانە هەڵکەوت زاهیر لەزۆربەی کارەکاندا وەک
دەنگ بەشداریم کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1065 :

شیالن عەبدوڵاڵ
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150218223214119406
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1066 :

شیما سادقی
http://www.kurdipedia.org/?q=200908251439241962
ساڵی  1981لە شاری کرماشان لە دایکبووە .هەر لە سەرەتای منداڵییەوە لە شانۆگەرییەکانی
قوتابخانە رۆڵی دەبینی تاکوو لە ساڵی  1999بە شانۆگەری "بندیانە" خەاڵتی یەکەمی باشترین
ئەکتەری ئافرەتی سەرتاسەری قوتابیانی ئێرانی بەدەستهێنا .سادقی تا ئێستا لە نزیکەی 20
شانۆگەری لە پارێزگاکانی کرماشان ،ئەراک و تاران وەکوو ئەکتەرێکی سەرکەتوو رۆڵی بینیوە و
کۆمەڵێک خەاڵتی پڕبایەخیشی بەدەستهێناوە.
خانمە شانۆکاری کورد تا ئێستا دەرهێنەری بۆ سێ شانۆگەری بە ناوەکانی "لەیلی و مەجنوون"،
"شعبدە و تلسم" و "ڤیۆڵۆنەکانتان کۆک کەن" ئەنجامداوە .ئەو
بەکالۆریۆسی ئەدەبیاتی شانۆیی لە ساڵی  2005لە زانکۆی ئازادی ئەراک تەواو کردووە و ئێستا
سەرقاڵی نووسینی ماستەرنامەی دەرهێنەری شانۆیە کە لە زانکۆی "تەربییەت مودەریسی
تاران".
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1067 :
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شیوا فتوحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121615093112886
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1068 :

شێبا ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062308101078283
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1069 :

شێخ ئیسماعیل بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141212234850118300
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1070 :

شێخ ئەحمەد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081111150547295
لەساڵی  1961لەگوندی فەقێ جنەسەر بەشاری دەربەندیخان لەدایک
بووه،دواتر چونەتەشاری دەربەندیخان و لەوێ سەرجەم قۆناغەکانی
سەرەتایی و ناوەندی تەواو کردوه.
پاشتر لەشاری سولەیمانی (پەیمانگای مامۆستایان) تەواو کرد،چەند
ساڵێک مامۆستا بووەو خزمەتی منااڵنی کوردی کردوه ،پاشان بەهۆی
بارودۆخی کوردستانەوەلەمامۆستایی دوورخراوەتەوه ،تا کاتی
راپەرینەکەی بەهاری  ،1991پاش راپەرینیش ئاوارەی ئێران بووه ،تا ساڵی
 1992لەو کاتەوەرووی لەواڵتی سووید کردوەو لەشاری ستۆکهۆڵم ژیان
دەباتەسەر.
هونەرمەند شێخ ئەحمەد بەرزنجی لەشێخانی بنەماڵەی بەرزنجەیه،
کوڕی شاری دەربەندیخان ه ،لەرووی هونەری گۆرانی و
مەقامەوەهونەرمەند بەزۆری خووی داوەتەمەقام و زیاتر زیندوکردنەوەی
هونەری مەقاماتی رەسەنی کوردی دەربارەی ژیانی هونەری ،هونەرمەند
شێخ ئەحمەد بەرزنجی هەر لەمنداڵی یەوەهەستی بەدەنگ خۆشی
خۆی کردووه،بۆ یەکەم جار لەپۆلی یەکەمی ناوەندی لەچاالکی
قوتابخانەبەشداری کردووەبۆ ساڵی خوێندنی 1976-1975
یەکەم بەرهەمی تۆمارکراوی هونەرمەند لەساڵی  1979-1978لەکاتی
ئاهەنگی پێناسین دا،ئەو بەرهەمەهونەری یەبەناوی ئای شل بوو
بەبەشداری چەند هونەرمەندێکی پەیمانگای مامۆستایان تۆمار کرا
بەسەرپەرشتی هونەرمەند مامۆستا عەلی حەمەڕەزا کەیارمەتیدەری
یەکەم بووەبۆی کەلەگەڵ گروپی موزیکا چەندین گۆرانی ئەو کاتەی بۆ
تۆمار بکات ،لەگەڵ ئەوەشدا هاندەرێکی بەهێز بوو ەبۆی کەبەردەوام بێت
لەکاری هونەری ،وەبەدەیان کەسی لەو ماوەیەدا فێری موزیک کردوە،
جێگەی رێزە .....ساڵی  1980-1979بەچەند گۆرانیەک بەشداری
کردووەئەو گۆرانیانەلەشاری سولەیمانی باڵوبوونەوه ..وەک زۆربەی
هونەرمەندانی کورد باری رامیاری و کۆمەاڵیەتی رێگەی نەدا ئەم هونەر
مەندەلەهونەرەکەی خۆی بەردەوام بێت تا ساڵی  1996لەئەوروپا
بەرهەمێکی تازەی بەناوی سۆز باڵو کردەوه ،ئەم بەرهەمەی هونەر مەند
بەهاوکاری هونەرمەندان کاک خالی رەشید وعەلی شاکوری تۆمارکرا
هەرچی بەرهەمەبەناوبانگەکەی هونەرمەند کەبەناوی زایەڵەی تەمەن
ەلەساڵی  2002لەئەڵمانیا تۆمارکرا بەهاوکاری هونەرمەندان عارف
ئیبراهیم پور و ئەحمەد ئەنوشه ،زایەڵەی تەمەن ستران میوزیک لەساڵی
 2003باڵوی کردەوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1071 :

شێخ عوسمان موسڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010091725369910
گۆرانیبێژ
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1072 :

شێخ فاروق شێخ لەتیفی دانساز
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111127121280
ساڵی  1937لەدایکبووە و ئێستا بە هونەری خۆشنووسی و چەخماخسازییەوە سەرقاڵە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1073 :

شێخ لەتیفی دانساز
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125163839492
ساڵی  1886لەشاری سلێمانی لەدایکبووە و  24پیشەی زانیوە لە دیارترینیان خۆشنووسی و
هەڵکۆڵین لەسەر کانزا و دانسازی و سەعات چێتی بووە و ساڵی  1948کۆچی دوایی کردووە.
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
بەهرەمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1074 :

شێرزاد ئیڤرینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102311074610199
ناوی سەاڵح عەبولرەحمان عومەرە ،لە دایکبووی  1978گوندی (کوردە) ی
شاری ئیڤرینە لە رۆژئاوای کوردستان ،لە شاری هەڵەب خوێندنی
هوونەری تەواو کردووە ،بەشداری چوار پێشآنگای کردووە لە سوریا،
ئێستا پێشانگایەکی تایبەتی هەیە لە سوید کە لە  2007ەوە لەوێندەر
دەژی لە هەمان کاتدا لە بواری دیزایینی مۆبیلە کار دەکات.
سەرچاوە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1075 :

شێرزاد شەوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141225172144118495
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شێرزاد محمود عبدولقادر ناسراو بە (شێرزاد شەوقی)ئەم نازناوەیان لە
کاک ئەحمەدی شێخەوە وەرگرتوە چونکە باپیری کابرایەکی زۆر نورانی
ولەخوا ترسو ئیماندار بووە کاک ئەحمەدی شێخ نازناوی (شەوقەی)پێداوە
هەر پێیان ووتوە (قالە شەوقە) ووردە ووردە بوە بە (شەوقی) لەخێزانێکی
زۆر کورد پەروەرو ڕەسەنی شاری سلێمانی هاتۆتە دنیاوە لە
بەرواری 4/6/1942لەشاری سلێمانی لەدایک بووە باوکی ڕەحمەتی
(محمود شەوقی)دەست ڕەنگینی هەبوە لەبواری وێنەکێشاندا بۆیە ئەم
ڕەنگدانەوەیە لە خێزانەکەیاندا ڕەگو ڕیشەی داکوتیوە و ڕێچکەی هونەری
وێنەکێشانیان گرتۆتە بەر قۆناخەکانی سەرەتای ودواناوەندی تەواو دەکات
دوا قۆناخی لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی بەغداد تەواو دەکات
لەزۆربەی قوتابخانەکانی شاری سلێمانیدا وانەی هونەری ووتۆتەوە
مامۆستایەکی زۆر بەڕێزو کورد پەروەر بوە زمان شیرینو قسە خۆش بووە
هەمیشە کۆڕو کۆمەڵەکانی شادو دەم خەندە بوون زۆر مەشرەف خۆش
بووە دوا ویزگەی ژیانی دەبێتە بەڕێوەبەری چاالکی هونەری سلێمانی
کەپێیان دەوت (نەشاتی فەنی)لەشەوی پێنچ لەسەرشەشی 10/1985
لە ملمالنەی نەخۆشیەکی کوشندە ڕۆحە پاکو بێگەردەکەی سپارد
تەرمی پیرۆزی لەگەڵ خەڵکو خوای شاری سلێمانی لەدوا مەنزڵی لە
گۆڕستانی شێخ محێدین بەخاک سپێردرا توانی بۆ هەتا هەتایە جوانترین
مێژووی پڕ سەروەری تۆمار بکات بۆ خۆی و بۆ خێزانەکەی درود بۆ گڵکۆی
پیرۆزی مامۆستا (شێرزاد شەوقی)هەمیشە زیندوو ڕەوانی شاد....
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1076 :

شێرزاد عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061301292836
گۆرانیبێژ و راگەیاندکار.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:
جۆری کەس:

راگەیاندکار
(جاش)قەڵەم

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1077 :

شێرزاد فەیزوڵاڵبەگی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121122234429
شێرزاد لەنەوەکانی فەیزوڵاڵ بەگ لەخێڵی فەیزوڵاڵ بەگی ساڵی  1320لەمەهاباد لەدایکبووه.
خوێندنی سەرەتایی و دواناوەندی لەبەر پیشەی بابی لەتەورێز بووه .ماوەیەک کارمەندی
کارخانهی قەندی پیرانشار بووه .پاشان لەبەر هونەرە رەسەنەکەی لەالیەن ئیدارەی فەرهەنگ و
هونەری مەهابادەوە وەرگیراوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1078 :

شێرزاد هیدایەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050916433857812
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1079 :

شێرزاد هیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231720594860
شێرزاد کەریم ئەحمەد ،ناسراو بە “شێرزاد هیرانی” لەدایک بووی سالی
1970ی شاروچکەی هیرانە .ئەندامی دەستەی کارگێری کۆمەڵەی
وێنەگرانی کوردستان لقی هەولێر بەرپرسی پێشانگا و خوولە .ئەندامی
کۆمەڵەی وینەگرانی عێراق و ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی
کوردستان .ئەندامی کۆمەڵەی هونەرەجوانە کانی کورد لقی هەولێرە.
فەرمانبەرە لە راگەیاندنی دەستەی سەربەخۆی مافی مرۆڤ .ئەندامی
سەندیکای هونەرمەندانی کوردستانیشە.
لە رابردوودا بۆ جەندین کەناڵ کاریکردووە ،زیاتر لە  10پێشانگای تایبەتی
کردوتەوە و لە  21پێشانگای هاوبەشی لە ناوەوەی کوردستان و دەرەوە
بەشداربووە.
لە بواری چاپکردندا خاوەنی چەندین بەرهەمە ،بە تایبەت لە بوارەکانی
پەروەردە ،کە سوود لەوێنە کانی ئەو وەرگیراو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1080 :

شێرزاد کەریم ئەحمەد هیرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901281631541214
لە ساڵی  1970لە شارەدێی هیران لەدایکبووە ،تائێستا چوارپێشانگای
تایبەتی کردۆتەوە و لەپێشانگایەکی هاوبەشیشدا لە شاری هەولێر
بەشداربووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1081 :

شێروان بێرکۆتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003171713293990
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1082 :

شێروان شەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120814402312418
حەیرانبێژێژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حەیرانبێژ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1083 :

شێرکۆ جیهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111202011285
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ساڵی  1977لە شاری مەهاباد لەدایکبووە
ساڵی  1984باوکی بەهۆی چاالکی دژ بە دەوڵەتی ئێران لە تاران لەگەڵ
دوو هاوڕێی دیکەی کوردی لەسێدارە دەدرێن و تەرمەکەی هەرگیز
نابیننەوە.
ساڵی  1994دەستی بە نووسینی شیعر و چیرۆک کردووە و ساڵێک
دواتر بووەتە ئەندامی ئەنجوومەنی ئەدەبی شاری مەهاباد.
ساڵی  1997تا  1999لە ئەنجوومەنی سینەمای جەوانان لقی مەهاباد و
"موسسە دانشگاهی رسام هنر" لە بواری فۆتۆگرافی ،دیزاینی دیمەنی
فیلم ،نووسینی سێناریۆ و دەرهێنانی فیلم پەروەردەی دیتووە
لە ساڵەکانی  2003 ،2000و  2006بە تاوانی چاالکی لە سیاسی لە
وێنەی ئەندامەتی لە رێکخراوی مافی مرۆڤی کوردستان و نووسراوەکانی
دژ بە دەوڵەت زیندانی و شکەنجە کراوە و دواترین جار ماوەی  19رۆژ
بڕیاری مانگرتن دەدات لە خواردن لە زیندان.
یەکەمین کورتە فیلمی خۆی بەناوی "سنوورە نادیارەکان" لە ساڵی 2004
بەرهەمهێناوە .دوویەمین فیلمی کورت بەناوی "ئەو ژیانەی هی من نییە"
لە ساڵی  2005بەرهەم هاتووە .ساڵی  2007وەک یارمەتیدەر و
فۆتۆگرافی پشت سەحنە ،لە فیلمی "ئەستێرەکان لە رۆژدا بێ رەنگن"
لە بەرهەمی شیرین جیهاندا بەشداری کردووە.
ساڵی  2008بەهۆی رێپێوانێک کە بۆ ئازادی فەرزاد کەمانگەر لە شاری
مەهاباد دەکرێت ،هێرش دەکرێتە سەر ماڵی جیهانی و ناوبراو کە
شوێنی گۆڕیوە ناکەوێتە دەستی هێزەکانی دەوڵەت و بەناچاری واڵت
بەجێدەهێڵێت و تائێستا لە واڵتی سوێد دەژی.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1084 :

شێرکۆ جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=201006251301424512
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شێوەکار و راگەیاندکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
راگەیاندکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1085 :

شەپۆل ئیبنی عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009251930579628
فیلمساز و سیناریستی کوردی رۆژهەاڵتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1086 :

شەریف قەیران
http://www.kurdipedia.org/?q=201001282046453341
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1087 :

شەفیق محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131625433264
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1088 :

شەم فوئاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082209585360019
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1089 :

شەماڵ بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111041511272
ساڵی  1973لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،دەرچووی ساڵی 1996ی کۆلیژی هونەرەجوانەکانی
زانکۆی بەغدایە و خاوەنی هەشت پێشانگای هاوبەش و دوو پێشانگای تایبەتییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1090 :

شەماڵ جوامێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041823432356755
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1091 :

شەماڵ رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041813152482693
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1092 :

شەماڵ سائیب
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110711192881
شەماڵ جەالل سائیب
لە1986.11.07دا گۆرانیبێژی نوێکەرەوەی هونەری گۆرانی کوردی
"شەماڵ جەالل سائیب" لەئەنجامی نەخۆشییەکی درێژخایەن لەهەولێر
کۆچی دواییکرد و تەرمەکەی برایەوەسلێمانی و لەگۆڕستانی
بنەماڵەکەیان نێژرا و میللەتی کورد هونەرمەندێکی گەورەی لەدەستچوو.
ئەم هونەرمەندەلەساڵی 1931دا لەشاری سلێمانی لەدایکبووەو
سەبارەت بەوەی کەباوکی قایمقام بووەو لەزۆر لەقەزا و کاروفرمانی دیوه،
بۆیە شەماڵ لەمنداڵییەوەلەگەلێک شارو شارۆچکەی کوردستاندا ژیاوەو
چاوی کراوەتەوەو دوای تەواوکردنی قۆناغی خوێندنی سەرەتایی،
چووەتەکۆلیژی مەلیک فەیسەڵ لەبەغدا کەقوتابخانەیەکی دواناوەندیی
بوو و بەزمانی ئینگلیزی وانەی تێدا دەخوێندراو تەنیا قوتابییەیەکەمەکانی
عێراقی وەردەگرت.
دوای تەواوکردنی قۆناغی خوێندنەکەی لەپەیمانگای هونەرەجوانەکان
وەرگیراوەو لە1951دا کۆلیژی ئاداب بەشی مێژوو لەزانکۆی بەغدا
وەرگیراوەو لەساڵی 1956دا خوێندنی زانکۆی تەواوکردووەو بڕوانامەی
بەکالۆریۆسی لەمێژوو وەرگرتووەو کراوەبەمامۆستا لەدوا ناوەندی
ئەعزەمییەی کوڕان و لەساڵی 1959دا بووەتەمامۆستای بابەتی
رۆشنبیریی مۆسیقا لەپەیمانگای هونەرەجوانەکانی بەغدا.
لەدوا دوای ساڵی 1963دا چۆتەئەمەریکا بۆ تەواوکردنی خوێندنی بااڵو
بڕوانامەی ماستەری لەئەدەبدا وەرگرتووەو کەگەڕاوەتەوەکوردستان
لەساڵی 1971دا لەزانکۆی سلێمانی کراوە بە مامۆستای یاریدەدەر
لەکۆلێژی ئاداب و کەئەو زانکۆیەگوێزرایەوەبۆ هەولێر و کراو بەزانکۆی
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سەاڵحەددین ئەمیش گوێزاوەتەوەبۆ ئەو زانکۆیەتاکو کۆچی دوایی
کردووه.
شەماڵ سائیب لەسەردەمی منداڵیەوەفێری عود ژەنین بووەو
لەسەرەتای ژیانی هونەریدا السای مۆسیقازان و گۆرانیبێژی میسری
فەرید ئەترەشی کردۆتەوەو لەپەنجاکانی سەدەی رابردووش بۆتەخاوەنی
هونەرو دەنگی تایبەتی خۆی و ئاوازی نوێی بۆ گەلی گۆرانی تازەداناوەو
گوتوونی و سوودێکی زۆری لەشیعرو ئاوازی فۆلکلۆری کوردیش
وەرگرتووه.
ئەم هونەرمەندەلێهاتووەلەساڵی  1956وەوەک دەنگێکی نوێ و
هونەرمەندێی نوێکار هاتۆتەگۆڕەپانی ئاوازو گۆرانی کوردی و گەلێک
گۆرانی کوردی و گەلێک گۆرانی سەرکەوتووی وەک "شوانەهۆ شوانه" و
"بەردەبەرده" و "هاتی بۆ هاتی" و "هاتم هاتم" و "هەرەلەیلێ" و "جوان
ئێمەجوانین" و "بارزانی" و "زولەیخا"ی داناو بەدەنگەخۆش و زۆاڵڵەکەی
گوتنی و سەرکەوتنێکی گەورەی وەدەستهێنا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1093 :

شەماڵ عادل سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042119499782
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1094 :
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شەماڵ عەبە رەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201001182250333300
لە ساڵی  1955لە شاری سلێمانی لە دایکبووەو قۆناغی سەرەتایی و
ناوەندی لە سلێمانی تەواوکردووە ،لە ساڵی  1974خوێندن بە جێدێڵی و
روودەکاتە شاخ .ساڵی  1976پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی لە شاری
بەغدا تەواوکردووەو ساڵی  1977بۆتە مامۆستای سەرەتایی لە کەناروێ
و بۆ ماوەی  6مانگ پاشان گواستراوەتەوە بۆ بەڕیوبەرایەتی چاالکی
قوتابخانەکان لە سلێمانی .ساڵی  1993کوردستان جێدێڵیت و روو لە
هەندەران دەکات .پاش هەڵوەشاندنەوەی تیپی سۆران ساڵی 1972
دەبیتە ئەندامی تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردی و لە ساڵی  1975تا
ئیستا ئەندامی کۆمەڵەی هونەرە جوانەکانی کوردەو لە سلێمانی
زۆربەی بەرهەمەکانی لە کۆمەڵە ئەنجامداوە .ساڵی  2009لە
رێوڕەسمێکی شایستەدا بە بێ ئامادەبوونی خۆی مەدالیای ئاڵتوونی
وەک رێزلێنان پێبەخشرا.
بەرهەمەکانی لە هەندەران:
ساڵی  1994کورتە فیلم بە زمانی کوردی وەرگێڕانی هۆلەندی لە تیڤی ،RTL4هۆڵەندی لە دەرهێنانی حسێن سێودین.
فیلمی ئەو هەرزەکارەی کە ئێتر نادوێ – لەگەڵ هونەرمەندی ناسراویهۆڵەندی  Ben Sombogardلە ساڵی  1995لەگەڵ جەند هونەرمەندێکی
دیکەی کورد لەوانە ئەکرەم سلێمان دیمەنەکانی ئەم فیلمە لە واڵتانی
بەلجیکا مەغریب هۆڵەندا وێنەگیرابوون.
ساڵی  1996بەشداری لە کاریکی شانۆیی کرد بۆ منااڵنی پەنابەر لەهۆڵەندا بەناوی -تاجەکەی شازادە
ساڵی  1997وەک یاریدەدەری دەرهێنەر بەشداری لە موزیکەاللێکی)(Oparetی هۆڵەندی کرد لەگەڵ دەر هێنەری هۆڵەندی (Erik van
)Waalaijk van Doorn
ساڵی  1998بە شانۆی دوبارەی داستانێک بەشداری یەکەمفیدستڤاڵی شانۆی کوردی لە تاراوگە کرد لە بەرلین ئەم شانۆیە لە
ئامادەکردن و دەرهێنانی هونەرمەند سیروان رەحیم بوو
ساڵی  2000بەشداری لە دووهەم فیستڤاڵی شانۆی کوردی لەتاراوگە کرد بە شانۆی پێنج ( )5تابلۆ لە ئامادەکردن و دەرهێنانی
هونەرمەند شۆڕش قادر بوو هەر لەم فیتسڤاڵە خەاڵتی باشترین
ئەکتەری پێبەخشرا.
ساڵی  2001رۆڵی سەرەکی بینی لە فیلمی سینەمایی  35میلمرۆژانی زەرد ئەم بەرهەمە بەشداری چەندین فیستڤاڵی جیهانی ردووە
کە بەرهەمێکی ئەڵمانی بوو.
ساڵی  2002رۆڵی سەرەکی بینی شانۆی  -شەوی زاوایەتی -بەزمانی هۆڵەندی کە لە نووسین  Vera Aikensدەرهێنانی هونەرمەندی
عەرەب رسول السغیر
هەر لە ساڵی  2002رۆڵی سەرەکی بینی لە درامای تەلەفزیۆنی Hallo
Holandکە لە نووسین و دەرهێنانی هونەرمەند ئەکرەم سلێمان بوو.
لە ساڵی  2004رۆڵی سەرەکی بینی لە درامای تەلەفزیۆنی (نامۆیی)کە لەنووسین دەرهنانی هونەرمەند شۆڕش قادر بوو.
هەر لەهەمانساڵدا  2004بە رۆڵی سەرەکی بەشداری لە فیلمیدەریایەک لە بیرەوەریم-یکرد کە لەنووسین و دەرهێنانی هونەرمەند
کامەران رەئوف بوو.
ساڵی  2005رۆڵی سەرەکی بینی لە کورتە فیلمی  Gekleurde Ijsبەزمانی هۆڵەندی بۆ  Art Universatyلە دەرهێنانی هونەرمەند کاک ئاکۆ
سیرینی بوو
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ساڵی  2006رۆڵی سەرەکی بینی لە شانۆی  De Herineringenبەزمانی هۆڵەندی ئەم شانۆیە لە نووسین و دەرهێنانی هونەرمەند
کامەران رەوف و وەرگێرانی بۆ هۆڵەندی شەماڵی عەبەڕەش
پێداچوونەوەی زمانTom Theo Smit
ساڵی  2006بەشداری لە زنجیرە درامای تەلەفزیۆنی بە زمانیئینگلیزی بە ناوی  – Casualtym-لە دەرهێنانی هونەرمەندی بەریتانی
Ben Morris
هەر لە ساڵی  2006رۆڵی سەرەکی بینی لە کورتە فیلمی(دڵشاد) کەلەنووسین و دەرهێنانی ئاکۆ سیرینی بۆ  Art Universatyبوو لەUtrecht
ساڵی  2007رۆڵی سەرەکی بینی لە  8ئەڵقەی زنجیرە درامایNederlands aan het werkبە زمانی هۆڵەندی کە لە دەرهێنانی
هونەرمەندی هۆڵەندی)(Ruben Bults
هەر لە هەمان ساڵدا رۆڵی سەرەکی بینی لە شانۆی (دەرگە) بەزمانی کوردی ئەم شانۆیە لە نووسینی نووسەری ناوداری حەرەب
(یوسف السغیر) و وەرگێڕان بۆ کوردی جەمال خەمباری شاعیر ،وە
وەرگێڕانی بۆ هۆڵەندی هونەرمەند شەماڵی عەبەڕیش بوو
سااڵنی  2008و سەرەتای  2009رۆڵی سەرەکی بینیوە لە 5ئەڵقەیزنجیرە درامای منااڵن بە زمانی هۆڵەندی بۆ کۆمپانیای  Ooitلە نووسین و
دەرهێنانی ئەکرەم سولێمان کە ئێستا لە هۆڵەندا نمایش دەکرێت.
لە دوای نیشتەجێبوونی لە بەریتانیا بەشداریکردووە لە رێکخستن و
سەرپەریشتیکردنی فیستڤاڵی مۆنۆدرامای کوردی لەلەندەن لە
هەمانسالیشدا زنجیرە درامای ' Guardians of the Museumرۆڵی بینیوە
کە درامایەکی نوێی کە ناڵیBBC1.
سەرچاوە :زانا گەاڵڵی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1095 :

شەماڵ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241546434899
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1096 :

شەمدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110315081210560
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1097 :

شەهباز شاهین پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=201003222051524021
ساڵی  1972لە بنەماڵەیەکی هونەردۆست لە شاری مەهاباد لە دایک
بووە .خوێندنی سەرەتایی ،ناوەندی و دواناوەندی لە شاری مەهاباد تەواو
کردووە و بەکالۆریۆسی لقی موزیکی لە کۆلێژی هونەری زانکۆی تاران و
هەروەها ماستەری ئاوازدانەری هەر لە هەمان زانکۆ وەرگرتووە.
ئەو ئامێرژەنە چاالکی جیدی هونەری خۆی بە چوونە ناو زانکۆ لە ساڵی
 1994دەست پێکرد و تا ئێستا نزیکەی  100ئاواز و پارچە موزیکی بێ
قسە و بە دەنگی گۆرانیبێژانی کورد بە شێوازی ئۆرکستراڵی موزیکی
سونەتی و موزیکی کوردی ئامادە کردووە.
"شاهین پوور" ئێستا لە رادیۆ و تەلەفیزیۆنی ناوەندی مەهاباد و هەروەها
بەرێوەبەرایەتی فەرهەنگ و ئیرشادی مەهاباد وەکوو ئامێرژەن ،ئاوازدانەر،
ِ
گۆرانیبێژ و مامۆستای وانەکانی ئامێری سەنتوور و ئاوازدانەریدا هاوکاری
دەکات و لەگەڵ گۆرانیبێژی کورد عەزیز شاهرۆخ و هەروەها گۆرانیبێژان
عەالئەدین باباشەهابی و عادڵ هەورامی لە شارە جۆراوجۆرەکانی ئێران
و هەرێمی کوردستان بە ئامێری سەنتوور کۆنسێرتی پێشکەش کردووە.

655

ئەم هونەرمەندە بە هاوکاری گرووپەکانی موزیکی "الوژە" و هەروەها
"چێکارد"ی موکریان بە دەنگی بێهنام تاهیری لە شارە جۆراوجۆرەکانی
واڵتانی سوید ،بەلژیکا و پۆڵەندا کۆنسێرتی موزیک و کۆرانی کوردی ساز
کردووە.
موزیکزانی کورد بە ئامێری سەنتوور و هەروەها لەگەڵ گرووپەکانی
موزیکی شاری مەهاباد لە فیستیڤاڵە جۆراوجۆرەکانی موزیک و هەروەها
لە فیستیڤاڵی رادیۆ و تەلەفیزیۆنی ئێران بەشداری کردووە و چەندین
خەاڵتی گرینگیشی بەدەستهێناوە ،لەوانە :تەندیسی باشترین موزیکی
ساڵی پێغەمبەر لە فیستیڤاڵی ناوەندەکانی رادیۆ و تەلەفیزیۆنی ئێران لە
شاری ئیسفەهان و پلەی باشترین دابەشکردنی موزیک لە 17مین
خولی فیستیڤاڵی ناوەندەکانی رادیۆ و تەلەفیزیۆنی ئێران لە شاری
بەندرعەبباس.لە سالی  2010لە فیستیوالی بین المللی فە جر لە تاران
و فیستیوالی کوردی شاری سنە بە عینوانی سە ر پە رشت و دابە ش
کردن و دانانی ئاواز،ویرای گروپی "ژی" پلە ی هە وە لی موسیقای
ئیرانی وکوردی بە دە ست هینا .سەرچاوە :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (شەهباز شاهین پوور)
سەبارەت بە (شەهباز شاهین پوور) لە15:39:46 2010-10-22 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1098 :

شەهرام شەمسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241204324881
لەدایکبووی ساڵی 1970ی رۆژهەاڵتی کوردستانە ،لە قوتابخانەی
مامۆستا محەمەد پووریان وانەکانی خۆشنووسی خوێندووە ،توانیویەتی
ببێتە خۆشنووسێکی ئەکادیمی کورد ،لە ئێستاشدا وەک یەکێک لە
مامۆستایانی خۆشنووسی لە قوتابخانەکاندا وانە دەڵێتەوە ،تائێستا
چەندین پیشانگای هونەری لە شار و ناوچە جیاجیاکانی رۆژهەاڵتی
کوردستان و تاران و چەند شارێکی تردا کردووەتەوە ،خاوەن سەلیقە و
توانایەکی کەموێنەیە لە بواری هونەری خۆشنوویدا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1099 :

شەهرام عەلیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124114415468
لە ساڵی  1971لە شاری سنە لە دایکبوووە ،لە ساڵی  1982چاالکی
شانۆیی هەبووە ،لە ساڵی  1988چەند چاالکییەکی لە بواری شێوەکاری
ئەنجام داوە ،دەرچووی بەشی شێوەکاری کۆلێژی هونەرەجوانەکانی
زانکۆی تارانە ،لە هەمان کۆلێژ ماستەری لە سینەما بەدەستهێناوە .لە
سێ پێشبڕکێی شێوەکاری خەاڵتی یەکەمی بەدەستهێناوە لە سااڵنی
 1991و  1992و  ،1993چاالکی لە بواری ئەنیمەیشنی بۆ کتێبی مندااڵن
کردووە ،ئێستا ئەندامی کۆمیتەی پەیوەندییەکانی نێونەتەوەیی
ئەنجومەنی سینەماکارانی الوی واڵتی ئێرانە و ئەندامی دادوەری
فیستیڤاڵی (بەند عەباس) لە ئێران و ئەندامی لێژنەی پەیوەندییە
نێودەوڵەتییەکانە لە بنکەی کورتە فیلمی ئێران.
دەرهێنەر خاوەنی چەندین کورتە فیلمی سینەمایی و دیکۆمێنتییە ،کە
ئەمانەن:
(ماملێ) دیکۆمێنتی 1998
(شۆت) 1999
(دەرگای بەهەشت) دیکۆمێنتی 2000
(زەوی سەخت و ئاسمان دوور) 2000
(شێرکۆ بێکەس) دیکۆمێنتی 2000
(دوایین گوندی سەرژمێری نەکراو) 2002
(دوگمە) 2003
(گوندی ئەدێشە) 2003
(هەناسە) دیکۆمێنتی 2005
(شاخەکانی تاران) دیکۆمێنتی 2006
فیلمی دوایین گوندی سەرژمێری نەکراو کە یەکێکە لە فیلمە هەرە
بەهێزەکانی دەرهێنەر ،چەندین خەاڵتی بەدەستهێناوە ،خەاڵتەکان
ئەمانەن:
خەاڵتی فیستیڤاڵی ) (Sonyتاران 2002
خەاڵتی فیستیڤاڵی (ئاوانکا) پورتوگال 2003
هەڵبژێردراوی فیستیڤاڵی پووسان کۆریای باشوور 2003
خەاڵتی فیستیڤاڵی (ریۆدۆژانیرۆ) بەرازیل 2003
خەاڵتی فیستیڤاڵی (دورنێزی) فەرەنسا 2003
لە بەشی پێداچوونەویەک بە فیلمە کوردییەکانی دنیا ،خەاڵتی
فیستیڤاڵی (فیلمی کوردی بەرلین) 2003
خەاڵتی فیستیڤاڵی (مێد فیلم ) Med Film Festival 2003
خەاڵتی بەشی نێونەتەوەیی فیستیڤاڵی (کلێرمونت) فەرەنسا 2003
خەاڵتی باشترین بەرهەمی نەتەوەیی فیستیڤاڵی (کورتە فیلمی تاران)
ئێران 2003
خەاڵتی باشترین سیناریۆ لە فیستیڤاڵی (ئارۆکا) پورتوگال 2004
خەاڵتی تایبەتی لێژنەی ناوبژیوانی فیستیڤاڵی (فیلمی سلێمانی) 2004
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خەاڵتی تایبەتی بینەران لە فیستیڤاڵی (ئیماگۆ) پورتوگال 2004
خەاڵتی تایبەتی فیلمێکی راشکاوانە لە فیستیڤاڵی (هامبۆرگ) 2004
خەاڵتی تایبەتی ناوبژیوان لە فیستیڤاڵی (تۆرێنتۆ) ئیتالیا . 2004
جگە لەم بەرهەمانە دەرهێنەر چەندچاالکییەکی دیکە
ئەنجامداوە:یاریدەدەری دەرهێنەرو دیزاینەری تایتل لە فیلمی کاتی
دەرهێنەر محەمەد تاغی جەلیلی -دیزاینەری برۆشۆر لە فیلمی (پەری
دەریا)ی دەرهێنەر (میەرنووس فارس) -دیزاینەری شانۆ و جل و بەرگ لە
فیلمی (گۆرانییەکانی واڵتی دایک)ی دەرهێنەر (بەهمەنی قوبادی) -
وەک وانەبێژێک بەشداری لە وۆرکشۆپی (تێگەیشتن لە رێزبەندی
روداوەکان) لە واڵتی ئێران کردووە  -وانەبێژ لە وۆرکشۆپێک دەربارەی
سیناریۆ لە فیستیڤاڵی کان لە ساڵی  - 2004وەک بەرهەمهێنەر لە
فیلمی (گەڕانەوە بۆ بام)ی دەرهێنەر (جیفانێتی و زێنسیزی) کاری
کردووە.
بەرهەمە سینەماییەکانی دەرهێنەر تا ئێستا لە چەندین هۆڵی
سینەمایی جیهانی و کەناڵە ئاسمانییە جیهانییەکان نمایشکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1100 :

شەهرام گوڵچین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032423065962177
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1101 :
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شەهرام موکری
http://www.kurdipedia.org/?q=201001241551393321
ساڵی  1979لە شاری کرماشان لە دایکبووە و بڕوانامەی بەکالۆریۆسی
سینەمای لە زانکۆی سوورەی تاران وەرگرتووە.
هەر لەم زانکۆیە فیلمێکی بە ناوی "برق گرفتگی و مگس"ی بە کامێرای
دەستی ساز کرد کە لە چوارەمین خولی فیستیڤاڵی قوتابیانی ئێران
خەاڵتەکانی باشترین فیلم ،سیناریۆ ،تەدوین ،وێنەگری و دەرهێنانی
بەدەستهێنا و لە فیستیڤاڵی فیلمی  SONYخەاڵتی وەرگرت.
موکری دواتر یەکەمین کورتە فیلمی خۆی بە ناوی "توفانی سەنجاقەک"
لە ساڵی  2004ساز کرد کە لە فیستیڤاڵەکانی ناوەوەو دەرەوەی ئێران
چەندین خەاڵتی پڕبایەخی بەدەستهێنا.
کورتە فیلمی "مەحدودەی دایرە" واتە "دەوروبەری بازنە"ی بەرهەمهێنا
کە لە میانەی 25مین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی فەجر لە
سینەماکانی شاری تاران بۆ هۆگرانی هونەری سینەما نمایشکرا و ئەم
فیلمەش تا ئێستا چەندین خەاڵتی بەدەستهێناوە.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1102 :

شەهرام نازری  -شارام نازری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110153539253
شارام نازری ساڵی  1328ی هەتاوی( 1949-50ی زایینی) لەکرماشان
لەنێو بنەماڵەیەکی هونەرپەروەردا چاوی لەڕووی ژیان هەڵێنا .ئەو هەر
لەسەردەمی منداڵییەوەوەک زۆربەی گۆرانیبێژان کەدەنگەزواڵڵەکەیان
میراتێکی بنەماڵەییە ،ئەو دەنگەخۆش و لەبەرداڵنەلەباوک و دایکی
بەمیرات پێ دەگات .وەکی دەڵێن باوکی دەنگێکی خۆشی پێوەبووەو
بەدوای شێوازی گۆرانی چڕینی بەرینانی خۆدا خاسما نەمر "شێخ
داوودی" دا چووە .هەر بۆیەکوڕەکەی هەر لەمناڵییەوەبار دێنێ .هەڵبەت
پێشەنگی بنەماڵەکەیان لەبواری هونەریی دا نەمر مامۆستا" حاجی
خانی نازری" بووەکەزۆربەی هونەرمەندانی کرماشانی فێری نۆتەو
مۆسیقای رەسەنی ئێرانی کردووە.
باوکی شارام نازری سەرباری ئاشناێتی دەگەڵ هەوا و دەزگاکانی
مۆسیقایی ئێران ،سێتاریشی ژەنیوە ،دایکیشی دەنگێکی خۆشی
پێوەبووە .شارام لەنێو وا ماڵباتێکدا پەروەردەبووە .هەر ئەو خاڵەلەسەر
شارام نازری شوێندانەر دەبێ و ئەو لەتەمەنی  9سااڵندا یەکەم
بەرنامەی هونەری خۆ لەڕادیۆ کرماشان بەئامێری تاری نەمر "دەروێشی"
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لەژەنیارانی بەناوبانگی دەڤەری کرماشان پێشکەش دەکات.
شارام نازری پاشان لەتەمەنی  11سااڵندا لەڕادیۆ تەلەڤزیۆنی ئێران چەن
بەرنامەیەکی هونەری بەڕێوەدەبات .بۆ بەرزکردنەوەی پلەی زانیاری و
ناسیاری خۆ دەگەڵ مۆسیقا ئەچێتەالی کوڕەمامی خۆ "عەلی نازری" و
"دەروێش نەعمەت عەلی خانی خەراباتی" و پتر دەگەڵ دونیای گۆرانی و
ئاوازی کوردی ئاشنا دەبێت .پاشان بۆ بەرفرەکردنی زانستی هونەری خۆ
دەچێتەالی گەلێ مامۆستای پایەبەرز .ساڵی  1345ی هەتاوی بەالی
مامۆستایانی وەک نەمر "عەبدوڵاڵ خانی دەوامی"" ،نوورعەلی خانی
بروومەند"" ،عەبدولعەلی وەزیری" ،مەحمود کەریمی و...درێژەبەخوێندنی
هونەری خۆ دەدا .هەر لەو دەمەوەنیشتەجێی تاران دەبێت و بەالی
مامۆستایانی دی وەک "ئەحمەد عیبادی"" ،مەحمود تاج بەخش"" ،
جەالل زوولفنوون" و " مەحمود هاشمی" یەوەزانیاری هونەری خۆ بەرز
دەکاتەوە .
شارام نازری نێزیکەی ساڵێک لەتەورێز لەگەڵ ژەنیار و مۆزیکژەنانی ئەو
دەڤەرەوەک " بیجگەخانی"و "مەحمود فەرنام قیتانچیان" کەلەقوتابییانی
"ئیقباڵ ئازەر" بوون لەسەر مۆسیقایی ئێرانی چاالکی دەبێت.
ساڵی  1354ی هەتاوی لەسەر پێشنیازی نوورعەلی بروومەند
لەدەزگەی رادیۆ تەلەڤزیۆن دادەمەزرێ و یەکەم بەرنامەی هونەری لەگەڵ
تیپی شەیدا بەسەرپەرشتی "محەمەد رەزا لوتفی" بەشێعرێکی نێو
مەسنەوی مەولەوی و گۆرانییەکی "شێخ بەهایی" بەڕێوەدەبات .پاشان
دەگەڵ تیپی مۆسیقای "عارف "بەسەرپەرشتی "حوسێن عەلیزادە" و
"پەروێز مووشکاتیان" درێژەبەهاریکای خۆ دەدا .ساڵی  1355ی هەتاوی
لەیەکەمین تاقیکاری مۆسیقای رەسەنی ئێرانی دا(باربوود) پلەی یەکەم
وەدەس دێنێ .ساڵی  1356ی هەتاوی هاوڕێی تیپی هونەری
"سەماعی" بەسەرپەرشتی "ئەسغەر بەهاری" و "حوسێن ناهید" بۆ
کۆنسێرتکردن بەشداری فێستیڤاڵی "تووس" دەبێت .ساڵی  1358ی
هەتاوی دەگەڵ گرووپی "چاووش" کەبۆ خۆشی ئەندامێکی ئەو
تیپەدەبێت لەبارودۆخێکی زۆر دژواردا دەنگی ئاواز و گۆرانی رەسەن
بەگوێی جەماوەری هونەردۆس دەگەیینێ .شارام نازری لەساڵی 1357
هەتا  1360ی هەتاوی چاالکانەئەلبۆمەکانی  7 ،4 ،3 ،2و  8بەهاوکاری
تیپی چاووش ،شەیدا و عارف بەسەرپەرشتی محەمەد رەزا لوتفی،
حوسێن عەلیزادەو پەروێز مووشکاتیان ،ئەلبۆمی مەسنەوی مووسا و
شوان بەهاریکاری ژەنیارانی دەزگەی پاراستن و باڵوکردنەوەی مۆسیقای
رەسەنی ئێرانی و تیپی مەوالنا بەسەرپەرشتی جەلیل عەندەلیبی،
ئەلبۆمی "پەیڤی عەشق "بەهاوکاری گرووپی "تەموورەی شەمس" و
"عاشقەکەی وەک من" و بەهاریکاری تیپی هونەری عارف
بەسەرۆکایەتی پەروێز مووشکاتیان ئامادەدەکات .شارام نازری لەسااڵنی
 1360تا  1364ی هەتاوی ،رادەی چاالکی هونەری و مۆسیقایی خۆ کەم
دەکاتەوەو زێتر روو لەوانەوتنەوەی مۆسیقا و فێرکردنی دەزگاکانی
مۆسیقایی بەهۆگرانی دونیای مۆسیقا دەکات.
لەساڵی  1364ی هەتاوی بەم الوەدەگەڵ چەندین تیپی مۆسیقای
ئێرانی گەلێ بەرهەمی بەپێز پێشکەش دەکات کەئەو بەرهەمانەزێتر
روویان لەخانەی مۆسیقای عیرفانی و رەسەنی ئێرانییە.
لەبەرهەمەشازەکانی ئەو سەردەمەدەکرێ ئاماژەبکەینە" :گوڵی سەت
چڵ" بەهاوکاری مامۆستا جەالل زوولفنوون" ،ئاوری نێو قامیشەاڵن"
بەهاریکاری دیسان مامۆستا جەالل زوولفنوون ،کۆنسێرتی "مامۆستایان"
بەهاوکاری مامۆستا فەرامەرز پایوەر و "بێ قەرار" بەهاوکاری جەلیل
عەندەلیبی.
شارام نازری بەدرێژایی سااڵنی چاالکی خۆ ،گەلێ کۆنسێرتی بۆ
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مۆسیقای رەسەنی ئێرانی پێشکەش کردووەو لەسەردانی خۆ بۆ واڵتانی
ئاسیایی و ئەورووپی و ئەمریکا ،بەرنامەی هونەری بەڕێوەبردووەو
بەشداری گەلێ فێستیڤاڵی جیهانیش بووە .بەم سااڵنەش لەبەر
پێشوازی بەرفرەی جەماوەر ،سەرباری نەبوونی کەرەستەو ئامێری
پێویست و کەند و کۆسپەکانی سەر رێی دونیای هونەر بەتایبەت پاش
سەرکەوتنی شۆڕش ،دەنگی زواڵڵی خۆی بەگوێی جەماوەر گەیاندووە.
بەشداری خۆی و کوڕەکەی بەساڵی 1380ی هەتاوی لەکۆڕەجێژنی
مۆسیقای فەجەر ،یەک لەگرینگترین رووداوەکانی دەورانی ئەو
فێستیڤاڵەدێتەئەژمار کەخەاڵتی یەکەمی ئەو کۆڕەجێژنەش بۆ باشترین
سترانبێژی مۆسیقای رەسەنی ئێرانی بەشارام نازری بەخشرا .ئەو
هەروەها خەاڵتی تایبەتی دەستەی داوەرانیشی لەفێستیڤاڵی "مێهر"
بەرکەوت بەاڵم دیارەهیچ کامەلەو خەاڵتانەشایانی هونەرمەندێکی
پایەبەرزی وەک شارام نازری نەبوونە .لەگرینگترین ئەلبۆم و
بەرهەمەهونەرییەکانی شارام نازری دەکرێ ئەمانەنێو بەرین  :مەسنەوی
مووسا و شوان ،پەیڤی عەشق ،بەهارانی ئاویەر ،شنەی بای بەهار،
شێعر و عیرفان(ڕوخسارت وەدەر خە)،یادگاری دۆس ،ساقی نامەو
سۆفی نامە(سووتەداڵن)،چرپە ،هاواری قامیش ،پەیڤی نوێ ،دیوانی
شەمس ،گواڵڵەی بەهار ،شۆقی دڵ و گەلێ بەرهەمی دی.
ئاڵبوومەکانی ئەم هونەرمەندە کوردە بریتین لە:
ئالبوومی آواز اساتیر
ئالبوومی آتش در نیستان
ئالبوومی بهاران آبیدر
ئالبوومی بنمای ای روخ
ئالپوومی بشنو از نی
ئالبوومی بیقرار
ئالبوومی چشم بە راە
ئالبوومی کنسرت اساتید موسیقی ایران
ئالبوومی کنسرت دیگر
ئالبوومی کنسرت 77
ئالبوومی در گلستان
ئالبوومی دل شیدا
ئالبوومی غم زیبا
ئالبوومی حیرانی
ئالبوومی کیش مهر
ئالبوومی اللە بهار
ئالبوومی لیلی و مجنون
ئالبوومی لولیان
ئالبوومی مسی و شبان
ئالبوومی مترب مهتاب رو
ئالبوومی ناجوا
ئالبوومی سفر بە دیگر سو
ئالبوومی ساقینامە 1
ئالبوومی ساقینامە 2
ئالبوومی ساز نو آوا نو
ئالبوومی صدای سخن عشق
ئالبوومی شورانگیز
ئالبوومیThrough Eternity
ئالبوومی سخن تازە کە لەم ئاهەنگانە پێک هاتووە :قرار غم ،آواز ،سخن
تازە ،سە گاە ،آواز اصفهان ،نغمە ،بیات اصفهان ،شرح جان
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ئالبوومی یادگار دوست
ئالبوومی نوروز
ماڵپەڕی ئوستاد شەهرام نازری
http://www.nazerismusic.com/home.asp
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (حامید درودی)
سەبارەت بە (شەهرام نازری) لە23:01:38 2010-9-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1103 :

شەهرام نامیق رەفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201001221312493309
شەهرام نامیق رەفیق
سالی لەدایک بوون 1976:هەولێرئاستی خویندن :دەرچوی پەیمانگای هونەرە جوانەکان 2004-2003دەرچوی کۆلیژی هونەرە جوانەکان (زانکۆی سەالحەدین)2012-2011-پیشەی ئیستا:مامۆستا.سەرۆکی بەشی شانۆی –پەیمانگای هونەرە جوانەکان -کۆیە.
کارکردن لەبواری راگەیاندن :دامەزرینەری تەلەفزیۆنی گەلی کوردستان –هەولیر.ئامادەو پیشکەشکاری بەرنامەی (-1بی نەوایان -2بۆچون)دەستەی نوسەران و بەرپرسی مانگنامەی بەدرخان لە هەولیر -19992003
بەریوەبەری ئیدارەی سەنتەری(نما)و بەریوەبەری نوسینی گۆڤاریشیعر ی (نما)
-نوسەری نامیلکەیەکی شیعر ی بەناوی (ترسی ژمارەکان)کارکردن لەبواری هونەری:دەرهینەری فیلمی (هەناسە) کە دوو خەالتی بەدەست هیناوە ()2010دەرهینەری فیلمی(پیالو) کە لە ئەمریکا و یابان پیشکەشکرا ()2004دەرهینەری فیلمی دیکۆمینتی (ئەردەالن بەکر)()2011دەرهینەری فیلمی دیکۆمینتی (نیان دەتال) ()2013دەرهینەری شانۆگەری (تاعون) 1999دەرهینەری شانۆگەری(سەمای مەرگ)2000دەرهینەری شانۆگەری(شوینیک نەما بۆشانۆ)2003دەرهینەری شانۆگەری(قوتابخانە)2011دەرهینەری شانۆگەری(کراسی پیاویکی بەختەوەر)2013بەشداری کردن وەک ئەکتەر :لە  18شانۆگەری 4 ،درامای تەلەفزیونی3،فیلمی سینەمای 4،کورتە فیلم.
دواین کار رۆلی سەرەکی لە درامای (خەج و سیامەند) وە وەک
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یاریدەدەری یەکەمی دەرهینەر،وەهەروەها ئیستا فیلمی (مەملەکەتی
میرولە) قۆناغی وینەگرتنی تەواو بوە لەقۆناغی مۆنتاژ داین .لەم فیلمەش
دوبارە رۆلئ سەرەکی و یاریدەدەری دەرهبنەرم.
سینۆپسی فیلم:باس لە داگیرکردنی کوردستان دەکات لەالیەن
(داعش)ە وە کە چەند ئافرەتیکی کورد لەالیەن چەکدارەکانی
(داعش)ەوە دەرفیندرین و دوای دەست درریژیکردنی سیکسی لیان
ئافرەتەکان توشی سکپری دەبن بەالم لەالیەن گەنجیکەوە ئازاد دەکرین.
https://www.facebook.com/shahrame.kurde
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
هۆزانەوان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1104 :

شەهرامی رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020709214275636
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1105 :

شەهریار
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261016374042
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1106 :

شەهریبانا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001190959133301
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1107 :

شەهال جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091219302934
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1108 :

شەهێن تاڵەبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021048311494
لەپاییزی ساڵی ( )1952لەشاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایک
بووە ،لە ساڵی ( )1971دەبێتە مامۆستای قوتابخانە ،لەساڵی ()1972
گۆرانی "سەبری گوڵفرۆش" و "دوێنێ شەو خەوم دی" تۆمارکردووە،
دادەبرێت ،لەساڵی ()1975
پاشان بەهۆی بارودۆخی ئەوسا لەهونەر
ِ
ژیانی هاوسەری پێکهێناوە ،لە ساڵی ( )1989واڵتی ئێرانی بەجێهشتووە
تا ئێستا لە بەریتانیا ژیان بەسەر دەبات ،لەساڵی ( )1996لەالیەن
تەلفزیۆنی "میدیا" داوای لێدەکرێت بگەرِێتەوە ناو کاری هونەری ،ئەویش
یاردەدات دەست بکاتەوە بەکاری هونەری گۆرانی
بر ِ
لەالیەن خۆیەوە ِ
گووتن و تا ئێستا بەردەوامەو دوای ئەوە سێ ئەلبومی گۆرانی بەرهەم
هێناوە ئەوانیش "یادی یاران ساڵی  ،2000بۆ تۆ کوردستان  ،2003دووری
 "2007بەهاوکاری هونەرمەندی موزیکژەن و ئاوازدانەر بورهانی موفتی
زادە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1109 :

شەهێن جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092922235462162
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لەساڵی  1985لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1110 :

شەونم عادل
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110516072573595
ئەندامی لیژنەی فێستیڤاڵی فیلمی کوردیی لە لەندەن و بەرپرسی
بەشی راگەیاندن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1111 :

شەونم غەفاری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911061217462490
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ساڵی 1988ی زایینی لە شاری ئانکارای پێتەختی واڵتی تورکیە و لە
دایک و باوکێکی خەڵکی گوندی باشباڵغی سەقز لە دایک بووە و دواتر لە
هەمان ساڵدا لەگەڵ بنەماڵەکەیدا بۆ واڵتی کانادا کۆچی کردوە و تا
ئێستا لەو واڵتە نیشتەجێیه .
شەونم هەر لە تەمەنی منداڵییەوە خولیای جوانی و هەڵپەڕین و رەقس
و سەما بووە و سەرەتا بە شێوەی فەرمی و پڕۆفشناڵ لە دوو پۆلی
تایبەت بە سەما کردن بە ناوەکانی :بالەی پارس و گرووپی رەقسی ئاگر،
راهێنانی بینیوه.
شەونم لە هاوینی ساڵی 2006ی زایینی بە مەبەستی بەشداری لە
کێبڕکێی شاجوانی واڵتی کانادا ،پەیوەندی بە نوێنەرایەتی ئەو خولە لە
شاری وانکۆڤێر دەگرێت و پاش چەندین خولی تایبەت بۆ بەشداری لە
کێبڕکێی شاجوانی کانادا دیاری دەکرێت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1112 :

شەوکەت ئەمین کورکی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261542391424
لەدایکبووی ساڵی  1973لە گوندی "کورکا" لە شاری زاخۆ ،لە ساڵی
 1975بەهۆی هێرشی رژێمی بەعس ئاوارەی ئێران دەبێت و تا ساڵی
 1999لەوێ مایەوە ،خوێندنی خوی لە ئێران تەواو کردووە و ساڵی 1995
بەشداری خولێکی ئەنجومەنی سینەمای الوانی ئێران کردووە ،لە شانۆ و
تەلەفزیون و سینەما کاری لە ئێران و کوردستان کاری کردووە .فیلمەکانی
بەشداری لە زۆر فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی کردووە وەکو :فیستیڤاڵی
ریودی ژانێرۆ لە بەرازیل ،فیستیڤاڵ الیپزیک لە ئەلمانیا و فیستیڤاڵی
فیلمی کوتاە تهران لە ئیران ،فیستیڤاڵی رۆتردام لە هۆڵندا ،فیستیڤاڵی
مونس لە بەلژیکا ،فیستیڤاڵی فەجر لە ئێران ،فیستیڤاڵی قاهیرە لە
میسر ،فیستیڤاڵی میالنۆ لە ئیتالیا ،فیستیڤاڵی تایتانیکا لە هەنگاریا،
فیستیڤاڵ دلهی لە هیندستان و چەند فیستیڤاڵێکی دیکەی سینەمایی.
بەرێوەبەری یەکەمین فستیڤالی کورتە فیلمی کوردستان لە
دەرهێنەر
ِ
هەولێر بووە کە سەتەالیەتی کوردستان تی ڤی سازی کرد .
فیلمەکانی دەرهێنەر :فرینی دەبدەبەکان  -1997بێتاکام  37 -خولەک،
بەرهەمی تەلەفزیونی مهاباد ئیران .دەریچک  - 1998بێتاکام  43خولەک
بەرهەمی تەلەفزێونی مهاباد ئیران وخەاڵتی دووهەمی لە فیستیڤاڵی
تەلەفزیۆنی ئێران لە ساڵی  1999بەدەستهێناوە" .دەما باران بێت" 2000

667

 دی ڤی کام  29خولەک بەرهەمی سەتەالیەتی کوردستان تی ڤی."بازگە"  - 2002دی ڤی کام  18خولەک بەرهەمی کوردستان تی ڤی،
خەاڵتی باشترین دەرهێنەر لە فیستیڤاڵی بەغدا" .گەف"  - 2003دی ڤی
کام  23خولەک بەرهەمی کوردستان تی ڤی ،خەاڵتی باشترین فیلم لە
فیستیڤالی بەغدا ساڵی  2005و خەاڵتی رێزلێنان لە فیستیڤاڵی
سلێمانی  .2004فیلمی سینەمایی "پەرینەوە لە غوبار"  35 - 2006م م
  75خولەک بەرهەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیای نارینفیلم ،ئەم فلیمە ئەم خەاڵتانەی بەدەستهێناوە:
خەاڵتی باشترین دەرەێنەر لە فیستیڤاڵی سینەمایی سەنگاپور.خەاڵتی رەخنەگران لە فیستیڤاڵی سینەمایی سەنگاپوور.خەاڵتی زێرینی ئەلحەمرا وەک باشترین فیلم لە فیستیڤاڵی گرانادایئیسپانی.
خەاڵتی برۆنزی بۆ نمایشکردنی لە واڵتی ئیسپانیا لە فیستیڤاڵیگرانادای ئیسپانی.
خەاڵتی لێژنەی دادوەران لە خولی نۆیەمی فیستیڤاڵی سینەماییدلهی لە واڵتی هیندستان.
خەاڵتی زێرین وەک باشترین فیلم لە فیستیڤاڵی سینەماییئەندۆنیسیا.
فیلمی (پەرینەوە لە غوبار) یەکەم بەرهەمی سینەمایی بڵندی دەرهێنەر
(شەوکەت ئەمین کورکی)یە کە کاری وێنەگرتنی لە الیەن وێنەگری
رۆژهەاڵتی کوردستان (تورەج ئەسالنی) کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
زاخۆ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1113 :

شەوکەت رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052916431560118
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1114 :

شەڤیار مەسعود
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121110282574298
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1115 :

شەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122815470163561
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1116 :

شەیدا خێراباتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071058149392
یەکێکە لەو هونەرمەندە ئافرەتانەی کە هەر لە سەرەتای ژیانیدا خولیای
گۆرانی گوتن بووە ،ئەو لە شاری (سنە)ی رۆژهەاڵتی کوردستان چاوی
بە دونیا هەڵهێناوە ،تەمەنی نزیکەی  40ساڵ دەبێت ،بەاڵم ئێستە
بۆماوەی پێنج ساڵە دانیشتووی شاری سلێمانییە ،سەرەتای کاری
هونەری دەگەرێتە بۆساڵی  ،1992یەکەم گۆرانیشی بەناوی (تۆریام)
بووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی یەکێتی الوانی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1117 :

شەیما جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201003072314493839
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1118 :
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عادل زرار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080812562072082
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1119 :

عادل هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091604442937
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1120 :

عارف ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010319552874609
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ئامێدی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1121 :

عربعەلی شروە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050709140857536
سااڵنێکی زۆر لە رۆژهەاڵتی کوردستان خزمەتێکی بەرچاوی بە هونەری
کوردی کردووە لە زۆربەی بوارەکانی وێنەکێشان ،پەیکەرتاشی،
گۆزەگەری ،هەروەها لە بواری ئەدەبیشدا کاری وەرگێڕانی کردووە و
خاوەنی زیاتر لە  140بەرهەمی نووسین و وەرگێڕانی کتێبە.
هونەرمەند عربعلی شروە خەڵکی (قروە)ی سەر بە شاری سنەی
رۆژهەاڵتی کوردستانە و لە رێکەوتی  2011/5/4کۆچی وایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1122 :

عوسمان چێوار
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110100428192
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هونەرمەند عوسمان محەمەد ئەحمەد ،کە بە عوسمان چێوار ناوبانگی
دەرکرد ،ساڵی  1946لەگەڕەکی (سەرکارێز)ی شاری سلێمانی لەدایک
بووە و ساڵی  1969پەیمانگەی مامۆستایانی تەواو کردووە .
ماوەی چەند ساڵێک لەناوچەکانی چۆمان و شارباژێڕ و قەرەداخ و
هەڵەبجەو سلێمانی مامۆستایی کردووە .ئەم هونەرمەندە رۆشنبیرە هەر
زوو بەشداری کردووە لە چاالکییە سیاسی و پێشمەرگایەتیەکاندا و
ماوەیەک لەناو پێشمەرگەدا رابەر سیاسی بووە .ساڵی  1974پەیوندی
کردووە بە شۆڕشەوە و لەئیزگەی دەنگی کوردستاندا خزمەتی کردووە.
ساڵی  1975لێپرسراوێتی چاالکی قوتابخانەکانی پێ سپێردراوە.
عوسمان چێواری جوانەمەرگ لە شەستەکانەوە بەشداری لە چاالکییە
هونەرییەکاندا کردووەو وەک شانۆکار و دەرهێنەر رۆڵی گەورەی بینیوە لە
پێشخستنی رەوتی شانۆی کوردیدا ،بەرهەم و شانۆگەرییەکانی (بڕیار و
ئەنجام) و (سەرینی باداری) و (النەوازان) و (پاڵتۆ) و (ئابڵوقە) و (خەج و
سیامەند) و (گوڵەمێخەک) و فیلمی سینەمایی (بەهەشتێکی سوتاو) و
شانۆگەری (ئەحەی کوڕنو) چەند نموونەیەکن لەو شاکارە هونەرییانەی
کەچێواری نەمر بەشداری تیایاندا کردووە .ئەم هونەرمەندە خۆنەویستە
لە دامەزراندنی تەلەفزیۆنی گەلی کوردستانیشدا پێشتریش
لەدامەزراندنی (یەکێتیی هونەرمەندانی کوردستان)دا رۆڵی گرنگی
هەبوو.
عوسمان چێواری هونەرمەند ،کەماوەی دەساڵی بەردەوام سەرۆکی
تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردی بوو ،رۆژی 21ی مایسی ساڵی 1996
بەنەخۆشییەکی کت و پڕ کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1123 :

عوسمان حاجی محەمەد وایەرمەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081202133521556

673

ساڵی  1954لە گەڕەکی چوارباخی شاری سلێمانی لەدایکبووە .بە
عوسمانی وایەرمەن ناسراوە.
کۆمەڵێک کلیپی کوردەواریی تایبەتیی بۆ تەلەڤزیۆنەکان تۆمارکردووە.
پیشەی میکانیکی ئوتومبیلە لە شاری سلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1124 :

عوسمان رەحمان  -حەسکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241115434876
لەسەرەتای هەشتاکانی سەدەی رابردووەوە لەگەڵ کاری هونەریی
خۆی بەردەوام بووە ،ئەندامی تیپی میللی کوردی بووە و لەدایکبووی
ساڵی 1956ی شاری هەولێرە ،چەند ساڵێکیشە بەهۆی کاریگەریی
نەخۆشییەکەیەوە لەجێگادا کەوتبوو.
رۆژی  2010-04-26کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :هێمن مامەند  -ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1125 :

عوسمان شارباژێڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080508275460552
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عوسمان کوڕی حاجی عەلی حاجی (مارف)ە.لە ساڵی  1940لە شاری سلێمانی لە گەڕەکی چوارباغ لە دایک بووە.قوتابخانەی سەرەتای لە شارۆچکەی چوارتا تەواو کردوە.لە شاری سلەیمانی قوتابخانەی ناوەندی و مامۆستایانی تەواو کردوە.لە ساڵی  1963بووە بە مامۆستاو چۆتە شاری خۆشەویستی رواندزجێ ی مێرنشینی پاشای (کۆڕە-گەورە) و جێ ی مەزارگەی گۆڤاری
زاری کرمانجی.
لە شەقاڵوەو پیرزین مامۆستا بووە.لە ساڵی  1970-1969لە هە ولێر لە مەڵبەندی چاالکی قوتابخانەکانمامۆستای وانەی سروودو مۆسیقا بووە.
لە سلێمانی لە قوتابخانەکانی(خەبات،سەاڵحەدین،ڕاپەڕین،مەوالناخالید،گۆیژە) مامۆستای وانەی
سروودو مۆسیقا بووە.
لە سااڵنی  1956لە گۆڤاری هە تاو و رۆژنامەی ژین هۆنراوەی باڵوکردۆتەوە.
لە ئێستگەی کوردی لە  1960/8/16یەکەم گۆرانی تۆمار کردووە،تا ئەمڕونزیکەی  30گۆرانی بۆ ئەو ئێستگەیە تۆمار کردووە.
لە تەلەفزێۆنی کەرکوک  21گۆرانی رەش و سپی و  7گۆرانی رەنگاورەنگی هە یە.
ساڵی  1973مۆسیقاری جیهانی دانیمارکی (یۆرکان پلێتنەر) هاتەعیراق بۆ کۆکردنەوەی گۆرانی فۆلکلۆری و میللی نەتەوەکانی رۆژهەاڵت
جێ ی شانازی بووە کە ئەو رەوایەی داوە بە مامۆستا عوسمان
شارباژێڕی چەند گۆرانیەکی بۆ تۆماربکات،لەگەڵ خۆی گۆرانیەکان
بەرێتەوە بۆ واڵتی دانیمارک.
چاپکراوەکانی مامۆستا عوسمان شارباژێڕی:1دیاری و یادگاری-هۆنراوە1962-2ئەستێرەی بەیان-هۆنراوە1969 -3کاروان-هۆنراوە1969-4هە زارو یەک پەند-پەندی گەالن1969-5لێدوانێکی کورت لە مۆسیقاومەقامی کوردی-تۆژینەوە1972-6بەستە و مەقام1979-7گەوهە رێ -گۆرانی یەکانی حەسەن زیرەک1982-8گەنجینەی گۆرانی کوردی1985-9کوردنامە-هۆنراوە2006-10دڵ و دەوڵەت-هۆنراوە2011-11کتێبی (نوسینەوەی مێژووی کۆن و نوێی گۆرانی و میوزیکیکوردی)...ئامادەیە بۆ چاپ.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دیلمان عوسمان
شارباژێڕی) سەبارەت بە (عوسمان شارباژێڕی) لە7:15:08 2012-4-28 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1126 :

عوسمان عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001081328093161
هونەرمەندی ناسراوی کورد مامۆستا عوسمان عەلی ،ساڵی  1944لە
گەڕەکی مەڵکەندی شاری سلێمانی لەدایکبووە ،تاوەکو پۆلی پێنجەمی
سەرەتایی خوێندووە ،دواتر بۆ دابینکردنی بژێوی ژیان چووەتە بەر
کارکردن.
ساڵی  1963بەهۆی بارودۆخی سیاسی کوردستانەوە چووەتە ریزی
شۆڕشەوەو بووە بە پێشمەرگە.
سەرەتای کاری هونەریی لە ساڵی 1965ـەوە دەستپێکردووەو لە ساڵی
 1969بووە بە ئەندام لە کۆمەڵەی هونەرو وێژەی کوردی بەشی موزیکو
گۆرانی ،کە دواتر وەک یەکێک لە گۆرانیبێژە کاراکان رۆڵی خۆی دیوە لەو
بوارەدا.
ساڵی  1967خێزانی پێکهێناوەو سێ کچ و کوڕێکی هەیە.
لە دوای هەڵگیرسانەوەی شۆڕشی ئەیلول ،لەگەڵ ئەندامانی تیپی
مۆسیقای سلێمانیو تیپی مۆسیقای شۆڕش کاریانکردووە ،دواتر لە
ساڵی 1975ـەوە لەگەڵ تیپی مۆسیقای سلێمانی وەک ئەندامێکی
چاالکو هەتا دوا چرکەکانی ژیانی بەردەوامبووە ،بەاڵم هاوکات هاوکاری
بەرهەمەکانی :تیپی مۆسیقای مەولەوی ،تیپی مۆسیقای شۆڕشو تیپی
مۆسیقای نەورۆزیشی کردووە.
هەروەها لە زۆربەی بۆنە نیشتیمانییو کۆمەاڵیەتییەکانو کۆنسێرتو
فێستیڤاڵەکان دا لە عێراقو هەرێم دا بەشداریکردووە.
هەمیشە ئەندامێکی چاالکو دیاری یەکێتی هونەرمەندانی کوردستان
بووە.
هونەرمەند لە ساڵی 1996ـەوە بووە بە لێپرسراوی کارگەی جلوبەرگی
هێزی پێشمەرگەی کوردستان.
لە شەوی  22/21ـی حوزەیرانی ساڵی  2005دا و لە کاتی چڕینی
مەقام دا دوا هەناسەی بەخشی بەجیهانی قەشەنگو فراوانی هونەری
کوردی ،بۆ ئەوەی لەگەڵ ئەو هونەرەدا بۆ هەتا هەتایە لەیەکتری
دانەبڕێن.
خوالێخۆشبوو توانی لە مێژووی ئەو فەرهەنگەدا پاشماوەیەکی بایەخدار
ببەخشێ بە ئەرشیفی موزیکی کوردیو کۆمەڵێک بەرهەمی نایاب تۆمار
بکات.
دوای مەرگی مامۆستا عوسمان عەلی ،کەناڵی کوردسات ئەلبوومێکی
گوڵبژێری لە گۆرانیو بەرهەمەکانی ،بەهاوکاری بنەماڵەی هونەرمەند
ئامادەو باڵوکردەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دانازعەبدولڕەحمان)
سەبارەت بە (عوسمان عەلی) لە23:34:04 2012-8-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1127 :

عوسمان قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241025244872
لەدایکبوی ساڵی  1962ی سلێمانییە و دوای بەدەستهێنانی بڕوانامەی
ماستەرەکەی کەلەسەر (کارەساتی ئەنفال لە هێڵکاریدا) بووە و ئێستا
خوێندکاری دوا قۆناغی دکتۆرایە لەسەر جینۆسایدی کورد لەڕێی
هێڵکارییەوە لە دانیشگای لەندەن بۆ هونەر ،هەروەها هونەرمەند
لەماوەی کارکردنی هونەریدا لە شاخ و شار چەندین کاری هونەری
کردووە و خاوەنی  8پێشانگای تایبەتە لە کوردستان و دەروەی کوردستان
و سازدانی چەندین کۆڕ و سیمینار لەپێناو ناساندنی کارەساتی ئەنفالدا.
سەرچاوە :هێمن جەمیل  -ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1128 :

عوسمان قادر ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20140620095810100934
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:

👨پیاوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1129 :

عوسمان محەمەد عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003162146573972
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1130 :

عوسمان مەعروف ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241503314897
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1131 :

عوسمان نیکمەنش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908121014126158
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1132 :

عوسمان نەسرەوت
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908121643126160
لەشاری قەاڵدزێ لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەاڵدزێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1133 :

عوسمان هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010090819169905
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1134 :

عومران شێخ موس
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710263174
ساڵی  1967لەشاری قامشلی -رۆژئاوای کوردستان لەدایکبووە و ساڵی  1988چۆتە مۆسکۆ و
لەساڵی 1989وە لەئاڵمائاتا لە واڵتی کازاخستان دەژی و وەک ئەندازیاری نەوت کار دەکات.
هونەرمەند عومران هەر لەمنداڵیەوە خەریکی نەقاشی بووە و لەساڵی  1985هەتا 1988
لەئاکادێمی گرافیک لەدیمشق بەشی گرافیکی تەواو کردوە .بەرهەمەکانی زۆرتر لەرۆن و ئاکریل
پێک دێن و بەشێک لە بەرهەمەکانی کاری گرافیکە .تێم و بابەتی کارەکانی بیریتین لەمنداڵی،
بیرەوەری و کۆمەڵگای کوردەواری .عومران جگە لەکاری نەقاشی هۆنراوە و کورتەچیرۆک بەزمانی
عەرەبی دەنووسێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
چیرۆکنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1135 :

عومەر بێ بەش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908121255126159
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1136 :

عومەر بێبەش
http://www.kurdipedia.org/?q=201008291614264958
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لە دایک بوی کەرکوکە 1963 -
دەرچوی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی ساڵەکانی هەشتا وپێنج و هەشتا و شەش
لە کوردستان دا پیشەی مامۆستایی بووهئەندام و دەستەی دامەزرێنەری کۆمەڵەی هونەرە جوانەکانی کورد لقیچەمچەماڵ
لێپرسراوی بەشی شێوەکاریئەندامی یەکیەتی هونەرمەندانی یەکگرتوی کوردستان ،سەرۆکی لقیچەمچەماڵ کەرکوک 1994 -
بەشداری چەندین پێشانگای کردووه ،جگە لە تاکە کەسی و سێمیناریهونەری
چەندین پەیکەر لە باشور و رۆژهەاڵتی کوردستان و پارێزگایئازەربایجانی رۆژهەاڵت و باکوری کوردستان (شاری وان)
چەند کار لە شارەکانی هانکۆ و تورکوی فینالندhttp://www.omarbebash.com
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1137 :

عومەر چاوشین
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126135934529
لەساڵی  1942لەگەڕەکی گۆیژەی سلێمانی لەدایک بووە ،لەساڵی
 1967لەتیپی نواندنی سلێمانی بووەتە ئەندام .زۆربەی جار رۆڵی
ئافرەتی بینیوە .لەگەڵ هونەرمەند مەکی عەبدوڵاڵدا کۆمەڵێک چیرۆکی
تەمسیلییان بۆ تەلەڤزیۆنی کەرکوک دەرکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1138 :

عومەر حەمە رەزا شەریف  -عومەر رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110309392210554
لەشاری سلێمانی لەگەڕەکی چوارباخ لەساڵی ( )1942لە خێزانێکی
کرێکارو زەحمەتکێش ونەدار لەدایکبووە ،بەاڵم عومەر نەیتوانیوە تەمەنی
خۆشی منداڵی و بەها جوانەکانی منداڵی لەسلێمانی بەسەر بەرێت،
بەهۆی ئەو بارودخە ناهەمووارەی دوای جەنگی جیهانی دووەم کە
نەهامەتی و قات و قڕی کەبەسەر جیهاندا باڵی کێشاو خانەوادەی ئەو
هونەرمەندەش کەوتنەبەر شەپۆلی ئەو بەدبەختی و نەبوونیە ،باوکی
لەپێناو دابینکردنی نان و ژیان بۆ خۆی و خێزان و منداڵەکانی،ڕوو دەکاتە
شاری هەڵەبجە ،ئەو شارەی بەشاری شاعیران و هونەرمەندان و
رووناکبیران ناسراوە ،لەوێ درێژە بەژیان دەدەن ،عومەر رەزا لە هەڵەبجە
دەچێتە قوتابخانە ،لە قوتابخانەی هەڵەبجەی سەرەتایی دەخرێتە بەر
خوێندن و فێربوونی ئەلف و بێی کوردی ،بەاڵم لەو قوتابخانەیە عومەر رەزا
بەهرەی دەنگخۆشی تێدا بەدی دەکرێت ئەویش بەهۆی مامۆستای
ئەدیب و هونەرمەند (عەلی شەونم)( ،ع،ع،شەونم).
مامۆستا عەلی شەونم کەسەرپەرشتیاری تیپی سروودی قوتابخانەی
هەڵەبجە بووە ،بەهەست و سۆزی هونەرییانەی خۆی درکی بەبەهرەی
دەنگ خۆشی عومەر رەزا کردووە،هەوڵی لەگەڵدا داوە و لەتیپی
سروودی قوتابخانەی هەڵەبجە دایناوە و بەیانیان عومەر رەزا لەگەڵ
هاوڕێ قوتابیەکانی بەدەنگێکی خۆش سروودە رەسەنە نەتەوەییەکانی
گەلەکەمانیان خوێندووە ،وەک (خۆشم ئەوێ واڵتەکەم ،ئەی رەقیب ،ئەی
دلێران ،خوایە وەتەن ئاواکەی.....،تاد)
ئەو بەردەوامییەی عومەر رەزا لەناو تیپی سروودی قوتابخانەی هەڵەبجە
زیاتر مامۆستا عەلی شەونمی هانداوە کە گرینگی زیاتری پێبدات ،تا ئەو
جێگەی ئەو مامۆستا هونەرمەندە دوو گۆرانی بۆ عومەر رەزا ئامادەبکات
لەهەڵبەست و ئاوازی مامۆستا عەلی شەونم خۆی بووە،داویەتی بە
عومەر تا بیخوێنێ ،گۆرانیەکانیش بریتی بوون لە (هاتم هاتم ،پەڵپو
بیانووم پێ مەگرە) ئەو گۆرانیانە دەکەونە سەر زاری هاوڕێکانی و خەڵکی
و جێگەی خۆشی و داخوازی خەڵکی دەبن
بەمشێوەیە عومەر رەزا بەردەوام دەبێت لەخوێندن و ژیان لە شاری
هەڵەبجە ،تا ساڵی ( )1957بەماڵەوە دەگەڕێنەوە شاری سلێمانی و
هەڵەبجە بەجێدێڵن ،بەاڵم ئەمجارە لەگەڕەکی (سەرچیمەن) ی شاری
سلێمانی نیشتەجێ دەبن،
ئەو گەڕانەوەیە بۆ عومەر دەبێتە هۆی دەستبەرداربوونی لە خوێندن
بەهۆی سەختی ژیان و ناچار لەگەڵ باوکیدا شان دەداتە بەر کرێکاری و
دەبێتە کرێکار لە دروستکردنی کارگەی جگەرەی سلێمانی ،بەاڵم لەگەڵ
ناڕەحەتی ژیان و ئەو ئەرکە گرانەی سەرشانی ،بەاڵم دەست بەرداری
هونەری گۆرانی وتن نابێت و هەمیشە لەخەمی ئەوەدا دەبێت کە
گەشەبەهونەری گۆرانی گوتن بدات ،ئیستگەی کوردی بەغدا کاریگەری
زۆری لەسەر بیسەران و هەوادارنی میوزیک و گۆرانی دانابوو عومەر رەزا
لەپێناو ئەوەی کە هونەرەکەی لەڕێگەی ئەو رادیۆیەوە بگەیەنێتە گوێگر
لەساڵی ( )1958عومەر رەزا روو دەکاتە شاری بەغدا لەوێ بەڕێکەوت
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(خەلیل عەبدوڵاڵ و ئەحمەدی شێخاڵی و هونەرمەند شەماڵ ێائیب)
دەبینێ و زۆر خۆش حاڵ دەبێت بە دیتنی ئەو کەسایەتیانە ،دوای باس و
خواسی هونەری داوای گۆرانی لێدەکەن و عومەریش گۆرانیان بۆ
دەچڕێ ،ئەوانیش سەرسام دەبن بەدەنگی و بڕیاردەدەن لەگەڵ خۆیان
بیبەن بۆ ئیستگەی کوردی،
کاتێک دەیبەنە ئیستگە لەوێ وەریدەگرن و ناوی دەنووسن بە (عومەر
رەزا) ناوی (حەمە) کەی لێدەکەنەوە ،لەو کاتەوە بە (عومەر رەزا)
نێوبانگی دەرکردووە ،لەئیستگەی کوردی بەغدا ئەو دوو گۆرانیەی کە
مامۆستا (ع،ع ،شەونم) لەشاری هەڵەبجە بۆی ئامادەکردبوو ،لەوێ
لەگەڵ تیپی موزیکای رادیۆ ،بەمیوزیکەوە دەیانخوێنێ،
هونەرمەند عومەر رەزا دەڵێت (من خۆم هەستم بەو بەهرەی
دەنگخۆشیە نەئەکرد کە لەمندا هەیە بەاڵم مامۆستای گەورەو پیرۆزم
(ع،ع،شەونم) ئەو بەهرە هونەرییەی لەمندا بەدی کرد ئەو گۆرانیانەی
بۆدانام،بەاڵم کاتێک چوومە بەغدا و لەئیستگە ئەو گۆرانیانەم بەمیوزیکەوە
خوێند ،تام و چێژێکی زۆری هەبوو ،هەستم بەخۆشی و دونیایەکی
گەورە دەکرد و لەخۆشیدا گەشکە ئەیگرتم)
دوای تۆمارکردنی ئەو گۆرانیانەو باڵوبوونەوەیان لە رێگەی ئیستگەی
کوردی بەغداوە ،دەبێتە جێگەی خۆش حاڵی خەڵک و زیاتر بووە هۆی
ناساندنی عومەر رەزا لەنێو خەڵکیداو بەهۆی ئەو رادیۆیەوە دەنگی عومەر
رەزا سنوری بەزاندوو لە رۆژهەاڵتی کوردستانیش نێوبانگی دەرکرد،
ئەو سەردەمە لەشاری سلێمانی گۆرانیەکانی عومەر رەزا رۆژ بەڕۆژ لەنێو
جەماوەردا دەنگی دەدایەو و خەڵکی پێی ئاشنا دەبوون ،لەهەمانکاتدا
تیپی موزیکای مەولەوی بەسەرپەرشتی هونەرمەندی گەورە (قادر
دیالن) کارە هونەرییەکانیان ئەنجام دەدا ،هەروەها هەردوو هونەرمەند
لەیەک گەڕەکدا دەبن و هاوسێی یەکتریش دەبن ،هونەرمەند قادر دیالن
عەمەر رەزا دەبات بۆ تیپی موزیکای مەولەوی ،لەوێ بەم هونەرمەندانەی
دەناسێنێ وەک (ولیەم یوحەننا ،نەجاتی عەبدە (نای ژەن) ،حازم حەداد
(عود ژەن) ،هادی عەنبەر (کەمانچە ژەن) ،حاتەم سەعید (ئیقاع)،
بەهجەتی سەعاتچی و خاڵە حەمەفەرج و چەند کەسایەتیەکی تر وەک
لەتیف حەمدی) (یادیان بەخێر)
هەرچەندە هونەر بەگشتی لەو سەردەمەدا جێگەی بایەخ نەبووە لەنێو
کۆمەڵگادا ئەویش هۆکاری داب و نەریتی کۆمەڵگا بووە ،تەنانەت لەالی
هەندێک خێزان و بنەماڵەی ئەو شارە پەسەند نەبووە بەڵکو بەکەمیش
سەیرکرا وە ،بەاڵم ئەو هونەرمەندە بەڕێزانە توانیان بەهەموو شێوەیەک
خزمەتی راستەقینەی هونەری کوردی بکەن و بناغەیەک بۆ میوزیک و
گۆرانی کوردی دابڕێژن(،هەزار رەحەمت لەگڵکۆکانیان)
دوای ئەوەی هونەرمەند عومەر رەزا بەتیپی موزیکای مەولەوی ئاشنا
دەبێت ،و دەکەوێتە کارکردن لەگەڵیاندا ،ئەو تێکەاڵوبوونە دەبێتە هۆی
تۆمارکردنی چەند گۆرانیەک وەک گۆرانی (لەیارەوە) لە هۆنراوەی
شاعیری گەورە (ئەحمەد هەردی) یە هونەرمەند قادردیالن ئاوازی بۆ
دادەنێت پاشان گۆرانی (دیاری) کە هونەرمەند (نەجاتی عەبدە) بۆی
ئامادەکردووە ،هەروەها مامۆستای گەورە (ولیەم یوحەننا) گۆرانی
(گواڵڵەی ژیان) ی بۆئامادەکات ،بەو گۆرانیانە عومەر رەزا زیاتر ناوبانگی
دەرکردو ناسرا ،یەکێک لەکارە گرینگەکانی تیپی موزیکای مەولەوی
کەبەرامبەر هونەرمەند عومەر رەزا ئەنجامیان داوە و خودی هونەرمەندیش
هەمیشە سوپاسگوزاری ئەو کارە باشەیە،کە تیپی ناوبراو توانیویانە
عومەر رەزا وەک فەرمانبەر لە فەرمانگەی دارستانی سلێمانی (دائرە
غابات) وەک چاودێر دایبمەزرێنن ،لەساڵی ( )1959لەالیەن ئیستگەی
کوردی بەغداوە بانگهێشت دەکرێت ،بۆمەبەستی بەشداریکرنی
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لەئاهەنگی یادی شۆڕشی  14ی تەمموز ،لەهۆڵی ئوتێلی بەغداد ،کە
چەندین کەسایەتی نیشتمان پەروەری کورد و عەرەب و بەڕێز
عەبدولکەریم قاسم ئامادەی ئەو ئاهەنگە بوون،
هونەرمەند عومەر رەزا لەهەمان ساڵدا لەئیستگەی کوردی بەغدا
بەهاوکاری هونەرمەند (شەماڵ ێائیب) چەند گۆرانیەکی تر ئەخوێنێ،
گۆرانی (بۆتۆیە دڵ بۆ تۆیە و تاکەی تاکەی) کەلەئاواز و هەڵبەستی
شەماڵ ێائیب بوون،
سەبارەت بە و گۆرانیانە و هاوڕێیەتی و دۆستایەتی لەگەڵ شەماڵ
سائیب ،عومەر رەزا بەم شێوەیە دەدوێت:
(هەر لەساڵی  1959دا بوو رۆژێک شەماڵ ێائیب بانگی کردم و وتی وەرە
دوو دیاری چاکم بۆ ئامادەکردوویت ،بەخوێندنی ئەو گۆرانیانە دەبیت بە
(فەرید ئەترەش) (ئەو کاتە فەرید ئەترەش یەکێک بوو لە هونەرمەندە
گەورەکانی عەرەب و کاریگەری لەسەر هونەرمەندانی کورد بەتایبەت
شەماڵ ێائیب دانابوو) منیش وتم دەستەکانت ماچ ئەکەم کاکە شەماڵ،
هەربۆیە کاکە شەماڵ بەعودەکەی خۆی لەئیستگە سووکە پرۆڤەیەکی
پێکردم ،شەماڵ وتی بڕۆ بەخوا خۆیەتی!!!!!! سبەینێ عەسر وەرە
بابەکوێرەکانی لەبەر بکەم و تەسجیلی کەین ،مەبەستی کوێرەکان،
(گرووپە میوزیگژەنەکانی رادیۆی کوردی بەغدابوو) ئەوەبوو لەکاتی
دیاریکراودا کە هونەرمەند شەماڵ ێائیب داینابوو ئەو دوو گۆرانیە تۆمارکراو
و باڵوکرایەوە ،دەنگی دایەو و سەرکەوتنێکی گەورەبوو بۆمن)
دوای ماوەیەک هەردوو گۆرانی (ئەرێ لەیلێ و بۆتۆیە دڵ) هونەرمەند
شەماڵ ێائیب بەدەنگی خۆی تۆماری کردونەتەوە
لەساڵی ( )1961مامۆستای هونەرمەند (لەتیف حەمدی) چەند ئاوازێکی
بەتێکستی باش و سەرکەوتوو بۆ عومەر رەزا ئامادەکات وەک گۆرانی
(یاری چاوکاڵ و گۆرانی ئەڵێم وەک ساماڵ) ئەو گۆرانیانەش دەچنە سەر
خەرمانی هونەری عومەر رەزا و زیاتر ناوبانگ لەنێوەندی هونەریدا پەیدا
دەکات،
باڵوبوونەوەی ئەو بەرهەمانەو زیاتر ئاشنابوونی دەنگی عومەر رەزا لەنێو
خەڵکیدا بووە هۆی ئەوەی لەالیەن کۆمپانیای (چەقماقچی) داوالەعومەر
رەزا بکرێت کە گۆرانی (هاتم هاتم) لەسەر قەوان تۆماربکات بەال ً ََم
بەشێوازێکی نوێ و کۆرسی کچانی لەگەڵدا دەبێت،ئەوکارە بۆ ئەو
سەردەمە زۆر دەگمەن بووە ،لەبەرابەر تۆمارکردنی ئەو گۆرانیە لەسەر
قەوان کۆمپانیای چەقماقچی بڕی ( )200دیناری ئەو سەردەمەی وەک
دیاری دەدەنێ ،لەناوەڕاستی سەدەی پێشوو هاوشانی کاری هونەری
میوزیک و گۆرانی ،کاری هونەری نواندن و شانۆ لەبرەودادەبێت و
کۆمەڵێک هونەرمەندی بەتوانا کۆمەڵێک کاری باشیان ئەنجام داوە،
لەنێوان ساڵەکانی ( 1960بۆ  )1961شانۆگەری و ئاهەنگی گۆرانی و
میوزیک بەیەکەوە پێشکەشکراون ،عومەر رەزا وەک هونەرمەندێکی
گۆرانیبێژ لەگەڵ تیپی موزیکای مەولەوی لەچەندین ئاهەنگدا لەگەڵ
شانۆگەری (بەرەو دوا)( ،مەم و زین) و (پیسکەی تەڕپیر) بەشداری
کردووە ،لەو شانۆگەریانەدا هونەرمەندی شانۆکارو دەنگخۆش مامۆستا
(رەفیق چاالک) رۆڵی گرینگ و بەرچاوی هەبووە هەروەها یادیان بەخێر
(هونەرمەندان رەووف یەحیا و ئەحمەد دەنگ گەورە) و لەگەڵ چەندین
هونەرمەندی تری شاری سلێمانی لەبواری شانۆدا ،هونەرمەند عومەر
رەزا بەیەکێک لەگۆرانیبێژانی ئیستگەی کوردی بەغداد دێتە ئەژمارکردن،
عومەر رەزا کەسایەتیەکی بێدەنگ و هونەرمەندێکی هەست ناسک و
خۆشەویستی نێو هاوەڵەکانی دەبێت ،پەیوەندیەکی پتەو و خۆشی
لەگەڵ هونەرمەندانی ئیستگەی کوردی بەغداد دا دەبێت ،وەک
(مامۆستا عەلی مەردان ،تایەر تۆفیق ،باکوری ،رەسوڵ گەردی ،شەماڵ
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ێائیب ،محەمەد عارف جزیری و حەسەن جزیری و جەالل کۆچەر....تاد)
دوای تۆمارکردنی ئەو بەرهەمانە ،بەهۆی دروستکردنی خێزان و بوونی
منداڵ و قورس بوونی ئەرکەکانی سەرشانی و بەهۆی کەمدەرامەتیەوە
ئەو هونەرمەندە لە هونەری گۆرانیبێژی دوور دەکەوێتەوە ،نەبوونی و
سەختی ژیان تەنگی پێهەڵدەچنێ،
لەساڵی ( )1984لەسەر داخوازی تەلەفزیۆنی کەرکوک هەموو
گۆرانیەکانی هونەرمەند بەشێوەی (پلەی باگ) بۆی تۆماردەکەنەوە ،ئیتر
عومەر رەزا رۆژ بەڕۆژ لە هونەری گۆرانیبێژی دووردەکەوێتەوە ،درێژە بەژیان
دەدات تا راپەڕینە مەزنەکەی ساڵی  1991وەکو هەرتاکێکی ئەو
کۆمەڵگایە خراپی و دژاواریەکانی ژیان زیاتر بەرۆکی پێدەگرن و خەم و
کەسەری لەدەستدانی هاوسەری ئەوەش بۆ عومەر رەزا خەم و
داڕووخانێکی تر دەبێت ،عومەر رەزا دەبێت بە کارمەندی خزمەتگوزتر
لەدیوانی پارێزگای سلێمانی ،هونەرمەند بەم شێوەیە باس لە پارێزگاری
ئەو کاتەی شاری سلێمانی بەڕێز (ساالر عەزیز) دەکات کە شێوازی
مامەڵکردنی لەگەڵ عومەر رەزادا بە چ شێوەیەک بووە:
(هیچ کات دڵسۆزی و هەستی پاک و بێگەردی و مرۆڤدۆستی کاکە
ساالر عەزیز لەیاد ناکەم ،چونکە ئەو کاتە من فەڕاش بووم زۆر بێ
دەرەتان بووم ،ئەو بەڕێزە وەک هاوەڵێکی ساکار و سادەی دێرینی خۆی
دەست لەمالنم دەبوو ،هەمیشە هەڵگری خەمەکانم بوو ،دڵنەوایی
دەکردم و قسەی خۆشی بۆ دەکردم بۆئەوەی خەمەکانم بڕەوێتەوە،
بەردەوام هاوکاری ماڵی دەکردم و هیچ کات فەرامۆشی نەدەکردم،
هەموو کات چاکە و پیاوەتی ئەو مرۆڤ دۆستەم لەیادە ،بەهاوکاری کاکە
ساالر عەزیز یارمەتی بەڕێز مام جەالل بۆ هونەرمەندان بۆم بڕایەوە و
هەموو مانگ وەرم دەگرت)
هونەرمەند عومەر رەزا خانەشین دەبێت ،و باری تەندروستی رۆژ بەڕۆژ
روو لە خراپیەو مووچەی رێزلێنانیشی بڕاوە لەبەر ئەوەی کە مووچەی
خانەنشینی وەردەگرێت ،ئایا ئەو مووچەی خانەشینەی کەوەریدەگرێت
تۆبڵێی بەشی ژیانی بکات ،ئێستا ئەو هونەرمەندە لەژیاندایەو بەاڵم باری
تەندروستی باش نیە و داواکارم لەسەندیکای هونەرمەندان و یەکێتی
هونەرمەندان ئاوڕێک لەو هونەرمەندە بدەنەوەکەڕۆژانێک بوو خزمەتێکی
بەهونەری میوزیک و گۆرانی نەتەوەکەمان کردووە ،ئومێدی لەش ساغی
و سەرفرازی بۆ هونەرمەند عومەر رەزا و یادی هەموو ئەو هونەرمەندە
کۆچکردووانەی گەلەکەمان بەگشتی بەخێرو رووحیان شاد بێت
گۆرانیەکانی هونەرمەند عومەر رەزا:
1:هاتم هاتم  /لە ئاواز و هەڵبەستی ( /ع،ع ،شەونم)
2:پەڵپ و بیانووم پێ مەگرە  /لە ئاواز و هەڵبەستی ( /ع،ع ،شەونم)
3:لەیارەوە  /ئاوازی  /نەجاتی عەبدە ....هۆنراوەی  /ئەحمەد هەردی
4:گواڵڵەی ژیان  /ئاوازی  /ولیەم یوحەننا
5:یاری چاوکاڵ  /ئاوازی  /لەتیف حەمدی
6:گۆرانی ئەڵێم وەک ساماڵ  /ئاوازی  /لەتیف حەمدی
7:بۆتۆیە دڵ بۆتۆیە  /لە ئاواز و هەڵبەستی  /شەماڵ ێائیب
8:تاکەی تاکەی  /لە ئاواز و هەڵبەستی  /شەماڵ ێائیب
سەرچاوە :جەمالی دەالک  -ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1139 :

عومەر خەمزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122216470692751
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1140 :

عومەر درێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261708004191
خەڵکی کەرکوکە ،مەقامبێژە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1141 :

عومەر دزەیی  -هۆمەر دزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031421392299
+ 1936لە گوندی "دووگردکان" دەشتی هەولێر لە دایکبووە.
+ 1955یەکەم گۆرانی لەرادیۆی بەغدا تۆمارکرد.
+ 1958کوردستانی جێهشت و چووە تورکیا و  1959بۆ ڤیەننا.
+ 1970لەگەڵ "رووناک"خانی دزەیی ژیانی هاوسەری پێکهێنا.
+بڕوانامەی زانستی سیاسیی لە ڤینەنا بەدەستهێناوە.
+باوکی دوو کوڕ و دوو کچە.
+دوو کتێبی بەناوەکانی "چیرۆکی ئەوینداریم" و "توێژینەوەی حەیران"
باڵوکردۆتەوە.
+لەساڵی 2006ەوە راوێژگاری سیاسیی سەرۆک کۆماری عێراقە.
سەرچاوە :محەمەد گۆران  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
راگەیاندکار
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1142 :

عومەر دڵپاک
http://www.kurdipedia.org/?q=201007221459354535
ناوی تەواو :عومەر تۆفیق عەبدوڵاڵ
ساڵی  1945لە گەڕەکی سابونکەرانی سلێمانی لەدایکبووە
لە سەرەتای ساڵەکانی 1970وە ئەندامی (تیپی نواندنی سلێمانی)ە
ئێستا سەرۆکی ئەو تیپەیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1143 :

عومەر دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121141231299
لە  1957لە سلێمانی لەدایکبووە و تا ئێستا چواردە پێشانگای تایبەتیی
لە کوردستان و ئێران و نەمسا و سوید و هۆڵەندا و نەرویج و ئەڵمانیا و
دانیمارک و فنلەندا و یابان و چەندین واڵتی تری جیهان کردۆتەوە و
هاوکات هاوبەشیی چەندین پێشانگای لە ناوەوە و دەرەوەی واڵت
کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1144 :

عومەر عەلی ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200902060908131253
بەرێکردنی تەمەن،
ئێوارەی  2009/1/13پاش (حەفتاو سێ ساڵ) لە
ِ
دواجار نووسەر و ئەکتەر و دەرهێنەری شانۆیی (عومەر عەلی ئەمین)
دڵی لە لێدان کەوت و ماڵئاوایی لە ژیان کرد ،سەیرکردنی بیبلۆگرافیای
ژیانی هونەریی ئەم هونەرمەندە ،دەوڵەمەندییەکی زۆری پێوە دیارە کە
رەنگە بەشی هەرە زۆری هونەرمەندانی ئەم نەوەیەی هونەری کوردی
لێی بێ ئاگابن ،ئەو لە ماوەی زیاتر لە نیو سەدە کارکردنی هونەریی لە
زۆر بواری هونەرییدا کاریکردوەو لە هەموو ئەو بوارانەشدا بە بەراورد بەو
قۆناغەی ریتمی هونەریی (عومەر عەلی ئەمین) یەکێکە لە
پێشەنگەکانی هونەریی ئەم واڵتە ،بەاڵم بە داخەوە نێوەندەکەی ئێمە
ئەم هونەرمەندە و زۆری تریش ،بێ منەتانە بەرێدەکات ،لە مردنەکەیدا
ئەو تیپ و گروپە شانۆییانەی کە الفیتەی رەشیان بۆ هەڵدەواسی و
برووسکەی الوازییان بۆ پرسەکەی لێدەدا ،لە ژیانی ئەودا ئامادەنەبوون
گوڵێک بکەن بە یەخەیەوە ،رەنگە (بنکەی ئەدەبی و هونەریی گەالوێژ) لە
هەموو ئەو تیپە شانۆییانەی سلێمانی بە وەفاتر بوو بۆ ئەو شانۆکارە ،کە
پار ساڵ لە فێستیڤاڵی گەالوێژدا رێزیان لەو نا..
پاش ئەو هەموو ساڵە لە کاری هونەریی ئەم هونەرمەندە ،ئەرشیفێکی
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بەرفراوانی لە نواندن و نووسین و دەرهێنانی لە دوای خۆی جێهێاڵوە ،بە
جۆرێک کەم شانۆکاری نەوەی ئێمە هەیە ئاگای لەو ئەرشیفە بێت..
لە بواری نواندندا بە دەر لەو کارە شانۆییانەی کە ئۆپەرێت و کاری مندااڵن
بوون ،تەنها لە کاری شانۆیی لە ساڵی  1970تا ساڵی  1986وەک
ئەکتەر بە شداری چەندین نمایشی شانۆیی کردووە ،کە هەریەک لەو
شانۆییانە لە مێژووی شانۆی کوردیدا پێگەی تایبەتییان هەیە ،گرنگترینی
(گۆرهەڵکەن( )1970 -بازرگانی ڤینسیا( )1972-پژمین-
ئەو کارانەش
ِ
( )1973پەیکەر ( )1974-کوپە ( )1978-پردی ئارتا ( )1978-بەرەو خۆر-
 )1986ئەمە جگە لە نووسینی زیاتر لە  30درامای تەلەفزوێنی و 60
بەرهەمی رادێویی کە زۆربەیان خۆی کاری نواندن و دەرهێنانی بۆ
کردوون.لە بواری شانۆگەری و ئۆپەرێتی مندااڵنیشدا بەرهەمێکی زۆری
زێر-
هەیە ،چ وەک نووسین چ وەک دەرهێنان و نواندن ،لەوانە( ...بازنی ِ
( )1973مامۆستا شێر( )1973-ئەنۆفێلس( )1976-بێ خەمی ناوی
بەرمیل( )1973-دارقەیسی( )1976-بوکە بە بارانێ) (کانییەکە سەمای
نەکرد) (بولبولە گۆرانیبێژەکە)....هتد
خاوەنی بیرۆکەی دەرکردنی یەکەمین گۆڤاری هونەریی کوردییە ،بەناوی
(تیشکی هونەر) کە دواتر لەگەڵ (ئەحمەد دەنگ گەورە و فەتاح کاوە)
چەند ژمارەیەکیان لێدەرکردووە.
ئەمە جگە لە بواری شێوەکاری و وێنەکێشاندا بەشداری چەندین
پێشانگەی تایبەتی کردووە ،هەرچەندە ئەو الی ئێمە وەک شێوەکار نە
ناسراوە ،بەاڵم بەردەوام ئاگای لە جموجۆڵ و مێژووی شێوەکاری کوردی
بووەو چەندین وتار و بابەتی لەو بوارەدا نووسیوە ،ئەمە جگە لە
وێنەکێشانی بەردەوام و بەشداریکردن لە چەندین پێشانگی شێوەکاریدا.
دیارترین خاڵی ژیانی ئەم هونەرمەندە بەردەوام حەزی بە گوێگرتن و کەم
قسەکردن بوو ،پێچەوانەی بەشێکی زۆری نەوەی خۆی لە کاری
هونەرییدا ،ئەو زۆر رێزی لە ئەزموونی هونەرمەندە الوەکان دەگرت و
بەردەوام لە نمایش و بەرهەمەکانیاندا ئامادە بوو ،بۆ بەشێکیان قسە
وسەرنجی تایبەتی خۆی هەبوو ،بە تایبەتیش قسە لەسەر (بوون و
نەبوونی دەقی شانۆی کوردی ،فۆلکلۆر لە دەقی کوردیدا ،ئەزمووونگەری
لە شانۆی کوردیدا) چەندین بابەت و تەوەری تر ،تا دوا رۆژەکانی تەمەنی
کۆری رەخنەیی و فێستیڤاڵە شانۆییەکانی
بەشداری نمایشەکان و
ِ
دەکرد ،بە پێی ئەو هەموو ئەزموون و توانا هونەرییەی لە بواری نواندن و
دەرهێنان و نووسیندا هتەیبوو ،بەاڵم ئەو بە بێدەنگی ژیا و بە بێدەنگی
کاری هونەریی دەکرد و بە بێدەنگی مرد!
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1145 :

عومەر فارس عەزیز  -مام هۆمەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031435182304
رۆژنامەوان و بەرپرسی ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1146 :

عومەر گوندی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003011351443782
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1147 :

عومەر یوسفی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011103121122762673
خۆشنووس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1148 :

عیرفان وەستا محەمەد (حەمە دەمبڵ)
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091204332929
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1149 :

عیرفانی وەستا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042371873
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1150 :

عیزەتی خۆشنووس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120117011863063
ساڵی  1941لە سلێمانی لە دایک بووە ،پەروەردەکارێکی دێرین و مامۆستا و هونەرمەندێکی
خۆشنووسی روحسوکی شاری سلێمانیی بووە ،سااڵنێکی دوورودرێژ لە قوتابخانە
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سەرەتاییەکانی سلێمانی دا و خزمەتی پەروەردە و خوێندنی کردووە ،رۆژی  2011-11-27لە
رێگەی کۆیە و هەولێر لەگەڵ هاوسەرەکەی خاتوو (شیرین حسێن بەرزنجی و بژار خانی کچی)،
تووشی کارەساتی وەرگەڕانی ئۆتۆمبێل بوون ،بەداخەوە بۆ رۆژی دوایی مامۆستا عیزەت کۆچی
دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1151 :

عیسا بەرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=201003092201323858
عیسا حوسێن یونس ناسراو بە(عیسا بەرواری) لەساڵی 1933
لەگەڕەکی جوولەکانی شاری موسڵ لەدایکبووە .لەتەمەنی 10
ساڵییەوە لەگەڵ مامیدا بەشداریی شەوچەرەی کۆڕو دیوەخانەکانی
کردووە .هەر لەڕێگەی مامیەوە ،سەعیدێ حەمۆ (سەعید ئاغای
جزیری)و (مریەم خان)ی ناسیووە .لە(ساڵی )1950دا یەکەم گۆرانی
خۆی (مەدینەیێ) لەئێزگەی رادیۆی بەغدا بەناوی(عەبدولقادر
بەرواری)یەوە کە ناوێکی خوازراوبووە باڵوکردۆتەوە .
عیسا بەرواری لەساڵی 1952دا وەک کارمەندێک لە(بەڕێوەبەرایەتی
شوێنەواری موسڵ) دامەزراوە .لەحەفتاکاندا بەتەواوی خۆی بۆ کاری
هونەریی تەرخان کردووەو هەر لەوکاتەشدا وەک بەرپرسی بەشی
موزیکی کوردی لەئێزگەی کوردی بەغدا دەست بەکاربووە ،لەمەوە
پەیوەندیی تەواوی لەگەڵ هونەرمەندانی ئەو سەردەمەی ئێزگەی بەغدا
پەیداکردووە .هەر لەحەفتاکاندا بەشداریی لەچەند فیستیڤاڵێکی
دەرەوەی عیراقدا کردووە .
عیسا بەرواری زۆرتر گۆرانی فۆلکلۆرییو الوکی قارەمانی وتووە ،هەتا
ساڵی  1990لەئێزگەی کوردی بەغدا کاری کردووەو کۆمەڵێک بەرهەمی
خۆی لەوێ تۆمارکردووە .لەدوای ساڵی 2000وە ،وازی لەگۆرانی وتن
هێناوە ،کە زیاتر لە 300بەرهەمی پێشکەش بەجیهانی هونەری کوردی
کردووەو لە2002/7/19دا ،لەموسڵ کۆچی دوایی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

موسڵ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1152 :

عیسام حەجی تاهر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011091923050762002
دیزاینەرێ کوردێ باشور ،تا نوکە د بوارێ دیزاینێ دا د روژنامە و گوڤارێن
کورد دا کار کریە ،نوکە ژی دیزاینەرێ روژناما وار و گوڤارا هیزلە ،عیسام
حەجی تاهر ل روژا  1969/2/5ژ دایک بوویە ،ل دهوکێ خواندیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری شوێن  /شوێنەوار :شار
دەرهێنەر
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
👨پیاوان

رەگەزی کەس:

دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1153 :

عیماد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911030913002235
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1154 :

عەباس ژاژڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131610343259
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1155 :

عەباس سەاڵح داودە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102409482610213
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1156 :

عەباس لەشکری  -رەشۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123117432386992
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1157 :

عەباس محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010521550722049
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1158 :

عەباسی محەی هەمزاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012113015381474061
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
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بابەتی ژمارە1159 :

عەباسی کەمەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110124835205
لەساڵی  1952لەجورئاوا لەشاری سنەی رۆژهەاڵت لەدایکبووە.
هونەرمەند کەمەندی جیا لەهونەری مۆسیقا شارەزایی زۆری لەبواری
نەقاشی ،تەئاتر و سینەما و ئەدەبیاتی کوردیدا هەیە و ماوەی  35ساڵ
لە رادیۆ دەنگی شاری سنە بێوچان کاری کردووه.
لەتەمەنی  23ساڵ ژیانی هاوبەش دەستپێدەکات و باوکی کوڕێک و دوو
کیژه.
سەرەتایی هەفتاکانی سەدەی  20لەگەڵ خاتوو شەهێن تاڵەبانی
گۆرانیی بەناوبانگی سەبرییان تۆمارکرد.
ئاڵبۆمی گەالوێژ ،هەورامان و پرشەنگ لەسەر مۆسیقای کورد
شوێنەواری خۆیان داناوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سینەماکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1160 :

عەبدول حەمە جوان  -عەبدولی حەمەجوان
http://www.kurdipedia.org/?q=201001070952373138
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1161 :

عەبدولخالق جەاللەدین مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050610555657325
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1162 :

عەبدولرەحمان میرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912071105252894
ساڵی  1977لە شاری پاوە سەر لە دایکبووە .بەکالەریۆسی زانستی قورئانی لە زانکۆی تاران
وەرگرتووە و تەکنیسیێنی کۆمپیووتەری هەیە و خولی دەرهێنەری سینەمای لە ئەنجومەنی
سینەمای الوانی ئێران نووسینگەی تاران تەواو کردووە.
کورتە فیلمی "مافوورەی دار" لە گوندێگی کوردی لە الیەن عەبدولرەحمان میرانی وێنە گیراوە ،ئەم
فیلمە چیرۆکی دانیشتوانی گوندێک دەگێڕێتەوە کە دارەکانی پردی گوندەکەیان لە بەر هاتنی
سێاڵو خراپ بووە و خەڵکانی ئاوایی پەیوەندیان لەگەڵ دەرەوە نەماوە .هەندێک لە خەڵکی ئاوایی
بە سەختی لە شوێنی دوور داری بۆ دێنن و سەر لە نوێ ئەم پردە نۆژەن دەکەنەوە.
ئەم فیلمە هەوڵ و تێکۆشانی بێوچانی خەڵکی گوندێک لە کوردستان بۆ بینەر دەگێڕێتەوە کە بە
شێوەیەکی شاعیرانە و هونەری و فەنی دەیانەوێت پردی گوندەکەیان نۆژەن بکەنەوە.
کورتە فیلمی دیکۆمێنتی "مافوورەی دار" پێشتر لە فیستیڤاڵی جۆراوجۆری نێونەتەوەییدا نمایش
کراوە و چەندین خەاڵتی گرینگیشی بەدەستهێناوە ،لەوانە:
ـ تابڵۆی فەخری و میداڵیای نوقرەی یونیکا لە 69مین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی کۆمەڵەی
دەرهێنەرە ئاماتۆرەکانی سینەمای دنیا ،ساڵی .2007
ـ نیشانی ورچی نوقرەیی لە 36مین خولی فیستیڤاڵی فیلمی نەتەوەکان لە شاری ئۆبنزە لە
واڵتی نەمسا ،ساڵی .2008
ـ خەاڵتی یەکەمی فیستیڤاڵی کامزیک لە واڵتی ئیسلۆڤاکیا ،ساڵی . 2008
ـ خەاڵتی دووەمی بەشی کێبڕکێی نێونەتەوەیی 25مین خولی فیستیڤاڵی کورتە فیلمی
"هامبوورگ" ،ساڵی .2009
ـ خەاڵتی تایبەتی بەشی کێبڕکێی 57مین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی کورتە فیلمی "ترێنتۆ "
Trentoلە واڵتی ئیتالیا ،ساڵی .2009
ـ خەاڵتی یەکەمی بەشی کێبڕکێی نێودەوڵەتی چوارەمین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فیلمی
"کۆرتۆ پۆتێرۆ" لە واڵتی ئیتاڵیا ،ساڵی .2009
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ئەم فیلمە هەروەها لە چەندین فیستیڤاڵی کورتە فیلمی ناوخۆی واڵتی ئێرانیش خەاڵتی
بەدەستهێناوە ،لەوانە:
ـ پلەی یەکەمی فیستیڤاڵی فیلمی "ئومێد" لە شاری شیراز.
ـ تابڵۆی فەخری لە زانکۆی تاران.
ـ پلەی سێیەم لە فیستیڤاڵی فیلمی دیکۆمێنتی "کیش ".
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی هەورامی
پاوە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1163 :

عەبدولرەزاق عەبدوڵاڵ محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052110214385350
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1164 :

عەبدولستار شارباژێڕی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181710364756
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1165 :

عەبدولعەزیز سابیر زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080413491260545
ساڵی ( )1957لەکەرکوک لەدایکبووە ،لەساالنی حەفتاکانەوە بەشداری
لەچەندین شانۆیی کردوە وەکو (هەرچی کردی حەسیرکردی ،گڵکۆی
تازەی لەیل ،گومەزێک لەدوکەڵ ،کاوەی ئاسنگەر ،مەرەزە) تاکو ساڵی
( )2009وەکو ئەکتەرێک بەشداری لەنزیکەی()30بەرهەمی شانۆیی
کردووە ،لەتەلەفزیۆنی کەرکوک وەک کارمەندێکی بەتوانا درێژەی بەکاری
هونەری داوە.
بەهۆی نەخۆشی شێرپەنجەوە لەئێوارەی رۆژی ( )2011/8/1کۆچی
دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1166 :

عەبدولقادر حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012009262632854
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1167 :

عەبدولقادر مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012009303432855
رۆڵگێرانی
ساڵی  1943لە هەڵەبجە لەدایکبووە ،ساڵی  1956یەکەمین
ِ
لە شانۆدا بەشداریکردنی بوو لە شانۆی "ئۆتێللۆ"ی دەرهێنەر ئەنوەر
توفی.
بەدرێژایی  55ساڵ کاری هونەری ،بەشداری لە  120کاری هونەری
کردووە وەکو ئەکتەرو دەرهێنەر.
رۆژی  2014-09-28کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1168 :

عەبدولموتەلیب گەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110309441910555
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1968لە هەولێر .کوردستانی عێراق لەدایک بووە
ئەندامی کارای ریکخراوی هونەرمەندانی کوردستانی .عێراقە.
فەرمانبەرە لە وەزارەتی رۆشنبیری ،بەریوبەرایەتی هونەری شێوەکاری
(هەولێر).
پێشانگا تایبەتی یەکان
1991یەکەم پێشانگای تایبەتی هەولێر گەلەری میدیا
1999دووەم پێشانگای تایبەتی هەولێر گەلەری میدیا
2001سێیەم پێشانگای تایبەتی هەولێر گەلەری میدیا
2001چوارەم پێشانگای تایبەتی دهۆک گەلەری شەهیدان
2004پێنجەم پێشانگای تایبەتی هەولێر گەلەری میدیا و سلێمانی
2004پێنجەم پێشانگای تایبەتی بەغدا.
2006شەشەم پێشانگای تایبەتی هەولێر گەلەری کوردستان
2010حەوتەم پێشانگای تایبەتی هەولێر .میدیا
پێشاگا هاوبەشی یەکان
1988رۆژی هونەری هەولێر
1989رۆژی هونەری هەولێر
1993پێشانگای میناتۆری هەولێر گەلەری میدیا
1994پێسانگای وەرزی بەهار هەولێر گەلەری سەردەم
1998یادی هەڵەبجە هەولێر گەلەری میدیا
1999. 2001بەشداری لە خولەکانی گەلەری کوردستان کردووە هەولێر.
2000پێشانگای (هونەر پردێکە بۆ ئاشتی) یونسکۆ گەلەری میدیا
هەولێر.
2000ڤیستیڤاڵی جەزیری دهۆک.
1999. 2010بەشداری خولی گەلەری دهۆک بەردەوام بووە.
2000پێشانگای ئەرشیفی هونەرمەندانی کورد ،هەولێر.
2007پێشانگای هاوبەش لە دیاربەکر لەگەڵ سۆران اسماعیل
سەرچاوە :ئاشتی گەرمیانی  -ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1169 :

عەبدولموتەڵیب ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201006011159084346
لەساڵی  1964لەشاری هەولێر لەدایکبووە ،جگە لەکردنەوەی حەوت پێشانگای تایبەت ،لە 40
پێشانگای هاوبەشیشدا بەشداریکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1170 :

عەبدولمەجید ئیسماعیل رەسول
http://www.kurdipedia.org/?q=2014071713224877032
لەساڵی  1941لە کۆیە لەدایکبووە و بە مام مەجید ناسراوە و یەکێکە
لەشانۆکارە دێرینەکانی کۆیەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2014-07-17 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1171 :

عەبدولڕەحمان حەسەنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573688
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1172 :

عەبدولڕەحمان محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812302573995
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1173 :

عەبدولڕەزا کاکایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121311081463253
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1174 :

عەبدوڵاڵ رەزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902220124551374
ساڵی  1984لە شاری سەقز لەدایک بووە .مامۆستای شانۆگەری بووکەڵیە لە شاری سەقز.
ساڵی  1996دەستی بە کاری شانۆیی کردووە و لە  20شانۆگەریدا وەکوو ئەکتەر رۆڵی بینیوە،
لەوانە :بەشداری لە شانۆگەری سەرشەقامی "معرکە یک پاڵەوان" واتە "مەعرەکەی پاڵەوانێک"
لە فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی فەجر ل شاری تاران ،شانۆگەری سەرشەقامی "انفالنزای انسانی"
واتە "ئانفوالنزای باڵندە"" ،زخم هزار اواز" واتە "زامی هەزار گۆرانی"" ،تالیەدران راز عروسک" 3 ،ب
 3تالق" واتە "سێ بە سێ تەاڵق" و هەروەها شانۆگەرییە بووکەڵەکانی "روباە و کالغ" واتە
"رێوی و قەلە رەشە"" ،خروس زری ،پیرهن زری" واتە "کەڵە شێری زێرین ،کراس زێرین"،
"خروسک پریشان" واتە "کەڵەشێری پەرێشان" و....
جێی وەبیرهێنانەوەیە شانۆکاری کورد عەبدوڵاڵ رەزایی (هاوڕێی رەزایی) ساڵی  2008بە
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شانۆگەری "انفالنزای انسانی" واتە "ئانفوالنزای باڵندە" ،لە بەشی بەرهەمە هەڵبژێردراوەکانی
شانۆی سەرشەقامی ئێران لە 26مین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی فەجر بەشداری
کردبوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1175 :

عەبدوڵاڵ رەسول مەولود
http://www.kurdipedia.org/?q=20150730200908124967
هونەرمەندساڵی  1952لەشاری هەولێر لەدایکبووە.
ساڵی  1979 - 1975بەکالۆریۆسی تەواو کردووە بە پلەی یەکەم لە وێنە
کیشان ،لە ئەکادیمیای هونەرە جوانەکانی بەغدا
ساڵی  1979 – 1980مامۆستابوە لە قوتابخانەی ناوەندی شەقالوە
ساڵی 1986 -1980دەستەی دامەزێنەری پەیمانگای هونەرە جوانەکانی
شاری سلێمانی بوە ،هەروەها مامۆستاو سەرۆکی لقی وێنەکێشان
بووە
ساڵی 1986واڵتی بە جێ هێشت و پاش تێپەربوون بە قۆناغی ئێران و
سوریا لە ساڵی  1989جێگیر بووە لە لەندەن بەریتانیا
سااڵنی  2005 - 1989ژیاوە لە لە ندەن وەک پەناهەندە ،کاری هونەری،
(ئلسترێشن و مۆتیڤ)وانەی هونەریشی گۆتۆتەوە
ساڵی  1995رەگەز نامەی بەریتانی وەرگرتووە و  1997بروانامەی
وانەبێژی بەدەست هێناوە لە
)(City & Guilds London Institute
ساڵی  1997وانەی وتۆتەوە لە
)(Cordwainers College of Art & Design
ساڵی  2006تاکو ئێستا مامۆستای وێنەکێشانە لە کۆلێژی هونەرە
جوانەکانی هەولێر
هونەرمەند (عەبدواڵ رەسول)  2013 -1971شەش پێشانگای تایبەتی
کردۆتەوە ،لە زۆر پێشانگاکانیشدا بەشداری کردوە لە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قەاڵدزێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1176 :

عەبدوڵاڵ رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200912032223372789
هونەرمەند لە ساڵی  1952لە شاری هەولێر هاتۆتە دونیا و هەر
لەتەمەنێکی زۆر بچوکیدا خولیای وێنەکێشان بووە و دوای تەواوکردنی
قوتابخانەی دواناوەندی چۆتە پەیمانگای هونەرەجوانەکان لەشاری بەغدا.
دوای چوارساڵ لەخوێندن بەپلەی یەکەم بەشی شێوەکاری تەواوکردووه.
بۆ چەندساڵێک بۆتە مامۆستای پەروەردەی هونەری لەقوتابخانەی
ناوەندی لە شاری شەقالوە .بۆماوەی چەند ساڵێکیش مامۆستای
پەیمانگای هونەرەجوانەکانی شاری سلێمانی بووە .عەبدوڵاڵی
هونەرمەند لە ئەزمونگەریە هونەریەکەیدا ژمارەیەک لە پێشنگای تایبەتی
لەسەر ئاستی عێراق کردۆتەوە هەروەها بەشداری لەژمارەیەک
لەپێشنگای هاوبەشیش کردوە هونەرمەند نمونەی بەشێکی زۆری
هونەرمەندانی شێوەکارلەدوای سااڵنی هەشتاکان رویکردۆتە هەندەران
و لە واڵتی ئینگلتەرا لەشاری لەندەن نیشتەجێ بووە .بەاڵم بەرلەسێ
ساڵ لەمەوبەر هونەرمەند بەیەکجاری گەڕاوەتەوە بۆ کوردستان خەریکی
پەروەردەی هونەریە لەئەکادیمیای هونەرەجوانەکانی شاری هەولێر.
سەرچاوە :شێرکۆ جەالل  -ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1177 :

عەبدوڵاڵ هروری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021350932873
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1178 :

عەبدوڵاڵی ئیبرایم شەمزین
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051213432467
ئاکتەری سەرەکیی شانۆگەریی دایکی نیشتمان بووە لە سەردەمی
کۆماری کوردستان.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1179 :

عەبدوڵاڵی خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080413541660547
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1180 :
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عەتا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122711535187055
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1181 :

عەتا چاوشین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071100191369027
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1182 :

عەتا قەرەداغی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=200911102153562531
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1183 :

عەتا قەزاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111614390910744
شێوەکارە ،سااڵنێکی زۆرە دانیشتووی ئیتالیایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1184 :

عەدنان جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121409380863273
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1185 :

عەدنان دڵبرین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150117103116118866
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد

بابەتی ژمارە1186 :

عەدنان عوسمان عەلی

http://www.kurdipedia.org/?q=201009082221289450
عەدنان عوسمان
ساڵ و شوێنی لەدایک بوون 1969:هەولێر – شارۆچکەی مەخموور
ئاستی خوێندن:بەکالۆریۆس لە دەرهێنانی سینەمایی.زانکۆی سەالحەددین – هەولێر
چاالکیەکان لەڕووی نووسینەوە:تائێستاکە لەزۆر بەی رۆژنامەو گۆڤارە کوردییەکان بابەتی س
وەک
(برایەتی،خەبات،دجلە،ئاسۆ،گواڵن،رامان،کاروان،میدیا،جەماوەر،هونەر،هونەرستان،میدیا،د
کوردستان) و زۆری دیکەش .
سێ کتێبی سینەمایی بەم ناونیشانانەن ئامادەیە بۆ چاپکردن(دەستەواژەکانی سینەما،ل
سینەمایی،بنەماکانی زمانی سینەما).
دوو کتێبی چاپکراوی هەیە بە ناوی(چیرۆکی سینەما )2011و (سیناریۆکانم)2012
چاالکییەکان لەروی هونەریەوە:تا ئێستاکە  12کورتە فیلمم دەرهێناوە و بەشداری زۆربەی
فێستڤاڵێکی دیکەی دەرەوەی کوردستانیانم کردووە.
لەگەڵ زۆربەی دەرهێنەرە کوردەکان کاری فیلم سازی کردووە و زیاتر لە  60فیلم و زنجیرەی
مۆنتاژی چەند فیلمێکی کردوە،وەک ئەکتەریش لە چەند فیلمێک بەشداریی کردوە.
سازدانی چەندین وۆرک شۆپ و خولی فێرکردنی وێنەگرتن و سیناریۆ و دەرهێنان.
ئامادەکردن و پێشکەشکردنی پرۆگرامی بەرەو سینەما بۆ ماوەی سێ ساڵ لە رادیۆ کوردی
سەرنووسەری رۆژنامەی سینەما کوردیکا وەک مێژو بە یەکەم رۆژنامەی سینەمایی کوردی
ئەندامی کارای سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان
زیاتر لە  10ساڵ کارکردن لە تەلەڤزیۆنە کوردییە ناوخۆیی و ئاسمانییەکان
دوو ساڵ وانەبێژ بوو لە بەشی سینەمای کۆلیژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی سەالحەددین
دەرهێنان و وێنەگرتنی کورتە فیلمی کوپەڵە بە سیستەمی  35ملمی سینەمایی
وێنەگرتنی فیلمی دیکۆمێنتی (پانۆراما)بە سیستەمی  35ملمی سینەمایی
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لە ناوەراستی ساڵی  2011یەکەم فیلمی دڕێژی سینەمایی دەرهێناوە بەناوی(سێگۆشەی
خەاڵتەکان
1خەاڵتی باشترین فیلمی تایبەت لە فیستڤاڵی ئااڵی زێرین لە هەولێر  2005فیلمی ئاوازوەزارەتی ناوخۆ دابین کرابوو.
2بڕوانامەی رێز لێنان لە فیستڤاڵی کوردی لە لەندەن فیلمی ئاواز بۆ ئایندە3خەاڵتی رێزلێنان لە فیستڤاڵی کوردی لە رۆما فیلمی ئەنتینا4بەشداری کردن لە لەبە شی پێشبڕکێی سەرەکی لە فیستفاڵی دیتمۆڵد لە ئەڵمانیا بە5خەاڵتی باشترین دەرهێنان لە فیستڤاڵی ئیمپیریا لە ئیتاڵیا بە فیلمی ئەنتینا6بەشداری لە بەشی پێشبڕکێی سەرەکی لە فیستفالی ئەرەب کامیرا فیستفال لە رۆترمەرگ
7بەشداری بەشی پێشبڕکێی جیهانی لە  35خولی فیستڤالی قاهیرەی نێو دەوڵەتی بە8بڕوانامەی رێزلێنا لە فیستڤاڵی سوس ی نێو دەوڵەتی لە مەغریب بۆ فیلمی ئەنتینا9خەاڵتی باشترین دەرهێنان لە فیستڤاڵی بابل لە عێراق لە فیلمی ئەنتینا10خەاڵتی رێزلێنان لەالیەن سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لە فیلمی ئەنتینا11بەشداری کردن لە بەشی پێشبرکێی سەرەکی لە یەکەم خولی فیستڤاڵی دهۆک بە12خەاڵتی تایبەتی لێژنەی دادوەران لە فیستڤاڵی بەغداد ی نێو دەوڵەتی بە فیلمی سێسەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (عەدنان عوسمان) سەبارەت بە (عەدنان
22:00:55 2013-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەخموور
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1187 :

عەدنان عەبدولقادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120612060187396
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1188 :

عەدنان وەهاب
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042134119785
شێوەکار
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1189 :

عەدنان کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042139489786
خۆشنووس
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1190 :

عەدنان کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110609465010580
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ناوم عەدنان حوسێن فەتاحە ناسراو بە عەدنان کەرکوکی لە
 1958/12/10لە گەڕەکی عەرەفەی شاری کەرکوک لە پێش سینەما
ئەتڵەسی کۆن لە دایک بووم و لە ساڵی  1965کەتەمەنم  7سااڵن بوو
گەڕەکەکەمان لەالیەن حکومەتی عیراقەوە رووخێنرا کە %80ی
دانیشتوانەکەی کوردبوون ،ئەوەبوو چووینە گەڕەکی رەحیماواو لەوێ
نیشتەجێ بووین.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پوک میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
سینەماکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1191 :

عەدنان کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110094610187
لەساڵی  1963لەشاری کەرکوک لەدایک بووە ،و لەبنچینەدا خەڵکی دێی
ژاژڵەی سەر بەناوچەی شارباژێڕە .
لەشاری سلێمانی ژیانی منداڵی و سەرەتای ژیانی هونەری گەشەی
سەندووە .ساڵی  1985بەشی نیگارکێشانی لەپەیمانگای
هونەرەجوانەکانی شاری سلێمانی تەواو کردوە.لەساڵی  1991دا
کوردستانی بەجێهێشتووەو ئێستا لەسوید لەگەڵ مەهاباد خانی
هاوسەری و سێ منداڵەکەی لەشاری ئوپساال دەژین سەرەتای کاری
هونەری دەگەڕێتەوەبۆ ساڵی  1979لەگەڵ تیپی مۆسیقای سلێمانی
بەگۆرانی دەسماڵێ .پاشان لەساڵی  1980دا گۆرانی کازیوەی لەگەڵ
تیپی موسیقای سلێمانی تۆمار کرد بۆ شانۆگەری زەلکاو کەبەرهەمێکی
شانۆیی تیپی شانۆی پێشڕەوی کوردی بوو لەسلێمانی .ئەم
گورانییەکەلەئامادەکردنی هونەرمەند دلێر ئیبراهیم و ئاوازی ئارام
خەچەدوریان بوو ،سەرەتایەکی باش بوو بۆ ناسینەوەی دەنگی خۆی و
تایبەتمەندێتی هەڵبژاردنی رەوتی هونەری یساڵی  1983گۆرانی شەوی
تاریک و بێدەنگی توماردەکات لەئامادەکردنی مامۆستا ئەنوەر قەرەداغی.
ی لەهەمان ساڵدا پەیوەندی دەکات بەتیپی مۆسیقای نەورۆزەوەکەسەر
بەتیپی مۆسیقای سلێمانی بوو و مامۆستا عوسمان محەمەد
سەرپەرشتی دەکرد .یساڵی  1984بەهاوکاری تیپی موسیقای پیرەمێرد
ی سەر بەتیپی موسیقای سلێمانی کەمامۆستا سەاڵح رەووف
سەرپەرشتی دەکرد ،ئەم گۆرانیانەتۆمار دەکات گۆرانی ژاڵە ،گواڵڵە،
ئازیزەکەم کەهەر سێ ئاوازی هونەرمەند سەاڵح رەووف و هۆنراوەی
حەسیب قەرەداغی شاعیر بوون .گۆرانی پەروانەلەئاوازی مامۆستا
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سەاڵح رەووف و هۆنراوەی هونەرمەند ئەحمەد ساالر .گۆرانی ئەی
هاوسەرەئازیزەکەم لەئاوازی هونەرمەند غەمگین فەرەج وهۆنراوەی
بەرزان هەستیاری شاعیر .پاشان لەگەڵ تیپی موسیقای پەیمانگای
هونەرەجوانەکان ........گۆرانی شەوێ ئەی شەماڵ ...ئاوازی مامۆستا
ئەنوەر قەرەداغی و هۆنراوەی سەیدی هەورامی شاعیر ...گۆرانی بۆ دڵ
ئاوازی هونەرمەند عەدنان کەریم خۆی و هۆنراوەی بێخود ی شاعیر
لەگەڵ تیپی نەورۆزدا ...لەساڵی  1989دا لەگەڵ هەندێ هونەرمەندی
تردا تیپی مۆسیقای کۆمەڵەی هونەرەجوانەکان دادەمزرێنن .لەساڵی
 1991دا لەکۆڕەوەگەورەکەی کورددا بەرەو رۆژهەاڵتی کوردستان
کەوتەڕێ و لەشاری مهاباد بۆ ماوەیەک جێگیر بوو .لەو ماوەیەدا چەندین
کاری هونەری لەگەڵ هونەرمەندانی موسیقی ناوچەی موکریاندا ئەنجام
دا وەک عود ژەن و چەندین بەرهەمی هونەری یان بۆ هونەرمەندانی وەک
ماموستای بەرزی کورد محەمەدی ماملێ ،محەمەد دانش ،ئەحمەد
ئیسالمی ،ئیسماعیل شاهی و هەندێک هونەرمەندی تر .لەساڵی
 1992دەگاتەوواڵتی سوید و درێژەدەدا بەکاری هونەری و یەکەم
بەرهەمی لەدەرەوەی کوردستان کاسێتی بیرتان دەکەم بوو کەلەشاری
لیل ی فەرەنسی تۆمار کرا وحەوت گورانی لەخۆ گرتبوو ،لەوانەچوار
گۆرانیان ئاوازی هونەرمەند رزگار ئیسماعیل و گۆرانی یەکانی هەڵەبجە،
کۆچ ،ئازادی لەئاوازی هونەرمەند عەدنان کەریم خۆی بوو .لەساڵی
 1995-1994لەسوید دەچێتەبەر خوێندن و بۆ ماوەی ساڵێک کۆرسی
تەکنیکی تۆمارکردنی دەنگ و موسیقا تەواو دەکات و ئەمەش دەبێتەهۆی
ئەوەی بەرهەمەهونەریەکانی بەدەستی خۆی تۆماربکات .ساڵی 1995
بەرهەمی راز لەسەر کاسێت دەردەکات .ساڵی  1996یەکەم بەرهەمی
خۆی لەسەر سی دی بەناوی شەوی یەڵدا دەردەکات کەمۆسیقای ئەم
بەرهەمەلەسلێمانی لەالیەن تیپی موسیقای کۆمەڵەی
هونەرەجوانەکانی ئامادەکراو پاشان لەسوید هونەرمەند عەدنان کەریم
دەنگی خۆی لەسەر تۆمار دەکات .لەساڵی  1999دا سی دی ئەڕۆی
ئۆغر دێنێتەبەرهەم و هونەرمەندی بەتوانا غەمگین فەرەج ئەرکی
دابەشکردنی دەگرێتەئەستۆ .تازەترین بەرهەمی هونەرمەند عەدنان
کەریم سی دی ی شـــــنەی بـا یەکەبۆ نەورۆزی  2002باڵوکرایەوە....
ئەم بەرهەمە 11گۆرانی لەخۆگرتووەو هونەرمەندانی بەتوانای وەک گوران
کامیل و فەرهاد محەمەد و غەمگین فەرەج دابەشکردنی موسیقایان بۆ
کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1192 :

عەزیز پیرداود محەمەدەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150731172113124977
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لەساڵی  1961لە ساری هەولێر لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1193 :

عەزیز سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042114069779
کوڕی سەلیم بەگی کەالرە لەگوندی مێرزی لەنێوان پشدەرو بنگرد
لەساڵی  1915لەدایک بووە،لە  6ساڵی یەوە لە کەالر بەخەل!وز لەسەر
دیواری ماڵ و مزگەوتەکاندا رەسمی کردوە،باوکی مامۆستا عەلی فاتح
الکاڤمی بۆ گرتوە تا فێری رەسمی بکات .یەکەم پێشانگای تایبەتی خۆی
لە ساڵی  1932دا لەقەبرستانی شێخ جەعفەر لە سلێمانی گرتۆتەوە کە
 12تابلۆی لەخۆ گرتوە بەقەد کێلەکانەوە هەڵسپاردبوو،خەڵک تابلۆکانیان
دڕاندبوو خۆشیان بەرد باران کردبوو مەالکانیش وتبویان(ئەمە شەیتانە و
پەیدا بووە)،تابلۆیەکی وێنەی شەوکەت زەنگنەی دانسازی کێشاوە لە
حاڵەتی دانکێشانی دایکی دا،
لەساڵی  1934دا دووەم پێشانگای لە قوتابخانە ی گەالوێژ لە سلێمانی
کردۆتەوە دیسان خەڵک نەیانهێشتوە بەردەوام بێت
هەر لەو ساڵەدا سێیەم پێشانگاشی لە شاری کەرکوک لە گەڕەکی
شۆریجە لە چایخانەی یدااللە کردۆتەوە،پێشانگاکەی بریتی بووە لە 6
تابلۆ،هەندێ لە تابلۆکانی فرۆشتوە بە فەرمانبەرانی شەریکەی نەوتی
کەرکوک بە (4و6و )10دینار،هەر لەوێ ئیبرایم خەلیلی کوردی خەڵکی
دوزخورماتوو ئەناسێ کە نیگار کێشێک بووە عەزیز سەلیمی هانداوە بۆ
رەسم کردن.
لە ساڵی  1936دا حوسێن حوسینی موکریانی ئەناسێت ئەویش بە
دانیال قەسابی مامۆستای قوتابخانەی ئین خەلەکانی لە هەولێر
دەناسێنێت،لە هەمان ساڵدا بە هاندان و پشتگیری موکریانی لەگەڵ
دانیال قەساب دا پێشانگایەکی هاوبەش دەکەنەوە،عەزیز سەلیم بە 12
تابلۆ و دوو نەحت لەشدار دەبێت،پێشانگاکە 4رۆژی خایاندووە،عەزیز
سەلیم لەو تابلۆیانەدا تراژیدیای ژیانی جوتیارانی پیشان دابوو،یەکێک لەو
تابلۆیانە ئاغایەک تیایدا بە قامچی لە پیشتی جوتیاران دەدات هەر لەو
ماوەیەشدا باوکی ئیعدام کرابوو،بۆیە حوسێن حوسنی موکریانی دەیباتە
الی مەالی گەورەی کۆیە و لەوێ لە ماڵی مەال ێدیق دەیشارنەو ە پاشان
رادەکات بەرەو پشدەر و لەوێشەوە دەچێتە الی جافەکانی ئێران.
لە ساڵی  1939-1937لە سلێمانی بە نهێنی ژیان بەسەر دەبات و لەگەڵ
شاکیر فەتاح و هەمزە عەبدوڵاڵ و عەزیز پشتیوان و رەفیق حیلمی لە
حیزبی هیوا کار دەکات،هەر لەو ماوەیەدا تابلۆیەکی بەنرخی دروست کرد
بە ناوی تابلۆی شەڕی بازیان
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لە ساڵی  1943دا پێشانگایەکی هاوبەشی کردۆتەوە لە مەهاباد لەگەڵ
هونەرمەندانی کوردستانی ئێران،لەوانە وەلی زادە(کرماشان)،خەلیل
زادە(مەهاباد) مەحمود مەحدور(مامۆستایەکی خەڵکی سنە بووە)
لە ساڵی  1944دا پێشانگایەکی تری بۆ 12-10هونەرمەندی تری
کوردستانی ئێران کردۆتەوە لە شاری باکۆوخۆشی بەشدار بووە ،لە
ساڵی  1946دا لەکۆماری مەهاباد دا لە وەزارەتی ئیالقاتی خاریجی و
فەرهەنگ کاری کردوە،لەگەڵ پێشەوا قازی محەمەد و عەبدولرەحمان
زەبیحی دا برەویان بە ژیانی رەسم و هەنەری داوە.
لە ساڵی  1949دا لە تورکیاوە بەرەو ئەوروپا سەر هەڵدەگرێت و  6مانگ
لە پاریس دەمێنێتەوەو (لەوێ بیکاسۆ دەناسێت) هەر بە ئەوروپا قوتابخانە
تازەکانی وەک (کوبیزم و سوریالیزم)ئاشنا ئەبێت .لە زستانی  1949دا لە
ئوتێلێکی پاریس بە  36تابلۆ پێشانگایەک دەکاتەوەو  10رۆژ بەردەوام
دەبێت(،مسیۆ رێنی) کە وەزیری دارایی ئەوکاتەی فەرەنسا بوو
تابلۆیەکی لێدەکرێت بە ناونیشانی(مردووەکان قسە دەکەن) ،تا ساڵی
 1956لە ئەوروپا بووە.پێشانگای لە
فەرەنسا،ئیتاڵیا،چیکۆسلۆڤاکیا،یۆگۆسالفیا ،لەندەن و ڤیەنا
کردۆتەوە،تابلۆکانیشی بە ئیمزای (کوردیش ئارت) دەناسرێتەوە
لە ساڵًی  1969دا تابلۆی حەپسەخانی نەقیبی کێشاوە کە لە
مۆزەخانەی بەغدا پارێزراوە.
لە  1972-5-19دا نزار سەلیم پێشانگایەکی ئەوی لە بەغدا کردۆتەوە
پێشانگایەکی تایبەتی لە مانگی  1991- 8جا لە سلێمانی لە هۆڵی
کۆمیتەی بەرە کردۆتەوە کە  137تابلۆی لە خۆ گرتوە،
ئیسماعیل فەتاح التورک لە دەفتەری یەکێک لە پێشانگاکانی دا
نوسیویەتی تۆ بەراستی (ئیبتیکارت کردوەو شتی تازەت داهێناوە)وە
( )30تابلۆشی لێکڕیوە.کۆمەڵێک لە هونەرمەندە عێراقیەکانیش تابلۆیان
لێکڕیوە.
تابلۆی(شمشێر بازیی ژنان)ی لە مۆزەخانەی لۆڤەر لە فەرەنسا
پارێزراوە،تابلۆیەکیشی لە مۆزەخانەی ئەمستەردام لە هۆڵەندا
پارێزراوە،هەندێک تابلۆی تریشی لە واشنتۆن و ریۆدۆ ژانیرۆ و تفلیس و
یەریڤان و کوێت و عەدەن و لوبنان و میسر و تونس و جەزائیر پارێزراوە.
سەرچاوە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1194 :

عەزیز ناسوتی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527113841121213
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لەساڵی  1981لە شاری مەهاباد لە داکیبووە.
سەرچاوە :فۆکس فۆتۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1195 :

عەزیز وەیسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903091331071623
ساڵی  1968لە سەالسی باوەجانی سەر بە پارێزگای کرماشان لە ئێران
لەدایکبووە .ئێستا دانیشتووی جوانڕۆ لە رۆژهەاڵتی کوردستانە.
گۆرانیبێژێکی میلییە و خاوەنی چەندین بەرهەمە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1196 :

عەزیز کدرو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503172815121031
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئەفرین
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1197 :

عەزیز کەریم فەرەج  -عەزیز مەلەکە
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072922172877175
خاوەنی گۆرانیی بەناوبانگی ئەی مەلەکە .ئەم گۆرانییە لە سەرەتای
هەشتاکاندا لە تەلەڤزیۆنی کەرکوک تۆمارکرا .نێوبراو پیشەی مامۆستایە
و لە دەربەندیخان دادەنیشێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1198 :

عەزیزی شارۆخ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271600011460

717

لە ساڵی ( )1942لە شاری مەهاباد لە دایک بووە ،لە بنەماڵیەکی
هونەری پەروەردە بووە هەروەک دەڵێن باوک و براییەکی گۆرانی و قەتارە
رەسەنەکانی کوردیان دەگوتۆەوە ،شارۆخی بۆ یەکەم جار لە رادیۆی
مەهاباد گۆرانی تۆمار کردووە ،تا ئێستاکە چەندین بەرهەمی گۆرانی بە
شێوەی کاسێت و سیدی باڵو کردۆتەوە ،دوایین بەرهەمی خۆی بەناوی
"سکااڵ" لە رێگەی کۆمپانیای چوار چرا لەساڵی  2006باڵوکراویەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1199 :

عەالدین بابا شەهابی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001032341073074
ساڵی  1939لەگەڕەکی (چوارباخی سنە) لەدایکبووەو هەر لە تەمەنی
منداڵیدا خولیای هونەری گۆرانی بووەو گۆرانی وتووەو سەرەتای
دەستپێکی ساڵی( )1956بەسروودی (ئەی وەتەن) لەڕادیۆی سنەوە
دەستیپێکردووە ،دواتر ساڵی()1967دا دەچێتە تاران و لەئۆرکستراکانی
کوردی (باربار -نەکیسا -فەرهەنگی هونەری) درێژە بەکاری هونەری
دەدات .لەماوەی سەفەری هونەریدا  60گۆرانی وتووەو تۆمار کردووە.
هەروەها ئەم هونەرمەندە بەشداری چەندین ئاهەنگ و کۆنسێرتی
کردووە لەئێران و ئەوروپا.
ناودارترین گۆرانییەکانی ئەم هونەرمەندە بریتین لە(:جێ ژوانی جاران،
سرووەی ئاوات ،جلوەی دیدار ،ئاوێنەی دولبەری ،نم نم بارانە ،گوڵ بانە،
مەگری ،وەی لەن ).
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2014-07-15 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1200 :

عەلی ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150415025234120897
زیاتر لە  80کاری هونەری هەیە.
شانۆگەری مارەیی یەکەم کاری هونەری عەلی ئەحمەد بووە لە ساڵی
1970
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1201 :

عەلی توانا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003112119473888
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1202 :

عەلی جۆاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031609292326
ساڵی  1940لەسلێمانی لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1203 :

عەلی حەمە عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062707561778256
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1204 :

عەلی دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=201003031627493809
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ساڵی  1966لەکەرکوک لەدایک بووە و وێنەی ناو کتێبە دەرسیەکانی
سەرنجی رادەکێشی و بەرەو جیهانی هونەری دەبا .عەلی دەروێش بەر
لەساڵی  1992کە بەشێوەیەکی جیدی هاتە ناو بواری کاریکاتێرەوە هەر
سەرقاڵی کاریکاتێر بووە.
دەروێش لەساڵی  1996لەکەرکوک بۆ یەکەم جار جیهانی کاریکاتێری
خۆی پێشانی خەڵک دا ،ئەم پێشانگایە بریتی بوو لەوێنەی دەیان
هونەرمەند و نووسەر و روناکبیری نەتەوە جیاوازەکانی شاری کەرکوک و
ئەو کات ئەو پێشانگایە پێشوازی زۆر باشی لێکرا و عەلی دەروێش دەڵێ
"لەدوای پێشانگاکە ،کەسایەتی کاریکاتێرەکانم هاتن و بەشێکی زۆری
وێنەکانیان لەگەڵ خۆیان بردەوە" .هەروەها لەساڵی  1998هاتە هەولێر و
تا ساڵی 3 200لەهەولێر ژیا و دواتر گەڕایەوە کەرکوک .ئەو دەڵێ
"کاریکاتێریست ئەرکی ئەوەیە لەخەتی سوور بدا و شتە شاراوەکان
پێشان بدا ،بەاڵم هەتا ئێستا ئێمە (کاریکاتێریستەکان) نەمانتوانیوە
لەخەتی سوور بدەین و الی ئێمە قەدەغەیە لەکاریکاتێردا باسی ئایین
بکەی ،ساڵی  1999لەسەر چەند کاریکاتێرێک ،لەالیەن ئیسالمیە
توندڕەوەکانەوە هەڕەشەم لێکرا.
سەرچاوە :وریا بوداغی  -ماڵپەڕی سڤیل
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1205 :

عەلی رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150731122221124973
لەساڵی  1980لە دووزخورماتوو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1206 :

عەلی زەنگنە 2
http://www.kurdipedia.org/?q=201008161310584709
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1207 :

عەلی سۆفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100917514562263
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1208 :

عەلی شۆخ کەمان  -زێ زێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20140722214946115031
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1209 :

عەلی غواڵمرەزایی ئاڵمە جووقی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003271752044065
ساڵی  1932لە گوندی ئاڵمە جووق سەر بە شاری چناران هەڵکەوتوو لە
پاریزگای باکووری خوراسان لە دایک بووە .سااڵنێکی زۆر لە خزمەت
"بەخشی گەری" فێری ژەنینی ئامێری دووتار بووە ،لەوانە" :عەوەز
محەمەد بەخشی شهر کهنگی"" ،خان محەمەد بەخشی قەیتاغی"،
"عەلی ئەکبەر بەخشی بەش ئاغاجی" و "محەمەد حوسێن یەگانە
سەلمان".
غواڵمرەزایی ساڵی  1941لەگەڵ "محەمەد حوسێن یەگانە" لە رادیۆ
خوراسان بەرنامەی پێشکەش کردووە ،موزیکی ناوچەیی باکووری
خوراسان لە گەڵ موزیکژەنی ناسراو و بە توانای کوردی کرمانج بە ناوی
"بەخشی" ئامێری دووتاری ژەنیوە و هەورەها گۆرانیبێژی کوردی
کرمانجی چڕیوە ،لەوانە" :حەیدەر بەخشی"" ،حەمرا بەخشی"" ،غەریب
عەلی بەخشی یاحی"" ،حەیدەر عەلی تیتکانلوویی" ،عەباس عەلی
بەخشی زیدانلوویی" و "چراغعەلی بەخشی فەرخانی".
ئەم موزیکژەنە کوردە دوای کۆچی دوایی موزیکژەنی پێشەنگی موزیکی
کرمانجی باکووری خوراسان ،رەسەنترین مێلۆدی و موزیکەکانی ئەم
ناوچەیە کە بە هونەری "بەخشی گەری" ناسراوە ،بە شێوەیەکی
شارەزایانە و لێهاتووییەوە بە ئامێرەکەی و
هەروەها بە دەنگی خۆشی خۆی پێشکەشی هۆگرانی موزیکی
بەخشی دەکات.
"عەلی غواڵمرەزایی ئاڵمە جووقی" لە سااڵنی پێشوودا بە دووتاری
هەورێشم ئامێری دەژەنی بەاڵم ئێستاکە بە دووتاری سیمی ژەنیاری
دەکات و بە  35کتێب گێڕانەوەی هەیە ،هەر کام لەم کتێبە گێڕانەوانە
نزێکەی  10تا  15شێوە دەربڕینی جیاوازی لە خۆگرتووە و ئەم هونەرمەندە
تەواوی ئەم مێلۆدیانە بە شارەزاییەکی تەواوەوە دەزانێت.
گۆرانیبێژ و ژەنیاری بە توانای کوردی کرمانجی باکووری خوراسان ئێستا
لە گوندی ئاڵمە جووق ،ژیان بەسەر دەبات و بەو کشت و کاڵە کەمەی
کە هەیەتی رۆژگار زۆر بە سەختی تێپەڕدەکات.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
خۆراسان

بابەتی ژمارە1210 :

عەلی لەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=200907192341121842
ساڵی  1944لە گەڕەکی چوارباغ لە شاری سلێمانی لەدایک بووه،
لەساڵی  1964هەڵبژێردراوە بۆ یانە وهەڵبژاردەی سلێمانی و هەر لەو
ساڵەدا یەکەم یاری بۆ یانەی سلێمانی کرد لەگەڵ یانەی کارەبای بەغدا
لە یاریگای ئیدارە مەحەلی سلێمانی ،عەلی لەتیف یاریزانی تۆپی پێ و
باسکە و گۆڕەپان و یاری بالە بوو پاشان بووە بە راهێنەری یانەو
هەڵبژاردەی سلێمانی لە یاری تۆپی پێ و باسکە پاشان ناوبژیوانی پلە
یەک بووە لە تۆپی پێ و باسکە شان بەشانی وەرزش کەسایەتیەکی
ناسراو بووە لە هونەری شێوەکاری و چەندین پێشانگای کردۆتەوە لە
واڵتەکانی ئەوروپا و یابان و کەنەدا و چەندین واڵتی تر ،ماموستا عەلی
دەستی شیعریشی هەبووە و کوڕەکەشی بە ناوی دیالن یەکێکە لە
گۆرانی بێژە سەرکەوتووەکان .لە  2009-07-18کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ئەنوەر خەراجیانی  -ماڵپەڕی کاڵوڕۆژنە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

💪وەرزشەوان

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1211 :

عەلی محەمەد ئەرسەالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010721094963696
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هونەرمەندی گۆرانیبێژە ،خەڵکی پارێزگای ئیالمی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
بەشێک لە چاالکییەکانی:
1ئامادەکردنی دەنگ و رەنگی ناوەندی ئیالم (سەداو سیما)2دەسپێکردنی کاری هونەری بە ئاواز و گۆرانی فۆلکۆر3بینینی کۆرسێکی فێربوونی گۆرانی لە ژێر چاودێری شەجەریانیگەورە هونەرمەندی ئێرانی.
4ئەنجامدانی چەندین کۆنسێرت لە پارێزگای ئیالم5کۆمەڵێک شیعری کوردی ئامادەن بۆ چاپتایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
هۆزانەوان
👨پیاوان
ئیالم
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1212 :

عەلی مورادی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271436391453
ساڵی  1977لە شاری ئیالم لە دایک بووە .دەرچووی لقی شانۆیە لە بەشی دەرهێنەری و
ئەکتەریدا و تاکوو ئێستا چەندین شانۆنامەی نووسیوە ،لەوانە" :از سنم تا سمد" واتە "لە سەنەم
تاکوو سەمەد"" ،مزرعە اهنین" واتە "مەزرای ئاسنی"" ،سوتەدالن" واتە "دڵسووتاوەکان" و
چەندین شانۆنامەی دیکە.
مورادی هەروەها چەندین شانۆگەریشی دەرهێنەری کردووە ،لەوانە" :شوق وسال" واتە "خۆشی
پێگەیشتن بە دڵدار"" ،از شهر تا مرز شور" واتە "لە شار تاکوو سنووری شادی"" ،خال" واتە
"بۆشایی"" ،بلبل سرگشتە" واتە "بولبولی سەرلێشێواو".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1213 :
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عەلی مەردان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110124611204
ساڵی  1904لەشاری کەرکووک لەباشووری کوردستان لەدایکبووە،
خاوەنی گۆرانی و نەوای رەسەنی کوردی بووە .ئەو توانی سەدان
مەقامی کوردی بەزیندویی راگرێ و دەستی چەندەها الوی کوردی
بەهرەداری گرت و هانیدان و پێیگەیاندن .
عەلی مەردان کوڕی عەلی عەبدولقادر کوڕی وسمانی کوڕی حەمەگوڵە.
دایکی ناوی شاناز بوو ،عەلی مەردان جگەلەکوردی عەرەبی ،تورکی و
فارسیشی خوێندووە ،هەر لەسەرەتادا ئاشنایی وشارەزایی لەسۆز و
ئاوەزەکانی مەقامدا پەیداکردووە.
بۆ یەکەم جار فێری مەقامی رەسەن و بەپێزی کوردەواری ئەاڵوەیسی
هەروەها دوایش سەرباری هۆرەو ئای ئای و خاوکەر وەقەتار فێربووە .
عەلی مەردان دەڵێ بۆ گۆزەرانی ژیانم ،بەپای پەتی و سەری کۆتەوە،
جوتیاری و شوانی و گاوانیم کردووە .لەشاری بەغداد بووم بەهاوڕێی
مورتەزاخانی ئیسفەهانی و ئەسغەری هەمەدانی و محەمەد سەعیدی
ساباڵغی و زۆر شت لەوانەوەفێربووم ،چل شەویش لەگەڵ سەید عەلی
ئەسکەری کوردستانی یەکمان گرت و زۆر هونەرمەندانەپێکەوەژیاین .
یەکەم مەقامم کەمەقامی ئای ئای بوو لەساڵی  1939دا لەئیستگەی
کوردی بەزمانی کوردی باجەاڵنی تۆمارکردووە .لەساڵی 1965دا
لەئیستگەی رادیۆی تاران و کرماشاندا چەندین مەقام و گۆرانی
تۆمارکردووە .
دوا گۆرانی عەلی مەردان بەستەیەک بووەکەلەساڵی 1972دا
لەئیستگەی کوردی بەغداد تۆماری کردووە .
عەلی مەردان رۆژی هەینی رێکەوتی  1981 .24.1دا کۆچی دوایی
کردووە ،لەشاری کەرکووک لەگۆڕستانی شێخ محێدین بەخاکی پیرۆزی
کوردستان سپێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1214 :

عەلی کەردار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080622405929154
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1215 :

عەلی کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102419340410219
شاعیر و هونەمەند و نووسەر لە ساڵی  1962لە شاری کەکوکی کوردان
لە دایک بووە ،هەر لەوێ خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی و
ئینیستیتۆی هونەری تەواو کردووە ،کەسێکی نەتەوەیی و نیشتمانی
سەربەخۆیە ،لە نووسینەکانیدا هەست بەو رەوتە فیکریە دەکرێت،
ساڵآنێکە لە ئەڵمانیا دەژی و هاواڵتی ئەو واڵتەیە بەاڵم هەمیشە لە
دونیای کوردەواری و کوردایەتی کۆڵی نەداوە .خاوەنی کۆمەڵێ نووسین و
هۆنراوەیە بە دەستیەوەیەتی لە فرسەتێکدا لە دووتۆی کتێبێکدا کۆیان
بکاتەوە ،کۆمەڵێ سروود و شیعری بۆ کەرکوک ئامادە کردووە ،کەسێکی
سەردەرچووە لە مەقامە کوردیەکانی ناوچەی گەرمیان و کەرکووک .إضافة
شرح مامۆستا عەلی کەرکوکی شاعیر و هونەمەند و نووسەر لە ساڵی
 1962لە شاری کەکوکی کوردان لە دایک بووە ،هەر لەوێ خوێندنی
سەرەتایی و ناوەندی و دواناوەندی و ئینیستیتۆی هونەری تەواو کردووە،
کەسێکی نەتەوەیی و نیشتمانی سەربەخۆیە ،لە نووسینەکانیدا
هەست بەو رەوتە فیکریە دەکرێت ،ساڵآنێکە لە ئەڵمانیا دەژی و هاواڵتی
ئەو واڵتەیە بەاڵم هەمیشە لە دونیای کوردەواری و کوردایەتی کۆڵی
نەداوە .خاوەنی کۆمەڵێ نووسین و هۆنراوەیە بە دەستیەوەیەتی لە
فرسەتێکدا لە دووتۆی کتێبێکدا کۆیان بکاتەوە ،کۆمەڵێ سروود و شیعری
بۆ کەرکوک ئامادە کردووە ،کەسێکی سەردەرچووە لە مەقامە
کوردیەکانی ناوچەی گەرمیان و کەرکووک.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز قەیس قەرەداخی بۆ کوردیپێدیا سەبارەت بە
عەلی کەرکوکی لە 2010-10-24
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1216 :

عەلی کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=200910302123112164
هونەرمەند عەلی کەریم لە دایکبوی شاری کەرکوکە و لەهاوینی ساڵی
1968وە دەستی کردووە بە کاری هونەری،یەکەم بەرهەمیش
کەبەشداری کردووە،شانۆگەری (پارەی دەرمانەکە)یە کەلەنوسینی
هونەرمەندی گەورەی عێراق (یوسف العانی)و دەرهێنانی هونەرمەند
(ئەنوەر محەمەد رەمەزان)بوو،جگە لەکاری شانۆی و تەلەفزیۆنی لە بواری
نوسینیشدا،هونەرمەند عەلی کەریم بە هەردوو زمانی کوردی و عەرەبی
لە گۆظاروڕۆژنامەکاندا وتارو لێکۆڵینەوە سەبارەت بە شانۆو ئەزمونە
شانۆییەکان دەنوسێت ،تائێستا پێنج کتێبی بە چاپ گەیاندوە ،دواکتێبی
بەناوی (نواندن لەسینەمادا) لەژێرچاپدایە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1217 :

عەلی کەریم 3
http://www.kurdipedia.org/?q=20150519133854121154
1948لە شاری سلێمانی لەدایک بووە.
1972ئەکادیمیای هونەرەجوانەکانی بەغدای تەواوکردووە.
1979یەکەمین پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی فریشتەی شاری
سلێمانی.
1982دووەمین پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی.
1993سێیەمین پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی.
1973-1984پیشانگەی سااڵنەی مامۆستایانی هونەر لە سلێمانی.
1985-2005بەشداری زیاتر لە ( )100پیشانگەی هاوبەشدا کردووە لە
(سلێمانی ،بەغدا ،هەولێر ،ئەڵمانیا ،پاریس ،ژاپۆن ،ئەمریکا ،سوید،
ئیتاڵیا).
1973-2010چەند جارێک خەاڵت کراووە.
خاوەنی چەندین بابەتی باڵوکراوەیە لە گۆڤارو رۆژنامەکاندا.
سەرچاوە :کورد ئارت
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1218 :

عەلی یارە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011913403732832
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1219 :

عەلی یاسین محەمەد  -عەلی ئەرکادی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121913555113004
ساڵی  2009بەشی شێوەکاری پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی خانەقینی
تەواو کردووە ،لەساڵی 2004ـەوە خۆی سەرقاڵی هونەری فۆتۆگرافی
کردووە ،تا ئێستا لە پێنج پێشەنگای تایبەت و  10پێشانگای هاوبشە
کردووە.
سەرچاوە :زیرەک نامۆ  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1220 :

عەلی حەسەن زەمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015013122392269355
یەکێکە لەخۆشنووسەکانی رانیە ،پلەی یەکەمی لەفێستسڤاڵی
(ترنجانۆ)ی نێودەوڵەتی بۆ هونەری خۆشنوسی بەدەستهێنا کە لەمالیزیا
بۆ خۆشنووسانی جیهان سازکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1221 :

عەلیرەزا حەنیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903011021301482
ساڵی  1958لە شاری سنە لە دایک بووە .خوێندنی سەرەتایی ،ناوەندی و دواناوەندی هەر لەو
شارە تەواو کرد و پاشان ساڵی  1975بۆ خوێندنی هونەر چووە پەیمانگای هونەرە جوانەکان و 4
ساڵ هونەری شێوەکاری و موزیکی فێربوو .پاشان لە لقی ئەدەبیاتی شانۆیی لە کۆلێژی هونەرە
جوانەکانی زانکۆی تاران وەرگیرا .
حەنیفی کاری شانۆی لە ساڵی  1970لە قوتابخانەی دواناوەندی لە شاری سنە دەستپێکرد و لە
درێژەدا لە قوتابخانە وانەی هونەری بە قوتابیان دەگوتەوە .کۆمەڵێک شانۆنامەی نووسیوە کە لە
الیەن هونەرمەندانی شانۆکارەوە نمایش کراوە ،لەوانە" :هرمز و کمان"" ،سفر بە فانتس"،
"گالدیاتورها"" ،دلیلی برای مردن" و چەندین شانۆنامەی دیکە.
جێی وەبیرهێنانەوەیە شانۆنامەی "سرباز شال بلند" واتە "سەربازی شاڵ بڵند " A Soldier With a
Long Sashلە نووسینی شانۆکاری سنەیی عەلیرەزا حەنیفی و لە دەرهێنانی زەهرا رەشیدی ،لە
بەشی "تولید متون نمایشی نمایشنامەخوانی" واتە بەشی "بەرهەمە دەقە شانۆییەکانی
شانۆنامەخوێنی ئێران " Play And Play Readingلە 27مین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی
شانۆی فەجر لە تەالری کۆنفرانسی کۆمەڵگەی شانۆی شاری تاران خوێندرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1222 :

عەلیڕەزا ئیسماعیلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030623501421090
سەرۆکی ئەنجومەنی شانۆی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1223 :

عەلیڕەزا رەزایی
http://www.kurdipedia.org/?q=200907311453181909
هونەرمەند "عەلیڕەزا رەزایی" لەساڵی  1990دەستی بە چاالکی هونەریی لە بوارەکانی شانۆ و
سینەمادا کرد و وەک ئەکتەر و دەرهێنەر کۆمەڵێک بەرهەمی جوانی خولقاند و لە فیستیڤاڵەکانی
شانۆیی و سینەماییدا لە ئاستی رۆژهەاڵتی کوردستان و سەرانسەری واڵتی ئێران چەندین
خەاڵتی گرنگی بەدەستهێنا.
رەزایی هەروەها لە چەندین فیستیڤاڵی سینەمایی ئەندامی دەستەی ناوبژیوان بووە ،بەردەوام لە
فیلمەکانیدا گوزارشتی لە ئاوارەبوون و ئێش و ئازارەکانی مرۆڤی کورد لە کوردستان کردووە و
هەوڵیداوە سەختییەکانی باری ژیانی گەلی کورد لە بەشەکانی کوردستان وێنە بگرێت.
هونەرمەندی سینەماکاری الوی کورد "عەلیڕەزا رەزایی" ئێوارەی رۆژی چوارشەممە  3 /14بەهۆی
پێکدادانی ئۆتۆمبێل لە سەر رێگەی مەریوان سنە گیانی لە دەستدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1224 :

عەمار سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804034434125034
لەساڵی  1982لە باشیقە لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1225 :

عەمار کوفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102617045077826
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1226 :

عەمران شێخ موس
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210231742118258
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامودا
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1227 :

عەونی سامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020413561433119
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1228 :

عەڤداڵی زەینەکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110821381610636
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1229 :

عەینەدین مەریوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005131545234244
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1230 :

غازی شینە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150415013545120894
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1231 :

غازی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102314432010206
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1232 :

غەریب خدریار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121615040212884
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1233 :

فاتیمە دەست مەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040616151321612
ساڵی  1982لە شاری مەریوان لە دایکبووە ،دەرچووی ئەندازیاری ناسینی زەوییە لە زانکۆی
زانستی سەرەتاییەکانی شاری داموغان و ئێستا فێرخوازی دەرهێنەری سینەمایە لە نووسینگەی
تارانی ئەنجوومەنی سینمای الوانی ئێران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1234 :

فاخیر هەریری
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261014034040
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1235 :

فارس سەعدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613092332790
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1236 :

فارقین ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082711071458744
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1237 :

فاروق باپیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271442221455
لە دایکبووی ساڵی 1967ی شارۆچکەی رەواندزە ،دەرچووی پەیمانگای
هونەرە جوانەکانی شاری موسڵی ساڵی ()1988ە ،هونەرمەند لە
ساڵی ()1996ەوە چۆتە هەندەران و بەشداری چەندین فیستیڤاڵ و
کۆنسێرت و کاری بەرهەم هێنانی هونەرمەندانی گۆرانیبێژی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1238 :

فایەق حەمەساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011311281232722
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1239 :

فایەق داودە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031150462253
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1240 :

فرمێسک
http://www.kurdipedia.org/?q=201206071708136507
0
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1241 :

فرمێسک مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=200902081640171255

738

لەزمانی خۆیەوە:
لەشاری سلێمانی لەدایکبووم .خوێندنی سەرەتای و ناوەندی و دوا
ناوەندیم لەوێ تەواو کردوه .کۆلیژی هونەرە جوانەکانی بەغدام
تەواوکردووه .ئێستاش ژیان لە ئەڵمانیا بەسەر دەبەم .
ساڵی  1983بۆ یەکەمجار چوومە سەرشانۆ بە شانگۆگەریی کەللەسەر.
1988بوومەتە مامۆستا لە پەیمانگای پێگەیاندنی مامۆستایان لە شاری
سلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1242 :

فرود باقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015022623465084810
شێوەکاری کورد (فرود باقی)لەباشوری کوردستان لە دایک بوە .دەرچوی
پەیمانگەی مەڵبەندی مامۆستایانی بەشی هونەرییە ساڵی -1999
 .2000تائێستا دووپێشانگەی تایبەتی کردۆتەوە.هەروەها بەشداری 28
پێشانگای هاوبەشی کردووە لە شارەکانی هەولێر-دهۆک-سلێمانی.
سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان لقی سلێمانی بەبۆنەی یادی31
ساڵەیدا خەاڵتی رێزلێنانی پێبەخشیوە لە کۆشکی هونەر لە شاری
هەولێر
هەروەها بەشداری دەیەمین و یانزەهەمین پێشانگەی هونەرمەندانی
سلێمانی کردوە لە هۆڵی مۆزەخانەی نیشتیمانی ئەمنە سورەکەی
شاری سلێمانی.2013-2009
لە پیشانگەکاندا  13بروانامەی رێزلێنانی پێبەخشراوە .هەروەها بەشداری
سەرجەم چاالکیەکانی پۆستەری بوە لە چاالکی قوتابخانەکەی
بەشداری کردوە لە نمایشی (گەلەری زاموا)پیشانگەی شێوەکارانی
کورد .2013هەوەها ئەندامی کارای سەندیکای هونەرمەندانی
کوردستانە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1243 :

فریاد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111911334373801
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1244 :

فریاد حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2015062122503785592
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کەالر (گەرمیان)
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1245 :

فریدا باک
http://www.kurdipedia.org/?q=201009181012159537
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ساڵی  1941لەسەقز لە دایک بوو .دەربارەی ئەو شارەی رۆژهەاڵتی
کوردستان دەڵێ "تاکو ئێستا سروشت و خەڵکی ئەم شارەم باش لە
بیرە ".هەروەهاش دەڵێ "خێزانەکەمان ساڵی  1950لە تارانەوە دەرکران
بۆ ئیسرائیل .حەبیب (یان حاخام) بابی منە و لە تەمەنی -61ساڵیدا
کۆچی دوایی کرد .ناوی دایکم رەحمەیە و ئەویش لە تەمەنی -72ساڵیدا
کۆچی دوایی کرد .برایەکم هەیە ناوی یووسفە و تەمەنی  71ساڵە ،کە
تا ئێستا بە شێوازی کوردی دەژی ".ئاڤی ناوی مێردی فریدا بوو کە چەند
ساڵێک لەمەوبەر کۆچی دوایی کرد و سێ کوڕی هەیە :ئێیال -40
ساڵییە ،ساحی -39ساڵییە و ئۆفێر -35ساڵییە.
دەربارەی کاری باوکی خۆی گۆتی "باوکم لە کوردستان
شتومەکفرۆشێکی گەڕۆک بوو ،لە سەر کەرێک چیا بە چیا ،دۆڵ بە دۆڵ،
دەشت بە دەشت ،گوند بە گوند و شار بە شار هەمووی دەگەڕا و لە
ئیسرائیل گەلێک چیرۆک و رووداوی بۆ دەگێڕاینەوە و دەیگۆت کورد
ئاشتیخوازن ،میوانحەزن و هەمیشە ئامادەی یارمەتیدانن".
فریدا باسی رووداوێکی دوای دەرکردنیان لە ئێران و گەیشتنیان بۆ
ئیسرائیل دەگێڕێتەوە و دەلێ "ئەو کاتەی گەیشتینە ئیسرائیل ،لە
فڕۆکەکە دابەزین ،باوکم خاکی ئیسرائیلی ماچ کرد ،پاشان ئێمەش لە
دوای ئەو وامان کرد ".هەر لە گەڵ گێڕانەوەی ئەو بیرەوەریەدا یەکسەر
گۆتی "هیوادارم رۆژێک لە رۆژان و هەر بەم شێوەیە خاکی کوردستانی
خۆشەویستیش ماچ بکەم ،ئەگەر مافی ئەوەم هەبێ ".هەروەها باسی
خۆشەویستی و هەردەم زیندوویی یادی کوردستانی الی باوکی
خۆیشی کرد و گۆتی "باوکم لەو رۆژەی کە گەیشتە ئیسرائیل و تا کۆچی
دوایی کردنی هەر دەیگۆت" :بە قوربانی خاکی کوردستان بم ".
دەربارەی کوردە جوولەکەکان لە ئیسرائیل فریدا گۆتی" :ژمارەمان 000
 200هەزار کەسە .ژیانمان کوردەوارییە و ئێمە پەیوەستی مێژووی
کوردین ،بۆیە من بە کوردی ستران دەبێژم .هەروەها ئێمە ئارامیش
دەزانین ،ئێدی بە ئارامیش ستران دەخوێنم و جاربەجاریش بە فارسی و
عیبرانی" .ناوبراو دەربارەی کەلتووری کوردی گۆتی "هونەر ،جلوبەرگ و
خواردنە کورییەکان لە ئیسرائیل ژیانمانە .ئێمەی کورد گەلێک مۆرکی
جۆربەجۆرمان هەیە ".لە درێژەی قسەکانیدا لەو بارەوە گۆتی "سترانێکی
تایبەتیمان هەیە و من زۆر حەز لە دەنگی هونەرمەندانی چوار پارچەی
کوردستان دەکەم ".فریدا لە سەر سترانە فۆلکلۆری و میللییە کوردییەکان
درێژەی دایێ و گۆتی بە نیازە لە ئایندەیەکی نزیکدا و بەو تەمەنە مەزنە
سی دی-یەکی باڵو بکاتەوە ،ئێدی گۆتی "من لە مەکتەب مامۆستا بووم
و سێ منداڵم هەبوو ،بۆیە لە کاتی گەنجیدا نەمتوانی کاری هونەری
بکەم ".دەربارەی سی دی-یەکەیشی روونی کردووە و گۆتی "ماوەیەکی
کەم لەمە و بەر بڕیارم دا سی دی-یەکی کوردی تۆمار بکەم ،چونکە من
بە هونەری کوردی زۆر سەربڵندم و دەمەوێ لە ئیسرائیلیش نیشانی
بدەم کە ئێمەش هونەرێکی دەوڵەمەندمان هەیە ،بۆیە پێش هەموو
شتێک گەرەکە ئەو سترانانەی کە لە دایک و باب ،برا ،خزم و
دراوسێیەکانی خۆم فێریان بوومە ،بیانپارێزم.
ئەو زۆر شانازی بە دایک و باوکییەوە دەکات ،چونکە هەمیشە هانیانداوە
کەلتووری کوردی بپارێزێ "هەموو هیوایەکیان ئەوە بوو لە گەڵ کەلتووری
خۆم بژیم ،هەروەها سوپاسداری براکەمم کە لەم بوارەدا یارمەتی داوم".
ئاماژەی بەوەشدا کە مەبەستی سەرەکی ئەو لەو بەرهەمە هونەرییە
پاراستنی زمان ،هونەر و مێژووی نەتەوەی کوردە ،هەروەها بۆ دیارکردنی
کەسایەتیی کوردییە "چونکە ئامانجی من تەنیا کوردایەتییە ".هەروەها
گۆتی شانسێکی باشی هەیە کە هونەرمەندی مەزن یۆنی شاخام،
بەرپرسی ستودیۆ  10یارمەتی دەدات کە ئەم سی دی-یە کوردییانە
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بەرهەم بێت .فریدا هونەرمەند یۆنی شاخامی بەو شێوەیە هەڵسەنگاند
"ئەو بە رەگەز پۆلۆنییە و گەلێک دۆستی نەتەوەی کوردە" .فریدا دەڵێ
ناوم فریدایە نەک (فریدا)ی عەرەبی و داوای کرد ناوەکەی تەعریب
نەکەین .لە هەمان کاتدا لە بارەی ناوی سیدییەکەشی گۆتی "هێشتا
ناوێکم بۆ سی دی-یەکەم دانەناوە ،بەاڵم چەند سترانێکی لێ ئاشکرا
دەکەم :دڵەکەی وەرگرتم ،ژان ئەکا ،لیمۆ هەی لیمۆ ،ئامین و ئامین ،لە
سەر کانی ،بزانن چی زەردم لە حەوران گۆڕاوم و ریحان ".فریدا دەربارەی
وەرگرتنی یارمەتی لە وەزارەتی رۆشنبیری ئیسرائیلی بۆ بەرهەمهێنانی
سیدییەکەی ،حاشای کرد و گۆتی" :نە خێر ،وەرمنەگرتووە ".پاشان
کۆپڵەیەک لە سترانێکی ناو سیدییەکەی بۆ گۆتم:
دڵەکەی وەرگرتم ،وازی لێ هێنام
نەمزانی کێ بوو ،جەرگی دەرهێنام
فریدا زیاتر باسی لە خۆشەویستی خۆی بۆ کوردستان و دەربارەی کورد و
کوردستانیش گۆتی "من دڵنیام کە نەتەوەی کورد دەبێتە بە خودان
دەوڵەتی سەربەخۆ" هەروەها هیوای خواست جارێکیتر کوردستان
ببینێتەوە و گۆتی "هیوادارم ئەگەر بکرێ جارێک سەردانی واڵتەکەی خۆم
بکەمەوە" .لە کۆتاییدا فریدا بە شانازییەوە گۆتی" :من بە کوردی ستران
دەخوێنم و ئەو رۆژەی کە مردم ،با بە کوردی لە سەر گۆڕەکەم ستران
بخوێندرێ .فریدا لە کۆتایی قسەکانیدا گۆتی "ئێدی بۆ کورد و کوردستان
گەلێک شەلۆمم هەیە ".
فریدای دەنگخۆش بەو هەستە و بە هەڵکێشانی هەناسەیەکی قووڵەوە،
لەو دیدارە تەلەفۆنیەدا چوار جار گریا ،بەاڵم نەمویست لێی بپرسم لە بەر
چ دەگریێ.
فریدا باک سترانبێژێکی زۆر زیرەکە و خودان دەنگێکی جۆشە ،بۆیە لە
ئیسرائیل بە دەنگی چیاکانی کوردستان بە ناوبانگە .ئەو زیاتر بە کوردی
ستران دەبێژێ ،هەروەها بە ئارامیش ستران دەخوێنێ و جاربەجاریش بە
فارسی و عیبرانی و ئاوهای گۆت ”موزیکی کوردی ژیانی منە ،بۆیە من
لەم تەمەنەدا و لەم رۆژانەدا هەر خەریکی سیدییەکەی خۆ بوومە و داوای
لە تۆ دەکەم کە لە راگەیاندنی کوردیدا باسی ئەم بەرهەمە بکەیت” .
فریدا ئێستا زۆر نەخۆشە و کەوتووتە نەخۆشخانەیەک و ئەو بەم وشانە
هەستی خۆی دەربڕی ”هیوادارم کە لە پێش مردنم مافم هەبێ
بگەڕێمەوە بۆ کوردستان و ئەگەر نەگەڕێمەوە ،تۆ لە جیاتی من خاکی
کوردستان ماچ بکە و ئەم سیدییە بۆ سەنتەرە رۆشنبیرییەکان پێشکەش
بکە ،هەروەها گەلەک شەلۆمم بۆ کورد و کوردستان هەیە” .
ئێستا بەرهەمی فریدا تازە تەواو بووە و گەیشتووە سەنتەرە رۆشنبیرییە
کوردییەکان لە هەموو ئیسرائیل ،ئەویش بە یارمەتی هونەرمەندی
مەزنی ئیسرائیل (یۆنی شاخام)ە کە بە رەگەز جوولەکەیەکی رۆمانییە و
بەرپرسی (ستودیۆ )10یە .فریدا دەربارەی ئالبوومەکەی خۆی ئاوهای
گۆت ”ویستم بە شێوەیەکی کوردی ئالبوومێک تۆمار بکەم ،لە ستودیۆکە
هەستم کرد کە دەنگم زیاتر بۆ موزیکی ئەورۆپی دەچێ ،بۆیە من زیاتر
لەگەڵ ئامێری پیانۆ و گیتارم ستران خوێندەوە” .پاشان ناوی ئالبوومەکەی
خۆی بۆم ئاشکرای کرد کە بە عیبرانییە (شیرەت ها رەیحان  /بە نیخووەخ
کوردستان) ،و واتاکەی بە کوردی (سترانی رەیحان  /لەگەڵ بۆنی
کوردستان) کە بریتیە لەم سترانانە :دڵەکەی وەرگرتم ،ژان ئەکا ،لیمۆ
هەی لیمۆ ،ئامین و ئامین ،لە سەر کانی ،بزانن چی زەردم لە حەوران
گۆڕاوم و ریحان و چەن سترانێکی دیکە بە ئارامی و فارسی و ئاوهای
گۆت ”ویستم لەگەڵ موزیکی کوردی ستران بخوێنم ،بەاڵم نەبوو .واتە
ویستم نانێکی کوردی ببێژم ،سەموونێکی ئەورۆپی دەرکەوت .ئێدی بە
کورتی ئەمن کوردم ،هونەرەکەم کوردییە و رێبازەکەم کوردایەتییە”!
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وەک دەزانرێ کە راگەیاندنی کوردی لە کوردستان و ئەورۆپا و بە تایبەت
کەناڵە کوردییەکان بایەخ بە هونەرمەندانی کوردە جووەکان نادەن ،منیش
بە تەنیا زۆر هەوڵم داوە کە ئەم دیوارە بشکێنم ،بەاڵم هەر نەمتوانی،
ئەویش لە سەر وریابوون و هۆشیاربوونی کەناڵە کوردییەکان دەمێنی ،کە
بە هیچ شێوەیەک رێگا نادەنە بە کوردە جووەکان کە بەرهەمی خۆیان
پێشکەش بکەن .لەم بوارەدا فریدا ئاوهای گۆت ”ئەمن پیرەژنێکی 68
ساڵیم و لەم تەمەنەدا زۆر خۆم ماندوو کردووە کە ئالبوومێک بۆ خزمەتی
کوردایەتی تۆمار بکەم ،کەچی درەنگ بۆم دەرکەوت کە نرخ و قەدری
کوردایەتی لە کوردستان بە یەکجاری نەماوە ،ئەدی کوو؟ حاڵی بوویت
کاک بەشیر؟ مەسرەفی ئەم بەرهەمەش زۆرە ،هەروەها من چەند
دانەیەکی بۆ چەند کەناڵە کوردییەکانم ناردووە ،کەچی کەناڵە کوردییەکان
خۆیان خەشیم دەکەن کە هێشتا بەرهەمەکەم نەگەیشتووە دەستیان” .
بەشیر سەبری بۆتانی 2009-2008 ،ئیسرائیل
mailto:hunername@hotmail.com
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز بەشیر سەبری بۆتانی سەبارەت بە پڕۆفایلی
فریدا باک لە 2010-09-17
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:

✡کورد  -جوولەکە

واڵت:

🇱🇮ئیسرائیل

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1246 :

فوئاد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911281906272725
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1247 :

فوئاد حەمەمین ئاغای حاجی عەواڵی درێژ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125162404489
لەساڵی  1933لەشاری سلێمانی لەدایک بووە ،باپیری پێاوێکی ئاینی و
خواپەرست بووەناوی حاجی عبدواڵی حاجی ئاغا ساڵح بووە
کەبەعەواڵی درێژ بەناوبانگ بووە ،پێاوێکی زۆر بەئاین خیرکەر
بووەهاوتەمەنی حاجی کاک ئەحمەدی شێخ بووە ،وەک
دەگێڕنەوەمنارەی مزگەوتی گەورەئەم دروستی کردوە ،هەروەها خانی
عەجەم لەشاری سلێمانی ئەم بینایەتی ناوەچونکەموڵکی خۆی
بووەبەهۆی ئەوەی ئەم پێاوەزۆر خۆشەویستی حاجی کاک ئەحمەدی
شێخ بوەپێش وەفات کردنی وەسێتی کردوەکەحاجی عەواڵ لەنزیک
گۆڕەکەی بنێژن بۆیەکاتێک کەحاجی عەواڵ درێژ وەفاتی کردوە لە ساڵی
 1322کۆچی لەگۆڕستانی مزگەوتی گەورەنزیک مەرقەدی حاجی کاک
ئەحمەدی شێخ لەدەرەوەی مەرقەدەکە نێژراوە!.
حاجی عبدواڵ چوار کوڕی هەبوە کە ئەمانەن حاجی ئاغا فەتحوڵاڵاللە،
ئیبراهیم ئاغا ،حمەئاغا ،حمەمین ئاغا کەباوکی مامۆستا فوئادە و ئەویش
بەهەمان شێوەچوار کوڕی هەبوە کەئەمانەن
نوری ئاغا ،حمەرەشید ئاغا ،خسرەو ئاغا ،کاک فوئاد!!.
مامۆستا فوئاد خۆێندنی سەرەتایی و ناوەندی لەشاری سلێمانی تەواو
کردوەو لەساڵی  1950دا دواتر چووتەپەیمانگای مامۆستایان لەبەغدا و
ساڵی  1953پەیمانگای تەواو کردوەو گەڕاوەتەوە سلێمانی بووە بە
مامۆستا ،دواتر لەساڵی  1957ژنی هێناوەو خێزانی پێکەوەناوە،
خێزانەکەی خەڵکی شاری سلێمانییە و ناوی خاتوو (نەزیرە عەلی
حەسەن) ەو پێکەوهەبوونەتە خاوەنی هەشت منداڵ بەناوەکانی
(شادان ،بەیان ،شوان ،کاوان ،سامان ،حەمە ،شارا و شەم).
هونەرمەندی نەمر مامۆستا فوئاد تا ساڵی  1969لەقوتابخانەی
سەرەتایی شێخ مەحمودی کوڕان بەمامۆستایی ماوەتەوە و دوایی بووە
بەیاریدەری بەڕێوەبەری قوتابخانەکە!.
ساڵی  1975چوتە چاالکی قوتابخانەکانی سلێمانی ماوەی سێ ساڵ
لەو بەڕیوەبەرایەتیە خزمەتی کردوە ،تا دواتر لەساڵی 1978
چۆتەبەڕیوەبەرێتی رۆشنبیری جەماوەر لەسلێمانی و ماوەی شەش ساڵ
لەو بەڕێوەبەرایەتیە بوە و دواتر خۆی خانەنشین کردوەلەساڵی  1984دا
وەک زۆر لەهونەرمەندان هەر لەمنداڵیەوەخولیای هونەری شانۆ بووەو بۆ
ئەم مەبەستەلەقوتابخانەو لەگەڵ هاوڕیانی گەڕەک بەشداری کاری
هونەری و شانۆیەکان بوەکەئەمەش گرنگی خۆی هەبووەلەپێگەیاندنی
ژمارەیەکی زۆر لەشانۆکاران و دروست بونی خۆشەویستی و نزیک
بونەوەلەشانۆ ،لەساڵی  1969لەگەڵ کۆمەڵێک لەهونەرمەندان و
رۆشنبیران لەوانە
(محەمەد سدیق مەحمود ،محامی ،،نوری وەشتی ،،تەها خەلیل،،
نەوزاد مەجید ،،شێرکۆ بێکەسی شاعیر ،،عەلی جۆاڵ ،،عەلی توانا) وەک
ئەندامی دەستەی بەڕێوەبەر تیپی هونەر و وێژەی کوردیان دامەزراندوە لە
شاری سلێمانی کەتیپێکی گەورەبو وەو شانبەشانی تیپی نواندنی
سلێمانی خزمەتێکی زۆریان بەهونەری شانۆ و مۆسیقاو بوارەکانی تری
هونەرکردوەلەسلێمانی و کوردوستان ،دوای ئەوە ئەم تیپەناوی گۆڕدرا
بەتیپی کۆمەڵی هونەرەجوانەکانی سلێمانی ،ماوەی زیاتر لە 39
ساڵەئەم تیپەبەهەمان تواناوەبەردەوامەلەخزمەتکردنی هەموو بوارەکانی
هونەر و کلتوری کوردی!.
هونەرمەند مامۆستا فوئاد حمەمین ئاغا وەک ئەکتەرێکی سەرکەوتو
بەشداری کردوەلەنواندنی چەندین کاری شانۆیی و درامای تەلەفیزیۆنی
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و فیلمی سینەمایی و تەمثیلی رادیۆیی.
کارە هونەریە شانۆیی و درامی و سینەماییەکانی
(شانۆیەکان)
شێخی تەپلەڕەش نوسین و ئامادەکردنی عەلی توانا دەرهێنانی نەوزاد
مەجید ،،شایی خۆیناوی نوسینی گارسیا لۆرکا دەرهێنانی نەوزاد مەجید
 ،،1971پیسکەی تەڕپیر نوسینی
مۆلێر دەرهێنانی ئەحمەد ساالر  ،،1972تاوانێک لەئاسماندا نوسینی
تەها بابان دەرهێنانی
نەوزاد مەجید بۆ شانۆ و حسین نەسراوی بۆ تەلەفیزیۆن  ،،1972چاوی
ڤیتنام نوسینی ریدسۆن
دەرهێنانی تەها خەلیل ،شانۆیی ئایاری سەرکەوتنە ،،جەنابی موفەتیش
نوسینی گۆگۆل
دەرهێمنانی ئەحمەد ساالر  ،،1971پژمین نوسینی عومەر عەلی ئەمین
دەرهێنانی تەها خەلیل  ،،1973کیچ نوسینی حەمەسدیق مەحمود
دەرهێنانی نەوزاد مەجید  ،1970دیوار نوسینی سارتەر دەرهێنانی تەها
خەلیل  ،،1974پەیکەر نوسینی بۆل برۆاڵ دەرهێنانی تەها خەلیل ،،1974
ئۆپەرێتی دایکی نیشتمان و ئۆپەرێتی بوک و زاوا ،چرا دەرهێنانی کامەران
رەؤف ،،شانۆیی نامەیەک لە خنکاوەوە ،،سارا خان نوسینی ئەلفرێد
فەرەج دەرهێنانی جەمال محەمەد  ،،1973کاوەی ئاسنگەر نووسینی
شێرکۆ بێکەس دەرهێنانی تەها خەلیل  ،،1977دکتۆری تێاڵ نوسینی
مۆلێر دەرهێنانی عەبدولی حەمەجوان  ،،1977کابرا سەیرەکەنوسینی
نازم حیکمەت دەرهێنانی عەبدولی حەمەجوان  ،،1985بلیت و زاوا
نوسینی جەمە سدیق دەرهێنانی حسین نەسراوی  ،،1972مرۆڤ و
زەوی نوسینی تەها بابان دەرهێنانی حکمەت زەنون  ،،1977شار
نوسینی حسین عارف دەرهێنانی کامەران رەؤف  ،،1997بازرگانی
ڤنیسیا نوسینی مۆلێر دەرهێنانی ئەنوەر توفی .1972
(دراما تەلەفیزێۆنیەکان)
ژیان نوسینی جەلیل زەنگنەدەرهێنانی حکمت زەنون  ،،1977گواڵڵە
نووسینی حەمەرەشید هەرەس دەرهێنانی شاماڵی عەبەڕەش.
(فیلمەکان)
نێرگز بوکی کوردوستان  ،،1990خولەپیزە ،نوسین و دەرهێنانی جەلیل
زەنگنە 1998
مامۆستا فوئادی حەمەمین ئاغا جگەلەبواری هونەری و کاری وەزیفی
ساڵی  1965لەمەلەوانگەی سەرچنار راهێنەری مەلەوانیتی بوەو
هەروەها ئەندام و راهێنەری یاری شەترەنج بووەتوانیویەتی خزمەتی
باشی ئەم دوو بوارەش بکات ،هونەرمەند فوئادی حەمین ئاغا مرۆڤێکی
خاوەن هەڵۆێست و کورد پەروەر بووە ،لەتەمەنی الوێتیدا پەیوەندی
هەبوەلەگەڵ حیزبی شیویعی کوردوستاندا و هەڵگری بیروباوەڕی چەپ و
کۆمۆنیزم بوەئەمەش وای کردوەلەساڵی  1963لەکاتی نەکبەی (مەنعی
تەجەولەکەی) شاری سلێمانیدا لەالیەن رژێمی بەعسەوە بگیرێت و
ماوەی نۆ مانگ لەبەندیخانەلەشاری کەرکوک بەند (سجن) بکرێت؟
ئەوەی شایانی باسکردنەلێرەدا خیزانەکەی مامۆستا فوئاد ،خاتوو
نەزیرەتوانیویەتی بەشداری کاری هونەری لەدرامای نامەیەک
لەخنکاوەوەو فیلمی نێرگز بوکی کوردستانەو فیلمی خولەپیزەو لەم
دوایانەش بەشداری لەدرامای (لەگولێک کاڵترو و گەڕانێک بەدوای
سیبەرەکانداو ژیلەمۆ) بکات و بەتایبەتی لەدرامای گەڕانێک بەدوای
سیبەرەکاندا رۆڵێکی بەرچاوی بەرجەستەکرد کەجێگای رەزامەندی
بینەران بو ،بەمەش خاتو نەزیرەسەلماندی کەلەسەر ریبازی مامۆستا
فوئاد بەردەوامەلەخزمەتکردنی هونەری کوردی داو مامۆستافوئاد زیندو
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نەمرەو توانیویەتی لەپاش ئەو هەموو ساڵەی خزمەتی خۆی بۆ رێبازی
هونەری کوردی هاوسەرێکی ئاوا لەپاش خۆی بۆ درێژەپێدانی ئەو
ریگایەی کەلەژیاندا هەڵیبژاردبوو بەفیڕۆ نەدات.؟
هەروەها هونەرمەندی شانۆکار (خاتو شادان) کەکچی گەورەی مامۆستا
فوئادە وەک خانمە ئەکتەرێکی کورد لەمێژەلەچەندان کاری شانۆیی و
فیلم و درامای کوردیدا بەشداری کاریگەرو سەرکەوتوی کردوەو
ئەکتەرێکی بەتوانایە ،بێگومان ئەمەش دەگەڕیتەوەبۆ ئەو تواناو
خۆشەویستیەی کەمامۆستا فوئاد توانیویەتی دروستی بکات لەناو
خێزانەکەی دا بۆ هونەری کوردی ،لەهەمان کاتدا خاتو شادان خێزانی
ئەکتەری بەتوانای کورد شەماڵی عەبەڕەشەکەپێکەوەچ لەکوردوستان و
لەهەندەران ( هوڵەندا) خزمەتی زۆری هونەری کوردی نەتەوەکەیان
کردوەو چەندەها شانۆیی و فیلمی کوردی بەهێزیان نمایش
کردوەبەتایبەتی لەواڵتی هوڵەندا
هەندی لەوانەش فیلمی هۆڵەندی (ئەو کوڕەی ئیتر نادۆێ ،ئۆپەرێتی
هۆڵەندی کۆیستی فەناید ،شانۆیی دووبارەی داستانێک ،فیلمی رۆژانی
زەرد ،فیلمی هەلە و هۆڵەندا ،فیلمی نامۆی)
جگەلەوەی هەردوو کچەکانی شایی و شارۆ و خەاڵتی یەکەمینیان وەر
گرتوە.
لەساڵی  1999هونەرمەند فوئادی حەمەمین ئاغا کوردوستان بەجێ
دێڵی و بەرەو هەندەران کۆچ دەکات و لەهوڵندا جیگیر دەبێت بەاڵم
بەداخەوەدوای ساڵ و نیوێک جەڵتەی مێشک لی ئەدات و لەئەنجامدا
توانای قسەکردنی نامێنێ تا لەڕۆژی  7مانگی ئازاری ساڵی 2004
لەنەخۆشخانەدەکەوێت و پاش سیانزەڕۆژ لەکات ژمێر سێ و نیوی
بەکاتی هۆڵەندا لەبەرواری نوزدەی ئازاری ساڵی  2004ئەو
هونەرمەندەمەزنەماڵئاوایی یەکجاری لێکردین و کەسەرێکی
گەورەی لەدڵی نەتەوەکەی بەگشتی و هونەرمەندان و بینەران
بەتایبەتی بەجێ هێشت ،لەڕۆژی  25مانگی ئازای هەمان ساڵیشدا
تەرمەکەی هێنرایەوەسلێمانی لەگردی سەیوان نێژرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1248 :

فوئاد شامار
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126102340506
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لەساڵی 1967لەکەرکووک لەگەڕەگی ئیسکان لەدایکبووە و وەک
خێزانێکی هونەردۆست لەمێردمنداڵیەوە سەرقاڵی هونەر و ژەنینی
ئامێری گیتارەبووە ،ئامادەی پیشەزازی لەکەرکوک خوێندوەو ،لەساڵی
1987دا لەئامێزی تیپی مۆسیقای شااڵو لەگەڵ هونەرمەندان دلێر عەلی
باخەوان ،سیروان عومەر و ئیدریس رەحیم خۆی دەبینێتەوە و هەر لەو
ساڵەدا بەر هەمێک تۆماردەکەن بەناوی تیپی مۆسیقای شااڵو وەهەشت
بەرهەم باڵودەکەنەوە کە سێ بەرهەمی فواد شامار چڕیویەتی ،پاشان
تاراوگە دەبێتە میوانی فوئاد و لەهۆڵەندا دەگیرسێتەوەو هەرلە هۆڵەندا
بەتیپی مۆسیقای هۆڵەندی ئاشنا دەبێت و خۆی لەتیپێکی مۆسیقی
هۆڵەندی دا دەۆزێتەوە و پێکەوەکاردەکەن ،فواد شامار  2001هۆڵەندا
بەجێدێڵێت و روو لەسوێد دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1249 :

فوئاد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008180950574731
هونەرمەندی پەیکەرتاشی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1250 :

فوئاد محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150226002154119459
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1251 :

فواد عەبدوڵاڵ هەڵەبجەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812074238125137
ساڵی 1984لە هەڵبجە لەدایک بووە دەرچوی بەشی پەیکەرسازی
پەیمانگەی هونەرجوانەکانی شاری سلێمانیە  .2009-2008ئەندامی
کارای سەندیکای هونەرمەندانی کوردستانە.زیاتر لە  20پێشانگای
هاوبەش بەشداری کردوە لەهەرسێ پارێزگاکە .چەند کارێکی گەوری بە
ئەنجام گەیاندوە لە سلێمانی و هەولێر
ئێستا مامۆستای وانەی هونەرە لە شاری هەڵەبجە
سەرچاوە :کوردستام ئارت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1252 :

فێنک فاروق
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070509484971702
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1253 :

فەتانە وەلیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910200100362095
ساڵی  1953لە بنەماڵەیێکی هونەرمەندی شاری سنەی رۆژهەاڵتی
کوردستان لە دایک بوو و هەر لە منداڵیەوە رووی کردە هونەری مۆسیقا و
ئاواز .بەداخەوە ژیانی هونەری ئەو هونەرمەندە بە هۆی باری نالەباری
ژیان و نەخۆشی دەروونیەوە زۆر زوو کۆتایی پێ هات .بەاڵم لەو تەمەنە
کورتەشدا توانی رۆڵێکی مێژوویی لە هونەری مۆسیقای کوردیدا ببینێ.
ناوبراو یەکێک لە یەکەمین گۆرانیبێژانی ژنی رۆژهەاڵتی کوردستان بوو کە
دواتر بوە ئیلهام بەخشی فرەیێک لە هونەرمەندانی ژن و تەنانەت پیاوی
تر لە کوردستان.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(فەتانە وەلیدی) لە0:19:16 2010-12-9 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1254 :

فەتحی کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915443122078
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1255 :

فەخری خورۆش
http://www.kurdipedia.org/?q=200903121124021638
فەخری ئەسودی کە ناسراوە بە (فەخری خورۆش) لەساڵی 1929
لەشاری کرماشان لەدایکبووە و ،بڕوانامەی بەکالۆریۆسی هەیەو خاوەن
کاری زۆرە لەسینەماو شانۆ دا .ناوبراو لەسەردەمی شاهەنشاهی ئێران
بەشداری چەندین فیلمی سینەمایی کردووەو ،یەکێک لە ئەکتەرە
دیارەکانی سەردەمەکەی بوو .ئەو یەکەم ئەکتەری ژن بوو رۆڵی
سەرەکی فیلمەکانی بەباشی گێڕاوە و بەشداری زۆرترین فیلمی
سینەمایی کردووە لەسەردەمی شای ئێراندا .خورۆش تائێستا بەشداری
لە  38فیلمی سینەمایی کردووە کە  12فیلمی لەسەردەمی شاو 26
فیلمیشی لەسەردەمی کۆماری ئیسالمیدا بەرهەمهاتوون .فەخری
خورۆش ،ئێستا خەریکی رۆل گێڕانە لەچەند فیلمێکی سینەمایی کە
لەنێوڕاستی ساڵی  2009باڵودەکرێنەوە.
بە نێوبانگترین ئەو فیلمانەی فەخری بەشداری تێدا کردوون ،بریتین لە
(تاراج – ( ،)1984دادا( ،)1982 -سوتەدالن )1977 -و (بهلول – ). 1957
هەندێ لە سینەماکارانی ،سەردەمی کۆماری ئیسالمی پێیانوایە بەهۆی
ئەوەی لەسەردەمی شادا ،فەخری خورۆش لەچەند فیلمێکدا رۆڵێکی
ورووژێنەری گێڕاوە ،نەدەبوایە کۆماری ئیسالمی رێگەی پێبدات بەشداری
فیلمە سینەماییەکان بکات ،بەاڵم ئەو لەالیەن وەزارەتی ئیرشاد و
فەرهەنگی ئیسالمی ئێران رێگەی پێدراوەو تائێستاش بەردەوامە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1256 :

فەرامەرز سدیقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111720530110768
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کوڕی سەروان سدیقی ساڵی 1328ی هەتاوی لە شاری سەقز لەدایک
بوە و خوێندنی هەتا وەرگرتنی دیپلۆم لە شارەکانی سەقز و تاران دریژە
داوە و دواتر لە زانکۆی هونەرە جوانەکانی تاران وەک خوێندکاری شانۆ
وەرگیراوە و فەوقەلیسانسی شانۆ و سینەمای لەو زانکۆ وەرگرتوە و
هەنووکەش نیشتەجێی شاری تارانە.
فەرامەرز سدیقی دەسپێکی کاری هونەری دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی
1347ی هەتاوی کە بە دەورگێڕان لە شانۆی "رۆستەم و زۆراو" پێی نایە
نێو گۆڕەپانی بەرباڵوی هونەر و دواتر لە ساڵی 1351ی هەتاویدا بە
دەورگێڕان لە فیلمی "چشمە" کە دەرهێنەرەکەی "ئاربی ئوناسیان" بوو
جیهانی پڕ دەنگ و رەنگی سینەماشی ناسی و تا هەنووکە بەردەوام لە
سینەما و شانۆ و تلوزیۆندا دەور و رۆڵی بەرچاوی بینیوە.
بەشێک لەو فیلمانەی کە هەتا ئێستا فەرامەرز سدیقی ئەکتەری توانای
سەقزی دەوری تێدا بینیوە بریتین له :قدمگاه ،مارال ،هزاران زن مثل من،
عشق کافی نیست ،اسکادران عشق ،پاییز بلند ،دادستان ،دلشدگان،
آخرین پرواز ،دندان مار ،زمان از دست رفته ،روزنه ،سایەهای غم ،تیغ و
ابریشم ،گفت هرسە نفرشان ،امشب اشکی میریزد ،برهنە تا ظهر با
سرعت ،زن باکره ،چشمە و ....هتد.
ناوبراو لە بەشی دەرهێنەریشدا دەوری بەرچاوی گێڕاوە کە دەکرێت ئاماژە
بە فیلمی "طعمە" بکەین کە نووسەر و دەرهێنەری فیلمەکە کاک
فەرامەرزی سدیقییە و کۆمەڵێک لە ئەکتەرە بەناوبانگەکانی واڵتی ئێران
تێیدا رۆڵیان بینیوە .فەرمەرز سدیقی وەک "یاریدەدەری دەرهێنەر"یش تا
ئێستا دەوری بەرچاوی بینیوە و لە ساڵی 1351ی هەتاویدا لە دوو
فیلمی" :رضا هفت خط" و "ساعت فاجعه" ،وەک یاریدەدەری دەرهێنەر
رۆڵی بینیوه .ئەم هونەرمەندە بەناوبانگەی شاری سەقز و سینەما و
تلویزێونی واڵتی ئێران ،بە خۆشییەوە ئێستایش هەر لە بواری
بەرهەمهێنانی فیلم و سریاڵ و زنجیرەی تلویزیۆنی ،هەڵسووڕ و چاالکە و
بەردەوام بەرهەمەکانی لە کەناڵەکانی تلویزیۆنی ئێراندا باڵو ئەبێتەوە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1257 :

فەرزاد ئەدیبی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261654341433
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ساڵی  1967لە شاری سونقور لە کرماشان هاتۆتە دنیا .ساڵی  1990لە
لقی گرافیک لە کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی تاران وەرگیرا .تا ئێستا
لە چەندین پێشانگای تایبەت و هەروەها  40پێشانگای هاوبەشدا بە
شێوەیەکی چاالک بەشداری کردووە.
ئەم گرافیستە کرماشانییە لە رۆژنامەکانی هەمشەهری ،ئێران ،گۆڤاری
"کتاب ماە" واتە "کتێبی مانگ" و لە چەندین رۆژنامە و گۆڤاری دیکە بابەت
و وتاری باڵوکردۆتەوە و وەکوو بەڕێوەبەر و بەرپرسی هونەریی ،دیزاینەری
گرافیک و وێنەساز لە زۆربەی گۆڤارە جۆراوجۆرەکانی ئێران کاری کردووە،
لەوانە" :شیعر"" ،ادبیات داستانی" واتە "ئەدەبیاتی چیرۆکی"،
"سەحنە" ،مەقام"" ،شەهریار"" ،زەمانە"" ،فیدای حەق"" ،پەیکی
خاوەر"" ،سرووش" و هەروەها رۆژنامەکانی "زەن"" ،فەردا" و چەندین
رۆژنامە و گۆڤاری دیکە.
تا ئێستا لە زۆربەی فیستیڤاڵە هونەرییەکانی گرافیک و وێنەسازی ئێران و
هەروەها لە چەندین خولی فیستیڤاڵی چاپەمەنییەکانی ئێران بەشداری
کردووە و خەاڵتی سەرەکیی و پڕبایەخی بەدەستهێناوە ،کە هەندێکیان
بریتین لە:
1پلەی یەکەمی دیزاینی پوستەر" ،لە "یەکەمین خولی ئۆڵەمپیای
فەرهەنگی ،وەرزشی قوتابیانی سەرانسەری واڵتی ئێران" ،ساڵی
.1993
2پلەی دووەمی "یەکەمین پێشانگای قوتابیانی گرافیکی زانکۆی تاران"،
ساڵی .1993
3پلەی سێهەمی "دیزاینی پوستەر بۆ رۆژی ئافرەت" ،لە کۆلێژی هونەرە
جوانەکانی زانکۆی تاران ،ساڵی .1993
4پلەی یەکەمی "دیزاینی پوستەر" بۆ شەشەمین خولی پێشانگای
نێونەتەوەیی کتێبی تاران" لە ساڵی .1993
5پلەی یەکەمی دیزاین و رازاندنەوەی الپەڕە ،لە سێیەمین خولی
فیستیڤاڵی چاپەمەنییەکانی ئێران ،ساڵی  ،1996کە لەوحەی سوپاس و
پێزانینی پێبەخشرا.
6پلەی دووەمی دیزاین و رازاندنەوەی الپەڕە ،لە پێنجەمین خولی
فیستیڤاڵی چاپەمەنییەکانی ئێران ،ساڵی  ،1999کە لەوحەی سوپاس و
پێزانینی پێبەخشرا.
7پلەی سێهەمی "دیزاینی پوستەر" ،لە "یەکەمین پێشانگای گرافیک لە
خزمەت خەبات لە دژی مادە سڕکەرەکان" ،ساڵی .1999
8پلەی یەکەمی دیزاین و رازاندنەوەی الپەڕەی یەکەمی گۆڤار ،لە
شەشەمین خولی فیستیڤاڵی چاپەمەنییەکانی ئێران ،ساڵی  ،2000کە
پێنووسی بلووری پێبەخشرا.
9پلەی یەکەمی وێنەسازی ،لە حەوتەمین خولی فیستیڤاڵی
چاپەمەنییەکانی ئێران ،ساڵی  ،2001کە پێنووسی بلووری پێبەخشرا.
10پلەی یەکەمی دیزاین و رازاندنەوەی الپەڕە ،لە حەوتەمین خولی
فیستیڤاڵی چاپەمەنییەکانی ئێران ،ساڵی  ،2001کە پێنووسی بلووری
پێبەخشرا.
11پلەی دووەمی دیزاین و رازاندنەوەی الپەڕەی یەکەمی گۆڤار ،لە
حەوتەمین خولی فیستیڤاڵی چاپەمەنییەکانی ئێران ،ساڵی  ،2001کە
پێنووسی بلووری پێبەخشرا.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1258 :

فەرزاد عەندەلیبی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002101728223447
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1259 :

فەرزین پشدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=201010061018569816
دەرچووی بەشی دروستکردنی فیلمە لەزانکۆکانی ئێران و خاوەنی چەندین کورتە فیلم و فیلمی
چیرۆکییە ،کە دیارترینیان کورتە فیلمی (بۆمبەر)ە کە توانیوێتی ( )8خەالت لەفێستیڤاڵە
نێودەوڵەتییەکان بەدەستبهێنێت ،ساڵی 2009ش وەک یاریدەدەری دەرهێنەر لەگەڵ ستافێکی
ئیتاڵی کاری لەفیلمی (رۆڵەکانی کەرکوک)دا کردووە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1260 :
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فەرزین حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150107000917118689
فەرزین حەسەن ساڵی  1973لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە شاری
(سەقز) لەدایک بووە.
خاوەنی بڕوانامەی دیبلۆمی ئەدەبیاتی فارسی -بەکالۆریۆس لە بەشی
راگەیاندن لە زانکۆی سلێمانی.
له بواری فۆتۆگرافی و رۆژنامەوانیدا کار دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1261 :

فەرزین سابوونی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032610073721816
خەڵکی شاری سنەیە و تاکوو ئێستا لە زیاتر لە  60شانۆگەری بە هێز،
وەکوو ئەکتەرێکی سەرکەوتوو رۆڵی بینەوە و ساڵی  2004لە 22مین
خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی "فەجر" بە دەورگێڕان لە
شانۆگەری "سێ ماڵی چکۆلە" وەکوو ئەکتەری دووەمی ئەم فیستیڤاڵە
هەڵبژێردرا.
سابوونی لە فیلمی سینەمایی "نیوە مانگ" لە دەرهێنانی سینەماکاری
ناوداری کوردستان "بەهمەن قوبادی" وەکوو ئەکتەری سەرەکی رۆڵی
بینیوە و یەکێکە لە ئەکتەر پڕکارەکانی شانۆی واڵتی ئێران کە هەموو
ساڵێک رێژەی ئەو شانۆگەریانەی کە ئەو تیایدا بەشداری دەکات،
ژمارەیان لە تەواوی ئەکتەرەکانی شانۆی ئێران زیاترە.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1262 :

فەرشید نورانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007031533264533
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1263 :

فەرهاد ئەرشەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150514101745121111
فەرهاد ئەرشەدی ساڵی  1968لەشاری مەریوان لەدایکبووە.
لەساڵی  1987لەکۆمەڵەی سینەمای گەنجانی شاری سنە دەستی بە
کاری وێنەگرتن کردووە.
ئەم وێنەگرە لەماوەی رەوتی چاالکییەکانیدا ،بەشداریی لە چەندین
پیشانگا لەشارەکانی سەقز ،بانە ،سنە ،بیجار و کرماشان کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1264 :
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فەرهاد پیرباڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126143337531
فەرهاد پیرباڵ ،نووسەر ،لێکۆڵەر و مامۆستای زانکۆی کوردە و خەڵکی
باشووری کوردستانە .ئەو لە ساڵی  1961لە هەولێر لە دایکبووە و لە 84
لە زانکۆی سلێمانی خوێندنی تەواو کردووە .ئەو لە ساڵی  1984چووەتە
ریزی یەکێتی نووسەرانی شاخەوە ،هەر لە ناو یەکێتی نووسەرانی
شاخیش یەکەمین کتێبی چاپ کردووە کە شانۆنامەیەکە بە بەناونیشانی
ماڵئاوایی واڵتەکەم .ئەو لە پێناو ئەوەی خزمەتی سەربازیی رژێم نەکات
چووەتە ئێران ،هەشت مانگ لە ئێران ماوەتەوە .دوایی چووەتە ئەڵمانیا
ئینجا دانیمارک و دوو ساڵ لەوێ ماوەتەوە بە زەمالەی حکومەتی
فەڕەنسی کە لەالیەن ئەنیستیتوی کوردی پاریسەوە دابەش دەکرا،
چووەتە فەڕەنسا بۆ ماوەی هەشت نۆ ساڵێک لە فەڕەنسا ماوەتەوە.
پیرباڵ مانگی ئۆکتۆبەری ساڵی  1994گەڕاوەتەوە کوردستان .هەفتەیەک
دوای تەواوکردنی دوکتۆراکەی لە زانکۆی سۆربۆن ،لە بواری مێژووی
ئەدەبی نوێی کوردیدا لە ساڵی  1994لە زانکۆی سەاڵحەدین دامەزراوە.
پیرباڵ کاتێک کە لە دانیمارک و ئەڵمانیا بووە وەکو سەرپەرشتیاری بەشی
ئەدەبی و وەکو پەیامنێر و ئەندامی دەستەی نووسەران لە زۆر لە
گۆڤارەکانی وەک خەرمانە و نودەم لە ستۆکۆڵم ،یەکگرتن و دەروازە لە
دانیمارک ،هیوا لە پاریس وە هەروەها گەلێک گۆڤاری دیکەش وەکو
دەستەی نووسەرانی گۆڤارەکان کاری کردووە ،لە  1994کە هاتووەتەوە
کوردستان لە رۆژنامەی کوردستانی نوێ بەرپرسی الپەڕە بووە ،لە
گۆڤاری وەرگێڕان سەرنووسەر بووە کە لە وەزارەتی رۆشنبیری دەردەچوو.
ئەو هەروەها لە زۆر گۆڤار و باڵوکراوەی دیکە دا وەکوو نووسەر یان
سەرنووسەر بەشدار بووە.
فەرهاد پیرباڵ هەتا وەرزی یەکەمی  2009چلوسێ کتێبی نووسیوە و باڵو
کردووەتەوە .تازەترین کتێبی فەرهاد پیرباڵ بریتییە لە حەکایەتەکانی
باوکم کە رۆمانێکی  450الپەڕەییە.
نێوبراو هاوسەری هۆزانەوان تەرزە جافە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز فەرهاد پیرباڵ سەبارە بە کارنامەی خۆی لە
2010-09-09
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1265 :

فەرهاد شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061913385470167
جەمال شەریف لە دایکبووی ساڵی .1946
دەرچووی کۆلیژی هونەری بەغداد بەشی دەرهێنان ساڵی .1971
یەکەم بەرێوەبەری پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێر بووە ساڵی
 ،1992بۆ ماوەی  7ساڵ ،دواتر سەرپەرشتیاری پسبۆری هونەری بووە
ئیستا خانەنشینە جگە لە مانەش جێگری سەرۆکی کۆمەڵەی هونەر و
ویژەی کوردی-مەلبەندی گشتی هەولێر و جێگری سەرۆکی سەندیکای
هونەرمەندانی کوردستان لقی هەولێر و سەرۆکی کۆمەلەی
هونەرمەندانی کوردستان لقی هەولێر بووە.
لە  40کاری هونەری دا بەژداری کردووە لە سەرجەم شارەکانی
کوردستاندا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1266 :

فەرهاد قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120514481212355
لەساڵی  1970لەشارە جوانەکەی مەریوان لەرۆژهەاڵتی کوردستان
لەدایکبووە ،دەرچووی ئامادەیی پیشەسازی بەشی کارەبایە ،لەگەاڵ
رووخانی شای ئێرانو هاتنەسەر دەسەاڵتی کۆماری ئیسالمی ئێران،
وەک خێزانێکی شۆڕشگێڕ لەساڵی 1979دا دێنە باشووری کوردستانو
لەشاری سلێمانی جێگیردەبن.
دوای شەهیدبوونی ئامۆزایەکی لەساڵی  1986لەڕیزی کۆمەڵە ،وەک
هەستێکی شۆڕشگێڕانە دەبێتە پێشمەرگەو بەهۆی بچوکی تەمەنییەوە،
لەناو شاری سلێمانی لەبارەگای کۆمەڵە دەمێنێتەوەو درێژەش بەخوێندن
دەدات.
لەساڵی  1989بەدنیای هونەرو نووسین ئاشنا دەبێت و لەچەندین
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شانۆگەریدا وەک نوواندن بەشداردەبێت و چەند نووسینێکی شانۆیی
دەنووسێت و لەچەند بۆنەیەکدا نمایشدەکرێت.
لەکۆتاییەکانی ساڵی 1990دا پەیوەندی بەشانە چەکدارەکانی
(ی.ن.ک)ەوە دەکات و لەڕاپەڕینەکەی ئاداری باشووری کوردستان
بەشداردەبێت و لەگرتنی ئەمنە سوورەکەشدا لەگەاڵ هەڤاڵەکانیدا
بەشداریدەکات.
لەساڵی 1992دا وەک خولیاو حەزێک تێکەاڵ بەکاری میدیا بووەو هەر لەو
ساڵەدا لەگەاڵ چەند هاوکارێکیدا رادیۆی کوردایەتییان دامەزراندووە،
لەساڵی  1995چووەتە رادیۆی یەکگرتووی ئیسالمی کوردستان
لەسلێمانیو لەگەاڵ دامەزراندنی تەلەفزیۆنی هەمان حزبی ئیسالمیدا
لەساڵی  ،1996وەک پەیامنێرو ئامادەکارو پێشکەشکاری چەندین
بەرنامەی راستەوخۆ کاریکردووە .بەدەر لەکاری راگەیاندن لەو کەناڵە
ئیسالمییە ،فەرهاد قادر دەبێتە لێپرسراوی راگەیاندنی کۆمەڵەی
تاالسیمیای کوردستان.
لەساڵی  2000واز لەکاری راگەیاندن دێنێت و رێکخراوێکی مرۆیی تایبەت
دروستدەکات بەناوی (کۆمەڵەی خوێنبەخشانی کوردستان) کە
ئەندامەکانی بەبێ هیچ بەرامبەرێک خۆبەخشانە خوێن دەبەخشن،
لەگەاڵ ئەوەشدا تێکەاڵ بەدنیای رۆژنامەگەری دەبێت ،لەساڵی 2003دا
دەچێتە کۆمپانیایەکی بەریتانی بەناوی (بی پالن) کە تایبەت بووە بەبواری
(نێتۆرکین)و کاری (ڤیدیۆ کۆنفرانسین) ،دوای کەمتر لەساڵێک دەبێتە
بەرپرسی بەشی راگەیاندنی ئەو کۆمپانیایەو لەساڵی 2004دا دەبێتە
بەڕێوەبەری ئۆفیسی سلێمانی کۆمپانیاکە ،لەساڵی  2008دەبێتە
لێپرسراوی راگەیاندنی کۆمپانیای ئاڵتون و لەهەمان ساڵیشدا لەئاژانسی
هەواڵی ناوخۆ دادەمەزرێت ،وەک هەواڵسازو تائێستاش لەو ئاژانسە
بەردەوامە لەسەر کارکردنو لەئێستاشدا لێپرسراوی بەشی هەواڵە،
لەگەاڵ ئەم کارەشیدا وتەبێژی فەرمی کۆمەڵەی تاالسیمیای سلێمانییەو
جێگیری سەرۆکی ئەنجومەنی بااڵی کۆمەڵەی تاالسیمیای کوردستانە.
فەرهاد قادر ئێستا لەرۆژنامەکانی (ئاسۆ ،دەستوور)و چەند رۆژنامەیەکی
تردا بابەتەکانی باڵودەکاتەوەو سەرنووسەری باڵوکراوەی (تاالسیمیا)یە.
فەرهاد قادر ،خۆشەویستی بۆ دروستبوونی دەوڵەتی سەربەخۆی
کوردی هەیەو وەک رۆژنامەنووسێکی سەربەخۆو ئازاد کاردەکات و رێز
لەهەموو فکرو ئایدۆلۆژیایەکیش دەگرێت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سارا جاف) سەبارەت
بە (ژیانی رۆژنامەنووس فەرهاد قادر) لە11:26:17 2010-12-5 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1267 :

فەرهاد کرماشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121512573663318
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1268 :

فەرهەنگ غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012812092533072
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1269 :

فەرهەنگی عاتیفی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041822204378788
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1270 :

فەرید ئەتڕەش
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102315083710209
گۆرانیبێژ و موزیکژەنێکی بەناوبانگی میسرە ،بەڕەگەز کوردی رۆژئاوایە.
برای ئەسمەهانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1271 :

فەرید زامدار
http://www.kurdipedia.org/?q=200901200916271035
ساڵی  1952لەشاری هەولێر لەدایکبووە ،یەکێکە لەرۆژنامەنووسە
ناسراوەکانی کوردستان و لەماوەی سااڵنی  2004بۆ  2006سەرۆکی
ئۆفیسی سلێمانی یەکێتی رۆژنامەنوسانی کوردستان بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1272 :

فەریقە کوێر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125160216482
لەدایک و بابێکی هەژار ،لە 21.05.1922لەگوندی تافانی ناوچەی قەراخ
هاتۆتەدنیاوە.
ساڵی  1967لەالیەن دەسەاڵتدارانی (دەوڵەتی کۆلۆنیالی ئێراق) وە
بەبیانوی ئەوەی کەبەئامێری بێتەل هاوکاری شۆڕش دەکات ،دەگیرێت و
ماڵەکەی دەپشکنن و حەوشەی ماڵەکەی هەڵدەکەنن ،بۆ بێتەلەکە
دەگەڕێن ،پاشان رەوانەی (هەیئەی کەرکوک)ی دەکەن و بۆ ماوی
(شەش) مانگ دەنگوباسی نامێنی و بێسەر و شوێن دەکرێت .پاش ئەوە
بەردەرێت و چەند جارێکی تریش لەسەر کوردایەتی دەگیرێت .لەم
سااڵنەی دووایشدا دەستەاڵتدارانی دەوڵەتی ئێراقی داگیرکار
کاسیەتەکانی لەتۆمارگەو بازاڕدا یاساخ دەکەن و ناهێڵن بفرۆشرێن.
فەریق مرۆڤێکی کارکەر و لەشسوک بووە ،ساڵی  1954بۆ بژێوی ژیانی
خیزانەکەی ،لە (پردی عەالفان) لەدەرەوەی سلێمانی ،چایخانەیەک
دەکاتەوە و کاری چایچێتی دەکات .لەسااڵنی هەفتاکاندا ،ماستاو
دەفرۆشت ،یان بەخۆی و جەزۆ قاوەکەیەوە لە ناوبازاڕ قاوەی دەفرۆشت.
لە 18.06.1987دڵە گەورەکەی هونەرمەند بەمەرگێکی کوتوپڕ لەلێدان
کەوت .لەگردی سەیوان بەخاک سپێردرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

👫کەسایەتی

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1273 :

فەرەح ریاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102512025410235
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شێوەکار
سەرچاوە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1274 :

فەرەیدون دارتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=200910292119472136
فەرەیدوون سەعید جەعفەر دارتاش لە ساڵی  1943لە گەرەکی
سەرگۆی شاری سلێمانی لە دایک بووە ،ژیانی ئەم هونەرمەندە
بەشێکی زۆری لە گەڕەکەکانی چوارباخ و سەرشەقام و کانیسکان بووە،
خویندنی سەرەتایی لە قوتابخانەی ئەیوبیە تەواو دەکات و دواتر قۆتاغی
ناوەندی لە ئامادەیی سلێمانیدەخوێنێ ،ئەو دەڵێت باوکم هەستی
نەتەوایەتی زۆر بە هێز بووە پەیوەندی بە هێزی لەگەڵ الینە سیاسیەکاندا
هەبووە هەر بۆیە فێری سرودی نیشتمانی دەکردین ،وە برای شەهید
ئەنوەر دارتاشە کە لە ساڵی 1963لە گەڵ سێ مامۆستای تردا شەهید
دەبێت ،ئەو دەڵێت ئەنۆەر دارتاشی برام بیرێکی چەپ و مارکسی
هەبووە ،دوای تەواو کردنی قۆناغی ناوەندی لە ساڵی  1959دەچێتە
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی بەغداد بەشی مۆسیقا کە ئەو سەردەمە
خویندنی پەیمانگا سێ ساڵ بووە ،لە ساڵی  1962پەیمانگا تەواو دەکات
لە ساڵی  1962لە دیانە دەبێت بە مامۆستا دەستێکی باشی دەبێت لە
زیندوو کردنەوەی سرودە کوردییەکان ،لە ساڵی  1963تاساڵی  1966لە
دیانە دەبێت دواتر دەگوازرێتەوە بۆ شەقاڵوە لە ساڵی  1967دەگەڕێتەوە
سلێمانی لە گەڵ برادەرانی ئەوسەردەمەی ئەنوەر قەرەداغی وخالید
سەرکار و ولیەم یۆحەنا تیپی مۆسیقای سلێمانی دادەمەزرێنن ،دواتر لە
چاالکی قوتابخانەکانی سلێمانیدا ئامادەکار و دەرهێنەری شەش ئۆپەرێت
دەبێت کە لە میهرەجانی سەرتاسەری عیراقدا خەاڵتی یەکەمی
بەدەست هێناوە ،لە ساڵی  1975تا 1996بەرپرسی تیپی مۆسیقای
سلێمانی دەبێت وە چەندین مۆزیک زان لە سەر دەستی فەریدون
دارتاش پەروەردە بوون لەوانە زانای محمود هەژار ،ڕزگار خۆشناو،هێرش
عومەر ڕەزا ،عادل محمد کریم لەبەر هەستی کوردایەتی هونەرمەند لە
ساڵی هەشتاکاندا حکومەتی بەعس لە وەزیفەکەی دووری دەخاتەوە.
سەرچاوە :ئازاد بایز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1275 :

فەرەیدون هەولێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010409524221907
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1276 :

فەلەک خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042156159788
ژ دایک بوویا  1972ێ گوندێ تەعلک ،سوریا.
دەرچوویا پەیمانگەها النسویة ل حەسەکە.
ل ساال  1998ێ بەشداری د پێشانگەها هونەری یا ساالنە یا
هونەرمەندێن حەسەکە دا کریە.
ل  1998ێ ێ بەشداری د کومبوونا هونەرمەندێن حەلەبێ دا کریە.
ل  1999ێ بەشداری کریە د گەل هونەرمەند زبێر یوسف ،ل ناڤەندا
کەلتوریا حەسەکە.
1999بەشداری دگەل هەڤکارێن خو کریە ،ل ناڤەندا کەلتوری.
ل ئەلمانیا دژیت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (فەلەک خەلیل) لە0:29:27 2010-12-31 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژئاوای کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1277 :

فەهیمە کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200906041059291790
لە دایکبووی شاری بانەی رۆژهەاڵتی کوردستانە ،بەکالۆریۆسی لە دیزان
هەیە و تا ئێستا چەندین خەاڵتی ناوخۆیی ئێرانی وەرگرتووە و بەشداری
لە چەندین پێشانگای نێودەوڵەتی کردوە و زیاتر لە  20بەرهەمی
پۆستەری لە کتێبکانی سااڵنەی گرافیکی ئێران و گرافیکی خوێندکارانی
ئێران چاپکراوە.
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1278 :

فەڕشید گەوێڵی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902211142201369
ساڵی  1975لە شاری سنە لە دایکبووە .بڕوانامە پەیمانگای هونەری
شێوەکاری وەرگرتوە ،ئێستا کارناسی کاروباری فەرهەنگی رێکخراوەی
"اموزش و پرورش" واتە پەروەردەی شاری سنە و مامۆستای کارگەی
فێرکاری شانۆی سنەیە .وەکوو ئەکتەر لە چەندین شانۆگەری رۆڵی
بینیوە ،لەوانە" :دختر افتاب" واتە "کچی هەتاو"" ،دادگاە حیوانات" واتە
"دادگای ئاژەاڵن"" ،ای بچەها کمک" واتە "ئەی منداڵەکان یارمەتی"،
"پرومتە در زنجیر" واتە "پرۆمتە لە زنجیردا"" ،تەوتەئە" و "خیال خیس
اتلسی" واتە "خەیاڵی خووساوی ئەتڵەسی".
گەوێڵی ساڵی  1988شانۆنامەکانی؛ "هلیا"" ،زیر یک سقف" واتە "لە ژێر
سەربانێکدا"" ،همزاد"" ،معشوق"" ،شاید یک روز پاییزی" واتە "شایەد
رۆژێکی پاییزی"" ،مریم هنوز باکرە است" واتە "مریەم هێشتا هەر کچە"
و ...نووسیوە و هەروەها دەرهێنەری بۆ چەندین شانۆگەری ئەنجامداوە،
لەوانە" :ساعت پنج شد بابا" واتە "کاتژمێر بووە  5باوە"" ،سحوری"" ،بە
من میگن مک کنا" واتە "بەم من دەڵێن مەک کنا"" ،جنگ کور" واتە
"شەڕی کۆر"" ،سرانجام یزد گرد" واتە "سەرئەنجامی یەزدگرد" و....
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شانۆکاری کورد هەروەها خەاڵتی یەکەمی دەرهێنەری و نووسینی
شانۆنامەی لە فیستیڤاڵی شانۆی پارێزگای کوردستان و هەروەها
فیستیڤاڵی خوێندکارانی ناوەندی پەروەردەی مامۆستایی کوردستان
بەدەستهێناوە.
جێی وەبیرهێنانەوەیە فەرەشید گەوێڵی بە شانۆگەری "دیدار" لە بەشی
سەرەکی 25مین خولی فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی "فەجر" لە
ساڵی  2006بەشداری کرد کە لە دوو سانسی جیاوازدا لە تەالری
"سایە"ی کۆمەڵگەی شانۆی شاری تاران نمایش کرا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1279 :

فەیسەل عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121317005263258
لەساڵی ( )1956لەهەولێر لەدایکبووە ،ئەندامی کۆمەڵەی شێوەکاری
عیراقەو ئەندامی سەندیکای هونەرمەندانی کوردستانە ،ماوەی
()10ساڵە مامۆستای پەیمانگەی هونەری جوانەکانی هەولێر بووە،
لەساڵی ( )2009کتێبێکی بەناوی شێوەکارانی هەولێر بالوکردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1280 :
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فەیسەڵ عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150810123003125109
خاوەنی کردنە وەی چەند پێشانگایەکه و بە شداریشی کردووە لە
پێشانگا هاوبە شە کان .ماوەیەکیش مامۆستای بە شی شێوەکاری بوە
لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێر ئێستاش بەردەوامی هەیە لە
بواری شێوەکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1281 :

فەیسەڵ ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101131523868
بەڕێوەبەری تیپی نارین بۆ هونەر و فۆلکلۆری کوردی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1282 :

فەیسەڵ شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022180432892
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1283 :

فەیسەڵ محەمەد ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012009140375009
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1284 :

قادر ئاکیۆڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825133141125509
لەساڵی  1984لە شاری ماردین لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ماردین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1285 :

قادر ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011071715515560451
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ساڵی  1967لە شاری هەولێر لە دایک بووە ،ساڵی  1985یەکەم
بەرهەمی خۆیی لە گەڵ تیپی موسیقای ژاڵەی رۆژئاوایی تۆمار
کردووەکە لەو بەرهە مەدا خاوەنی چوار گۆارنییە ،هەروەها لە ساڵی
 1988دوەم دەهەمی خۆیی لە گەڵ هەمان تیپ باڵوکردەوە ،ساڵی
 1989بەرهەمێکیتر پاشان ساڵی  1992بە بۆنەی دامەزراندنی یەکەم
پەرلەمانی کوردی لە باشورری کوردستان لە گەڵ هەمان تیپ
بەرهەمێکیتریان پێشکەش کرد ،ساڵی  1993خێزانی پێک هێناو هەر مان
ساڵیش لە بەر باروودۆخی شەری براکوژی ئەوسایی کوردستان رووی لە
واڵتی سوێد کرد ،ساڵی  1996ئەلبومێکی بەناوی ئازیزان باڵوکردەوە،هەر
لە واڵتی سوێد ئەلبومی (ئازیزان) (سەفەری عشق) (الوەالوە) (ببورە)
(نۆستەڵجی) (کەرکوک) (شایی) باڵوکردۆتەوە ،سەجەم گۆرانیەکانی
نزیکەی  100گۆرانی زیاترن ،هونەرمەندی ناسراو قادر ئەسعەد
خوێندکاری بەشی هونەرە جوانەکان بووە لە پەیمانگای مامۆستایانی
مەڵبەندی هەولێر ،تاکو ئێستا خاوەنی چەندین بڕوانامەی رێزلێنانە.
ساڵی  2011بەرهەمێکی تر کە تایبەت بوو هەڵپرەکێ بە ناونیشانی
(شایی) پێک هاتبوو لە  10تراک باڵو کردەوە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئاریان) سەبارەت بە
(قادر ئەسعەد) لە18:57:42 2011-7-14 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (ئاریان) سەبارەت بە
(قادر ئەسعەد) لە19:51:16 2011-11-24 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1286 :

قادر بەشدار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014060611583976613
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
راگەیاندکار
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1287 :

قادر جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101320260810062
هونەرمەندی شانۆکار لەساڵی  1955لەگەڕەکی کانێسکانی شاری
سلێمانی لەدایکبووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی دەستوور
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1288 :

قادر دیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126163836544
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قادر دیالن ساڵی  1930لەشاری سلێمانی هاتۆتە ژیانەوه .لە ساڵی
1948ەوە تیپێکی مۆسیقای دامەزراندووە کەبۆتە بناغە بۆ تیپێکی تری
زیاتر بەناوبانگ و ساڵی  1952ناوی کراوە بەتیپی مۆسیقای مەولەوی،
لەنێوان سااڵنی  1953و  1954ئەو کاتەی لەکۆلیژی ئابوری لەبەغدا
وەرگیراوه ،بۆ یەکەمین جار سەردانی بەشی کوردی ئێستگەی بەغدای
کردووە و دواتر بۆتە سەرپەرشتکاری تیپەکە و لەساڵی 1962ەوە چۆتە
دەرەوەی واڵات و چوار ساڵ لەپراگی پایتەختی چیکۆسلۆڤاکیای جاران
مۆسیقای خوێندووە و هەتا ئەو رۆژەی کۆچی دوای کرد هەرلە پراگ
مایەوە.
هونەرمەند قادر دیالن ،یەکێکە لە پێشەنگەکانی هونەری مۆسیقا و
گۆرانی کوردی و یەکێکە لەو هونەرمەندانەی کە لە دامەزراندنی
مۆسیقای هاوچەرخی کوردیدا رۆلێکی بااڵی هەبووە و بەیەکێک لە
دامەزرێنەرە چاالکەکانی تیپی مۆسیقای مەولەویش دادەنرێت ،یەکەم
مۆسیقای کوردی بوو کەمیلۆدیی مییلی کوردی لە چوارچێوەیەکی
ئۆرکێسترادا پێشکەش کرد .
لە 18ی مارتی  1999لەشاری پراگ لەتەمەنی  70ساڵیدا بەنەخۆشی
شێرپەنجەکۆچی دووایی کردووە.
لە رۆژی  2007-11-20تەرمەکەی هێنرایەوە کوردستان و لە شاری
سلێمانی دووبارە بەخاک سپێردرایەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1289 :

قادر زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108114254113
ناوی تەواوی قادر ئەحمەد مستەفایە لەساڵی  1954لە گوندی بێرکۆت
لەدایکبووه ،هەر لە تەمەنی مناڵییەوە ئەوینی بۆ گۆرانی و مۆسیقای
کوردی هەبوو ،کە لە قوتابخانەی سەرەتایەوە ئەم بەهرەیەی تیدا بەدی
کراوەو توانیویەتی لەڕێگەی السایی کردنەوە پەرە بەبەهرەکەی بدات،
ئەم السایی کردنەوەش بەهونەر و دەنگی مامۆستای گەورە "حەسەن
زیرەک" ئەوەبوو ،بەئەوینی ئەوەوە السایی کردۆتەوە و هەر لە زووەوە
خولیای گۆرانی و دەنگی "حەسەن زیرەک" بووه ،نازناوی زیرەکیش هەر
بۆ ئەو کاریگەرییە هونەرییە دەگەڕێتەوه.
قادر زیرەک لەقۆناغی سەرەتایی لە بێرکۆت تەواو کردووه ،دواتر دێتە شار
و قۆناغی لە شار تەواو دەکات ،بەهۆی بارودۆخی ژیان ناتوانێ خوێندن
تەواو بکات و تاکو سێی ناوەندی دەخوێنی.
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قادر زیرەک لەساڵی 1969دا ژیانی خێزانداری پێکدەهێنی و ماڵێک پڕ
لەئەوین و هونەر لەگەڵ "نەسرین ئەحمەد" دروست دەکات .دوو
منداڵییان دەبێت بەناوەکانی "ئەیوب" و "ژیان".
بەاڵم مەرگ ناهێڵێت قادر و نەسرین بەردەوامی ژیانیان هەبێت دوای چوار
ساڵ بەیەکەوە بوون ،بەهۆی کارەساتی سووتان لەساڵی 1973دا
"نەسرین"ی خێزانی و "ژیان"ی کچی ماڵئاوایی لەژیان دەکەن ،دوای 3
ساڵ بەتەنیایی و خەم و گریان دەردوکەسەر ،ئەمجارەیان هەوڵی
ژیانێکی نوێ دەدات.
لەساڵی 1976دا لەگەڵ خاتوو "ئاواز عەبدولعەزیز" ژیانی هاوسەرێتی
پێکدەهێنێت و لەم خێزانەش "ئومێد"" ،ئاوات" و "ئەردەالن" لەدایک دەبن.
قادر زیرەک یەکەم گۆرانی لەساڵی 1977دا لە ئێزگەی کوردی لەبەغدا
تۆمار کردووە بەناوی "دوورم لە یاران" ،ئەم گۆرانییە دەنگدانەوەیەکی
باشی هونەرمەند بوو لەو کات و ساتەدا و بووە مێژوویەک بۆ ئەرشیفی
ناوبراو ،کە تا ئێستاش ئەم گۆرانییە هەر بە نەمری ماوەتەوە و یەکێکە لە
گۆرانییە رەسەنەکان ،ئەوەی ئاواز و تێکستی "رزگار خۆشناو"ە.
دواتر لەساڵی 1980دا توانی چەند بەرهەمێکی دیکە تۆمار بکات لەوانە
"دوگمەی سینه ،ئەمان ساقی ،لەبنەوار ،بازی کوێستان" ،ئیتر قادر
زیرەک لەماوەی ئەو دوو ساڵەدا ناسراو خەڵک بەرهەمەکەی ئەوان
وەرگرت ،کە بۆنی رەسەنایەتی و پاکی لێ دەهات.
لە بەرواری  1981/07/18-17قادر زیرەک لەگەڵ چەند برادەرێکی
لەگەڕانەوەی گەشتێک لە بێخاڵ و گەلی عەلی بەگ بەرەو هەولێر
لەڕێگای "خەلیفان-هەریر" ئۆتۆمبیلەکەیان وەردەگەڕێ و قادر زیرەک و
هاوڕێیەکی گیان لەدەست دەدەن.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1290 :

قادر مەردان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126103952510
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لە زمانی خۆیەوە:
لەساڵی  1937لەشاری کەرکوک لەدایکبووم ،مەردان باوکمە نازناو و
عەشیرەت نییه .لەتەمەندی  6بۆ  7ساڵی وردە وردە دەستم کردووە
بەگۆرانی وتن و لە ساڵەکانی  1956لەئیزگەی بەغداد یەکەم گۆرانیم
تۆمارکردووه.
رۆژی  2104/6/8هونەرمەند (قادر مەردان) لەتەمەنی  76ساڵیدا لەسوید
کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1291 :

قادری حاجی حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150308125710119625
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1292 :

قاسم عارف  -قاسم هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110710104410588
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1293 :

قاسم عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915483222081
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1294 :

قاسم غەمگین
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113421314998
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1295 :

قوتبەدین سادقی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261712301438
ساڵی  1952لە شاری سنە لە دایک بووە .دکتۆرای هونەرە شانۆییەکانی
لە زانکۆی سۆربۆن لە واڵتی فەرەنسا وەرگرتووە .تا ئێستا نزیکەی 12
کتێبی لە شانۆنامەکانی ناوداری دونیا وەرگێڕاوە و چاپ و باڵویکردووە .کە
 6کتێبیان لە الیەن دەزگای "قەترە"وە باڵوکراونەتەوە ،لەوانە" :مویە جم"
واتە "شیوەنی جەم"" ،هفت خوان رستم" وانە "حەوت هەنگاوی
رۆستەم"" ،افشین و بودلف هر دو مردەاند" واتە "ئەفشین و بۆدلەف
هەردووکیان مردوون" و "دخمە شیرین" واتە "ئەشکەوتی شیرین".
هەروەها هەندێک لە شانۆنامەکانی دکتۆر "قوتبەدین سادقی" بڕیار وایە
لە داهاتوویەی نزیکدا لە الیەن دەزگای "قەترە" بە شێوەی کتێب چاپ و
باڵوبکرێنەوە ،لەوانە" :جنگ در تبقە سوم" واتە "شەڕ لە نهۆمی
سێیەم"" ،هفت تن علیە تب" واتە "حەوت کەس دژی تب"" ،سربازان"
واتە "سەربازەکان"" ،سرود مترسک پرتقالی" واتە "سرودی داوەڵی
پورتوگاڵی" ،در انتزار لوفتی" واتە "لە ئینتزاری لوفتی" و "قابیل".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
(ئەکادیمی)
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1296 :

قەدریە جونەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042113221256797
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1297 :

قەرەنی جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125160940486
- 1954لەشاری هەولێر لەدایک بووە.
- 1977بڕوانامەی دبلۆمی لە پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی بەغدا
بەدەستهێناوە.
- 1984کۆرسی یەک ساڵەی (لیتۆگراف)ی لە بەرشلۆنە -ئیسپانیا
تەواوکردووە.
- 1977یەکەمین پیشانگەی تایبەتی لەهۆڵی (ئەیوبیە)ی شاری هەولێر.
-1985دووەمین پیشانگەی تایبەتی لەهۆڵی (پرات دی لوجانێر)
بەرشلۆنە -ئیسپانیا.
- 1988سێیەمین پیشانگەی تایبەت لەشاری ئەلمونێیەر -ئیسپانیا.
- 1991چوارەمین پیشانگەی تایبەت لەهۆڵی (ئەلحەنەش) ڤالێنسیا-
ئیسپانیا .
- 1972- 2005بەشداری زیاتر لە ( )30پیشانگەی هاوبەشداکردووە لە
(بەغدا ،هەولێر ،ئیتاڵیا ،بەرشلۆنە ،ئەلمونێیکەر ،ڤالێنسیا ،بڕۆکسل،
کۆپنهاگن ،هۆڵندە ،پۆڵنیا).
سەرنوسەری گۆڤاری (شێوەکاری)ییە.تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1298 :

قەشەنگ عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2014051421542776314
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1299 :

گارا رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011610562532785
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد

بابەتی ژمارە1300 :

گارسیا ناسیح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052616293876500
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1301 :

گانی رزگار شەڤاتا
http://www.kurdipedia.org/?q=201005071420424210
ساڵی  1960لە شاری مەالتییەی باکووری کوردستان لەدایکبووم .سەر
بەعەشیرەتی (درێژان)م .نەوەی (حاجی عەلی شەڤاتا)م کە پشتیوانی
و دۆستایەتی سەرۆکی شۆرشی کوردستان مەال مستەفا بارزانی کرد.
بۆ یەکەمجار لەتورکیا کولتووری عەلەوی و کوردم گەیاندە میدیای
نیشتمانی تورکیا ،هەروەها کۆمەڵکوژی هەڵەبجەم بردە سەر تەختەی
شانۆ ،لە ساڵی  1989شانۆگەرییەکم بە زمانی کوردی لەسەر
کارەساتی هەڵەبجە پێشکەش کرد .دراومەتە دادگای ئاسایشی
دەوڵەت ،بەاڵم تەسلیم نەبووم ،جاروبار ناحەقیم بەرامبەر کراوە ،بەاڵم
نەترساوم .لەم رەوتەی ئاشتیدا کە لە تورکیا دەستی پێکردووە،
فیلمەکانی منیش دەرگایەکیان کردەوە،ئەو کەسانەی نەیاندەوێرا
بەکوردی قسە بکەن ،ئەمڕۆ قسەی پێدەکەن ،ئێمە وەکو هونەرمەندان
لەم کارەدا پێشڕەو بووین .لەفیلمەکانمدا کوشتنە بێ دادگاییکردنەکانمان
مەحکوم کرد .یێلماز گیونام کردە سەرمەشق .کارەکانی ئەوم لەنێو
کارەکانی خۆمدا بینی ،بەاڵم من گانی رزگار شەڤاتام ،نەک یێلماز
گیونای .من السایی هیچ کەسم نەکردووەتەوە .ئەحمەد کایا کلیپێکی
کوردی دروستکردو دوور خرایەوە لە تاراوگە مرد ،بەاڵم من لەهەر
فیلمێکدا  3کلپیی شۆڕشگێرانەم دروستکرد .گەلی کورد لە تورکیا
شایەتی ئەوەم بۆ دەدات .منیش لەسینەمادا شەڕوانم .من لەسینەمادا،
بەپێی هێزی خۆم هەندێ شۆڕشم بەرپاکرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
مەالتێ
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1302 :

گرفتار کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20141219133208118363
لەساڵی 1967لەشاری کەرکوک لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1303 :

گرینگ فاتیح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812075357125138
ساڵی  1996لە شاری کۆیە لە دایک بوە .قوتابی بەشی شێوەکاری
پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەرە لە شاری کۆیە.
بەشداری چەندان پێشانگای هاوبەشی کردووە لە سەنتەری گەنجان و
پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی شەهید جەعفەرە لە شاری کۆیە
هەروەها لەگەڵ گروپی شێوەکاری چەندین کاری نیگاری دیواربەندی لە
باخچەی ساوایان و قوتابخانەکان کردوە لە شاری کۆیە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1304 :

گوونکۆر ئەڤین قەشان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150402101722120750
لەساڵی  1965لە ناوچەی (سوپرەگ)ی سەر بەشاری (رها) لەدایکبووە.
لە  1973لەبەر هەندێک ناکۆکی بنەماڵەیی ،بەرەو ئەستنبۆڵ رۆشتوون
لەوێ جێگیر بوون.
لەساڵی  1983ژیانی هاوسەریی پێکهێناوە و دایکی کورێکە بەناوی
(فرات).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
روحا
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1305 :

گواڵن جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812082744125140
لەشارێ قەاڵدزێ لەدایکبووە.
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی لە رانیە تەواو کردووە.
کوردستان ئارت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەاڵدزێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1306 :

گواڵڵە ستاوەند

779

http://www.kurdipedia.org/?q=200912061028232825
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1307 :

گوڵزار عومەر تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014032120043856748
یەکەم ئافرەتی کورد لە باشووری کوردستاندا کە چووەتە سەر شانۆ لە شاری سلێمانی.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1308 :

گوڵشەن جەعفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140507111122100532
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1309 :

گوڵنار عومەر محەمەد الوە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241128414878
لەدایکبووی شاری سلێمانییە و لە ساڵی -1981ەوە سەفەری کردووە بۆ
هەندەران و ساڵی  1977یەکەم پیشانگەی تایبەتی لە کوردستان
کردۆتەوە و بەشداری زۆرێک لە پیشانگەکانی ناوەوە و دەرەوەی
کوردستانی کردووە و چەند پێشانگایەکی لە قاهیرە و ڤیەننا و لەندەن و
سوید کردۆتەوە .دوای  30ساڵ پێشانگایەکی لە سلێمانی کردووەتەوە.
سەرچاوە :هێمن جەمیل  -ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1310 :

گۆران ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110102705200
ساڵی ( )1974لەسلێمانی لەدایکبووە.
دەرچووی پەیمانگای هونەرەجوانەکانی سلێمانی بەشی شێوەکارییەساڵی ().1993
ئەندامی رێکخراوی هونەرمەندانی کوردستانە.
ئەندامی گروپی هونەرمەندانی کلتوری کورد-ەلەواڵتی فنلەندا.
ئێستاش لێپرسراوی بەشی دیکۆرەلەتەلەڤزیۆنی خاک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1311 :

گۆران ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014050215155176046
لەدایکبووی ساڵی  1984و خەڵکی باشووری کوردستان کە خێزانەکەی
لە سەرەتای سااڵنی هەشتاکانی سەدەی رابردوودا روویان لە سوێد
کردووە ،لەساڵی 2006ەوە دەستی بە کاری نواندن لە بواری کۆمیدیا
کردووە و بووەتە یەکێک لەو سێ گەنجە سوێدییەی کە زۆر ناسراون لە
بواری کۆمیدیا.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1312 :

گۆران ئەمجەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101414560410088
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1313 :

گۆران خورشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150812080045125139

782

ساڵی  1989لە شاری هەولێر لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1314 :

گۆران دڵشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010123016451420089
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1315 :

گۆران ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215234527761
لە دایک وی ()1985ی شاری (هەولێر)ە و دەرچووی پەیمانگای
هونەرەجوانەکانی شاری هەولێرە بەشی شانۆ و ئێستا قوتابی بەشی
مۆسیقای کۆلێژی هونەرەجوانەکانە و چەندین بەرهەمی گۆرانی لە
کەناڵەکانی راگەیاندن باڵوکردووەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
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شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1316 :

گۆران عەلی کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021464132878
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1317 :

گۆران فەتحی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010062106559821
سالی  1972لەدایکبووە
بلەکانی خویندنی لەکەرکوک تەواو کردووە
دەرچووی پەیمانگای تەکنەلۆژی کەرکوکە
نووسەرو رۆژنامەنوس و شیوەکارە
لەساڵی  1992تا  2004بەشداری جەندین پیشانگای هاوبەش کردووە
لەهەردوو شاری کەرکوک و سلێمانی
سالی  1998یەکەم پیشانگای شیوەکاری خۆی کردووەتەوە لەسلێمانی
لەسالی 1997ەوە لەبواری رۆژنامەنووسی کار دەکات
سالی  2005رۆژنامەی راستی لەشاری کەرکوک دامەزراندووە کە 41
ژمارەی لیدەرچووەو راگیراوە.
لەرۆژنامەکانی "کوردستانی نوی ،هەواڵ ،راستی" لەپیگە
ئەلکترونیەکانی"رادیوی نەوا ،دەنگوباس" االسبوعیة ،هاوالتی" کاری
کردووە ،لەتەلەفزیونی گەلی کوردستان و رادیۆی نەوا کاری کردووە.
بەهەردوو زمانی کوردی و عەرەبی بابەتی زۆری نوسیوە لەرۆژنامە
کوردی و عەرەبیەکاندا.
جەندین لیکولینەوەی لەگۆڤارو رۆژنامەو گۆڤارەکان بەهەردوو زمانی
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کوردی و عەرەبی نوسیوە
کتێبی "شاری کەرکوک"
بەشێک لەمیژووی
"مزگەوت ،تەکیە ،خانەقا ،زاناو پیاوە ئاینی"یە ناودارەکانی لەساڵی 2012
باڵوکردۆتەوە
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (گۆران فەتحی)
سەبارەت بە (گۆران فەتحی) لە9:54:32 2010-10-28 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (گۆران فەتحی)
سەبارەت بە (گۆران فەتحی) لە11:23:01 2012-7-6 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1318 :

گۆرانی ئینزیبات
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261010074037
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
چاالکی سیاسی
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1319 :

گۆنا حەمەساڵح
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014022516245830897
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1320 :

گۆڤار ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911191903232624
لەساڵی  1978لە گەڕەکی کورانی شاری هەولێر لەدایکبووە و
فەرمانبەرە لەبەڕێوەبەرایەتی هونەری شانۆ .لەساڵی  1993یەکەم کاری
هونەری بەشداریکردن بووە لە شانۆگەرییەک لە قوتابخانەی ئیبن
خەلەکان ،بۆ یەکەمجاریش لەساڵی  1997بەشداری کورتە فیلمێکی
کردووە بەناوی (منم دکتۆر) ،بەشداریی لە  5فیلمی سکرین 2 ،کورتە
فیلم ،فیلمێکی سینەمایی درێژ 17 ،شانۆگەری و  19درامادا کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1321 :

گێسیا عەلی سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032815480121409
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لەدایکبووی 1974ی گەڕەکی سابوونکەران لە سلێمانی و دەرچووی
پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی سلێمانییە لە ساڵی .1988
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1322 :

گەزیزە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120513270287419
خەڵکی مەهاباتی رۆژهەاڵتی کوردستانە و لە واڵتی سوید لەدایک بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1323 :

گەزیزە عومەر عەلی ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021034271491
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بروانامەی
ساڵی  1961لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،لەساڵی ِ 1988
بەکالۆریۆس لەبواری نواندن لە بەشی شانۆی ئەکادیمیای هونەرە
جوانەکان لە بەغدا تەواو کردووە 14 ،ساڵ مامۆستای بەشی شانۆی
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی بووە ،ماوەی  4ساڵە بە پلەی
بەرێوەبەرایەتی گشتیی رۆشنبیری و هونەری سەر بە
شارەزا لە
ِ
وەزارەتی رۆشنبیریی حکومەتی هەرێمی کوردستان کار دەکات ،خاوەنی
چەندین بەرهەمی شانۆییە وەک (دەرهێنەر ،ئەکتەر ،نووسەری تێکستی
شانۆیی).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1324 :

گەشاو خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092909325062151
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1325 :

گەالوێژ قادر ئیبراهیم  -گەالوێژ باپیری
http://www.kurdipedia.org/?q=201009071105099393

788

خەڵکی کوردستانی رۆژهەاڵتە ،لەشار بۆکان لەدایک بووە ،لە ساڵی
 1987بڕوانامەی بە کالۆریۆسی لە کۆلێژی پەرستیاری
وەرگرتووە،ئەندامی سەنتەری تیشکە لە شاری کۆیەو ئەندامی گرووپی
هەڵپەڕکێی کوردستانە ،یەکێکە لەو کچە خوێن شیرینانەی کەلەو
گرووپەدا زۆرجار شایی و سەرچۆپیە جوانەکەی سەرنجی بینەری بۆالی
خۆی رادەکێشێ کە لەچەندین کلیپی هونەرمەندان بەشداریکردووە
سەرچاوە :کاوە شێخانی  -ماڵپەڕی یەکێتی الوانی دیموکراتی کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1326 :

گەالوێژ محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015052810335085402
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1327 :

گەیالن تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201410030857377768
4
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1328 :

گەیالن نەژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041513371344749
لێپرسراوی گەیالن دۆکڕووم لەبەریتانیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1329 :

اللۆ رەنجدەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032109045325303
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1330 :

اللۆ رەنجەر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014073016154977181
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1331 :

اللە عەبدە
http://www.kurdipedia.org/?q=201009060929149365
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1332 :

النە زەنگەنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013042123010182707
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1333 :

النە سیروان نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070322382571676
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1334 :

الڤە رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122909265763578
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1335 :

لوقمان خالیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070908535071927
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1336 :

لوقمان سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241413134890
گۆرانیبێژی ئایینی -ئیسالمی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1337 :

لوقمان سەلیم فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110609191121
لە رۆژی  1972/3/2لەشاری سلێمانی لەدایک بووە .خو ێندنی
سەرەتایی و ناوەندی تەواو کردووە.
لەکۆبونەوەی باوکاندا کە هونەرمەند لوقمان سەلیم ئەو کاتــــە خوێند
کاری پــــۆلی شەشی سەرەتایی بووە لە دوای پێشکەش کردنی
گۆرانیەک بەدەنگە ناسکەکەی لەالیەن باوکی خوێند کارێکەوە خەاڵت
کراوە.
هو نەرمەند لوقمان سەلیـــم لەساڵی ()1987وە دەستی کردووە بەکاری
هونــەری و بەهاوکاری هونەرمەند (سەالم رەشید) هەر لەسەرەتاوە
پشتگیری کــردووە و هانیداوە .
لەساڵی ( )1989توانی بەرهـــەمێک تۆمار بکات کەپێکهاتبوو لە پارچە
مەقامێک بەناوی (هۆزام) کە لەگەڵ تیپی مۆسیقای کرمانج بەهاوکاری
هونەرمەند (سەالم رەشید) و هۆنراوەی کاک (سەاڵح بێچار) بوو.
یەکەم بەرهەمی هو نەرمەند لوقمان سەلیم کەلەالی خەڵک زۆر دیارە،
(شەوانی بێ تۆیی)یە کە ناسراوە بە (ئەم شەو زەمەن) کە لە
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هۆنراوەی (ساڵح بێچار)ە و ئاوازی (سەالم رەشید)ە کە بەشێوەیەکی زۆر
باش لەالیەن خەڵکەوە ئەو گۆرانیە پەسەند کراو ناوبانگێکی باشی بۆ
هونەرمەند لوقمان سەلیم پەیداکرد.
تائێستا سێ ئەلبومی تۆمار کردووە و پیشەی بەرگدرووی ژنانەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1338 :

لوقمان میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021191427
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1339 :

لوقمانی رەحیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009251938169631
فۆتۆگرافەرە ،خەڵکی شاری بۆکانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1340 :

لۆرین بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010041002439771
یەکێک لە کچە گۆرانیبێژەکانی کوردە و خەڵکی قامیشلوە ،ساڵی 1983
لە قامیشلو لەدایکبووە و ساڵی  1990کە ئەوکاتە تەمەنی دە سااڵن بووە
لەگەڵ ماڵەوەیان چووەتە دەرەوەی واڵت ،سەرەتا بۆ رۆمانیا دواتر سوید،
ناوبراو ساڵی  2007یەک ئەلبوومی باڵوکردۆتەوە ،کە لە شەش گۆرانی
پێکهاتووە و چوار کلیپی لە کەناڵە کوردییەکان هەیە ،لۆرین دەڵی لە
قامیشلو تاکو سێی سەرەتایم خوێندووە" ،بەاڵم لە واڵتی سوید سەرەتا
زانیاری سیاسیم خوێند ،بەتایبەت لە بارەی رۆژهەاڵتی ناوەڕاست ،دواتر
چوومە خوێندنی زانکۆ و بڕوانامەی بەکالۆریۆسم لەبارەی رۆژنامەگەری
بەدەستهێنا".
سەرچاوە :زانا دڵشاد دزەیی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1341 :

لۆالن ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013011811571074909
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1342 :

لۆکە زاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081121122034428
زیاتر بە لۆکە ناسراوه ،لە  1988-05-05لەشاری سلێمانی لەدایکبووه.
ئێستاش لەگەڵ بنەماڵەکەی لەشاری زووریخ لە واڵتی سیویسرا دەژی.
ساڵی  2004دەستی کردووە بەکاری هونەری گۆرانی وتن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1343 :

لیمۆ هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=201310232113458822
6
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1344 :

لیندا ئەنوەر قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111910195987758
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تائێستا بەشداریی لە 16پیشانگەی هاوبەشی لەناوەوەو دەرەوەی
کوردستان کردووەو خاوەنی  5خەاڵتی رێزلێنانە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2013-11-19 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1345 :

لەمیا حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201005311517514342
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1346 :

لەنجە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013030308382282423
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1347 :

لەیال فەریقی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031700442355
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1348 :

ماجد حەمەجوان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050114424785206
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1349 :

ماجد محەمەد مستەفا عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012062516580471282
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1350 :

ماجید
http://www.kurdipedia.org/?q=201010071142569825
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1351 :

ماجید ئەنوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081120114711413
ساڵی  1975لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،ساڵی  1999بەشی گرافیکی پەیمانگای هونەرە
جوانەکانی سلێمانی بەپلەی یەکەم تەواو کردووە ،خاوەنی شەش پێشانگای تایبەتە و بەشداریی
لە  2پێشانگای شێوەکاریشدا کردووە کە لە نێویاندا پێشانگای گرافیکی و کاریکاتێریی لەخۆگرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1352 :

ماجید جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022710271282392
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1353 :

ماجید مەال
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126111416518
لەساڵی  1981لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،برای هونەرمەندی شەهید عەبەی مەالیە ،ئێستا
لەواڵتی سوید شاری ئۆرەبرۆ نیشتەجێیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1354 :

مادیح رەحیمی نیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013010492564116
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مامۆستایە لەبەشی فۆتۆی زانکۆی هونەری ئەسفەهان و هاوکات
لەچەند ئەکادیمیایەکی ئەهلی وانە دەڵێتەوە و خاوەنی چەندین
پێشانگەی هاوبەش و تایبەتە لەشارەکانی ئێراندا و تائێستا چەند
خەاڵتێکی وەرگرتووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1355 :

ماردین سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201005071415314209
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1356 :

ماردین کانەبی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009152235139509
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1357 :

ماریا شێرەبەیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101709514410127
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1358 :

ماریا هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061015474176644
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1359 :
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ماشەڵاڵ محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002081647063424
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1360 :

مام عەلی سەمەنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011062321582360336
دیارە زۆری وەک خوالێخۆشبوو مام عەلی سەمەنێ سەبریان زۆر گرت بۆ
ئەوەی دواڕۆژێکی بێ چەوساندنەوەی مرۆڤەکان ،ژیانێکی باشتر و
بەختەوەرتر کە پڕ بێ لە ئازادی بە چاوی خۆیان ببینن بەاڵم نەک هەر
ئەوان کە تەمەنێکیی پڕ لە مەینەتیان بەسەربرد بەڵکو لە دوای ئەوانیش
تاکو ئەمڕۆ ئەم ئاواتانە نەڕوان ،ئەگەر ئەم پرسیارە لە خۆمان بکەین دەبێ
بڵێن دیارە هێشتا کژی نەهاتووە یانیش لەم خاکە روانی ئەستەمە.
مام عەلی سەمەنێ تەمەنی سێ چوار سااڵنێک دەبێت کە
جەالدەکانی دەوڵەتی داگیرکەری عوسمانی ،حەمەدی باوکی و مامی
(مام حوسێنی لبادچی) لەگەڵ خەڵکی زۆرلێکراوی تری کوردستان
راپێچی بەرەکانی شەڕی جیهانی یەکەم دەکرێن لە  ،1914باوکی
دەنێردرێتە بەرەی شەڕ لە بەسرا بەاڵم هەر زوو شەهید دەبێت و لەوێ
گۆڕغەریب دەبێت ،مامە حوسینیشی کە دەکاتە باوکی خوالێخۆشبوو
حاجی قادری پەڕەکەر لە بەرەکانی رۆژهەاڵتی کوردستان دەبێتە دیللی
روسەکان.
لە دوا ساڵی ئەم شەڕە نەگریسە واتە  1917بۆ  1918نەخۆشیەکی
کوشندە لە شاری کۆیەو تەواوی کوردستان باڵودەبێتەوە و دایکی کەناوی
سەمەن بووە بەم نەخۆشیە کۆچی دوای دەکات و ئەم خیزانە دەکەوێتە
ئەستۆی ئەمینی سەمەنێی برای کە خوای لێ رازیبێت چەند ساڵێک
لەوان هەراشتربووە.
بەڵێ گۆرانیەکانی ئەم خولێخۆشبووانەی وەک باوکم و هاو
سەردەمەکانی دەیانچڕین لەناو ئێش و ئازار و بێ نازی دایک و باوکی و
گرانی و نەبوونی و شەڕ هەڵقواڵبوون ،ئەوە جگە لە خۆشەویستییەکی
لەڕادەبەدەر بۆ سروشتی ئەم شارە جوانە کە وەک باسکراوە بەهەشتێک
بووە ،کە پڕی بووە لە رەزو و باخچە و ئاو سەوزایی کە ئەمانە هەمووی
بوونەتە هەوێنی ئەم دەنگە رەسەنانەی کە پڕ بە قوڕگیان وەکو بولبول
چریکاندوویانە بۆ خۆشەویستی ژیان کە خوای گەورە لەسەر ئەم
ئەستێرەیە بە مرۆڤی داوە ،بۆ خۆشەویستی مرۆڤەکان کە خوا بە ئازادی
خەلقی کردوون بۆ ئازادی و ئاسودەی بۆ دواڕۆژێکی درەوشاوەتر بێ زوڵم
و زۆرداری.
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خوالێخۆشبوو مام عەلی سەمەنێ بەگوێرەی ئەم بەسەرهاتەی سەرەوە
لە ساڵی  1910لە گەڕەکی سەرتەمتەمانی شاری کۆیە چاووی بە باخ و
رەزو دیمەنە دڵڕفێنەکەی سروشتی ئەم دەڤەرە هەڵێناوە و لە مانگی 6
ی ساڵێ  1990کۆچی دوایی کردووە .مام عەلی سەمەنێ خاوەنی
دەنگێکی ناسک و پڕ لە سۆز بووە ،هەر لە منداڵیەوە مەقام و گۆرانی بۆ
دەردەسەری و مەینەەتیەکانی ژیانی خۆی و ماڵئاوایی یەکجاری
خۆشەویستەکەی گوتووە .هەروەها لە بۆنە ئاینیەکانی وەک مەولود و
ئاهەنگی دەرچوانی فەقێکانی لە سەردەمی خوالێخۆشبوو جەنابی
مەالی گەوەرەی کۆیە لەگەڵ خوالێخۆشبووان ئەمینی سەمەنێ و حاجی
قادری پەڕەکەر و کاک رەشیدی برای کە دەکەنە ئامۆزای گۆرانیان چڕیووە.
هەروەک خوالێخۆشبوو مامۆستا تاهیر حەوێزی لە کتابی مێژووی کۆیە
باسی لێوەدەکات کە جەنابی مەالی گەورە زۆر پێیان سەرسام بووە
گوتیەتی توخوا با جێگای ئەوانە بڵند بێ .پاشانیش لە مەولودەکانی
خوالێخۆشبووان مەال ئەحمەد (مەال کۆرە) و شێخ جەمال تەنزیلەیان
دەگوتەوە جاروباریش بۆ دڵخۆشی خەڵکەکە لە گەڵ بەشداربووانی
مەولودەکە وەک خوالێخۆشبوو باقی مام سارحی(باقی سەرتاش)
دەستایان دەکرد بە مەقام گۆتن.
لە چاوپێکەوتنێکی مامۆستا وریا ئەحمەدی حەمەمەالی کە لە ساڵی
 1980لە ماڵی بەڕێز مامۆستا غازی ئامۆزای لەگەڵ مام عەلی سەمەنێ
و حاجی قادری پەڕەکەر ئەنجامی داوە بە ئامادە بوونی خوالێخۆشبوو
باقی سەرتاش .شایانی گوتنە کە دەقی ئەم چاوپێکەوتنە لە ژمارە 124
ی  2007/9/5گۆڤاری رامان باڵوکراوەتەوە .لە وەاڵمی پرسیارێکدا مام
عەلی سەمەنێ دەڵێت من گۆتنەکان لەم خوالێخۆشبووانە فێربووم
(سمایلە خڕە کە خزمی بووە ،سۆفی عەلی برای سمایلە خڕە ،ئەمینی
سەمەنێ کە برای بووە ،وەستا غەفور ،سەیدە ئەحمەدی بابی شێخ
جەمالی کە شاعیریش بووە) ،پاشان دەڵێت گۆتنی گۆرانیەکانی ئێمە کە
دەمانگوت هەمووی ئی خوالێخۆشبوو ئەمنیناغای ئەختەر بوو مەبەستی
لە تێکستی مەقامەکان بووە.
یاخوا مام عەلی یادت بەخێر بێت و گۆڕت پڕ لە نور بێت و یادی ئەوانەش
بەخێربێت کە لەو سەردەمە سەخت و دیژوارانەدا خزمەتی هونەری
رەسەنی کوردیان کردووە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (دڵشاد مام عەلی سەمەنێ) سەبارەت بە
(ژیان و کارنامەی مام عەلی سەمەنێ) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-06-23
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1361 :
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مام فەتحوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112410321173855
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1362 :

مانۆ خەلیل
http://www.kurdipedia.org/?q=200907221105331856
کوردێکی رۆژئاوای کوردستانە ،لە زانکۆی دیمەشق لەبواری مێژوو و
مافپەروەری خوێندویەتی ،لە ساڵی  1986چۆتە چیکسلۆفاکیای پێشوو و
لەبواری دەرهێنان و بەتایبەتیش لە فیلمە رۆمانییە سینەماییەکان
خوێندویەتی و لە ساڵی  1993بە پلەی نایاب دەرچووە و دواتر پلەی
ماستەری لە دەرهێنانی سینەمایی و تەلەفزیۆنی بەدەستهێناوە.
لە کەناڵی تەلەفزیۆنی چیکسلۆفاکیای پێشوو کاری کردووە ،لەدوای
دابەشکردنی ئەو واڵتە بۆ دوو بەش ،لە کەناڵی تەلەفزیۆنی سلۆفاکیا
کاری کردووە.
لەنێوان سااڵنی  1992-1990وەکو ئەکتەرێک بەشداری لە چەند کارێکی
ئەمرۆ
درامایی کردووە ،بەاڵم لە دوای دەرچوونی لە ساڵی  1994و تا
ِ
زیاتر لە هەزار ریپۆرتاژی تەلەڤزۆنی و فیلمی ریکالمیی وێنەگرتووە ،بۆ
ماوەی پێنج ساڵ کاری دەرهێنانی بۆ بەرنامەی "پارتی بیوبل" کردووە،
هەروەها کاری وێنەگرتنی بۆ بەرنامەیەکی دیکە دەکات بەناوی "کالنز و
کلوریا" ،ئێستاش بەتەواوەتی خۆی بۆ کاری سینەمایی و تەلەڤزیۆنی
تەرخان کردووە و کاری سینەمایی وەکو دەرهێنەر و بەرهمهێنەر و
بەرێوەبەری وێنەگرتنی سەربەخۆی بۆ فیلمە دیکۆمێنتییە رۆمانییەکان
ِ
دەکات.
مانۆ لە ساڵی 1996ەوە لە واڵتی سویسرا دادەنیشێت ،تا ئێستا کاری
دەرهێنانی بۆ  14فیلم کردووە ،دوایین فیلمەکانیشی ئەمانە بوون:
فیلمی "ئەنفال" لە ساڵی  ،2005فیلمی "داڤێد تولهیلدان" لە ساڵی
 ،2006فیلمی "زیندانەکەم ،ماڵەکەم" لە ساڵی  ،2009ئەمە جگە لەم
فیلمەی ئێستا خەریکییەتی لەسەر باخچەکانی سویسرا و فیلمێکی
دیکەی سینەمایی .فیلمەکانی مانۆ لە الیەن ئەو کەناڵە ئەورپییانە
بەرهەم دێت و بودجەی بۆ تەرخان دەکرێت کە بەرهەمەکەی پەخش
دەکەنەوە .
فیلمەکانی دەرهێنەر چاودێرییەکی زۆری دەکرێت بەهۆی ئەو بابەتانەی
کاری لەسەر دەکات ،بۆ نموونە چەند کاتژمێرک بەر لە نمایشکردنی
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فیلمی "داڤێد تولهیلدان" لە فیستیڤاڵی سینەمایی دوبەی ،واڵتی تورکیا
لەرێگەی باڵیۆزخانەکەی خۆیەوە لە واڵتی ئیمارات رێگەی بە
نمایشکردنی ئەم فیلمە نەدا ،واڵتی تورکیا بەهەمان شێوە توانی ببێتە
رێگر لەبەردەم نیشان دانی ئەم فیلمە لە فیستیڤاڵی سەنگاپوورە.
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1363 :

ماکوان هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008292200224962
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1364 :

محمەد مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140710121202
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1365 :

محەمەد بەهادین
http://www.kurdipedia.org/?q=20140620095810100935
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1366 :

محەمەد تەها ئاکرەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912271620553042
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1367 :

محەمەد تەییب تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200909242241052042
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د ساال ( )1947ل باژێرێ شەرنەخ ل باکورێ کوردستانێ هاتیە سەر
دنیایێ ،د ساال ( )1972ل دهۆکێ تیپا دیلمان یا هونەری پێکئینایە و مینا
هونەرمەندەکێ پێشمەرگە دناڤا شورەشێ دا درێژی دایە خەباتا خویا
سترانێ ،بەری هن ساالن ب ئێکجاری ژ دەربدەریێ ڤەگەریایە و ب
پشتەڤانیا وەزارەتا رەوشەنبیری یا حکومەتا هەرێما کوردستانێ و
رێڤەبەریا گشتیا رەوشەنبیری و هونەری ل پارێزگەها دهۆکێ ب تیپا
"دیلمان" جارەکا دی پێکئینایە و بەردەوامی دایە خزمەتا هونەرێ کوردی.
سەرچاوە :ئیسماعیل تاهیر  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1368 :

محەمەد جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201006242235594505
لە  1983/11/12لە شاری سلێمانی لەدایک بووە ،تەمەنی ( )2ساڵ بووە
کە لەگەڵ خێزانەکەی روویان لە ئێران کردووە ،لە ساڵی  1992گەڕاوەتەوە
بۆ شاری سلێمانی و لەوێ نیشتەجێ بووە ،ساڵی  2007-2006بەشی
رۆژنامەنووسیی پەیمانگای تەکنیکی سلێمانی تەواو کردووە ،ئێستا
خوێندکاری بەشی راگەیاندنی زانکۆی سلێمانییە ،خاوەنی کتێبێکی
گفتوگۆی هاوبەشە لەگەڵ رۆژنامەنووس سەاڵح ساالر کە لەگەڵ
ژمارەیەک نووسەر و رۆژنامەنووس و هونەرمەندی رۆژهەاڵتی سازیان
کردووە ،هاوکات خاوەنی پێشانگایەکی تایبەتی فۆتۆگرافی و چەندین
پێشانگای هاوبەشی تری فۆتۆگرافییە ،ئێستا نیشتەجێی شاری
سلێمانییە و ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (محەمەد جەمال)
سەبارەت بە (کورتەیەک لە ژیاننامەی محەمەد جەمال) لە2010-6-24 :
22:09:17
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1369 :

محەمەد جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121913290912998
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1370 :

محەمەد جەواد شوهانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201201071759526368
8
هونەرمەندی گۆرانیبێژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1371 :

محەمەد رانیەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014040315261668751
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لەدایکبووی 1962ی رانیەیە ،لە ماوەی ژیانیدا لە چەندین تیپی ناسراوی
وەک تیپی مۆسیقای باواجی کۆیە و تیپی موزیکی رانیە و چەند تیپێکی
دیکەی سلێمانیدا وەک موزیکژەن و وەک گۆرانیبێژ کاریکردووە .له رووی
گۆرانی وتنەوە دەنگی زۆر نزیک بوو لە هونەرمەندی کۆچکردوو تاهیر
تۆفیق.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1372 :

محەمەد رۆستەمزادە  -نامۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710212870
ساڵی  )1964(1343لەشاری بۆکان لەدایک بووم .هەر
لەمناڵییەوەخولیای رەسم کێشانەوەبووم لەزۆر کێ بەرکێی ناو
کوتابخانەکان بەشداری پتەوم بوو ،ئەو سااڵنەی وائەبوا خەریکی خوێندن
بام بەداخەوەلەناوچەی کوردەواریدا شەڕێک بەسەرماندا داسەپا
کەماوەیەکی زۆر درێژەی بوو .ساڵی  )1983(62دیپڵۆمم وەرگرت
لەبەشی ئابووریدا ساڵی  66-64سەربازیم کرد و ساڵی  67بۆزانکۆی
هۆنەری تاران لەبەشی وێنەریدا دەرچووم بەپلەی هەوەڵۆ .ساڵی 73-72
لیسانسم وەرگرت .بەپێویستم زانی بەگەڕێمۆ بۆ واڵت وفێرگەی هونەری
بۆ الوان سازکەم ،لەو ماوەیەدا تووشی تەنگ و چەڵەمەی زۆر هاتم،
بەاڵم کالسەکانمان هەروا بەردەوام بوون هەتا ساڵی  78بۆ فەوق
لیسانس لەزانکۆی هونەری زانستگای ئازاد لەتاران دەرچووم و ئێستاش
کۆتایی بەوانەکانم هێناوەو تەواو بووم ،لەزانکۆی تاران خەریکی دەرس
وتنەوەم .لەشاری بۆکان زیاتر لەپانزدەپێشانگام داناوەکەزۆربەیان تایبەتی
بوون .لەشارەکانی سنە،و سەقز و بانەو تاران پیشانگام بووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1373 :

محەمەد رەزا دارابی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072516122277136
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1374 :

محەمەد زارع زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=200912101013102961
ساڵی  1339هەتاوی لەشاری سەقز لەدایک بوە خوێندنی سەرەتایی
وناوەندی ودواناوەندی و لیسانسی ئەدەبیاتیشی هەر لەشاری سەقز
وەرگرتوە ،لە ساڵی  1354دا بۆ یەکەم جار لەگەڵ دنیای شانۆ ئاشنا
بوو،لەگەڵ دەسپێکی شەبەکەی کوردی تلوزینی کوردی تاران لە ساڵی
 1362هەتاوی دەستی داوەتە سازکردنی میانپردە تلوزیونیەکان کە هەتا
بە ئێستە  5580میانپەردەی تلوزیونی لە کوردی وفارسی سازکردوەو
دەوری تێدا بینیوە،لە پەنج سریاڵ دا دەوری چاالکانەی گێڕاوە کە بریتین
لە :
1خاڵۆ حەمە  -2زنجیرەی کاک فەتاح  -3باقەبێن  -4بەهاران -5سەردەرگوم.
لە دوو فیلمی درێژدا وەک دەرهێنەر دەوری گێڕاوە کە بریتین لە :
1ئاخرین شەرت  -2شاهیدی کەولە گەلێ فیلمی سینەمایی دا دەوری بەرچاوی گێڕاوە کە ئەتوانین ئاماژە
بە فیلمی سینەمایی "مەرەخەسی" بەدەرهێنانی بەرێز "باکیدە"
هەروەها فیلمی "سەنگ وتەرانەی زەیتوون" بکەین کاک محەمەد
ئێستەیش لە شاری سەقز وەک مامۆستای بواری تلەوزیون و شانۆ
کالسی فێرکاری هەیەو بەردەوام لە هەوڵ وکۆششی هونەریدایە لە
تازەترین کاری هونەریدا کە چبوونە شاری مەهاباد بۆ ماوەی چەند رۆژ
گیانێکی تازەیان بە کۆبوونەوەی خەڵک لەدەوری شانۆ بەخشی،ئەم
هونەرمەندەی بواری شانۆیی شآری سەقز بەخۆشی یەوە هەر
ئێستەیش لە شاری سەقزدا نیشتە جێ یەو سەرقاڵی چاالکی یە
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هونەریەکانی خۆیەتی .
سەرچاوە :ماڵپەڕی چەمەڕا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1375 :

محەمەد زارع زادە (حەمە دەنگخۆش)
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011422182663833
محەمەد زارع زادە ،ناسراو بە حەمە دەنگخۆش ،گۆرانبێژ و ئەکتەری
کۆمێدیا و تەنزە ،خەڵکی شاری سەقزی رۆژهەاڵتی کوردستانە.
هەروەها بەڕێوەبەر و پێشکەشکاریی بەرنامەی "شەو باش کوردستان"ـە
لە کەناڵی تەلەڤزیۆنی پارێزگای کوردستان ،کە سەر بە دەنگ و رەنگ
(سەدا و سیما) کۆماری ئیسالمی ئێرانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1376 :

محەمەد ساڵح دیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108153537132
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کوڕی مەال ئەحمەدی کوڕی مەال ساڵحی کوڕی مەال قادرە .ساڵی 1927
لە گەڕەکی گۆیژەی شاری سلێمانی لەدایکبووە .سەرەتا لە مزگەوتی
بابەعەلی خراوەتە بەر خوێندنو دواتر لە قوتابخانەی خالدییە قۆناغی
سەرەتایی تەواوکردووەو درێژەداوە بەخوێندنو تا پۆلی سێی ناوەندی
خوێندووە .ساڵی  1947لە فەرمانگەی تووتن دامەزراوە.
لە تەمەنی بیست و یەک ساڵیدا شیعری باڵوکردۆتەوەو لە دوای گۆران
بەسەرتۆپی نەوەیەکی نوێی شیعری کوردی لەقەڵەمدەدرێت .ئەم
شاعیرە خۆی و بەرهەمە ئەدەبییەکەی تەرخانکرد بۆ خزمەتکردنی
کێشەی گەلەکەیو دژایەتیکردنی کۆنەپەرستانو بەکرێگیراوان .لە ساڵی
 1948تا  1966نۆ جار زیندانی کراوە و گەلێک جاریش دوورخراوەتەوەو
تووشی ئازارو ئەشکەنجەدانو نانبڕین بووە.
شیعرە نیشتمانییەکانی دیالن رۆڵێکی گەورەیان بینی لە بەرزکردنەوەی
ئاستی ەوشیاری خەڵکی کوردستانداو حەمە ساڵح دیالن-یانکردە
مەشخەڵێکی گەورەی سەر رێبازی کوردایەتی ،کەم رووداوی نیشتمانییو
نەتەوەیی هەیە دیالن بەشداری تیانەکردبێت و نەیکردبێتە بۆنەیەک بۆ
جۆشدانی خەبات.
ئەم رۆشنبیرە گەورەیە ساڵی  1954بەبێ مۆڵەتی دەوڵەت بەشداریکرد
لە کۆنگرەی ئاشتیو هاوکاری گەالن-دا کە لە شاری (ڤیەننا)ی پایتەختی
نەمسا ساز کرا ،لەسەر ئەم بەشداریکردنە کە گەڕایەوە رەوانەی زیندان
کرا .حەمە ساڵح دیالن جگە لەوەی کە شاعیرێکی گەورەو تێکۆشەرێکی
خاوەن هەڵوێست بوو ،دەنگخۆشێکی کەموێنەو ئاوازدانەرێکی
دەگمەنیش بوو.
گۆرانییو مقامە بەسۆزەکانی دیالن کە شیعری زوربەیان نووسینی
خۆیەتی تا ئێستاش هەر زیندوون .دیالن-ی شاعیرو ەونەرمەند خاوەنی
(مامە کوڕنوو)( ،ئەی نازەنین)(،شێخ مەحمودی زیندوو) لە 28ی تشرینی
یەکەمی ساڵی  1990دا ،بە نەخۆشی دڵ کۆچیدوایی کردو لە پاش
خۆی خەرمانێکی پڕ بەرەکەتی لە شیعرو ئاوازی دڵڕفێنو گۆرانیی رەسەن
بۆ بەجێهێشتین.
شاعیری نوێکاری کورد و مەقامزانی بلیمەت محەمەد ساڵح دیالن لە
 28-10-1990دا لە تەمەنی  63ساڵیدا دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت و
ماڵئاوایی لە وێژە و لە هونەر و کورد و کوردستان کرد و ناو و
خزمەتگوزاریی بۆ میللەتەکەی تا هەتایە بەنەمریی مانەوه.
دیالن خەباتگێڕێکی دڵسۆزی میللەتەکەی و دەنگێکی رەسەن و ناسکی
هۆنراوەی نوێی کوردی بوو ،شاعیرێکی نوێکاری رێبازی ریالیزمی نوێ بوو
لە وێژەیی کوردیدا ،زۆربەی هۆنراوەکانی پەردەیەکی تەنکی
رۆمانسیەتی بەسەردا هەڵکێشرا بوو ،ئەمەش جۆرە جوانی و
ناسکیەکی پێ بەخشی بوون.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1377 :

محەمەد ساڵەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008051008004660
لەساڵی  1962لە کەرکوک لەدایک بووە
کۆلێژی کشوکاڵی تەواو کردووە لە زانکۆی سەاڵحەددین 1988
بەکالۆریۆس لە کۆلێژی  BELFORD YNIVERSITY FOR ARTSلە ساڵی
2008
ENGLISH DIPLOMA ST LOUIS SCHOOLلە ساڵی 2002
ENGLISH ACADEMIC DIPLOMA NORQUEST COLLEGEلە ساڵي
2010
بۆ ماوەەی زیاد لە  20ساڵ کاری رۆژنامەنووسیی کردووە وەکو هونەرمەند
و نووسەر
دەستی بااڵی هەیە لە کاریکاتێرو وێنەی مندااڵن و تابلۆ و نووسینی
هونەری
خەاڵتی دووەمی وەرگرتووە بۆ کاریکاتێر لە بەغدا لەساڵی 1987
لە زۆربەی گۆڤارو رۆژنامەکاندا کاری کردووە و گۆڤارێکی دەرکردووە بە
ناوی تیشکی کوردستان لە کەنەدا
یەکەم فلیمی کارتۆنی کوردی بەرهەم هێناوە لە ساڵي 1993
بەرگی چەندین کتێبی بۆ نووسەران کردووە
خاوەنی چەندین پێشانگەی هونەرییە لە ناوەو دەرەوی کوردستان
خەاڵتی دووە م لە پێشانگای هونەرمەندانی ئۆنتاریۆ لە کەنەدا 1999
ئەندامە لەکۆمەڵەی هونەرمەندانی،CALIFORNIA ARTS CLUB، SAGA
OIL PAINTERS OF AMERICA
لەالیەن گۆڤاری هونەری  LEISURE PAINTER MAGAZINEکە لە
بەریتانیا دەردەچێت وەکو هونەرمەندێکی جیهانی هەڵبژێردراوە لەساڵی
 ،2014تابلۆکانی تێدا چاپ کردوون
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1378 :
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محەمەد سدیق بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150116015009118858
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1379 :

محەمەد سەلیم  -ئارا چیا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110130924209
ساڵی  1962لەشاری سلێمانی لەدایکبووە و دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی
ساڵی 1985ە .ساڵی  1982تا  1985بەشداری سەرجەم فیستیڤاڵەکانی پەیمانگای کردووە و
هەروەها لەکوردستان و هۆڵەندا بەشداریی چەندین پێشانگای تایبەت و هاوبەشی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1380 :

محەمەد عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=200910091650582076
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لە ساڵی ( )1937لە شاری رواندز سەر بە پارێزگای هەولێر لە دایکبووە،
لە ساڵی ( )1956دبلۆمی لە پەیمانگای هونەرە جوانەکانی بەغدا
بەدەست هێناوە ،لە ساڵی ( )1967ماستەری لە ئەکادیمیای هونەرە
جوانەکانی مۆسکۆ بە پلەی نایاب بەدەست هێناوە ،هەروەها لە ساڵی
( )2004پلەی دکتۆرای بە هەمان پلە لە فەلسەفەی هونەر لە زانکۆی
سەاڵحەدین /هەولێر بەدەست هێناوە .
دامەرزێنەری کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی سەاڵحەدینە ،وەکو
مامۆستای زانکۆ لە زۆرێک لە زانکۆکانی کوردستان و عێراق وانەی
گوتۆتەوە ،بەم دواییانەش لە کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی
سەاڵحەدین ،وەک مامۆستا لە کارەکەی بەردەوام بوو ،لە ساڵی ()2001
خەاڵتی دەوڵەتی بۆ داهێنانی هونەری بەدەستهێنا .
ناوبراو ئەندامی چەند کۆمەڵەیەکی بووە ،لەوانە :ئەندامی کۆمەڵەی
بەغدا بۆ هونەری نوێ ،ئەندامی کۆمەڵەی هونەرمەندانی شێوەکاری
عێراق ،ئەندامی سەندیکای هونەرمەندانی عێراق ،ئەندامی هەردوو
بنکەی هونەرمەندانی پاریس و مۆسکۆ .
پێشانگاکانی:
سێ پێشانگای تایبەتی لە سۆفێتی پێشوو ( ،)1967-1961پێشانگایەکی
تایبەتی لە مۆزەخانەی نیشتمانی هونەری نوێ لە بەغدا (،)1971
پێشانگایەکی تایبەتی لە هۆڵی کۆمەڵەی رۆشنبیرانی کورد لە بەغدا
( ،)1976پێشانگایەک لە هەولێر ( ،)1977پێشانگایەکی دیکەی لە هۆڵی
"رواق" لە بەغدا ( ،)1981پێشانگای "سەمفۆنیای چیاکان" لە بەغدا
( ،)1984پێشانگا "سەمفۆنیای هونەر" لە هۆڵی میدیا لە هەولێر (،)1993
پێشانگای "عاشقی کوردستان" لە هۆڵی میدیا لە هەولێر (،)1998
پێشانگای "کوردستانی من" لە هۆڵی مۆزەخانە لە سلێمانی (،)1999
پێشانگایەک لە مۆزەخانەی نیشتمانی لە بەغدا ( ،)2001جگە لە
ژمارەیەکی زۆری پێشانگا هاوبەشەکانی لە هەرێمی کوردستان و عێراق
و واڵتانی جیهان .
شێوەکاری کورد ،خاوەنی چەندی کتێبە لە بواری هونەری شێوەکاری بە
زمانەکانی کوردی و عەرەبی .لە رۆژی  2009-10-09بە جەڵتەی دڵ لە
شاری هەولێر کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :پاسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
رواندز
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1381 :
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محەمەد عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140619110257100931
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1382 :

محەمەد عەباس بەهرام
http://www.kurdipedia.org/?q=200912232158383032
لە ساڵێ  1952لە گەڕەکی تەپەی مەال عەبدوڵاڵی کەرکووک لەدایک
بووە ،لە سەرەتای حەفتاکاندا بەشی موزیکی پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی بەغدای تەواو کردووە ،تا ئێستە نێزیکەی  30گۆرانیی
تۆمارکراوی هەیە ،لە چەندان ئاهەنگ و فێستیڤاڵی هونەریی کوردی لە
دەرەوەی کوردستان بەشداریی کردووە ،لەڕووی موزیکەوە پیانۆژەنێکی
بەتوانایە و لە گۆرانیشدا بەبەرجەستەکردنی ستایلی رۆئاوایی لە
شێوازی کوردی ناسراوە ،لە 1985ەوە تا ئێستە لە سکوتلەندا
نیشتەجێیە.
سەرچاوە :وشیار ئەحمەد ئەسوەد  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1383 :

محەمەد عەبدول
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121609332374358
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1384 :

محەمەد عەبدولمەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010521580522050
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1385 :

محەمەد عەزیز 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061516154160279
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1386 :

محەمەد عەزیز جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=201009281456019720
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1387 :

محەمەد عەزیز زازا
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031933202367
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1388 :

محەمەد عەسگەری (ماسبزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=2013072811191089426
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1389 :

محەمەد عەلی ئەتروشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121110282574297
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1390 :

محەمەد فەتاح
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021043491492
ساڵی  1965لە سلێمانی لەدایکبووە و دوای تەواو کردنی بەشی
شێوەکاری پەیمانگای هونەرجوانەکانی سلێمانی لەساڵی  1985دا،
ساڵی پار هەمان بەشی لە کۆلێژی هونەری زانکۆی سلێمانی تەواوکرد.
ناوبراو خاوەنی پێنج پێشانگەی تایبەتە و بەشداری زیاتر لە 180
پێشانگای هاوبەش لە کوردستان و دەروەی هەرێم کردووە وەک(ئەڵمانیا
و نەمسا و کەنەدا و هۆڵەندا و بەریتانیا و یابان و بەلجیکا و نەرویج و
فنلەندا و میسر و ئێران) لەگەڵ ئەوەی خاوەنی  12خەاڵتی هونەرییە،
لەچەندین گۆڤار و رۆژنامەی کوردیدا بەرهەمی هونەری و کاریکاتێری
باڵوکراوەتەوە و وەک وێنە کێش و بەڕێوەبەری هونەری و راوێژکاری
هونەری لە چەند گۆڤار و رۆژنامەیەک کاری کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1391 :

محەمەد قەدری
http://www.kurdipedia.org/?q=201008221656404830
هونەرمەند محەمەد غەریب قەدری لەساڵی  1935لەپێنجوێن لەدایکبووە
و گەڕەکی تەیراوەی شاری هەولێریش گەڕەکی بەڕێکردنی تەمەنی
منداڵی ئەوبووە ،خوێندنی سەرەتایی و ناوەندیشی هەر لەو گەڕەکە
تەواوکردووە ،لەبەرئەوەی باوکی بووە عەمیدی کۆلیژی شەریعە لەبەغدا،
کوردستانیان جێهشێت و لەبەغدا نیشتەجێ بوون ،قەدری هەر لەبەغدا
خوێندنی ئامادەیی و پەیمانگای هونەرە جوانەکانی بەشی مۆسیقای
تەواوکردووە ،ئێستا ئەو باوکی پێنج کوڕە ،سێ لەکوڕەکانی هونەرمەندن
و لەبەغدا دەژین ،دوو کوڕیشی لەگەڵ خۆی لەهەولێرن .تائێستا خاوەن
 450گۆرانی تۆمارکراوە.
سەرچاوە :زانا دڵشاد دزەیی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1392 :

محەمەد گۆمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140607222424100649
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1393 :

محەمەد مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2015012909571169135
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1394 :

محەمەد مەجید  -محەمەد کفری
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121029251289
لەساڵی  1961لەشارۆچکەی کفری لەدایکبووە ،لەسەرەتای ساڵی 1970ەوە خولیای هونەری
فۆتۆگرافی بووە ،تا ئێستا  11پێشانگای تایبەتیی لەشارەکانی کوردستان کردۆتەوە و بەشداریی لە
 55پێشانگای هاوبەشیش کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کفری
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1395 :

محەمەد مەعسوم سوەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011314061386697
محەمەد مەعسوم سوەر لە ساڵی  1974لە شاری ئامەد لە باکووری
کوردستاندا لە دایک بووە،
لە بواری فۆتۆجورنالیسدا کار دەکات ،تا ئێستا لە چەندین پێشانگای ناوخۆ
و دەرەوەدا بەشداری کردوە و چەندین خەاڵتی رێزلێنانی وەرگرتوە لە
بواری فۆتۆدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1396 :

محەمەد مەهدی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014061412075976664
لە ساڵی  1955لەدایکبووە ،خاوەنی وێنەگری نەورۆزە لەساڵی ()1975
دەستی بەم کارە کردووە ،بۆیە لەبارەی کارەکەی محەمەد مەهدی
بەکوردستانی نوێی وت :من سەرەتا حەزم لەوێنەکێشان بوو دواتر
لەالیەن چەند وێنەگرێکی تر هاوکاری کرام وەک محەمەد شوان ،عەلی
حەمە دەمین ئەوان وێنەگری کۆنی شاربوون ،من لەوان ئەزموونم وەرگرت
و فێری وێنەگرتن بووم ،لەساڵی ( )1975دەستمکرد بەوێنەگرتن کرد
تائێستا هەموو وێنەکانم لەژووری ئەرشیفی وێنەکان لەدوکانەکەم
پاراستوە کە مەزندەی ( )400هەزار وێنەی رەش و سپی دەکات،
هەروەها من هەندێ وێنەی ترم دەست کەوتووە کە لەالیەن ئینگلیزەکان
و تورکەکان گیراوە ،دوای ئەوەی کۆمپیوتەر هات وێنەکانی ئەوانیشم
ئەرشیف کردووە.
وتیشی :ئامانجمان لەکارەکەمان پاراستن و ئەرشیف کردنی مێژووی
شارێکە بەکەسایەتییەکان و شوێنەوارە دێرینەکانی ،بۆ ئەوەی نیشانی
نەوەی داهاتووی بدەین کە سیماو جلوبەرگ و بیناسازی ئەوەکات چۆن
بووە کە ئەمەش گرنگییەکی خۆی هەیە لەهەموو روویەکەوە.
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سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ 2014-06-14 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1397 :

محەمەد ناهید
http://www.kurdipedia.org/?q=200909091147531999
ساڵی 1318ی هەتاوی لە شاری سەقز لە دایک بووە و لە گوندی
سڵێمان کەندی ناوچەی فەیزوڵاڵبەگی سەقز گەورە بووه ،خوێندنی
سەرەتایی لە شاری سەقز دەست پێ کردوە و خویندنی زیاتری
بردوەوتە شاری تاران و لە زانستگەی نیزام دیپلۆمی وەرگرتوە و لەو
کاتەوە بوەتە سەروان محەمەدناهید و بەم نێوە ناوبانگی دەرکردووه.
هونەرمەند محەمەدناهید بە هۆی ئەوەی لە بنەماڵەیەکی هونەرمەند دا
گەورە ببوو و کوڕی خوالێخۆشبوو نیگارکێشی بە توانا (فەیزوڵاڵخان ناهید)
بووە زۆر زوو تێکەڵ بە دونیای هونەر بووە و هەر لە منداڵییەوە هەستی
بە بەهرەی هونەری و دەنگ خۆشی خۆی کردوە و بەردەوام لە کۆڕو
کۆبوونەوەی دۆستان و هەڤااڵنییدا گۆرانی وتووە و لە خزمەت باوکیدا
ژەنینی ئامێری تار فێر بووه.
لە سەردەمێکدا کە ئەفسەر بووە لەگەڵ کۆمەڵێک کەسایەتی وەک
مەرحوومی وەرگێڕ کاک محەمەد قازی ،جەلیل و موحسین جەعفەرزادە،
سەرهەنگ ناسر مستەوفی دەبێتە هەڤاڵ و پێکەوە کۆڕگەلێکی هونەری
دەگێڕن و لە یەکێک لەو کۆڕانەدا لەگەڵ هونەرمەند کاک مەزهەر خالقی
ئاشنا دەبێ ،کە بە یارمەتی وەرگرتن لە کاک مەزهەری خالقی ساڵی
1986ی زاینی دەچێتە رادیۆ تاران و لەوێ چەند بەرهەمێکی گۆرانی تۆمار
دەکات.
دواتر واتە پاش سەرکەوتنی شۆڕشی گەالنی ئێران دوو شریتی دیکە لە
دوو کاتی جیاوازدا بە یارمەتی و هاوکاری هونەرمەندان رەشیدفەیزنژاد،
ئیسماعیل شاهی ،موحەممەد دانش ،فارووق مەتین ،حسەین رەهبەر،
رەسووڵ میرزاپوور ،عەزیز سەیفی ،فەردین تاهیری ،مەسعود پەیامی،
ناسر ئیسماعیلی و هەروەها هاوکاری خاوەنی تۆماگەی تەاڵیی کاک
حسەین تەاڵیی تۆمار و باڵو دەکاتەوە کە کۆی گۆرانیەکانی موحەممەد
ناهید  35گۆرانی دەبێ و بەشی هەرە زۆریان گۆرانی فولکلۆری
کوردەوارین کە کاک موحەممەد ناهید بە وتنەوەی ئەو گۆرانیانە لە باری
مێلۆدیەوە دارشتنێکی دیکەی بۆ کردون وگیانێکی تازە و سەردەمیانەی بە
بەردا کردون و چەند گۆرانی وەک (کۆترە باریکە) و (ئەرهۆی بااڵبەرز) لەو
گۆرانیانەن کە بە گۆرانی حەمەخانی ناهید لە ناو خەڵکدا دەناسرێتەوه.
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سەروان محەمەد ناهید لە گەڵ ئەوەی کە گۆرانیبێژێکی بە توانای
هونەرییە و شارەزایی باشی لە ناسینی نۆت و دەستگاکانی گۆرانی و
مۆسیقادا هەیە پەنجەیەکی رەنگینیشی لە نیگارکێشی دا هەیە و
دەستێکی بااڵی لە سازکردنی ئامێری تار دا هەبووە و گەلێ سازی باش
و ئەنتیکەی سازکردوە کە ئێستایش هەر لە دەستی دۆستانی
هونەرمەندیدا ماونەتەوە.
محەمەد ناهید لە هیچ تەمەنێکدا لە تێکۆشانی فەرهەنگی و هونەری
نەوەستاوە و بەردەوام لە هەوڵ و کۆششی هونەری و فەرهەنگی دابوە
کە لەم سااڵنەی دوایدا لە گەڵ هەڵکشانی تەمەنی و خانە نشین
بوونی لە کاروباری نیزامی دا ئەکتەر بوونیشی دەستپێکردوەو لە فیلمی
نیوەی مانگ بە دەرهێنانی بەهمەن قوبادی ،و تفەنگی دوولوول بە
دەرهێنەری ئەفشین عەلیزادە و دەنگی دار بە دەرهێنەری سەاڵح
ئەردەاڵن دەوری بەرچاوی گێڕاوە.
پرۆژەیەکی کولتووری بە دەستەوەیە کە ماوەی بیست ساڵە بەردی
بناخەی داناوە و وشەی بۆ کۆدەکاتەوە و دەیەوێ ببێتە وشەدانێک لە
چەشنی هەنبانەبۆرینە لە وشەی کوردی و لە کتێبخانەی کوردی دا
بپارێزرێت ،کە ئەو پرۆژەیە روو لە تەواو بوونە و تەنیا پیتی ئەلفەکەی
 2800وشەیە و پیتی بێ  3700وشە و پیتی پێ  1800وشەیە ،کە
هیچکام لەو وشانە لە هەنبانە بۆرینەدا نەهاتوون و بە شێوەیەکی دیکە
درێژەی کتێبی بەنرخی هەنبانە بۆرینەی مامۆستا هەژارە و موحەممەد
ناهید دەیەوێ باڵوی بکاتەوە و لە خزمەت خەڵک دا بێ و هەتا ئێستا
پیتەکانی ئەلف وبێ و پێ وەک سی دی ئامادەکراوە و بەردەوامیشە لە
ئامادەکاری بە مەبەستی چاپ و باڵو کردنەوەیان.
هونەرمەدی گۆرانیبێژ و موزیسیەن محەمەد ناهید ئێستا لە شاری سنە
نیشتەجێیە و خاوەنی پێنج منداڵە ( 2کوڕ و  3کچ) و ژیانی ئاسایی خۆی
لە نێو خاوخێزانی گەرم وگوڕی فەرهەنگی و هونەری دا تێدەپەڕێنێ.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1398 :

محەمەد هاشم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608491033144
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1973لە کۆیە لەدایک بوە.
دەرچووی پەیمانگای هونەرە جوانەکان 1997
پیشانگا تایبەتیەکان
1998یەکەمین پیشانگای تایبەتی وەرزی ماسیەکان –هەولێر– هۆڵی
میدیا.
2001دووەمین پیشانگای تایبەتی (ئەنفال-سێبەری نیشتمانێکی ونبوو)
هەولێر – هۆڵی میدیا.سلێمانی – ئاکرێ.
2002سێیەمین پیشانگای تایبەتی (پیاوێک هەمیشە تەنیا) هەولێر-
هۆڵی میدیا.
2003چوارەم پیشانگای تایبەتی (لندن (The warin center
2004پێنجەم پیشانگای تایبەتی (ماسکەکانی شەو) سلێمانی هۆڵی
مۆزەخانەی سلێمانی.
پێشانگا هاوبەشەکان
1983بەشداری پیشانگای مندااڵنی عێراقی کردوە لە ئیتاڵیا –
خەاڵتکراوە.
1988بەشداری زۆربەی پیشانگاهاوبەشەکانی بنکەی الوانی کۆیەی
کردوە لە شارەکانی (کۆیە –هەولێر -سلێمانی -دهۆک –بەغدا).
1989پیشانگای هاوبەشی چوار هونەرمەند – هەولێر –هۆڵی
قوتابخانەی سەاڵحەددین.
1992- 1997بەشداری سەرجەم پیشانگاکانی هونەرە جوانەکانی
کردووە.
1993یەکەمین پیشانگای کاریکاتێری (هۆڵی میدیا).
1993بەشداری پیشانگای ناوەندی رۆشنبیری سەردەم (قەاڵی هەولێر)
1994بەشداری پیشانگای ناوەندی رۆشنبیری سەردەم (قەاڵی هەولێر)
1993پیشانگای هاوبەشی ناوەندی میزۆپۆتامیا – هەولێر –سلێمانی –
دهۆک.
1996پیشانگای هاوبەشی گروپی رێما – 5هونەرمەند – هۆڵی میدیا.
1996پیشانگای هاوبەشی ئەنفال هەولێر _ هۆڵی میدیا.
1996پیشانگای هاوبەشی هونەرمەندانی هەولێر – هۆڵی میدیا.
1997پیشانگای هاوبەشی گروپی شێوەکاران –هۆڵی میدیا.
1998پیشانگای هاوبەشی (پەیڤەکانی جوانی) هۆڵی میدیا – هەولێر.
1999بەشداری خولی یەکەمی گەلەری کوردستان – هەولێر –قەاڵت.
2000پیشانگای هاوبەشی (گوتاری خۆشەویستی) هونەرمەندانی
عێراق-هەولێر – هۆڵی میدیا.
بەشداری پیشانگای واڵتانی بێ ئااڵ – تەکساس – ئەمریکا2000
2001پیشانگای (خەاڵتی بەدلیسی) رێکخراوی American society for
kurds
2001پیشانگای هاوبەشی گەلەری زاموا – سلێمانی.
2002پیشانگای هاوبەشی هونەرمەندانی هەولێر – لەسلێمانی –
گەلەری زاموا.
2003بەشداری خولی گەلەری زاموا – سلێمانی.
2004پیشانگای هاوبەشی (هەمیشە رەنگ هەمیشە ژیان) هۆڵی
میدیا هەولێر
2004دامەزراندنی گەلەری کۆیە لە شاری کۆیە.
2004بەشداری پیشانگای هونەرمەندانی کوردستان – سنە -ئێران.
پێشانگای هاوبەشی  12هونەرمەند(ڤیستڤاڵی حاجی قادری کۆیی)
کۆیە – گەلەری کۆیە.
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2005کردنەوەی یەکەمین خولی گەلەری کۆیە -قشڵەی کۆیە.
2005کردنەوەی پیشانگای هاوبەشی  10هونەرمەند –گەلەری کۆیە.
2005نمایشی تایبەتی (بەدرخانیەکان) دهۆک هۆڵی کتێبخانەی
بەدرخانی.
2005پیشانگای هاوبەشی هونەرمەندان (اطیاف لونیة) قاهرة – مصر
قاعة نهر – مجمع الثقافی(ساقیة عبدالمنعم الصاوی).
2006کردنەوەی خولی دوەمی گەلەری کۆیە.
2006پیشانگای هاوبەشی (پایز) گەلەری کۆیە.
2007پیشانگای هاوبەش (تیرۆر) هۆڵی میدیا هەولێر
2007کردنوەی خولی سێیەمی گەلەری کۆیە.
2007بەشداری یادی ئەنفال (پارکی شەهید سامی عبدالرحمان)
2007پرۆژەی ئەنفال ( )40×40هۆڵی ئەمنەسورەکە – سلێمانی.
2007پیشانگای هاوبەشی (هەمیشە رەنگ هەمیشە ژیان) هۆڵی
هەولێر
2007بەشداری پیشانگای ڤیستڤاڵی هەولێر.
2008پیشانگای هونەرمەندانی کوردستان بەسەرپەرشتی گەلەری کۆیە
–هۆڵی پیشەوا ناو وەزارەتی رۆشنبیری.
2008بەشداری ڤیستڤاڵی رۆژی هەولێر.
2008پرۆژەی ئەنفال – سلێمانی – ئەمنەسورەکە.
2009پیشانگای هاوبەشی  art rollلندن.
2009پیشانگای هاوبەشی ئەنیستەالسیۆن – لبنان.
2010بەشداری پیشانگای هاوبەشی واڵتانی بێ ئااڵ – تەکساس –
ئەمێرکا.
کارە هونەریەکانی دیکە :-
دامەزراندنی گەلەری کۆیە .2004
سەرپەرشتی دروستکردنی پەیکەری سامی عەوداڵ -کۆیە 2007
لە زۆربەی گۆڤار و رۆژنامەکان بابەتی هونەری دەنووسێت.
چاپکردنی کتێبی (ڤانکوخ) .2010
مامۆستا لەبەشی شێوەکاری – پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێر
بەڕێوەبەری کەناڵی گۆڕان/هەولێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
بزووتنەوەی گۆڕان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
راگەیاندکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1399 :

محەمەد هاوتا ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014120817364778171
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1400 :

محەمەد وەیس
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825140954125515
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1401 :

محەمەد کازم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020211370233093
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1402 :

محەمەدی ماملێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110140100223
ناوی "محەمەد کوڕی سەعید کوڕی عەلی"یە ،ساڵی  1925لەشاری
مەهاباد (ساباڵخ) لەدایکبووە ،بنەماڵەی ماملێ یەکێکە لە بنەماڵە هەرە
کۆنەکانی دانیشتووی مەهاباد ،زۆربەی ئەندامەکانی بەدەنگ خۆشی و
هونەرمەندی ناسراون .محەمەدیش کەلەو ژینگەیەدا پەروەردە کراوە هەر
زوو بەهرەی خۆشخوانی تێدا دەرکەوتووە ،لەتەمەنی سیانزەساڵیدا
یەکەمین گۆرانی لەبۆنەیەکدا پێشکەش دەکات و لێهاتوویی خۆی
ئەسەلمێنێ.
ئەم هونەرمەندە بلیمەتە لە ماوەی  56ساڵی ژیانی هونەرییدا نزیکەی
 328گۆرانی تۆمار کردووە .
محەمەدی ماملێ ،ئەوەی بەئەستێرەیەکی گەشی ئاسمانی هونەر و
مۆسیقای کوردی دادەنرێت ،تەنیا بەیتەفۆلکلۆرییەکانی
نەکردووەبەگۆرانی ،بەڵکو شیعری گەلێ شاعیری گەورەشی
بەدەنگەخۆشەکەی خۆی کردووەبەگۆرانی ،لەوانەشیعرەکانی وەفایی،
هێمن ،هەردی ،گۆران....هتد .
محەمەدی ماملێ هانی دەنگ خۆشانی بنەماڵەکەیشی داوەهەمان
رێباز بگرن و وەک مامۆستایەکی بەئەزموون رێنمایی کردوون.
بنەماڵەی ماملێ لە چاالکییە کۆمەاڵیەتی و رامیارییەکانیشدا رۆڵی
دیاریان هەبووە ،هونەرمەندی گەورەمحەمەدی ماملێ جگەلەوەی کە لە
بەرهەمەکانیدا باسی ئازادی و پێشخستنی کۆمەڵ دەکات ،باوکی
شەهیدێکی کوردستانیشە ،ماملێ لەساڵی 1994دا دوا گۆرانی تۆمار
کرد ،لەو ساڵەوەتووشی نەخۆشییەکی سەخت بوو و دوای پێنج ساڵ
بەو نەخۆشییەکۆچی دواییکرد و لەپاش خۆی ناوبانگێکی گەورەو
بنەماڵەیەکی هونەر پەروەر و خەرمانێ لەئاواز و گۆرانی رەسەنی کوردی
بۆ نەوەکەی جێدەهێڵێت.
ماملێ رۆژی  1999-01-23کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد

829

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1403 :

مریەم بووبانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021431181512
ساڵی  1953لە شاری سنە لە دایک بووە .ساڵی  1970سەرەتا بە رۆڵ
بینین لە شانۆگەرییەکانی شاری ماە شەهر دەستی بە کاری هونەری
کرد و پاشان بۆ درێژەپێدان بە کاری ئەکتەری سەردانی شاری تارانی
کرد .بووبانی ئەکتەرێکی بەئەزموونی سینەمای و تەلەفیزیۆنی ئێرانە کە
لە کۆمەڵێک فیلمی سینەمایی و زنجیرە درامای تەلەفیزیۆنی بەرچاوی
ئێران ،بە سەرکەوتوویەوە رۆڵی بینیوە و لە چەندین فیلمی سینەماییدا
رۆڵی کەسایەتییە کوردەکانی بینیوەو بە زمانی کوردی قسەی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1404 :

مریەم خان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118153117357
گۆرانیبێژی ناوداری کورد مریەم کچی محەمەدی کوڕیی ئەحمەدی بۆتانی
ناسراو بەمریەم خان لەساڵی 1904دا لەگوندی "دێرگول"ی جزیرەی
بۆتان لەکوردستانی باکوور چاوی بەژیانی هەڵهێناوه.
ژیانی منداڵیی لەشاری دیاربەکر بەسەربردووه ،کەجەنگی یەکەمی
جیهانی لەپاییزی 1914دا هەڵگیرساوەژیانی ناوچەکەیان لەڕووی رامیاری
و کۆمەاڵیەتییەوەئاڵۆزبووەو تووشی کارەساتی ژیان و گوزەران بوون،
بۆیەبەزۆری خەڵکی ئەو ناوچانەڕوویان کردۆتەپارچەکانی دیکەکوردستان،
بەتایبەتی بەرەو کوردستانی باشوور و واڵتی شامەوەچوون و موڵک و
دێهاتی خۆیان بەجێهێشتووەخاتوو "مریەم خان"ی کچەدەنگخۆش و
شەیدای هونەرو ئاوازی کورد لەسەرەتادا بەرەو سوریا دەچێ و ماوەیەک
لەدیمەشق دەژی و مریەم خان لەساڵی 1924دا دێتەکوردستانی باشوور
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و لەزاخۆ ماوەیەک نیشتەجێ دەبێت و لەدواییدا ،لەدەبیستێ لەبەغدا
کۆمپانیای گۆرانی تۆمارکردن لەسەر قەوان دامەزراوه ،روودەکاتەپایتەخت
خانوویەک لە"باب الشرقی" بەکرێ دەگرێ و ماڵێکی خنجیالنەدادەنێ و
لەساڵی 1930دا چەند الوک و بەستەیەکی بەسۆز لەسەر قەوان
لەکۆمپانیاکانی "ئۆدین" و "بەیزافۆن" تۆمار دەکات و ئەم سترانانەش
هەندێکن لەالوک و بەستەتۆمار کراوەکانی لەسەر قەوان:
1لۆرکێ لۆرکێ2گولێ وەی نار وەی نارێ3هەی بەردەبەرده4لێلێ وەسۆ5گوڵ شێنی شێنی6یار حەلیمێ7محەمەدێ رۆمی8لێلێ ئێمۆ9لێ داێ10لێلێ سوارۆ11ئەی دەاللجگەلەسترانەکانی سەر قەوانی ،بەدەیان الوک و بەستەی کوردی
لەئاهەنگی گۆرانی راستەوخۆی لەئێستگەی رادیۆی کوردیی بەغدا
چڕیوەو چەپکێک گۆرانیش بەدوو قۆڵی لەگەڵ سترانبێژەهونەرمەندەکانی
کورد ،محەمەد عارفی جزیری ،حەسەن جەزراوی ،ئەڵماس محەمەد
گوتووه.
مریەم خان لەساڵی 1949دا تووشی نەخۆشییەکی کوشندەبووه،
هەرچەندەخرایەنەخۆشخانەی تایبەتی و هەوڵی چارەسەرکردنی
نەخۆشییەکەی درا ،بەاڵم بێ سوود بوو و لەئەنجامی ئێش و ئازار
لەدوادوای مانگی تەممووزی ئەو ساڵە 1949لەشاری بەغدا کۆچی
دواییکرد و تۆماری ژیانی ئافرەتێکی پێشەنگی کاروانی سترانبێژی کورد تا
هەتایەپێچرایەوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
جزیرە
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1405 :

مزگین
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052222065476429
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کچە کوردێکی خەڵکی کوردستانی باکور بەناوی مزگین ،لەیەکەم کلیپی
وروژێنەری نیمچە رووتدا بەناوی " "Get You Offدەرکەوت.
ئەم کچە کوردە دانیشتووی واڵتی سویده و لەیەکەم ساتەکانی
باڵوبونەوەی کلیپەکەیدا باس و خواسی زۆری لەتۆڕە کۆمەاڵیەتییەکان
دروستکردووە و لەسەر یوتوبیش زیاتر لە  250هەزار بینەری تێپەراند.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1406 :

مزگین تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=201003101654503875
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1407 :

مژدێن
http://www.kurdipedia.org/?q=201009211609119584
کچە گورانبێژی کورد لە سالی  1981لە دایک بووە ،ئێستا لە وەالتی
هولالندا دەژیت ،لە بەر ئەوەی لە دواترین کلیپ دا بە ناوی(پاداشت)
هەندێ گرتەی ڤیدیوی کە بە شێوەیەکێ رووت وێنە کردووە لە الیەن
هەندێکیا رەخنەی توند ئاراستە بووە .کلیپەکەی تەنیا لە سەر مالپەری
یوتوب دێتە پەخش کردن.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(مژدین سالح) لە22:02:19 2010-12-18 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1408 :

مستەفا ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032327362376
لەمانگی 11ی ساڵی 1947لەشارۆچکەی عەربەت لەدایک بووم ،ئەوکاتە
باوکم چایخانەو دوکانی هەبووە لەوێ کەدایکمی هێناوە و ئیتر من لەوێ
لەدایک بووم ،پاش دووساڵ باوکم ئەمری خوا دەکات و وابزانم ساڵی 50
کۆچی دوایی کردوە ،بەهەرحاڵ هیچ شێوەو شتێکی نایەتەوە پێش
چاوم ،دوای ئەوە دایکم بەخێوی کردووین ،دایکیشم چایخانەکەی بۆ
نەچۆتە رێوە و کردوویەتی بەدوکان ،دوکانەکەش وردە وردە ژیانی پێ
دابین کردووین ،دایکم پێش ئەوەی شووبەباوکم بکات و براکانیشی
لەسلێمانی بوون بۆیە دەگەڕێیتەوە سلێمانی ،ئیتر لێرە درێژەیدا
بەدوکانەکەی تاساڵی  1992ئەمری خوای کرد ،منیش لەسلێمانی
سەرەتایی و ناوەندی و ئامادەیم تەواو کرد ،وەلەساڵی  1967ئامادەییم
تەواو کرد ،وەلەڕێگەی قوتابخانەوە وردە وردە تێکەڵی کاری هونەری
ببووم ،ئالودەیەکی سەیرم هەبوو بۆ ئیشی شانۆ و نواندن ،یەکەمجار
لەدوای سێی ناوەندی هەوڵمدا بچمە پەیمانگای هونەرە جوانەکان رێک
نەکەوت.
سەرچاوە :سەرکەوت ئەحمەد  -ماڵپەڕی کوردستان تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1409 :

مستەفا دادار
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http://www.kurdipedia.org/?q=201006232306524498
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1410 :

مستەفا رەئوف  -رێحانە
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061913385470165
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1411 :

مشکۆ هەولێری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081220203312881
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نەجم محەمەد ،مشکۆ هەولێری هونەرمەندی قۆریات و بەستەی
رەسەن و مەقامی کوردی بوو ،کەم کەس هەیە لەکوردستان ناوو
ناوبانگی ئەم هونەرمەندە میللییەی نەبیستبـێ ،بەتایبەتی مەقامە
کوری
بەناوبانگەکەی (لەپاش مەرگم) ..مشکۆ ناوی تەواوی (شەوکەت
ِ
لەگەرەکی
کوری حاجی ئیبراهیم ئاغای دێرێییە) ،ساڵی 1908
سەعید
ِ
ِ
سەرای قەاڵی هەولێر لەدایکبووە ،لەساڵی 1914دا لەژێر فشاری گرانی
قاتوقریدا ماڵیان لە هەولێرەوە گواستۆتەوە بۆ گوندی (دێرێ) ،کە گوندی
و
ِ
باووباپیرانی بووەو لەساڵی  1918دەگەرێنەوە هەولێر ،ساڵی 1923
باوکی کۆچی دوایی دەکات و دواتر حاجی سابیری عەالفی خاڵی
َ
دەگرێ و بۆ یەکەمجار لەماڵی (عەلی
بژێویی خێزانەکەیان لەئەستۆ
پاشای دۆغرەمەچی) لەساڵی 1931دا مەقامی (بەیات) دەخوێنیت ،لەو
ئاهەنگەدا کە بەبۆنەی بوون بەئەندام پەڕڵەمانی ناوبراوەوە سازکرابوو.
لەسەر دەستی مامۆستای مەقامات و دەنگخۆشی شاری هەولێر
(شەهابە) فێری گۆرانی و مەقامات بووە ،کە شەهابە قوتابخانەیەکی
رەسەنی گۆرانی و مەقاماتی عیراقی بوو .هەروەها لە(کاویسە ئاغا)وە
َ
جەوێ)ی لەوەوە بیستووە و دواتر
فێری الوک بووەو الوکی (لێ لێ
تۆماریکردووە .مشکۆ لەساڵی 1939دا ژنی هێناوە کچێکی بووە،
دەرواو ژن و کچەکەی لە هەولێر جێدێڵێَ ،
لەساڵی1943دا بەرەو بەغداد
ِ
پاشان ژنەکەی تووشی نەخۆشیی گرانەتا دەبێَ و هەر بەهۆی ئەم
نەخۆشیەوە گیان لەدەست دەدات ،کاتێک مشکۆ لەبەغدا ئەم هەواڵە
گۆرەکەی و
دەبیستێَ بەپەلە دەگەرێتەوە هەولێرو دەچێتە سەر
ِ
شیعرەکەی (ئەختەر) بەدەستکارییەوە بەمەقام دوڵێ و لەگەڵیشیدا
ئەڵبەتە دەگری کە دەڵێ (لەپاش مەرگم چ فایدەیە بێیە سەرقەبرم لەبۆ
شیوەن) دیارە ئەمەش چیرۆکی لەدایکبوونی مەقامی (لەپاش مەرگم)ە،
کورو کچێکی
دواتر لەساڵی 1948دا ژنی دووەم دێنێتە وە لەو ژنەش دوو
ِ
کورەکانی لەخۆشەویستی و وەفایانەوە بۆ باوکیان
دەبێت ،شایەنی گوتنە
ِ
تۆمارگەیەکیان لە هەولێر بەناوی (تۆمارگەی مشکۆ)وە داناوە .مشکۆ
هاورێیەتی و دۆستایەتیی هونەریی لەگەڵ گەلێک لەهونەرمەندە
ِ
گەورەکانی کورددا هەبووە ،لەوانە( :کاوێس ئاغاو عەزیز ئاغاو محەمەد
عارف جزیری و حەسەن جەزراوی و تایەر تۆفیق و رەسوڵ گەردی و
حەیدەر بەقاڵ و ..هتد ).
لەساڵی 1950دا لەدانیشتنێکی ئاهەنگسازیدا لەماڵی (لەتیف
چەخماخچی) لەقەاڵی هەولێر لەگەڵ (محەمەد عارف جزیری)دا پێکەوە
بەدووقۆڵی گۆرانی دەڵێن ،هەروەها لەساڵی 1956دا لەسەر داوەتی
کوری شێخ مەحمودی حەفید) دێتە سلێمانی و لەوێ
(شێخ لەتیف
ِ
پر لەجۆش
ئاهەنگێکی
عەبدوڵاڵ)دا
(رەشۆل
دەنگخۆش
گۆرانیبێژی
لەگەڵ
ِ
سازدەکەن ،لەپایزی 1957دا دوای الفاوە گەورەکەی سلێمانی دێتە
سلێمانی و بەشداریی ئەو ئاهەنگە دەکات کە سازدرابوو بۆ کۆکرنەوەی
شۆرشی 14ی تەمموز
یارمەتی بۆ زەرەرمەندانی ئەو کارەساتە .لەدوای
ِ
بەمەبەستی ناسینی مەقامبێژانی و ناساندنی گۆرانی و مەقاماتی
کوردی لەگەڵ (لەتیف چەخماخچی و چەند هاوەلیکی دیکەیان)
َ
لەوێ بەهاوکاریی تیپی مۆسیقای
سەردانی شاری موسڵ دەکەن و
پسپۆر بوو لەئامێری
مامۆستا (غانم یەحیا) کە هونەرمەندێکی ئەرمەنیی
ِ
کەمانچەدا ،کاسێتێک بۆ مشکۆ تۆمار دەکەن ،هەروەها لەدوای
رێککەوتنی 11ی ئاداری  1970لەگەڵ هونەرمەندان تایەر تۆفیق و حەیدەر
بەقاڵ و یونس مەحمودو جەمیلە و فایەق بازرگان و محەمەد ئەحمەد
ئەربیللی و فوئاد ئەحمەد و محەمەد جەزا چەند ئاهەنگێکی هاوبەشیان
تۆمار کردووە .مشکۆ لەماوەی ئەو تەمەنەیدا بابلێین لەگەنجی و بەرەو
سەرەوە تا ئەوکاتەی نەخۆش کەوت و نەخۆشییەکەی چیتر مەودای نەدا
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قورگی بۆ گۆرانی وتن بەکاربهێنێَ  ،ئەویش لەسەرەتای ساڵی 1989دا
ِ
بوو کە نەخۆش کەوت ،ئەو ماوەیەی کە دەکاتە زیاتر لە ( )60ساڵ
لەتەمەنی هەر بەمەقام و قۆریات و بەستەو گۆرانی خۆی خەریک
کردووەو خزمەتی هونەری کوردیی کردووە .مشکۆ دوای ( )81ساڵ
تەمەن و لە()1989/5/18دا دڵە گەورەکەی لەلێدان کەوت .بەکۆچی
دوایی ئەم هونەرمەند بۆشاییەکی گەورە کەوتە هونەری قۆریات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1412 :

منیرە محەمەد  -کاڵێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082922275240510
چەندین پێشانگەی لە ئەڵمانیا کردۆتەوە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1413 :

موئەیەد عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150508112804121063
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لە ساڵی  1950لە شاری سلێمانی لەدایکبووە.
ماوەی هەشت ساڵ وەک مامۆستا کاری کردووە و بەژداربووە لە چاالکی
قوتابخانەکان.
ئەندامی تیپی مۆسیقای سلێمانی بووە لەساڵی  1970تا ساڵی .1982
لەساڵی  1982کوردستان جێدەهێلت پاشان لە ووالتی سوید کۆمەلەی
کوردی دادەمەزرێنن و بەردەوام دەبێت لە کاری ژەنین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1414 :

موحسین چاوشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013073013464789376
هونەرمەندی گۆرانیبێژ ،ئاوازدانەر و ژەنیاری بە توانا کە بە رەچەڵەک و
کوردە ،ساڵی 1980ی لە شاری خوڕەمشەهری سەر بە پارێزگای
خووزستان لە باشووری رۆژئاوای ئێران لەدایک بووە .پێشتر بنەماڵەکەی
بەهۆی پیشەی کاری باوکیانەوە کە فەرمانبەری شەریکەی نەوت بووە،
لە کوردستانی رۆژهەاڵتەوە بۆ شاری خومڕەمشار کۆچیان کردووە و
دیسان لە تەمەنی  4ساڵیدا لەگەڵ بنەماڵەکەی رۆیشتوونەتە مەشهەد
و هەتا تەمەنی  14ساڵی لەو شارە بووە و پاشان چوونەتە تاران و لەوێ
بڕوانامەی دیپلۆمی ژمێریاریی گرتووە و شێوە جیددی و ئەکادیمی و
ساڵی 2003ی دەستی کردووە بە چاالکی لە بواری مۆسیقا و یەکەم
ئەلبۆمی بەناوی (نەفرین) باڵو کردۆتەوە و هەتا ئێستا  100گۆرانیی تۆمار
کردووە کەلە  10ئەلبۆم پێکهاتووە.
سەرچاوە :شەریف فەالح  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1415 :

موحسین رادفەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20090105120716979
ساڵی  1982لە شاری هەمەدان هاتۆتە دونیا .ئێستا خوێندکاری بەشی هونەری شێوەکارییە .تا
ئێستا  2پێشانگای تاکەکەسی کردۆتەوە و هەروەها لە چەندین پێشانگای هاوبەشی شێوەکاری
بەشداری کردووە.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
هەمەدان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1416 :

موختار مەعسومیان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150529100354121237
دەرهێنەری فیلمی (داری بادام )
براوەی خەاڵتی یەکەمی فیلمی فێستیڤاڵی "بالک بێرلین"ی ئاڵمانیا.
فیلمی "داری بادام" بە ئامادەکاریی موختار مەعسومیان ،لە چەندین
فێستیڤاڵی نێودەوڵەتیی واڵتە جۆراوجۆرەکانی جیهاندا ،خرایە سەر
پەردەی سینەما.
فیلمی داری بادام ژیانی کچێک بە ناوی "ئاوات" دەخاتەڕوو کە دوای
لەدایکبوون لە ناو بنەماڵەیەکی کورددا لەگەڵ داب و نەریت نۆرمەکان
بەرەوڕوو دەبێتەوە و دواتر دەچێتە ناو دونیایەکی نوێ کە لەگەل
هەورازونشێوەکانیتر ،یەک ناگرێتەوە.
سەرچاوە :کوردستان میدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1417 :

موختار هۆشمەند
http://www.kurdipedia.org/?q=201009251916089625
بەرپرسی یەکەمی ئەنجومەنی شێوەکاری شاری مەریوانە لە هەمان
کاتدا دەبیری فستیواڵی سااڵنەی تەراحی رۆژئاوای ئێرانیشە .ناو براو لە
سااڵنی رابردوودا چەندین پێشانگای نەقاشی و تەراحی لە شارەکانی
رۆژهەاڵتی کوردستان بەرپا کردووە و لەالیەن خەڵکەوە پێشوازی باشی
لێکراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رێنیسانس
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1418 :

موخلیس محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012080812562172085
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1419 :

مورتەزا هەواسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903011020341481
ساڵی  1970لە شاری قەسری شیرین لە پارێزگای کرماشان لە دایک بووە .پەیمانگای دەرهێنەری
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سینەما و سیناریۆنووسی لە رێکخراوەی نەشری ئیسالمی تەواو کردووە و بەکالۆریۆسی
دەرهێنەری شانۆی لە لە کۆلێژی هونەری جوانەکانی زانکۆی تاران و هەروەها ماستەری
دەرهێنەری شانۆی لە زانکۆی ئازادی ئیسالمی واحیدی تاران وەرگرتووە و هەروەها
بەرهەمهێنەری بااڵی تەلەفیزیۆنی ئێرانە.
شانۆکاری کرماشانی تا ئێستا چەندین شانۆنامەی نووسیوە ،لەوانە" :زمیر پاک روستا" ،عقوبت"،
"نرگس"" ،دلیل ناریا" و هەروەها دوو چیرۆکی "انتزار" واتە "ئینتزار" و "قهرمان" واتە "پاڵەوان"ی
نووسیوە و لە فیستیڤاڵ جۆراوجۆرەکانی شانۆ خەاڵتی بەدەستهێناوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1420 :

موزەفەر شەیدایی
http://www.kurdipedia.org/?q=200906141443481800
ساڵی  1957لە شاری کرماشان لە دایک بووە .بە رەگەز خەڵکی شاری
سنەیە و یەکێکە لە ناودارانی بواری دەرهێنانی فیلمی کارتۆنی،
دەرچووی گرافیکە بە پلەی کارناسی واتە بەکالۆریۆس لە زانکۆی هونەری
تاران و هەروەها ماستەری ئەنیمەیشێنی هەیە لە زانکۆی سینەما
شانۆیی تاران.
موزەفەر شەیدایی پێشتر چەندین کورتە فیلمی کارتۆنی سازکردووە کە
لە فیستیڤاڵە جۆراوجۆرەکانی ئێران و دنیا نمایش کراون و هەروەها
خەاڵتیشیان بەدەستهێناوە ،لەوانە" :یک خاترە" واتە "بیرەوەرییەک"،
"سیب" واتە "سێو" ،بە یارمەتی براکەی خۆی بە ناوی رامین شەیدایی،
"ماهی بر خاک" واتە "ماسی لەسەر خاک" و چەندین کورتە فیلمی
کارتۆنی دیکە.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1421 :

موزەفەر محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042471879
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
🎭ئەکتەر

جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1422 :

موعتەسەم خانەقینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014080813525333423
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

خانەقین
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1423 :

موکریان ئەبوبەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=200912040729392794
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1424 :

مۆفەق عارف لهۆنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021113109315
یاریدەدەری بەڕێوەبەری پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلێمانی و
سەرۆکی تیپی هونەری مندااڵنی سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1425 :

مۆنیکا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011100710445562233
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1426 :

میدحەت کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002101627213445
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1427 :

میدحەد کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111616252210748
شێوەکار
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1428 :

میدیا حسێن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080813525560595
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1429 :

میدیا رەئوف بێگەرد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008040921274647
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1430 :

میدیا قازی
http://www.kurdipedia.org/?q=201307221440268951
1
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد

بابەتی ژمارە1431 :

میر بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060909490760240
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1432 :

میرا گۆرانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030409095729145
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1433 :

میران شەوکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613124732792
دەرهێنەری سینەما
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1434 :

میران عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014070916334676944
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1435 :

میران کامەال
http://www.kurdipedia.org/?q=201003051532403829
دەرهێنەر و ئەکتەر لەدایک بووی شاری سلێمانیە ،1970خاوەنی بڕوانامەیە لەبواری شانۆ و
دەرهێنانی تەلەفیزێۆنیدا لە واڵتی سوید .لەساڵی  1989وە لەواڵتی سوید نیشتەجێیە و تاکو
ئێستا لە زیاتر لە دە فلیمی سینەمایی و درامای تەلەفیزێۆنی سویدیدا رۆڵی دیاری بینیوە.
بەیەکێک لە ئەکتەرە بیانییەکانی سوید ناسراوە .لەچەند دراماو فلیمێکیشدا لەپشتی کامیرا کاری
کردووە .لەچەند شانۆگەرییەکی سویدی و کوردیدا رۆڵی دیاری هەبووە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت

846

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هونەرمەند
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1436 :

میرە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041109152830883
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1437 :

میلیت هیرۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573692
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1438 :

میهریاب
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http://www.kurdipedia.org/?q=201009011620289305
گۆرانیبێژە ،خەڵکی کرماشانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1439 :

میهرەبان سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022710271282390
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1440 :

میکایل
http://www.kurdipedia.org/?q=200904291011231738
لە ئۆگستی  1965لە مەهاباد لە دایکبووە .لە سااڵنی  1978تا 1985
ئەندامی حیزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران بووە .لە پێشمەرگایەتیدا
بریندارکراوە و بەهۆیەوە قاچێکی لەدەستداوە ،لە ساڵی 1986ەوە
دانیشتووی ستۆکهۆڵم لە سویدە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حزبی دێموکراتی کوردستانی ئێران  -حدکا
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەی دێرین
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رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1441 :

مێهناز رۆستەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061613001760301
بنەماڵەکەی لەدەسپێکی شەڕی نێوان عیراقو ئێراندا وەک پەنابەر،
ئاوارەی باشووری کوردستان دەبنو پاشان بەدەستی رژیمی عیراقی ئەو
کات رادەگوازرێن بۆ پارێزگای رۆمادیو لەکەمپی (ئەلتاش) نیشتەجێ
دەکرێن ،هەر لەو کەمپەداو لەساڵی 1989دا مێهناز لەدایکدەبێت ،مێهناز
دەڵێت :هەر لەتەمەنی منداڵیدا دەستم بەکاری هونەری کردووەو لەزۆر
شوێندا وەک کۆڕو کۆبوونەوەدا گۆرانیم وتووە ،بەاڵم بەداخەوە
لەبەرنەبوونی ئامێری پێویست و دەرفەتی گونجاو نەمتوانیوە
بەرهەمەکانم باڵو بکەمەوە.
ئەو خانمە بەئاوێزە-شی وت :پاشان هاتوینەتە واڵتی تورکیاو بۆ ماوەیەک
لەوێ ژیانمان بەسەر بردووەو لەماوەی 2ساڵی رابردووشدا داوای مافی
پەنابەرێتیمان لەواڵتی سوید کردووە ،بەخۆشیەوە لێرەدا بەهۆی ئەوەی
کەدەرفەتم هەبووەو ئیمکاناتی پێویستیش لەخزمەتدا بووە ،بەیارمەتی
دۆستانو هاوڕێکانم دیسانەوە دەستم بەکاری هونەرییو گۆرانیوتن کردووەو
هەروەها توانیومە کاری راگەیاندنیش بکەم.
سەرچاوە :زانا گەاڵڵی  -ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
راگەیاندکار
👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1442 :

مێهڤان ئامێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008201252024807
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامێدی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1443 :

مەبەست عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121313292412619
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1444 :

مەحسون قرمز گوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201002041035173389
گورانبێژی زازا  -کوردە لە روژی  1969/4/26لە شاری دیاربەکر بووە ،لە
سالی  1981دەست بە کاری گورانبێژی کردووە ،لەم دەمەدا شەش
ئەلبوم تومار کراوە ،ناوی رەسەن عبدلالە بازەنجیرە ،هەروەها چەندین
جار کاری ئارانجێر کردووە ،ناو و دەنگەکانی لە تورکیا بەرز بووە لەگەل
کومپانیا پرێستیژ کار کردووە ،لە سالی  2009دەست بە کاری سینەما
کردووە ،فیلمەکانی (لە نیو یورک پینج منارە ،من روژ دیت ،فریشتەی
سپی ،بالەکانی شەو) ،دیسان زنجیرە فلمەکانی بە ناوی (دنیا ئەمە
بێت ،ئەم ئشقە کوتای نایێت ،سەرسەری ،زالم ،دوورئێخستی ئشق).
دیسان دەیان ئەلبومی هەیە .بە زمانی تورکی .
مالپەرەکانی- http://www.mahsunkirmizigul.com
http://www.mahsunkirmizigul.org
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
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سەبارەت بە (مەحسون قرمز گوڵ) لە2:03:23 2010-9-12 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
ئامەد
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1445 :

مەحمود بامەڕنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001121616083245
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1446 :

مەحمود ساڵح  -دێرین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010309035518859
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1447 :

مەحمود محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031924532363
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1448 :

مەحمود هەولێری
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111155301282
لەساڵی  1965لەشاری هەولێر لەدایکبووە ،لەدەیەی نەوەدەکانی سەدەی رابردووەوە چووەتە نێو
دنیای هونەری فۆتۆگرافییەوە .خاوەنی دەیان پێشانگای فۆتۆگرافییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1449 :

مەرزییە فەریقی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110092705185
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ناوی تەواوی "مەرزییە شەهاب عەبدوڵاڵ"یە ،لەڕێکەوتی 1958.05.22
لەشاری مەریوانی رۆژهەاڵتی کوردستان چاوی بەژیان هەڵهێناوه ،بەاڵم
دایک و باوکی خاتوو مەرزیە لەبنەڕەتدا خەڵکی شاری "سنە"ن.
تا تەمەنی  17ساڵی مەرزییەژیانی لەشاری مەریوان بەسەر دەبات ،بۆ
خوێندنی مامۆستایەتی روو دەکاتەشاری سنە و لەوێ خوێندنی
مامۆستایەتی تەواو دەکات ،بڕوانامەی دبلۆم لەبواری مامۆستایەتیدا
بەدەستدەهێنێت.
هەر لەتەمەنی منداڵیدا هەستی کردووه ،کەدەنگی خۆشەو بەهرەی
دەنگخۆشی تێدایە ،لەالیەن باوکییەوە هاندراوه ،بەاڵم بەهۆی نادروستی
کۆمەڵگاوه ،ئەوەی لەو رۆژگارەدا ستەم بووەژن و کچی کورد گۆرانی
بچرێنی ،هەربۆیەڕێگای هونەری لێگیراوەو لەو پێناوەشدا زۆر بەقورسی
ژیانی هونەری خۆی بەسەر بردووه ،بەاڵم سەڕەڕای کۆسپ و کێشەکان
مەرزییەێ هونەرمەند هەر بەردەوام بووه ،لەجەژەنەکان و یاد و
بۆنەکانەدا ،ئەوانەی لەقوتابخانەدا سازکراون ،بەشداری کردووەو بۆ
یەکەمین جار لەتەمەنی  9ساڵیدا چۆتەسەر شانۆی قوتابخانەکەی،
یەکەمین گۆرانی ،ئەوەی لەو کاتەدا چڕێوێتی گۆرانیەکی "فەتانەی
وەلیدی" بووه ،لەگەڵ موزیکدا بەناوی "لەسەر کانی دێتەوەلێو بەکەنی و
گۆزەبەشانەوه".
مەرزییەفەریقی زۆر حەزی بەبیستنی کارەهونەرییەکانی باشووری
کوردستان بەتایبەت "تیپی مۆسیقای سلێمانی" و زیاتر حەزی بەدەنگی
هونەرمەندان "کەریم کابان" و "قادر کابان" بوو.
لەساڵی 1977دا لەشاری سنە بەهونەرمەند "ناسڕی رەزازی" ئاشنا
دەبێت و لەساڵی 1978دا زەماوەند دەکەن و ساڵی 1980دا لەگەڵ
هونەرمەند "ناسڕی رەزازی" رێگای خەباتی شۆڕشی رزگاریخوازی گەلی
کوردستان هەڵدەبژێرن و لەڕێزەکانی "کۆمەڵە" خەبات دەکەن ،ئەم
خەباتگێڕیەشیان تاساڵی 1984دا بەردەوام دەبێت.
وەک هونەرمەندێکی لێهاتووی شاخ شان بەشانی خەباتی چەکداری
دەست دەکات بەکاری هونەری و لەگەڵ تیپی مۆسیقای "کۆڕی
بانگەوازی کۆمەڵە" یەکەمین کاری هونەریی لەشاخ بەسروودی "ساڵو بۆ
پێشمەرگە" بەئەنجام دەگەێنێت.
لەسەرەتای ساڵی 1985وەلەواڵتی سوێد وەک پەناهەندەیەک لەگەڵ
هاوسەری هونەرمەند ناسڕ و سێ منداڵەکەی "دڵنیا"" ،ماردین" و
"کاردۆ" ژیان بەسەر دەبن.
لەڕۆژی 2005.09.18دا لەکاژمێر 11ی پێش نێوەڕۆ بەکاتی ئەوروپا،
لەستۆکهۆڵمی پایتەختی سوێد ماڵئاوایی لەمۆسیقا و هونەر کردوو و بۆ
هەتاهەتای بەجێیهیشتین و لەشاری سلێمانی لەسەر داوای خۆی
بەخاک سپێدرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەی دێرین
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1450 :

مەروا محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201006221407194477
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1451 :

مەروە محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011014241163744
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1452 :

مەریوان ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052408032778479
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1453 :

مەریوان جەالل
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021114520674112
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1454 :

مەریوان زەنگنە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080508433160555
شانۆکار و مامۆستای بەشی شانۆی پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی
کەرکوک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1455 :

مەریوان سـەفادین
http://www.kurdipedia.org/?q=20081107172421111
لە زمانی خۆیەوە:
لەساڵی  1972لەهەڵەبجە دایک بووم و تا ساڵی کیمیابارانەکەی 1988
هەر لەهەڵەبجە ژیاوم .دواتر لەشاری سلێمانی نیشتەجێ بووم و تا
ساڵی  1996لەکوردستان ژیاوم .ئیتر لەو ساڵەوە وەک زۆربەی گەنجان
رووم لەغەریبی واڵتانی ئەوروپا کرد و  3ساڵ لە ئەڵمانیا ژیاوم و 9
ساڵیشە لە واڵتی ئایسلەند دەژیم .ساڵی  1993هاتومەتە دنیای
هونەرەوە و تا ساڵی  1996کۆمەڵێک گۆرانیم بۆ کەناڵە کوردیەکان
تۆمارکردووە و ئەندامێکیش بووم لەتیپی مۆسێقای فۆلکلۆری کورد و چەند
بەرهەمێکیشم لەگەڵ ئەو تیپە تۆمار کردوە و هەر لەساڵی 1993وە
ئەندامی یەکیەتیی هونەرمەندانی کوردستانم و لەساڵی 2002
ئەلبومێکم تۆمارکردوە بەناوی (دییە)وە ،ئەلبومێکی ترم لەساڵی 2006
تۆمارکردوە بەناوی (جێژوان).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1456 :

مەریوان هونەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150128203058119095
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

🎨شێوەکار
هۆزانەوان
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1457 :

مەریەم ئیبراهیم پوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110710541879
مۆسیقاژەن و سترانبێژی دەنگ ناسک ،ساڵی ( )1968لەباوکێکی
کرمانشانی و دایکێکی فارسدا لەمەشهەد لەدایک بووەو خاوەنی دوو
منداڵی خنجیالنەیە .لەخوێندندا؛ بەشی تەرجومەی ئیتاڵی تەواو کردووە،
لەبواری مۆسیقاشدا ئاوازی کالسیکی خوێندووە .وەکو ژنێکیش ئەوەڵین
کەس بووەئۆپێرای خوێندووە .بۆ فێربوونی مەقامیش ،لەسەر دەستی
مامۆستای بەناوبانگ (موحسین کەرامەتی) پەروەردەو راهێنانی بینیووە،
ئێستاش جگەلەگۆرانی ،ئامێری کەمانچەدەژەنێت .مەریەم
لەمنداڵییەوەئەشق و خولیای هونەری هەبووەو هێشتا منداڵ بوو خووی
دایەبەر خوێندنی میلۆدی و ،دەڵێت " کاتێک منداڵ بووم باوکم شەو و رۆژ
سازی لێدەدا و هەمیشەش مەشقی پێدەکردم تا بۆ قۆناغی شیاندن
ئامادەم بکات بۆ ئەوەی لەدوارۆژدا ژەنیارێکی لێهاتووم لێدەرچێت،
دایکیشم لەو رووەوەوەزۆر هاوکاری کردووم".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1458 :

مەریەم کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150203214342119199
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
هۆزانەوان

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1459 :

مەزهەری خالقی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111047271274
ساڵی  1938لە شاری سنە لەدایکبووە .بەشی سینەمای لەزانکۆی تاران تەواو کردووە .سااڵنێکی درێژ مامۆستا بووە لە قوتابخانەکانی تاران و کرماشان وزانکۆی تاران.
لەساڵی  1951دەستی بە گۆرانی گوتن کردووە.لەساڵی  1958یەکەم گۆرانی خۆی تۆمارکردووە .لەساڵی  1972چووەتە رادیۆی تاران .دواتر بووەتە سەرپەرشتی هەموو رادیۆو تەلەڤزیۆنەکانی رۆژهەاڵتیکوردستان لە شاری کرماشان .
لە ساڵی  1979ئاوارەی ئەوروپا بووە .لەساڵی 2003ەوە لە شاری سلێمانی نیشتەجێبووە و ئەنستیتۆیکەلەپووری کوردی دامەزراندووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1460 :

مەسعود گۆران
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021273032872
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1461 :

مەسعودی عەزیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021809451280677
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1462 :

مەلەک رۆژهات
http://www.kurdipedia.org/?q=200911251320562658
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گۆرانیبێژی کوردستانی باکور لە سالی  1991لە باکوری کوردستان لە
دایک بووە.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (مەلەک رۆژهات) لە23:19:17 2010-11-1 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1463 :

مەمەد ئاکتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022092732889
هونەرمەند ،سەرۆکی دەزگای (میتۆش فیلم)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1464 :

مەنسوور محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109114319154
ساڵی  1969لەشاری مەهاباد لەدایکبووە .دەرچووی بەکالۆریۆسی
گرافیکە لە کۆلێژی هونەرەجوانەکانی زانکۆی تاران .ئەندامی ئەنجومەنی
دیزاینەرەکان و گرافیستەکانی ئێرانە و هەروەها هاوکاری هەندێک لە
ماڵپەڕەکانی وێنەگری واڵتی ئێرانە کە لە ئاستی نێونەتەوەییدا چاالکن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1465 :

مەهاباد جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121108001295
لە ساڵی  1973لە شاری سلێمانی لەدایکبووە ،لە ساڵی 2000ەوە تا ئێستا بەشداری لە چەندین
پێشانگادا کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1466 :

مەهاباد قادر (هەنارە)
http://www.kurdipedia.org/?q=20141218091359118349
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1467 :

مەهتاب ماجید
http://www.kurdipedia.org/?q=201305100852547862
7
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1468 :

مەهتاب ماجید باوەمیرە
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151725084702
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1469 :

مەهدی ئومێد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031712462359
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1470 :

مەهدی عەلی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112718301210910
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1471 :

مەهلێت
http://www.kurdipedia.org/?q=201010061015459815
کچێکی ئەسیوپییە ،کە ئێستا لە کوردستان دەژی ،لە میلۆدی هەڵکەوت
زاهیر و تێکستی حەمە سەعید ئیبراهیم گۆرانییەکی بە ناوی "لە
ئەسیوپیاوە بۆ کوردستان" بە زمانی کوردی تۆمار کردووە.
سەرچاوە :زانا دڵشاد دزەیی  -ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1472 :

مەهناز ئەفزەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903121124251639
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مەهناز ئەفزەلی لەساڵی  1963لەشاری قەسری شیرینی ئوستانی
کرماشانی رۆژهەاڵتی کوردستان لەدایکبووە ،هاوسەرەکەیشی حەسەن
پور شیرازی ،ئەکتەرە .مەهناز دوو ساڵ بەشداری خولی ئەکتەرایەتی لە
یەکێک لە فێرگەکانی ئەکتەری لەتاران کردووە .یەکەمین بەشداری
مەهناز لە شانۆگەریەکی ئاماتۆر بوو لە ساڵی  ،1978دواتریش بۆ
یەکەمجار لە ساڵی  1986بەشداری فیلمێکی سینەمایی کرد بەنێوی
(راپۆرتی کوژرانێک) کە دەرهێنەرەکەی محەمەد عەلی سەجادی بوو.
مەهناز تائێستا بەشداری  17فیلمی سینەمایی کردووە کە دیارترینیان
(عشق شیشەی)( ،محاکمە)ن ،کە لەساڵی  2008دروستکراون و
زۆرترین بینەریان هەبووە .هەروەها مەهناز بەدەنگ و بەنمایشکردنی
مشکەکان بەدەست ،بەشداری زنجیرە درامای بەنێوبانگی ئێرانی بەنێوی
قوتابخانەی مشکەکان (مدرسە موشها) کردووە کە بۆ مندااڵن
دروستکراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
قەسری شیرین
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1473 :

مەهناز کرماشانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012021010294864220
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
راگەیاندکار
👩خانمان
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1474 :
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مەڕوە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010251040311022
9
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1475 :

مەکی عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126112117523
ساڵی  1938لەئامێدی لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1476 :

مەی عەبدولکەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020216152333103
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لە  1965لە سلێمانی لە دایکبووە ،لە  1989کۆلیژی هونەرە جوانەکان
بەشی شانۆی تەواوکردووە ،لە  1996لەسەر پارتی ئاوارەی هەولێر بووە.
سەرچاوە :زانا دڵشاد دزەیی  -ماڵپەڕی دەنگی سەربەخۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1477 :

مەیادە ئەلحەناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031221141882561
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1478 :

نادر موفتی زادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010514095522039
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لە دایکبووی شاری مەهابادی رۆژهەاڵتی کوردستانە ،ماوەی زیاتر لە
( )35ساڵە لە بواری موزیک و گۆرانی کار دەکات ،نزیکەی ( )25ساڵە لە
واڵتی ئەمەریکا ژیان بەسەر دەبات.
تا ئێستا کاری موزیکی بۆ چەندین گۆرانیبێژی ناسراوی کورد کردووە،
لەوانە :حەسەن زیرەک ،محمەدی ماملێ ،خالید رەشید ،عەزیز
شارۆخی ،ناسری رەزازی ،عەدنان کەریم ،نەجمەدین غواڵمی ،میکائیل،
مەرزیەی فەریقی و گوڵستان وچەندین گۆرانیبێژی دیکەی.
چەندین کۆنسێرتی لە دەرەوەی واڵت بۆ شاری هەڵەبجە سازکردووە،
داهاتی ئەو کۆنسێرتانەی بۆ خەڵکی ئەو شارە تەرخانکردووە.
سەرچاوە :پەسار فایەق  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1479 :

نادیە
http://www.kurdipedia.org/?q=200911032335082382
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1480 :

نارینا کوردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112913382910942
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1481 :

ناز ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140706121197
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1482 :

ناز عەواڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815130710125223
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1483 :

نازدار جزیری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081109154827174
ساڵی  1987لە باکووری کوردستان لەدایکبووە ،هەر لەمنداڵیەوە بەکاری
شانۆ هاتۆتە نێو دنیای هونەر ،لەساڵی  2005-1995لەگەڵ گروپێکی
هەڵپەرکێی کوردی کاری کردووە و چەند خەالتێکیشیان بەدەستهێناوە،
برونامە و مۆری ئەکادیمیای کوردییە لەبواری هەڵپەرکێی کوردی
خاوەنی ِ
و ئێستا وانە بە دوو گروپی هەڵپەرکێی کوردی دەدات بەناوەکانی "گروپی
جوان" و گروپی "زاروکان" ،لە واڵتی ئەڵمانیا ژیان بەسەر دەبات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1484 :

نازدار والی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424111543120963
لەدایکبووی  1987ی جەزیرەی بۆتانە.
لەساڵی  1993بەهۆی رەوشی سیاسی نەیتوانی لە تورکیا بژی بویە
ماوەی  16ساڵە بە خیزانەوە لە ئەڵمانیا دەژین
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
جزیرە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1485 :

نازم دڵبەند
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120609494412414
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1486 :

نازم رەمزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011040816241019147
شۆرشی ()14ی تەموز
شێوەکاری ناوداری کورد لە شاری بەغدا ژیاوە و لە شوباتی ( )1959تاکو
ِ
یەکەم هونەرمەند لە عێراق بووە کە لە الیەن "عەبدولکەریم قاسم" پێشانگای بۆ کراوەتەوە .ئەو
شێوەکارە ئێستا لە دەرەوەی عێراق دەژیت.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1487 :

نازک سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041412122121789
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1488 :

نازک نێروەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001061413033120
ساڵی  1987لە شارەدێی دێرەلوک لەدایک بووە چەندین بەرهەمی
گۆرانی هەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1489 :

نازی عەزیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002041031073387
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1490 :

نازەنین سەلیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903151030171653
لە بنەڕەتدا خەڵکی ناوچەی کرماشانی رۆژهەاڵتی کوردستانە ،بەاڵم
لەباشووری کوردستان و لە ناوچەی گەرمیان لەدایکبووە و هەتا پۆلی
چواری دواناوەندی هەر لەگەرمیان خوێندووە.
نازەنین ،لەساڵی ()2003دا لەگەڵ بنەمەڵەکەی روویانکردۆتە واڵتی
فینالند و ئێستا ماوەی پێنج ساڵە لەو واڵتە نیشتەجێن و ئێستا ئەو
لەپەیمانگە دەخوێنێ و بەکاری هونەریشەوە خۆی سەرقاڵکردووە و زۆر
جاریش لەئاهەنگ و پرۆگرامەکاندا بەشداریکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1491 :

ناسح عەلی خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=20150109120203118710
ساڵی لە دایک بوون( 1982-1-5 :هەڵەبجەی شەهید)
لە ساڵی  2003دەستم بە کاری وێنە گرتن کردووە
خاوەنی ( )4پێشانگای تایبەتی خۆمم
بەشداریم لە ( )18پێشانگای هاوبەش کردووە
بەشداریم لە چەندین پێشانگای نێودەوڵەتی کردووە
خەاڵتی باشترین وێنەی تراژیدیام لە ،ناشناڵ جوگرافی.
ئەندامی کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستانم
ئەندامی سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانم
ئەندامی سەندیکای رۆزنامەنووسانی جیهانم
ئەندامی ڕێکخراوی ئاشتی نێودەوڵەتیم
ئەندامی منداڵپارێزی نێودەوڵەتیم
ئەندامی ڕێکخراوی مندااڵنی کوردم
کاری وێنەی بەرگی سەر  CDزۆربەی هونەرمەندانم کردووە ،وەک
هونەرمەندان (عدنان کریم،بەهجەت یحیا ،سوارە محمد،دەشنێ موراد).
ژمارەی تەلەفون9647701576557 :
ئیمیل: nasihfenk82@yahoo.com
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سەرچاوە  :ماڵپەری فۆکس فۆتۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1492 :

ناسح کامکاری
http://www.kurdipedia.org/?q=200902271432521451
ساڵی  1964لە شاری سنە لە دایک بووە .مەستەری ئەدەبیاتی
شانۆیی لە کولێژی هونەرە جوانەکانی تاران وەرگرتووە .ساڵی  1988بە
یاریدەدەری شانۆ دەستی بە چاالکی هونەری خۆی کردووە و تاکوو ئێستا
لە بەشی شانۆنامەنووسی ،دەرهێنەری و دیزاینی شانۆ ئەم
شانۆگەریانەی پشکەش کردووە ،کە بریتین لە :
ـ شانۆنامەنووسی" :در فراغ فرهاد" واتە "لە دووری فەرهاد"" ،سی
اسفندد سال کبیسە" واتە "سی مانگی رەشەمە ساڵی کەبیسە"،
"نخل و کوسە" واتە "داری نەخل و کوسە"" ،سر بە ازای سرنیزە" واتە
"سەر بە جیاتی سەرنێزە" و هەروەها چەندین سەحنەی شانۆنامەی
دیکە.
ـ دەرهێنەری" :در فراغ فرهاد" واتە "لە دووری فەرهاد"" ،پیش از حزور
یلدا" واتە "پێش لە حوزوری یەڵدا" ساڵی  2000و " ،2001سر بە ازای
سرنیزە" واتە "سەر بە جیاتی سەرنێزە" ساڵی  ،2004شانۆگەری
"تانگوی تخم مرغ داغ" واتە "تانگۆی هیڵکەی کواڵو" لە نووسینی "ئەکبەر
رادی" ساڵی  2002و شانۆگەری "الموزیکا" ساڵی .2003
ـ دیزاینی سەحنەی زیاتر لە  20شانۆگەری لەوانە" :چیزی یادم نمی اید"
واتە "شتێک نایەتەوە یادم"" ،هفت کردار" واتە "حەوت کردار"" ،لچک
گلی" واتە "لەچکە گوڵی".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1493 :

ناسر ئەحمەدزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2008110709085168
لەساڵی  1977لەبۆکان لەدایک بوە .لەساڵی  1993لەژێر رێنموونی محەمەد رۆستەمزادەو رێبین
حەیدەری دەستی بەکاری نەقاشی کردووە .
پیشانگاکانی :
1995پیشانگای
بۆکان .
1996پیشانگای
1996پیشانگای
1997پیشانگای
1998پیشانگای
1999پیشانگای
1999پیشانگای
2000پیشانگای

بەیەکەوەنەققاشی لەچۆارچێوەی سمینارو رێزگرتن لەماموستا حەقیقی لەشاری
بەیەکەوەلەمەڵبەندی فەرهەنگی و هونەری -بۆکان
بەیەکەوە ،خەیابانی -بۆکان
بەیەکەوە -بۆکان
بەیەکەوەلەمەڵبەندی فەرهەنگی و هونەری -بۆکان
بەیەکەوە -مەهاباد
بەیەکەوە -بانە
بەیەکەوەگالێری شیس -تاران

تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بۆکان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1494 :

ناسر تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161410363959
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لەساڵی  1946لە گەرەکی جوولەکانی شاری هەڵەبجە بەجیهانی
دەوروبەرم ئاشنابووم.
دەرکەوتنی هەستی هونەریم دەگەڕێتەوە بۆ سااڵنی مناڵیم ،ئەوکات
لەماڵێکی دوو نهۆمی شێوە تەالرسازییەکی جوان ژیانمان بەسەردەبرد،
پێیدەچو کاری وەستا بەسەلیقەکانی کرماشان بێت پەنجەرەکانی دوودیو
بوون و بەشوشەی رەنگین داپۆشرابوون .هەوڵدانی من دوبارەکردنەوەی
فۆرمی ئەو پەنجەرانە بوو و هەر ئەوانیش بوونە ئیلهامم و بە جیهانی
رەنگیان ناساندم.
بیرەوەری ئەم ماڵە لەتەکما ژیاو گەورەبوو و بەجێینەهێشتم تا لەمەودوا
بەرەو جیهانی تەالرسازی ودیکۆری بردم و لەساڵی  1988لەشاری
سڵێمانی چەند کارێکی تەالرسازیم بە ئەنجام گەیاند ،کە تا ئێستاش
نموونەی کاری مۆدێرنن.
کاتی خوێندنی سەرەتاییشم لە ژێر رێنمایی مامۆستا و هونەرمەند و
شاعیری نەتەوەکەمان ع.ع شەونم هەستی هونەریم گەشەی کرد.
یەکەمین بەشداربوونم لە پیشانگایەکی فراوان دەگەڕێتەوە بۆ
ساڵی 1964لە یانەی فەرمانبەرانی سلێمانی ،ئەوکات خوێندکاری
خانەی مامۆستایان بووم.
لەساڵی  1978بوومە سەرپەرشتیاری هونەریی لە مەڵبەندی ئیشی
دەست و دواتر سەروکی بەشی شێوەکاریی ئەو مەڵبەندە.
لە  20.03.1988ئاڕمی مەرگەساتی شارەکەمم بە ئەنجام گەیاند.
بەشداری زۆربەی پیشانگاکانی هونەرمەندانی سلێمانی م کردوە
لەساڵەکانی 1976هەتا ساڵی .1992
بەشداری یەکەم پیشانگای هونەرمەندانی کوردم کردوە لە هەولێر،
هەروەها هونەرماندانی عیراق لە موسڵ و بەغدا ،لە دەرەوەی واڵتیش
بەشداری پیشانگای هونەرمەندانی کوردم کردوە لە ئیتالیا و فەرەنسا و
ئەڵمانیا.
یەکەمین پیشانگای تایبەتیم ساڵی 1994لەشاری الیبزیکی واڵتی
ئەڵمانیا کردۆتەوە.
ئێستاش دانیشتووی شاری(ئاخن) م لەواڵتی ئەڵمانیا .
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تیڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1495 :

ناسر حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126100055501
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لەدایک بووی ساڵی 1950ی شاری خانەقینە ،بەشدار
بووەلەدامەزراندنی تیپی(یەکێتی هونەرمەندانی عێراق)ی .پاش روخانی
رژێمی عێراق هەڵبژێردرا بۆ سەرۆکایەتی یەکێتی رادیۆ و تەلەفزیۆنکارانی
عێراق لەبەغدا .ساڵی  1991 - 1971وەکو دەرهێنەر لەتەلەفزیۆنی عێراق
کاریکردووە .بەبەرهەمەکانی بەژداری لەدەیان ڤیستیڤاڵدا
کردووەلەوانە(ڤیستیڤاڵی فیلم وپرۆگرامی کەنداو  1976لەکوەیت
بەفیلمی (خذوهم صغارا) .ڤیستیڤاڵی مۆسکۆ لەساڵی  1980بەفیلمی
(سروشتی کوردستان)1982 .بەشداری ڤیستیڤاڵی منااڵنی یونسێف
لەڤیەنا بەفیلمی (خذوهم صغارا) .ساڵی  1983ڤیستیڤاڵی (البساط
االخضر) لەئەڵمانیا .سالی  1983ڤیستڤالی کۆریای باشوور ،ساڵی
 1987ڤیستیڤاڵی وارشۆ).
کاری دەرهێنانی بۆ زیاتر لە 500گۆرانی (کوردی ،عەرەبی ،سریانی)
کردووە .دەرهێنەری زنجیرەتەلەفزیونی عەرەبی بوو بەناویی (الکشاف)
کەسەر بەدەزگای پرۆگرامی کەنداو بوو لەکوەیت .ئەمانەبەشێکن
لەبەرهەمەکانی (زنجیرەی تەلەفزیۆنی ژاڵە ،بەرد لەجێی خۆی
سەنگینە ،میوانی ناوەخت ،قەاڵی دمدم ،مەمی ئاالن ئەمەیان دوا
بەرهەی هونەرمەندە).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەرهێنەر
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1496 :

ناسر فەیزوڵاڵبەگی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711583964755
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1497 :

ناسری رەزازی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081108164954143
لە زمانی خۆیەوە:
من مانگی پووشپەری ساڵی ()1334ی هەتاوی ،ساڵی ()1955ی
زایینی ،لە شاری (سنە)ی کوردستانی بندەستی ئێران ،لە دایک بووم،
جگە لە خۆم چوار برا و چوار خوشکی دیکەم هەبە ،سەردەمی منداڵییم،
پڕ بوو لە کێشەی زۆر ،بە هۆی پێکهاتەی گەڕەکەکەمانەوە( ،پیشە)ی
باوکم بەرگدروو بوو ،دوای خوێندن لە قوتابخانەش دەگەڕامەوە بۆ دووکان
بۆ الی باوکم بۆ ئەوەی یارمەتی بدەم .دووکانی باوکم لە ناو مەیان
میوەفرۆشیدا بوو ،رۆژان لەبەر خەڵک و پەرژینی هەبێ ،حەیوان و بار و
چەرخ و داشقەی حەمباڵ و هیدیکە ،ئەوەندە قەرەباڵخ و جەنجاڵ بوو ،رێ
نەبوو هەنگاو هەڵگری ،لەو سەردەمەدا رادیۆ تەنیا لە گەورەمااڵن و
چایخانەکاندا هەبوو ،من کە حەزم لە هونەری گۆرانیی بوو ،رۆژان رووم
دەکردە قاوەخانەکان بۆ ئەوەی بە هۆی گرامافۆن و رادیۆی پیلیی ئەو
سەردەمەوە گوێ لە گۆرانیی گۆرانیبێژە کوردەکان بگرم.
لە تەمەنی شەش سااڵندا لە خوێندنگەی (هەدایەت) ،لە شاری سنە لە
بەر خوێندنیان دانام ،خوێندنیش دیارە فارسی بوو ،لە پۆلی دوودا بووم ،لە
پەنای خوێندنگەکەماندا مەالیەکی پیری خوێنشیرین ،دووکانێکی دانابوو
کە قەڵەم و کاغەز و دەوات و شیرینیجاتی وەکوو (ئاودوونان و کەشکەتونە
و کونجیگەزۆ و گۆچانقەن و رەحەت و کولیچە و هیدیکە)ی دەفرۆشت و
دەرسی قورئانیشی دەگوتەوە.
بەڵێ باوکم دەستی گرتم و بردمی بۆ الی ئەو مەالیە و بەڵێنی لەگەڵ
بەست ،کە پاش تەواوبوونی خوێندن ،قورئانم پێبڵێ ،منیش هەرچەندە
دڵکاو (راضی) نەبووم ،دەستم پێکرد ،جا وەرە دوو قوڕبەسەریی گەورە ،بۆ
منی ژێردەستی داماو ،دەبوو دوو زمانی بێگانەی بە زۆر بەسەرماندا
سەپێنراو بخوێنین و زمانەکەی خۆشمانیان لێ کردبووین بە قوڕقوشم و
ژەقنەمووت ،بۆیە ئێستاش کوردی وامان هەیە خۆی ناناسێ و نازانێ
کێیە! .ئەگەر خوێندن تەواو دەبوو و خوێندنگە دادەخرا ،مندااڵن بەردەبوونە
کووچە و کۆاڵن بۆ کایە و ،منیش دەبوو بچمە خزمەت مەال ،بۆ دەرسی
قورئان ،مەال ئەوە خەریکی گوتنەوەی (ئەلف سەر ئا ،الم زەنە ئەل) بوو،
منیش بیر و هۆشم لە الی مندااڵن بوو ،کە جار و بار بە شووڵەکەی
دەستی ،حەسیری سەر عەرزەکەی دادەگرت و ئێمەش بە شەقە و
شریخەی شووڵەکە رادەچڵەکاین ،تەنیا چاکەیەک کە هەیبوو ،قەت لە
کەسی نەدەدا ،تەنیا حەسیری سەر زەویەکە نەبێ ،حەسیریش وای
لێهاتبوو ،ئەگەر گیان و هەستی هەبا ،شکاتی دەبردە بەر خودا و
پێغەمبەر ،چونکە ئەوەندەی پێدا کێشابوو ،شڕی کردبوو .
چارم نەبوو ،حوکمی حاکم بوو و مەرگی موفاجات ،منداڵیش بووم ،لە فێڵ
و تەڵەکەی وا رانەهاتبووم کە خۆم بدزمەوە و نەچم ،ساڵی دوایی
دەستم کرد بە گغنیدان و درۆ و دەلەسە ،تا پێمدەکرا نەدەچووم ،هەندێ
جار مەال بۆ ئەوەی پووڵەکەی نەفەوتێ لە پەنا دیواری دووکانەکەی کە
پاڵی وە دەروازەی خوێندنگەکەوە دابوو ،خۆی حەشار دەدا و دەیگرتم و
دەیگوت :بێرەو قورئانەکەو بخوێنە زوڕیەت ،ئەنا ئەیژم بە باوکۆ داتپڵۆسێ،
هاااا !منیش ئیتر چارەم نەمابوو ،چونکە دیواری مەدرەسەی هەدایەتیش
وا نەبوو کە بە سەریدا باز دەم و خۆم دەرباز بکەم ،ناچار دەچووم بەاڵم
چوونی چی؟ چی پێدەگوتم لەم گوێچکەمەوە دەچوو ،لەوی دیکەمەوە
دەهاتەوە دەرێ ،پاش ماوەیەک (مەال) ،کە لە سنەی ئێمەدا پێیان دەڵێین
(مامۆسا ،یان مەاڵ) و بڕێ جاریش هەر دوو وشەکە پێکەوە بەکار دێنن،
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وەکوو مامۆسا مەاڵ ئەحمەو .شکاتی خستە بەر باوکم کە گوێنادا و،
خۆی دەدزێتەوە و هیدیکە ،باوکیشم دوای لێدانێکی قورس و قۆڵ،
ئەمجارەیان بردمی بۆ الی (مامۆسا مەاڵ ئەحمەد)ی خەڵکی تاڵش ،بۆ
درێژەپێدان و خوێندنی قورئان ،ئەو مەالیە ئەگەر بە هەڵە نەچووبێتم،
ئیمامی مزگەوتی کەریم رەئووف بوو ،لە پشت دووکان (حاجی ماشەاڵی
رەنگڕێس)ەوە ،چەن برا بوون ،هەر هەموویان مەال بوون ،نازانم چۆن و لە
بەر چی ،ئەو مەالگەلە تەرای واڵتی ئێمە بووبوون؟ .من پێم وایە لە بەر
ئەوە بوو ،کە تاڵشییەکان سوننین و لە واڵتی ئێمە واتە کوردستان،
تەگەرەیان نەدەهاتە سەر رێ و دەحەسانەوە ،بەڵێ لەوێش لە بەر
هەیکەلی ناقۆاڵ و ناحەزی مامۆستا و چێوفەڵەک و لێدان لە قوتابییەک،
ئەو هەاڵتنە هەاڵتم نەگەڕامەوە ،تا ئەم جارەیان لە گەڕەکی خۆمان لە
(کانی کەمێزی) لە الی مەال عەبدوڵاڵی ئیمامی مزگەوتی (حەمە
حسەین بەفری) دایاننام ،مەالی نێوبراویش لە خانەقای شێخ سەالم،
یان تەکیەی حاجی سەی وەفا ،لەوێ وانەی پێدەگوتینەوە ،لەوێ ئیتر
چونکە گەڕەکی خۆمان بوو و هاوسەر و هاوماڵی خۆمی تێدا بوو،
داکاسرام و حەوت جزمی قورئانم لە ماوەیەکی کورتدا تەواو کرد و
مامۆسا لە خۆشی ئەم زیرەکییەی من و گەیشتن بە سوورەی :تەوابەن،
مامرە کوڵە سەوابەن ،بۆ مامۆسا کەبابەن ،میوانییەکی بە باوکم سازدا و
منیان هاندا کە لەبەر ئەوەی دەنگم خۆشە لە مزگەوتیشا بانگبدەم،
باوکیشم کەیفی پێدەکرد .
لە پۆلی شەشی سەرەتاییدا بووم ،دیارە لە پەنای قورئانخوێندندا ،باوکم
بە زۆرەملیی ،هەمیشە لە گەل خۆی دەیبردم بۆ نوێژ و ،رەمەزانانیش
نەیدەهێشت رۆژووم بفەوتێ ،بۆ ماوەیەک بووم بە بانگبێژی مزگەوتی
گەڕەکی خۆمان ،خادەمی ئەو مزگەوتە نێوی (شامحەمەو) بوو ،هەرچی
بانگی دەدا ،لە بەر پێکەنین کەس خۆی پێرانەدەگیرا ،دەنگی ناخۆش بوو،
بانگگوتنەکەی بە جۆرێ بوو ،دەتگوت بێگاری پێدەکەن ،خوای لێخۆش بێ،
پیاوێکی بەڕێز و خواناس بوو .لە پۆلی شەش دەرنەچووم و داکەوتم و
مامەوە بۆ ساڵێکی دیکە ،لە بەر باوکم نەمدەزانی چیبکەم ،لە ترسان
کونەمشکم لێ بووبوو بە کۆشک و سەرا ،چوومەوە بە دایکمم گوت:
رفووزەم .دایکی داماویشم ،لە تاو مێردی زاڵم ،لە خەفەتا واقی دابوو،
چونکە دەیزانی باوکم وام لێدەکا ،کە بە لۆکە ئاو بتکێننە دەمم .
باوکم زانی لە پوولی شەش دەرنەچوومە ،هاتە جەستەم و غەشی
بێکاریی و مناڵزۆریی و کۆڵەواریی خۆی پێرژاندم ،لێشمنەدەگرت ،چونکە
لە گەڕەکێکی نالەبار و رەپۆشەخەراپدا پەروەدە بووم ،گەڕەکێک ،بێژگە لە
کرێکار و زەحمەتکێش و کاسبکار ،پیشەیێکی بااڵی تێدا نەبوو ،ئەو
گەڕەکەی ئێمە لە دێهاتێکی دوورەدەست دەچوو ،بەو مێگەل و واڵخدار و
پێکهاتەسەیرەی خۆیەوە کە هەیبوو .منیش ئیتر وام لێهاتبوو کە
دەربەستی کوشتن و لێدان نەدەهاتم ،وەک کوردەکە دەڵێ :بووبووم بە
چەرمی ئاوەسوو! بە جێگای ئەوەی کە چاک بم ،ئەوەندەی دیکە السار و
سەرەڕۆم لێدەرهات ،چونکە دەمگوت لە لێدان بەو الوە ،چیدیکە هەیە؟.
ئەوەندە رقم لە خوێندن هەڵگرتبوو ،کە هەر رۆژێ دەچوومەوە بۆ
خوێندنگە ،حەزم دەکرد بڵێن :مامۆستاکەتان نەخۆشە ،یان کەوتووە و
بریندارە و ملی شکاوە و هیدیکە ،بۆ ئەوەی لە دانیشتن و گوێگرتنی ناو
پۆل رزگار ببم !
سەرتان نەیێشێنم ،پاش وەرگرتنی دیپلۆم لە رشتەی وێژە (ئەدەب)دا،
بووم بە مامۆستای خوێندنگەی سەرەتایی لە دێهاتێ لە نێوان سنە و
مەریوان بە نێوی (بزان) ،کە بەداخەوە هەر بزانیشم بەچاو نەدیت ،لەبەر
بەسەرداهاتنی راپەڕینی گەالنی ئێران و شۆڕشی کوردستان ،چونکە
ئیتر نەمتوانی مامۆستایەتییەکە درێژە پێبدەم و کەوتمە زیندان ،پاش
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بەربوون لە زیندان لەگەڵ کۆچکردوو مەرزیە و دوو منداڵەکانمان ،دڵنیا و
ماردین ،چووینە شاخ و بووین بە پێشمەرگە.
وەکوو گۆرانیبێژێکی کورد ،تا ئێستا نزیک بە ( 40کاسێت)ی گۆرانیی
فۆلکلۆر و ئەویندارانەم لە واڵت تۆمار کردووە و باڵو کراونەتەوە ،لە
شۆڕشی کوردستانیشدا چەندساڵ وەکوو پێشمەرگەیەک خەباتم کردووە
و ،کۆمەڵێک گۆرانیی نیشتمانی و شۆڕشگێڕانە و سروودی سیاسییم لە
 4کاسێتدا باڵو کردۆتەوە ،گۆرانیی و سروودەکانی من ،وێردی سەر
زمانی خەڵک و پێشمەرگە و رادیۆکوردییەکانی شۆڕشی کوردستانە و
هاندەریانە بۆ خەبات دژی زوڵم و زۆر و بانگەوازە بۆ ئازادی و رزگاری
کوردستان .دوای وازهێنان لە پێشمەرگایەتی ،لەگەڵ مەرزیە و
منداڵەکانمان ،دڵنیا و ماردین ،هاتینە واڵتی سوێد و وەکوو پەنابەر
ماینەوە ،لێرەش بووین بە خاوەنی کوڕێکی دیکە بە نێوی کاردۆ .
لێرە ،لەم چەند ساڵەی ژیانی هونەریماندا لە هەندەران ،وێڕای
بەشداریی لە زۆر ئاهەنگ و جێژنی نەتەوایەتی و سیاسیی کوردیی ،لە
دەرەوەی واڵت ،بە چەرمەسەری توانیومە ( 7سیدی)ی دیکەی گۆرانیی
تۆمار بکەم و باڵوی بکەمەوە ،هەرچەند کاری سەرەکیم ،گۆرانیگوتنە،
بەاڵم وەکوو نووسەرێکی کوردیش ،چوار کتێبیم بە نووسین و وەرگێڕان
باڵو کردۆتەوە ،لەو ماوەیەشدا کتێبێکم لەالیەن چاپخانەی موکوریانەوە
دێتە بازاڕ ،کە بەرهەمی چەندینساڵ پرسوجۆ و یاداشتی سەردەمی
پێشمەرگایەتیمە کە نێوی کوردیم تێدا کۆکردۆتەوە .هەروەها چەندین
وتاریشم لەسەر مووزیکای کوردیی و گۆرانیبێژەبەنێوبانگەکان و گیروگرفتی
هونەرمەند لە دەرەوەی واڵت و کێشەی زمانی کوردیی و پرسگرێکی
کوردستان ،لە گۆڤار و رۆژنامەکاندا باڵو کردۆتەوە .
ساڵی  2004لەگەڵ مەرزیە بڕیارماندا کە لە سوید نەمێنین و بڕۆینەوە بۆ
ئەو پارچرزگارکراوەی نیشتمانەکەمان .ئەوە بوو رۆشتینەوە بۆ کوردستانی
باشوور و لەوێ لە شاری دووکان ماینەوە ،بۆئەوەیکە ئەو چەندساڵەی
کۆتایی تەمەنمان لەوێ بەرینە سەر ،بەداخەوە ساڵی 2005/09/18
مەرزیە ،بە هۆی نەشتەرگەرییەکی ناسەرکەوتوو کۆچی دوایی کرد و
منیش تووشی سەرلێشیوایی بووم .دوای ئەوەی کە زانیم ناتوانم بەتەنیا
بژیم ،دیسان هاوسەرگیریم کرد و لەگەڵ (ئێران)ی هاوسەرم گەڕاینەوە
بۆ سوید و ئێستا لە ستۆکهۆڵم دەژین.
لەم ماوەی ئەم چەندین ساڵەی کە لە سوێد ژیاوم( ،چەندین گەشتی
هونەریی)م بۆ واڵتانی :ئوتریش ،ئیتالیا ،ئاڵمان ،فەرانسە ،ئینگلیس،
هولەند ،بلژیک ،دانمارک ،فینالند ،نورڤێژ ،سویس ،ئامریکا ،کانادا،
ئوسترالیا ،سۆڤیەتی جاران ،ئازەربایجانی بندەستی سۆڤیەتی کۆن،
یۆنان ،بولغارستان ،قبرس ،رۆمانیا ،ئێراق ،تورکیە ،کوردستانی بندەستی
تورکیە ،کوردستانی ئازادکراو و هی دیکە کردووە ،کە بۆ هەر واڵتێکیان،
چەندین جار سەفەرم کردووە و ئاهەنگم گێڕاوە .لەبەر ئەوەش کە
پێشمەرگە بووم و ناوچەکوردنشینەکانی کوردستان گەڕاوم و
دیالێکتەکوردییەکان فێربوومە و شارەزای زمانی کوردییم ،بە چوار زاراوەی
کوردیی گۆرانیی دەڵێم :هەورامی ،کەلهوڕی ،کرمانجیی ،سۆرانیی ،کە
مەبەستیشم لەمکارە ،تەنیا ئەوە بووە کە خزمەتێک بە کورد و
نزیککردنەوەی زاراوەکان بکەم .هەروەها لە چەندین (فستیڤاڵ و گااڵ)دا
لە ئورووپا بەشداریم کردووە ،بۆ نموونە :کۆنگرەیەک بۆ کورد لە سویس لە
شاری ژنێڤ ،ساڵی  .1990فستیڤاڵی وۆمەد  Womad FESTIVALلە
هامبوورگ ،بەنێوی  Weltbeatساڵی  .1991گااڵیەک بۆ رەوەکەی
کورستان لە ستۆکهۆڵم ساڵی  .1991فستیڤاڵی World Root Festival
لە هولەند ساڵی  .1992فستیڤاڵی  Sacred voicesدەنگە پیرۆزەکان لە
ئینگلیس ،لە شاری لەندەن ساڵی  .2000کۆففرانسێک لە سەر مێژووی
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موۆسیقای کوردی لە لەندەن ساڵی  .2000هەروەها چەندین فستیواڵی
دیکەی گەورە لە سپانیا و ئینگلیس و فەڕانسە و سوێد و ئامریکا .درێژەی
هەیە....
سەرچاوە :ماڵپەڕی ناسری رەزازی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1498 :

ناسلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001172029513293
گۆرانیبێژە ،لە ساڵی  1989لەدایکبووە و لە واڵتی سوید نیشتەجێیە.
سەرچاوە :زانا دڵشاد دزەیی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1499 :

ناسک ناسح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815132732125224
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لەدایک بوی 1989سلێمانی -دەرچوی بەشی سیرامیکی پەیمانگای
هونەرە جوانەکانی شاری سلێمانیە
چاالکی
سااڵنەی دروستکردنی پەیکەری لم ی 2009-2008سلێمانی
پێشانگای هاوبەشی (فنست ڤان گۆگ) 2008سلێمانی
پێشانگای تایبەتی 8مارس 2008سلێمانی
پێشانگای تایبەتی فۆتۆگرافی 2010سلێمانی
پێشانگای هاوبەشی لەگەل هونەرمەندانی کچانی عەرەب2010
ساێمانی
پێشانگای هاوبەشی رسم 2012سلێمانی  -هەولێر
پێشانگای هاوبەشی لەسەر دیزاین 2014سلێمانی
کاری دیواربەندی هاوبەش لەیادی 8مارسی 2012سلێمانی
هەروەها خاوەنی بیرۆکەی فاشیۆن دواتر دەبیتە پرۆگرامێگی تەلەڤزیۆنی
کوردسات تیڤی (فاشیۆن شۆ) بۆ بەهرەداران و ئارزوومەندان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1500 :

ناشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119132044404
ناوی (محەمەد حسێن سابیر)ە ،لەسلێمانی لەدایکبووە .لەساڵی
1969ەوەخەریکی وێنەکێشانە ،ئەندامی گەلەریی بابان و رێکخراوی
هونەرمەندانه ،فەرمانبەرە لە بەڕێوبەرایەتی هونەری شێوەکاریی
لەسلێمانی ،ماوەی چل ساڵەکاری وێنەکێشان دەکات.
ناشاد هەر لەسااڵنی حەفتاوە لەبۆنە تایبەتییەکاندا ،زۆر لەدیوارەکانی
شاری سلێمانی بەوێنەی سەرجڕاکێش رازاندۆتەوه.
پیشانگەکانی هونەرمەند :
ساڵی  1970پێشانگەی لەقوتابخانەی ئەزمر  -سلێمانی کردۆتەوە
ساڵی  1972پۆستەری دژی رژێمی بەعس کردووە.
ساڵی  1978پیشانگەی لەنۆرمبێرگ -ئەلمانیا کردۆتەوه.
ساڵی  1982پیشانگەی لەپارکی ئیرەم -تاران کردۆتەوه.
ساڵی  1985پیشانگەی لەکەرەج -تاران کردۆتەوه.
ساڵی  1987پیشانگەی لەشفان فۆرت  -ئەڵمانیا کردۆتەوه.
ساڵی  1988پیشانگەی لەبام بێرگ لەئەڵمانیا کردۆتەوه.
ساڵی  1991پیشانگەی لەهۆڵی کۆم کار لەئەڵمانیا کردۆتەوه.
ساڵی  1991بەبۆنەی جەژنی نەورۆزەوە پیشانگەی لەبۆن -ئەڵمانیا
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کردۆتەوە.
ساڵی  1994بەبۆنەی جەژنی نەورۆزەوه ،پیشانگەی لەبۆن -ئەڵمانیا
کردۆتەوه.
لە سااڵنی  2002تا  2006بەبەردەوامی زۆربەی شوێنەگشتییەکانی ناو
شاری سلێمانی رازاندۆتەوه.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1501 :

نامق عەلی قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012052922364864958
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1502 :

نامە ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011082711015058584
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1503 :

ناهیدە ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20081119133932409
لەساڵی  1970لەزاخۆ لەدایک بووە ،بەشداری چەندین پێشانگەی هاوبەشی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1504 :

ناهیدە سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121108351296
لەساڵی  1978لە شاری سلێمانی لەدایکبووەو دەرچووی بەشی وێنەکێشانی پەیمانگای
هونەرەجوانەکانی سلێمانییە ،لەساڵی 1999وە تائێستا بەشداری زیاتر لە  30پیشانگادا کردووە
لەزۆربەی شار و شارۆچکەکانی کوردستاندا ،جگە لە دروستکردنی چەندین دیزاین و پۆستەر و
دەلیل بۆ پیشانگاکان و سازدانی چەندین پیشانگا لە فێستیڤاڵە هونەرییەکان لەناوەوە و دەرەوەی
شاری سلێمانیدا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1505 :
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نزار ستار
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122113430513211
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1506 :

نزار سەالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911042153462449
نزار حسێن یەحیا ناسراو بە (نزار سەالمی) ساڵی  1978لەشاری
سلێمانی لەدایکبووە ،تا قۆناغی دواناوەندی خوێندووەو لەبەر چەند
هۆکارێک نەیتوانیوە خوێندن تەواو بکات ،بەاڵم ئێستا هەوڵی ئەوەیداوە
بواری بۆ بڕەخسێت و بگەڕێتەوەو خوێندن تەواو بکات ،باوکی خەڵک
شاری بانەیەو ناسراوە بەسەالمی ،هەربۆیە نزار بە(نزار سەالمی)
ناسراوە ،چونکە سەالمی نازناوی بنەماڵەی باوکێتی لەئێران
کەبنەماڵەیەکی دیارن ،دایکیشی شێخی سیرێیەو لەتەریقەتی
نەقشبەندییە ،ئەو هەر لەمنداڵییەوە خولیای فیلم و درامای کوردی بووەو
ئاواتەخوازبووە لەدواڕۆژدا ببێتە ئاکتەرێکی سەرکەوتوو و ناودار ،بەتایبەتی
ئەوکاتانەی سەیری درامای (ژاڵەو بوکی ژێر دەواری رەش و النەوازان)ی
کردووە حەزیکردووە وەک ئەو کەڵە هونەرمەندانە ببێتە هونەرمەند.
بۆیەکەمجار هونەرمەند لەڕێگەی زنجیرە درامای (مەمی ئاالن)وە بینەر
پێی ئاشنابوون کەڕۆڵی مەمی بەرجەستە کردبوو.
سەرچاوە :نزار شێخە  -ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1507 :

نزار مامە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012422065133008
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1508 :

نزار موراد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001081623183164
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1509 :

نزار هادی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103256100433
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد

بابەتی ژمارە1510 :
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نلیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012121412031474339
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1511 :

نورا عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014103110430577858
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1512 :

نوروڵاڵ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573693
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1513 :

نوری ئەحمەد  -رێبین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041619224356662
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1514 :

نوری حەوتبرا
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102617134977827
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1515 :

نوری گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002262138523742
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1516 :

نوری مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021191430
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1517 :

نوری کاکەخان
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161523153965
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1518 :
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نورەدین ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20141224084235118457
لەساڵی  1966لە شاری کەرکوک لەدایکبووە.
http://noorart.webs.com/
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:

🔥کەرکوک

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1519 :

نیاز جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120209332311174
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بێگانە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1520 :

نیاز شەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010514135622042
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1521 :

نیاز عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011041420571813574
لەساڵی  1973لە گوندی ژاژڵە سەر بەناوچەی شارباژێر لەدایکبووە،
لەساڵی  1989لەیەکەمین پێشانگای هاوبەش بەشداری کردوە و لەگەڵ
کوران ،جگەلەوەش لە  19پێشانگای
قوتابیانی ئامادەیی "کاژاو"ی
ِ
هاوبەشی دیکە بەشداری کردوە.
عەبدولرەحمان  -ماڵپەڕی پەیامنێر
سەرچاوە :زیرەک
ِ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1522 :

نیاز لەتیف حسن
http://www.kurdipedia.org/?q=201008241029034873
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هونەرمەند د .نیاز لەتیف حسن
لەدایک بووی  1964 /1/1 :سلێمانی.
1دبلۆم – پەیمانگای هونەرە جوانەکانی سلیێمانی /بەشی شانۆ –نواندن .1988
2بکالۆریۆس – کۆلێژی هونەرە جوانەکانی بغداد  /بەشی شانۆ  -نواندن.1993
3ماجستیێر (بەپلەی نایاب) – زانکۆی صەاڵحەدین  /کۆلێژی هونەرەجوانەکان  /بەشی شانۆ – دەرهیێنان .2010
4لە ئیێستادا سەرقاڵی خوێندنە لە میسر /قاهیرە کاندیدی دکتۆرایە لەبواری (دەرهێنان لە نێوان شانۆ و سینەما).
5لێپرسراوی بەشی سینەمایە لە سەندیکای هونەرمەندانی کوردستان /سلێمانی
بۆ ماوەی  3ساڵ سەرپەرشتیاری هونەری بووە لە چاالکیقوتابخانەکانی سلێمانی.
بۆ ماوەی  4ساڵ مامۆستا بووە لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان /دهۆک.
مامۆستا بووە بۆ ماوەی  3ساڵ لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان /هەولێر.
مامۆستایە لە پەیمانگای هونەرە جوانەکان /سلێمانی وە تائێستاشبەردەوامە
بۆ ماوەی  4ساڵ وەک راگەیاندن ئیشی لە کەناڵە کوردییەکاندا کردووەوەک (پێشکەشکار – ئامادەکار – دەرهێنەر).
بۆ ماوەی  3ساڵ بەرێوەبەری بنکەی خانی بووە کەسەر بە رێکخراوی)tdcلە دهۆک
خاوەنی چەندین بەرهەمە وەک (نووسەر – وەرگێر) لە گۆڤار ورۆژنامەکاندا.
بەشداری لە چەندین فیستیڤاڵی هونەری شانۆ و بەرهەمیسینەمایی و تەلەفیزیۆنیدا کردووە لە (سلێمانی – هەولێر – دهۆک).
دامەزرێنەری قوتابخانەی (فێرگەی بالێ و مۆسیقای سلێمانی) لە 2008لەگەڵ (روبار ئەحمەد)ی هاوسەری بۆ یەکەم جار لە هەرێمی
کوردستان .لە  2014ئەم قوتابخانەیە داخرا.
وەک داوەر لە فیستیڤاڵی (سلێمانی بۆ شانۆی کوردستان) بەشداریکردوە .2011
تائێستا خاوەنی ( )55بەرهەمی شانۆییە چ وەک نواندن چ وەکدەرهێنەر.
تا ئێستا خاوەنی ( )16بەرهەمی فیلمی تەلەفزیۆنی و سینەمایی وکورتە فیلم و زنجیرە درامییە ،چ وەک نواندن چ وەک دەرهێنەر.
تا ئێستا خاوەنی ( )10سیناریۆیە بۆ سەما.تا ئێستا خاوەنی ( )7کۆر و سیمینارە لەسەر بوارە جیاجیاکانی شانۆ.وەرگێرانی کتێبی (ئامادەکردنی ئەکتەر) نوسینی (ستانسالفسکی)وەک میتۆد بۆ پەیمانگاو کۆلێژی هونەرە جوانەکان - .بەشداری لە چەندین
دیداری شانۆیی کردووە لە شارەکانی هەولێرو سلێمانی و دهۆک.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1523 :

نیان عوسمان محەمەدهەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102311205610203
-1977لە شاروچکەی تەوێڵە لە دایک بووە.
-1997بەپلەی یەکەم بەشی نیگار کێشانی پەیمانگەی هونەرە
جوانەکانی سلێمانی تەواو کردووە.
-2003بەپلەی زۆرباشە بەشی نیگار کێشانی لە کۆلیژی هونەر زانکۆی
سلێمانی تەواو کردووە.
-1993پرۆژەی کاری سەربەست لە سەر چەند باڵە خانەیەکی دارماو لە
شاری هەڵبجە()3-16بە سەرپەرشتی هونەرمەند (مدحەت کاکەیی ).
-1993پیشانگەی (ئەستێرە رەشەکان)لە شاری سلێمانی هۆڵی
مۆزەخانە
-1994پیشانگەی (ئەستێرە رەشەکان)لە یابان و سوید بە سەرپەرشتی
هونەرمەند (مدحەت کاکەیی).
-1996پرۆژەی کاری سەربەست لە سەر چەند شەقامێکی شاری
هەولێر.بە سەرپەرشتی هونەرمەند (مدحەت کاکەیی).
- 1993 – 2010بەشداری لە ( )40پیشانگەی هاوبەشدا کردووە لە
(سلێمانی ،هەولێر ،ژاپۆن،لیل ،دهۆک).
-1995 -1997فۆلکلۆرو کەلەپوری کورد هۆڵی سورکێو – سلێمانی.
-1995 -2003پیشانگەی خانمان هۆڵی ڕۆشنبیری.
-1996 -2010پیشانگەی سااڵنەی گەلەری زاموا.
- 2005پڕۆژەی خۆری ڕەشپۆش.
- 2004- 2005پڕۆژەی کۆڕاڵیک لە ڕەنگ.
-2004پیشانگەی بڵندەباران بۆ چەند ئافرەتێکی شێوەکارلە شاری (لیل –
فەرەنسا)
- 2006-2010گەلەری دهۆک.
- 2008پیشانگەی هاوبەشی تەوار ،یەکێتی ژنانی کوردستان -هۆڵی
تەوار
-2008پیشانگەی هاوبەشی چەند هونەرمەندیک لە ئیتالیا.
-2008پیشانگەی هاوبەشی چەند هونەرمەندیک لە هەولیر(دەزگای
ئاراس)
-2009پیشانگەی هاوبەشی چەند هونەرمەندیکی دەروەو ناوەوەی ً
والت
لە گەلەری ئەمنە سورەکە \سلێمانی.
- 2009پیشانگەی گەلەری تەوار بۆ 8ی مارس(رۆژی جیهانی ژنان).
2004-2010پیشانگای مامۆستایانی شیوەکار.
-2009پیشانگەی هاوبەشی گەلەری رانیە.
-2009گەلەری هەلەبجە  40شیوەکار لە 16ی ئازاردا.
-2010خوێندکاری بڕوانامەی ماستەرە لە زانکۆی سلێمانی،.ئیستا
سەرقالی نوسینی ماستەر نامەکەیەتی بەناونیشانی (التحول التقنی
فی اعمال الفنان ریبوار سعید).
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سەرچاوە :کورد ئارت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1524 :

نیان عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110140656226
لەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،دەرچووی دواناوەندی بازرگانی کچانە،
لەساڵی 1994ـەوەچۆتەناو دنیای هونەر و یەکەم گۆرانی لەساڵی 1996
بۆ تەلەفزیۆنی خاک بەناوی "جێم مەهێڵە" تۆمار کردووەکەئاوازی ئیبراهیم
لەبەرێوەبەرایەتی هونەری
سابیر و هۆنراوەی نەجم هۆگرە ،ئێستا
ِ
موزیکی وەزارەتی رۆشنبیری حکومەتی هەرێمی کوردستان کار دەکات،
کۆرالی کچانی تەواری کوردستانە ،خاوەنی  32گۆرانییە،
ئەندامی تیپی
ِ
لەو گۆرانیانەدوو ئەلبومی بەناوەکانی "چوارچرا" و "کەرنەڤاڵی
خەمەکان"ـەکەئەمەیان بەشێوەی کۆنسێرت پێشکەش کراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1525 :

نیزام شوکر
http://www.kurdipedia.org/?q=200903121126491643
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لەساڵی  1963لە گەڕەکی سێتاقانی شاری هەولێر لەدایکبووە ،لەساڵی
 1975لە قۆناخی خوێندن لەچاالکی قوتابخانەکان دەستی بە گۆرانی و
سروود گوتن کردووە.
یەکەم بەرهەمی تەلەڤزیۆنی بەبۆنەی 6ی کانونی ساڵڕۆژی دامەزراندنی
سوپای ئێڕاق لە کەناڵی بەغدا لە ساڵی  1982تۆمارکردووە ،لەهەمان
ساڵیشدا لە تەلەڤزیۆنی کەرکووک بە رەش و سپی گۆرانییەکی
تۆمارکردووە بەناوی (ئەرێ هۆ لەیلی) لەگەڵ تیپی هونەری هەولێر بە
یارمەتیی موزیسیان وریا ئەحمەد.
نیزام شوکر  3جار چووەتە دەرەوە بۆ کۆنسێرت و ئاهەنگکێڕان .ئێستا وازی
لە کاری هونەر هێناوە و خەریکی خوێندنی مەولوود و خەتمی ئایینییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1526 :

نیسان عەمران سورچی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009101411459468
لە بنەماڵەی (یۆنا) یە ،ساڵی  1922لە گوندی هیزا  -بجیل  -ئاکرێ لە
دایکبووە .عەمران سورچی باوکی ،کە لە چلەکاندا موختاری گوندی هیزا
بوو و گەلەک لە دەڤەری بادینان ،مووسڵ و سۆران ناوێکی هەبوو و
مرۆڤێکی گەلەک بە هێز بوو و لە الی سورچییەکان گەلەک رێزی هەبوو.
نیسان لە منداڵییەوە دووزەلەژەنێکی باش بوو و ئەو کاتەی کە گەنج بوو،
ناووبانگی گەیشتە زێبار ،بارزان و هەریر .
ساڵی  1937شێخ تەقیەدینی سورچی ژنی هێنا ،نیسان لە داوەتەکەی
دووزەلەی ژەنی ،هەروەها بە بڕیاری ئەو شێخە ،نیسان بوو بە پاسەوانی
و تفەنگێکی لێ وەرگرت.
ساڵی  1951نیسان لەگەڵ بنەمالەکەی خۆی دەرکران بۆ ئیسرائیل .ئەو
لەوێ کاری جووتیاریی دەکرد و مەڕی پەیدا کرد .وەک دەزانرێ کە کوردە
جووەکان و عەرەبەکان لەگەڵ یەکتری پێوەندییەکی باشیان هەبوو ،بۆیە
گەلەک عەرەبی رەنجدەر الی نیسانیان کار دەکرد .
نیسان ئێستا خانەنشینە و رۆژانە بەردەوام سەیری کەناڵە کوردییەکان
دەکا و رۆژانی پێنجشەم دەچێ بۆ بازار بۆ کڕینی شتومەک و خواردن بۆ
رۆژانی هەینی و شەمووان ،چونکە کوردە جووەکان لەو دوو رۆژانەدا لە
پێش خواردن تەورات دەخۆێنن و پاشان خواردن دەخۆن .
نیسان لە کوردستان دووزەلەژەن ،بلوێرژەن و زوڕناژەن بوو و یەکێک بوو
لەو کەسانەی کە موزیکی کوردییان لە بادینان ،مووسڵ و سۆران باڵو
کردەوە و لە ئیسرائیلیش بەردەوام بوو و بە سەدان کەس لە کوردستان و
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ئیسرائیل موزیکی کوردی لێی فێر بوون .
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز بەشیر سەبری بۆتانی سەبارەت بە (نیسان
عەمران سورچی) لە 2010-09-09
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

✡کورد  -جوولەکە

واڵت:

🇱🇮ئیسرائیل

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1527 :

نیشتی ستێرک
http://www.kurdipedia.org/?q=201005171159454251
شانۆکارێکی کۆمێدی کوردی نێوداری سوێدە و ماوەیەکیش لە کەناڵی
TRT6کاریکردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1528 :

نیعمەتوڵاڵ مەحمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008181524264752
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ساڵی  1959لە شاری سنە هاتۆتە دنیا ،هەر لە تەمەنی منداڵییەوە
هۆگری بە کار کردن لەسەر دار پەیداکردو دەستی بە کاری دارتاشی
کرد.
دوای سااڵنێکی زۆر هەوڵدان بۆ فێربوونی هونەری دارتاش و پەیکەرسازی
بە هۆگرییەکی تایبەت و بە تامەزرۆییەکی زۆرەوە توانی هونەری
دارتاشی و پەیکەرسازی لە ئاستێکی زۆر بەرزدا فێر ببێت و شارەزایی
تەواوی لەو بوارەدا بەدەستهێنا.
لە ناوەندی زانستیی کاربوردی پیشە دەستییەکانی پارێزگای کوردستان
خەریکی وانە گوتنەوە بوو ،چەندین قوتابی لە بواری هونەری دارتاشی
پەیکەرسازی فێرکرد.
لە ماوەی سااڵنی رابردوودا نیعمەتوڵاڵ مەحمودی لە چەندین شوێنی
گرینگی شاری سنە لە بواری هونەری پەیکەرسازی سازی کاری کرد،
لەوانە چاککردنەوە و بووژاندنەوەی پەیکەرە دارینەکانی مۆزەخانەی شاری
سنە کە پەیکەری مۆزەخانەی سنە یەکێکە لە نموونە هەرە بێ وێنە و
جوانەکانی هونەری پەیکەرسازی و دەستکرد و بەرهەمی مامۆستایانی
خەڵکی شاری سنەیە.
دارتاشی و پەیکەرسازی لێهاتووی کورد نیعمەتوڵاڵ مەحمودی ،لەو بڕوایە
دابوو کە کاری مامۆستای بووژاندنەوە دابینکردنی پردێکە لە نێوان
رابردووان و داهاتوواندا.
بەشێک لە گرینگترین کار و چاالکییەکانی "نیعمەتوڵاڵ مەحمودی" لە
بواری هونەری دارتاشی و پەیکەرسازیدا ،بریتین لە :بووژاندنەوەی پەیکەر
دراینەکانی مۆزەخانەی شاری سنە ،دەروازەی مزگەوتی جامیعەی
شاری سنە ،بووژاندنەوە و سەرلەنوێ سازکردنەوەی دەرگا و پەنجەرە و
میچی مۆزەخانەی خەڵکناسی ماڵکی کورد لە شاری سنە،
دروستکردنی دەرگای هاتنە ژوورەوەی یەکێک لە ناودارانی کورد لە
هەرێمی کوردستان "قادر کەرەم" و "شێخ حەسەن بەرزەنجی"،
بووژاندنەوەی ماڵی وەکیل لە شاری سنە ،بووژاندنەوە و سەرلەنوێ
سازکردنەوەی دەرگا و پەنجەرەی بینای خەسرەوئاوا لە شاری سنە.
نێوبراو لە ناوەڕاستی مانگی 8ی  2010بەنەخۆشی کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1529 :

نیگار بەکر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101411132610067
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1530 :

نیگار حەسیب قەرەداغی
http://www.kurdipedia.org/?q=201005100957464211
ساڵی  1966لە دایکبووە ،دەرچوی ئەکادیمیای هونەرە جوانەکانی
بەغدایە ( ،)1988-1984لە ساڵی 1991ـەوە لە تاراوگە ژیان بەسەر
بروانامەی ماستەری زانستی شانۆ و ئەنترۆپۆلۆژیا
دەبات ،سالێ ِ 2000
بروانامەی دکتۆرای وەرگرتوە.
لە زانکۆی ڤینا بەدەستهێناوە ،لە ِ 2006
سەرچاوە :هاورێ باوەیس  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

(ئەکادیمی)

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1531 :

نیگار عەبدولسەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011092909325062149
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1532 :

نیلیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=200912212204553023
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1533 :

نینا جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201003151410423933
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1534 :

نیهاد جامی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131622363262
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لە 5ی ئاداری  1972لە گەرەکی حەمام عەلی بەگی شاری کەرکوک
لەدایک بووە ..نووسەرو دەرهێنەری شانۆییە ..خاوەنی خەالتی باشترین
دەرهێنەری شانۆییە لە ڤیستڤاڵی شانۆی هەولێر لەالیان وەزارەتی
رۆشنبیریی لە  ،1995تا ئێستا دەرهێنەری  23شانۆگەری بووە لە
شارەکانی "هەولێر ..کەرکوک ..رانیە ..هەلەبجە ..کۆیە ..دەرربەندیخان"
نمایشەکانیشی بریتی بوونە لە "لەمالێکدا ،ئەفسانەی هات ونەهات،
سەفەرەکانی پەشیمانی ،عەبا ،یادەوەری جەستە ،لیدی ماکبێس،
پرۆڤەیەکی شانۆیی بۆ چاوەروانی سەگ و دەف ،زولێخا لە خەونی
یوسفدا ،هاملێتی کەرکوک ،یادەوەری دەنگ ،ئۆدیبی زەردەشت،
حیکایەتی لم ،ئەنتیگۆنای قەاڵ ،دەستنووسێکی شانۆیی ،پارانەوە،
پیاوێکی سەر پێی ،مۆسیقارێکی ماندوو ،جوانترین مردن ،یادەوەری
دەنگ ،2/شەرابی سێو ،تونێل"
تا ئێستا هەشت کتێبی چاپکراوی هەیە:
1خودی کوردی2لەبارەی شێخ زاناوە3رەخنەگرتن لە مۆدێرنیتی4نائومێدیەکانی شانۆ5ئەنتۆلۆژیای شانۆی ئەزموونگەری6پەراوێزەکانی شانۆ7شانۆی پۆست مۆدێرنیتی8گوتاری رەخنەی شانۆی کوردیی9نووسەر و نوسینەوەی زمان10پلەی سفری شانۆسەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن )(nihad jami
سەبارەت بە (نیهاد جامی) لە7:14:04 2011-9-16 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (نیهاد جامی)
سەبارەت بە (نیهاد جامی) لە13:49:02 2012-10-23 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1535 :

نەبەز جۆاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022109411480642
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1536 :

نەبەز عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013050822265078637
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1537 :

نەبەز موکریانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011122109280263442
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1538 :

نەجات بەگزادە
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http://www.kurdipedia.org/?q=2014022623092731535
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1539 :

نەجات سەغیرە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010090824129906
یەکێکە لە گۆرانیبێژە بەناوبانگەکانی میسر ،بەڕەگەز کوردی رۆژئاوایە.
سەرچاوە :فەیسبووکی قەیس قەرەداخی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1540 :

نەجات عەبدولمەسیح
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111400221273707
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1541 :

نەجات ناوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011420074632739
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1542 :

نەجاتی عەبدە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150627212411124636
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1543 :

نەجم هۆگر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041821545764567
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1544 :

نەجمەدین ئاوارە
http://www.kurdipedia.org/?q=201003031623553808
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1545 :

نەجمەدین تۆفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=20141213015547118302
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1546 :

نەجمەدین فاتیح -باوکی باڤین
http://www.kurdipedia.org/?q=20090106150555981
لەساڵی  1970لەگوندی قەرەداغی سەر بەشاری سلێمانی لەدایکبووە ،قۆناغی سێی ناوەندی
تەواو کردووە ،خاوەنی  17پێشانگای تایبەتە لەکوردستان و سوید و دانیمارک و بەنگالدیش و ئێران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1547 :

نەجمەدینی غواڵمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031215212256
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کۆمەڵەی زەحمەتکێشانی کوردستان  -رۆژهەاڵت
پارت  /الیەن:
پێشمەرگەی دێرین
جۆری کەس:
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1548 :

نەجەف شوکری
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118144211337
لەساڵی  1980لەدلفان لەدایکبووە ،دەرچووی بەشی فۆتۆگرافی کۆلێژی هونەرەجوانەکانی زانکۆی
تارانە ،بەشداری لەچەندین پێشانگا کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1549 :

نەدا
http://www.kurdipedia.org/?q=20150722120954124885
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1550 :

نەرمین ئەحمەد کاوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126132333524
نەرمین کاوانی ساڵی ( )2006پەیمانگای هونەرەجوانەکانی سلێمانی -
بەشی شانۆی تەواو کردووە ،ساڵی ( )1992دەستی بەکاری هونەری
نواندن کردووەو بەشداری لە( )18کاری شانۆیی کردوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1551 :
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نەرمین رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003151535423938
ساڵی  1972لەسلێمانی لەدایکبووە ،ساڵی  1989چۆتە پەیمانگەی
هونەرەجوانەکانی سلێمانی بەشی موزیک ،هەر لەوکاتەوە تێکەڵی
دنیای هونەرو موزیک بووەو لەو سااڵنەی لەپەیمانگە بووە بەشداریی
لەچاالکی و فێستیڤاڵەکانی پەیمانگەدا کردووە.
تائێستا چەندین گۆرانی وتووە کە ئاوازو شیعرەکانی فۆلکلۆرەو لەالیەن
موزیسیانانەوە ئامادەکراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1552 :

نەرمین قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031409414229033
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1553 :

نەرمین مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021191429
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1554 :

نەرمین مسەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012710121775351
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1555 :

نەرمین ناکام
http://www.kurdipedia.org/?q=201009020927299309
کچی نووسەر سەعید ناکامە ،یەکەمین ئافرەتی کوردە کە چووبێتە سەر
شانۆ.
سەرچاوەی وێنە :کاک شێرکۆ ناکام
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1556 :

نەرمین کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=20140422205813100448
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد

بابەتی ژمارە1557 :

نەریمان ئەحمەد ئەمین  -نەریمان ماوەتی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002260922553730
لەساڵی 1963لە شاری سلێمانی لەدایک بووە.
کارە هونەریەکانی بریتین لە:
ساڵی 1997یەکەم پێشانگای لەژێر ناوی شارەکەم کردوەتەوە لە
مۆزەخانەی سلێمانی.
ساڵی 1997بەشداری کردووە لە پێشانگای ساڵیادی مەرگەساتی
هەڵەبجەی شەهید دا.
ساڵی 1999دووەم پێشانگای لەژێر ناوی ساتە جوانەکانی شارەکەم
کردووەتەوە لە مۆزەخانەی سلێمانی.
ساڵی 1999بەشداری ڤیستیڤاڵی کیمیابارانی هەڵەبجەی شەهیدی
کردووە.
بەشداری سەرجەم پێشانگاکانی سااڵنەی یەکیەتی وێنەگرانی
کوردستانی کردووە.
ئەندامی هەردوو سەندیکای وێنەگران و رۆژنامەنوسانە.
سەرچاوە :سەید عەتا  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1558 :

908

نەریمان بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301010412138
نەریمان محەمەد عارف ناسراو بە نەریمان بابان لەشاری سلێمانی لە
دایک بووە خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و ئامدەیی لە شاری سلێمانی
تەواو کردوە کۆلێژی ووێژەیی به شی مێژوو لە شاری موسڵ تەواو کردوە.
لەساڵی  1983تیپی موسیقای بابانی دروست کردوە هەتا ساڵی 1993
لەو تیپە خزمەتی کردوە به هونەری کوردی.لەساڵی  1995وواڵتی به
جێهێشت بەرەو هەندەران رۆشت و لە وواڵتی ئەڵمانیا نیشتجێ
بوو.نەریمان بابان خاوەنی  68بەرهەمی هونەرییە زۆرینەی ئاواز و
تێکستەکانی بەرهەمی خۆیین جگە لەوەی ئاواز و تێکستی بۆ چەندین
هونەرمەندانی تر داناوە ئەوەی شایانی باسە هەموو کارە هونەریه کانی
نه ریمان بابان بەبێ بەرابمەر بووە،
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (سیڤەر باپیر)
سەبارەت بە (نەریمان بابان) لە13:58:51 2014-12-19 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1559 :

نەزیر خەیالنی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111107041275
لە ساڵی 1953دا لە شارۆچکەی شەقاڵوە ( 50کم باکوری هەولێر)
لەدایکبووە و هیچ قوتابخانەیەکی هونەریی نەخوێندووە .تا ئێستا 34
پێشانگای تایبەتی خۆی لە شارەکانی کوردستان و واڵتانی فینلەندا،
نەرویج ،فەرەنسا ،ئەمریکا کردۆتەوە و لە  6پێشانگای هاوبەشیشدا
بەشداریکردووە.
ئەندامی یەکێتی هونەرمەندانی جیهانە و لە ساڵی  1989دا ،بڕوانامەی
نرخاندنی ئەو یەکێتییەی وەرگرتووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

پەیکەرتاش

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1560 :

نەژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=201101181012083282
3
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1561 :

نەژاد بەرزنجی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211263592898
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1562 :

نەژاد عەزیز سورمێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121028261288
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لەساڵی  1957لە شارەدێی گەاڵڵەی سەر بەشاری هەولێر لەدایکبووە،
لەسەرەتای سااڵنی هەشتاکانی سەدەی رابردوودا تێکەاڵوی کاری
هونەری بووە .تائێستا پێنج پێشانگای هونەری کۆالژی لەشارەکانی
کوردستاندا کردۆتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پارتی دیموکراتی کوردستان
پارت  /الیەن:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1563 :

نەسرین شێروان
http://www.kurdipedia.org/?q=201010052157399813
لە سەرەتای پەنجەکانی سەدەی بیستەمدا ئافرەتێکی بەتووانا و لێهاتوو
خۆی گەیاندە نێو هونەری کوردی ،ئەو کات زۆر ئاستەمبوو بەوەی رەگەزی
نێر گۆرانی ستران بچڕێت نەوەک مێینه ،بەاڵم نەسرین شێروان تووانی
ئەوە نیشان بدات،بەوەی ئافرەتی کورد تووانای هەیە ببێتە کەسایتەکی
مێژوویی ..نەسرین عومەر عوسمان ناسراو به(نەسرین شێروان) ساڵی
 1922لە شاری زاخۆی باشووری کوردسان لەدایک بووە پێشتر
بنەماڵەکەیان خەڵکی باکووری کوردستان بوون،هەر لەسەرەتادا ئەو
بەهرەی لێ بەدی دەکرا کەببێتە سترانبێژێکی بەتووانا لە نێو ستران و
ئاوازی رەسەنی کورد ،لەئێزگەی بەغدا لەپەنجەکانی سەدەی رابردوودا
چەندین گۆرانی تۆمارکرد ،بەتایبەتی الوکی (دلی لێ لێ) کە
تائێستاشی لەگەڵدا بێت پێناسراوه ..بەداخەوە وەک زۆربەی
هونەرمەندانی دیکەی کورد بەبێ نازی و بەتەنیایی سەری نایەوەو بەبێ
دەنگی ماڵئاوای لێکردین.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
زاخۆ
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1564 :

نەسرین غەفار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050515350857312
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1565 :

نەسیر شەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021109324575706
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1566 :

نەسیم سەباح
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121608535912873
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1567 :

نەشئەت هەولێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010309124518688
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1568 :

نەهرۆ شەوقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012082320521771668
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1569 :

نەورۆز سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042471881
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1570 :

نەوزاد ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080911300660606
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1571 :

نەوزاد رەمەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022811460332672
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نەوزاد رەمەزان عەلی ساڵی  1959لەهەولێر لەدایکبووە ،دەرچووی
ئامادەیی پیشەسازییەو دەستپێکی کاری هونەریی دەگەڕێتەوە بۆ ساڵی
 1974لەخوێندنگاکاندا.
بەرەبەیانی رۆژی  2014/2/28لەنەخۆشخانەی دڵ لەهەولێر هونەرمەندی
بواری شانۆو دراما ،نەوزاد رەمەزان کۆچی دواییکرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1572 :

نەوزاد شێخانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150217115251119391
ئەندامانی لێژنەی داوەری فێستیڤاڵی سینەمای مەغریبی نێونەتەوەیی
لە شاری ئیتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1573 :

نەوید زەردی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081713441859548
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1574 :

هادی زیائوددینی
http://www.kurdipedia.org/?q=200904271213051731
ساڵی  1956لە شاری سنە لە دایکبووە .ساڵی  1977خوێندنی هونەرە
جوانەکانی لە زانکۆی تاران دەستپێکردووە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1575 :

هادی زیائەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821010728125412
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ساڵی  1957لە شاری سنەی رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1576 :

هادی زیائەدینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102311115310200
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1577 :

هادی مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=200910200124292097
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لە دایکبووی ساڵی  1970لە گەڕەکی سابونکەرانی شاری سلێمانییە.
ئەکتەرێکی بەتوانای بواری هونەری نواندنە ،دەرکەوتنی ئەم لە درامایی
گەردەلوولەوە سەری هەڵدا و توانی بە رۆڵی عەریف حەمەتاڵ
سەرکەوتنێکی باش بەدەست بهێنێت.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1578 :

هاژە حاجیپوور
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111614181273724
بە رەچەڵەک کوردە و ساڵی  1988لەدایکبووە و تەمەنی چوار ساڵ بووە
لە کوردستانی خۆرهەاڵتەوە لەگەڵ خێزانەکەی چووەتە فینلەندا و لە 12
ساڵییەوە دەستی بە دانس کردووە ،چەندین خەاڵتی گەورە و بچووکی
لە دەرەوە و ناوەوەی فینلەندا وەرگرتووە.
سەرچاوە :عەباس شوان  -ماڵپەڕی هاواڵتی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1579 :

هاژە غەفور
http://www.kurdipedia.org/?q=2013080608585689271
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1580 :

هاشم ئەکرەم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810231770152
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1581 :

هاشم بوسەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912040719522792
ئێکەم بەرهەم خو ل ساال  2005بەالف کریە ،کو ژ  12ترکان پێک هاتبو ب
ناڤێ "مەریەمێ" و بەرهەمەک ل ساال  2007ب ناڤێ "مەتین" کو ژ10
تراکان پێک هات بو و سترانا "مەتین" کلیپ کربو.
بو جارا ئێکێ سترانیێن فلوکلوری ل ساال  1993ل ئوردیگایێ "دیاربەکر"
گوتییە ،هەتا نها بەردەوامە کو ژ دایک بویێ  1975یە.
سترانبێژێ ناڤبری ل پتریا کەنالیێن راگەهاندنێن کوردی بەشداری د
بەرنامێ فلوکلوریدا کریە و سترانیێن کەلەپوری پێشێکێش کرینە ،نها
بەرنامەکێ تەلەفزیونی یێ کەلەپوری ب مێهڤانداریا سترابیژیین کوچ کو
دیونا پێشکێش دکت ب ناڤێ "بەرنامێ کەڤی" ل دەالل تیڤی .
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ
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رەگەزی کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد

بابەتی ژمارە1582 :

هالدۆن دۆرمەن
http://www.kurdipedia.org/?q=201003012115563795
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1583 :

هانی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911021301012199
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1584 :

هانیبال ئەلخاس
http://www.kurdipedia.org/?q=201009161444319520
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ساڵی  1930رێکەوتی لە شاری کرماشان لە دایک بوو .دایک و باوکی
ئاشووری بوون .ئەو شێوەکارە پێشەنگی دیزاینی فیگۆراتیو لە هونەری
شێوەکاری نوێخوازی ئێراندا ،لە ماوەی سااڵنی کار و چاالکی هونەریی
خۆیدا زیاتر لە  100پێشانگای تایبەتی و زیاتر لە  200پێشانگای
هاوبەشی لە واڵتانی ئێران ،کەنەدا ،ئەمەریکا ،ئوستڕاڵیا و واڵتانی
ئەوروپا بەڕێوەبرد.
تا ئێستا رووبەرگی دەیان کتێبی کێشاوەتەوە و شیعری شاعیرانی بە
هونەری شێوەکاری کێشاوەتەوە .هەروەها بە رێژەی چوار کتێبی لە بواری
فێرکاریی هونەریدا نووسیوە کە بەرهەمی خۆیەتی و بە زمانی ئاشووری
هەزاران پارچە شیعری وەکوو بەیت ،دووبەیتی ،هایکۆ ،قەسیدە،
هەڵبەست و هۆنراوە و غەزەلی هۆنیوەتەوە.
هەروەها شارەزاییەکی زۆری بەسەر گێڕانەوەی چیرۆکدا هەبوو ،بە
رێژەی  150غەزەلی شاعیری ناوداری ئێرانی حافز بە پاراستنی کێش و
قافیە و مانا و تەنزەوە وەرگێڕاوەتە سەر زمانی ئاشووری .هەڵبەت
بەشێکی زۆری بەرهەمەکانی نیما یووشیج ،ئیرەج میرزا ،میرزادە
عیشقی و پەروین ئیعتسامی بۆ سەر زمانی ئاشووری وەرگێڕاوەتەوە.
هانیبال ئەلخاس ماوەی  35ساڵ وانەی هونەریی دەگوتەوە بەم شێوەیە:
ماوەی  5ساڵ لە هونەرستانی کوڕان ،ماوەی  6ساڵ لە کۆلێژی
مانتیسلوو لە ئەیالەتی ئیلینۆیز لە ئەمەریکا بە پۆستی بەرپرسی
بەڕێوەبەری گروپ و دانیشیار ،ماوەی  17ساڵ لە کۆلێژی هونەرە
جوانەکانی زانکۆی تاران ،ماوەی  7ساڵ بە شێوەی کاتیی لە کۆلێژی
هونەری زانکۆی ئازاد .لە ساڵی  1974بۆ ماوەی  4ساڵ لە رۆژنامەی
کەیهان وەکوو رەخنەگری هونەری بابەت و وتار و نووسینەکانیی
باڵودەکردەوە.
شێوەکاری مۆدێرنیست هانیبال ئەلخاس لە پێشانگاکانیدا بە تەنز و
داهێنانە جۆراوجۆرەکان کە تایبەت بوون بە خۆی ،لەوانە :دابین کردنی
هەپنینگەکان ،هەڵبژاردنی شوێنی ئەنبار بۆ پێشانگا ،شێوەکارییەکانی
پڕلە هەزەلیاتەکانی شاعیران عوبەید زاکانی و مەولەوی ،هەوڵی دەدا بۆ
ئەوەی کە چێژ و سەلیقەی ئەو بینەرانە وا زۆر پابەندی یاسا و رێسای
گەلەری و پێشانگان بشێوێنێت.
لە سەردەمانێکی کاری هونەریی خۆیدا زیاتر خەریکی کێشانەوەی پۆرترە
بوو ،بۆیە نازناوی فۆتۆ وێنەگری پێبەخشرا .دواتر لەسەر تابلۆیەکی گەورە
پۆرترەی شاعیرانی سەردەمی عارف قەزوینی تا شاعیرانی سەردەمی
ئێستای کێشایەوە.
هانیبال ئەلخاس تا ئێستا جگە لە هەزاران تابلۆی چکۆلە و گەورە300 ،
مەتری چوارگۆشە شێوەکاری لەسەر دیوار خولقاندووە ،هەروەها  3پەردە
کە پێکهاتووە لە  15پارچەی تایبەت و  4پەردە کە پێکهاتووە لە  8پارچەی
تایبەت هێناوەتە بەرهەم.
یەکێکی دیکە لە هەرە گرینگترین و ناسراوترین بەرهەمەکانی هانیبال
ئەلخاس تابلۆیەکی گەورەیە کە لە  15پارچەی تایبەت پێکهاتووە بە
ناونیشانی "ئافەرینش" و تایبەتە بە قۆناغەکانی خولقاندنی جیهان.
زۆربەی قوتابییەکانی هانیبال ئەلخاس ئێستاکە مامۆستا و وانەبێژی
باشترین و بەرزترین زانکۆکانی واڵتی ئێرانن .ئەو شێوەکارە بۆ ماوەی 2
ساڵ بەڕێوەبەری نیگارخانەی گلگامێش بوو کە لە زومرەی یەکەمین
نیگارخانەکانی هاوچەرخە لە ئاستی واڵتی ئێران.
لە ساڵی  2002لە مۆزەخانەی ئازادی جەژنی  50ساڵ تەمەنی هونەری
شێوەکاری خۆی بەڕێوەبرد کە سێ ساڵ لە وادەکەی خۆی درەنگتر بوو.
ساڵی  2008لە الیەن ئاشوورییەکانەوە رێوڕەسمێکی تایبەتی لە
نیگارخانەی عەشتار بۆ ساز کرا .لە سەرەتای دامەزراندنی گەلەری
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ئیالهە لە شاری تاران لە ساڵی  2000تا ئێستا هەموو ساڵێک لە
ساڵوەگەڕی لەدایکبوونی هانیبال ئەلخاس ،پێشانگایەک لە
بەرهەمەکانی ئەو شێوەکارە دەکرایەوە.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

(ئەکادیمی)

رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کوردستانی
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1585 :

هاوار ئەمینی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120509073063108
بروانامەی بەکەلەریۆسە لە هونەری
ساڵی  1981لە شاری مەریوان لە دایک بووە،
هەڵگری ِ
ِ
شێوەکاری لە زانکۆی هونەی ئیسفەهان و هەروەها ماستەری شێوەکاری لە زانکۆی پەروەردەی
مودەریسی تاران هەیە کە یەکێکە لە بەناوبانگترین زانکۆکانی ئێران.
ئەم فۆتۆگرافەرە کوردە لە چەندین جەژن و فیستیڤاڵی ناوخۆی ئێران خەاڵتی بەدەستهێناوە،
لەوانە :هەڵبژاردەی سێیەمین جەژنی فۆتۆگرافەری قوتابیانی زانکۆی هونەری ئیسفەهان لە
ساڵی  ،2009هەڵبژاردەی یازدەیەمین دوو ساڵ جارێکی نەتەوەیی وێنەی فۆتۆگرافی ئێران لە
ساڵی  2009و هەروەها ساڵی  2009لە پێشانگای نێونەتەوەیی ئارتی دوبەی لە ئیمارات
بەشداری کردووە.
ئەمینی ساڵی  2010لە پێشانگایەک بە ناونیشانی "لە رابردوو تا سبەی" کە لە گەلەری "دەی"
لە شاری تاران بەڕێوەچوو ،بە فرۆشتنی  6تابڵۆ لە بەرهەمەکانی ریکۆردی پێشانگاکەی شکاند.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەریوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1586 :
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هاوتا ئەسعەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902081653461259
لە ساڵی  1961لەشاری هەولێر لەدایک لەبووە،لەساڵی  1983چووەتە
ناوبواری هونەریەوە ،هونەرمەند ئێستا دانیشتووی شاری هەولێرە و
خێزاندارە و چوار منداڵی هەیە بەناوەکانی (یوسف و محەمەد و ئەحمەد و
کەژی کچی).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1587 :

هاودەنگ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090609564160985
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1588 :

هاورێ عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110720215310603
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لەدوای راپەرین و لەساڵی ( )1991بەدواوە وەک وێنەگرو دەرهێنەر
لەبواری راگەیاندندا کار دەکات ،وەک وێنەگرو دەرهێنەر تائێستا نزیکەی
( )20فلیمی درامی بەرهەم هێناوە ،جگە لەدەیان کلیپ و فلمی
دۆکیومێنتی و بەرنامەو کاری تەلەفزیۆنی ترو بەرهەمەکانی لەچەندین
فێستیڤاڵی ناوخۆیی و جیهانی بەشدار بووە ،ئێستا بەرپرسی بەشی
بەرنامەکانە لەسەتەالیتی گەلی کوردستان .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
راگەیاندکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1589 :

هاورێ عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118140433118903
لەساڵی  1986لە سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1590 :

هاوژین کامەران
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823114817125466
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1591 :

هاوناز هاوار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012011510410063841
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1592 :

هاوڕێ ئازاد مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012041112580264466
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1593 :

هاوڕێ بەهجەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2011113008523763047
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1594 :

هاوڕێ حەمە رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=201008291122334955
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هۆزانەوان
جۆری کەس:
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1595 :

هاوڕێ مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041822261978786
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1596 :

هاوکار رسکن
http://www.kurdipedia.org/?q=2010112613254910881
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1597 :

هاوکار فریاد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816090602125241
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1598 :

هاوکار فەرهاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200912091629202939
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1599 :

هاوکار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011611081332788
بەڕێوەبەری گەلەری شانەدەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1600 :

هودا جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013022710271282393
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
هەڵەبجە
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1601 :

هودا رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103259100439
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد

بابەتی ژمارە1602 :

هوشیار حەمە فەرەج
http://www.kurdipedia.org/?q=200907311608271913
ساڵی ( )1960لەشاری (هەڵەبجە)پارێیگای(سلەیمانی) هاتۆتە
دونیاوه..ساڵی( )1980سەرەتای دەست پی کردن وئاشنابوونی بوەبە
کاری هونەریی(ئاواز)و(گۆرانی) وەک وەفاو ئەمەکی خۆی هەمیشە
پەنجەی رێز بۆ مامۆستای (موزیک) (ئازادساڵح) رادەکێشێ،کە پاڵپشت
وڕاهێنەرو رێنیشاندەری بووە بۆ دونیای هونەر .مێژویەکی هونەریی
درێژیی لەگەڵ (تیپی مۆسیقای شنروێ) هەیە سەرەتای ئاوازدانانی
دەگەڕێتەوە بۆ گۆرانیی کەژاڵ لەشیعری شاعیر(حەسیب قەرەداغی) کە
بۆ مەرگی کەژاڵی کچی نوسیبوو..هوشیار ساڵی()1991گۆرانی
(هەڵەبشیما) بۆ تەلەفزیونی گەلی کوردوستان تۆمار دەکات...جگەلە
مامۆستای موزیکار/ئازاد ساڵح /هەریەک لەم هونەرمەندانە ئامادەکاریی
بەرهەمەکانی بوون/ئەنوەر قەرەداغی/زانا مەحمود هەژار/عارف ئیبراهیم
پور/توانا خورشید/گۆران کامیل/ئاالن /گەلێکی تر،،ئەلبومێکی بەناوی
(شنەی مۆردانە) ساڵی 2002باڵوکردۆتەوە ئەلبومی نوێشی ساڵی
پار 2009بالوکرایەوە لە ساڵی 1995لەواڵتی (ئەڵمانیا) دەژی خێزاندارەو
دوکوڕی هەیە بەناوی(/نالی) و(خانی)
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (دڵشادی عومەرکاکی)
سەبارەت بە (هوشیار حەمەفەرەج) لە18:15:55 2010-8-11 :
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1603 :
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هوشیار سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=200907141321241822
ساڵی  1971لەشاری سلێمانی لەدایکبووە و ئەکادیمیای هونەری لە
هۆڵندا تەواوکردووە و لە زۆربەی واڵتانی ئەوروپادا پیشانگەی کردۆتەوە.
-1978یەکەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری مۆزەخانەی شاری
سلێمانی.
-1992دووەمین پیشانگەی تایبەتی هۆڵی عەلی ناجی دیمەشق-
سوریا.
-1995سێیەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری (سپێس) لەندەن.
-1996چوارەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری ئارت ئین پرۆگرێسیس
ئەمستردام-هۆڵندا.
-1997پێنجەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری فربیتی ئەمستردام-هۆڵندا.
1997شەشەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری ئاربو رەینوم (رەینسن)هۆڵندا.
-1997حەوتەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری زاموا.
-1998هەشتەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری فربیتی ئەمستردام-
هۆڵندا.
-1999نۆیەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری کۆمەڵەی هونەرەجوانەکان-
سلێمانی.
-1999دەیەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری فرێدباک (بۆرنە) هۆڵندا.
-1999یانزەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری رۆدۆڵف ئەمستردام-هۆڵندا.
-2000دوانزەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری کونست مۆندیال
(ماسترێخت) هۆڵندا.
-2001سیانزەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری فرێدباکەر (بۆرنە)هۆڵندا.
-2001چواردەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری شخرۆدەر (دانهاخ)هۆڵندا.
-2002پانزەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری شخرۆدەر (دانهاخ)هۆڵندا.
-2002دروستکردنی مۆنۆمینتی ئازادی (سیچبەری خۆشەویستی)
کۆڵۆمبیا.
-2004شانزەمین پیشانگەی تایبەتی گەلەری فەن دستراتین
(ئەمستردام) هۆڵندا.
1987-2005بەشداری زیاتر لە ()35پیشانگەی هاوبەشی کردووە لە
(سلێمانی ،هولێر ،دهۆک ،پاریس ،لەندەن ،ئەڵمانیا ،هەنگاریا).
-1995-2004بەشداری سەرجەم خولەکانی گەلەری زاموای کردووە.
-2000-2004بەشداری سەرجەم خولەکانی گەلەری دهۆکی کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1604 :

هوشیار محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=200901182024511001
ساڵی  1981هاتۆتە دنیاوە .دەرچووی ئەندازیاری کشتوکاڵە لە زانکۆی کوردستان لە شاری سنە.
لە ساڵی  2001بە شێوەی پسپۆرانە دەستی بە کارکردن لە بورای هونەری خۆشنووسیدا کرد.
هەروەها لە ساڵی  2004توانی بڕوانامەی پلەی نایاب لە الیەن ئەنجومەنی خۆشنووسانی واڵتی
ئێران بەدەست بهێنێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1605 :

هوما ساڵحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081012540960636
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1606 :

هونەر ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060712561860224
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1607 :

هونەر بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050609265657320
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1608 :

هونەر رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573694
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1609 :

هونەر سەلیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213180244639
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لە سالی  1964لە شاری ئاکرێ لە دایک بووە و لەتەمەنی  18سالیەوە
رووی کردۆتە هەندەران و لە والتی ئیتالیا گیرساوەتەوە .هەر لە سەرەتای
ژیانیدا لە ئیتالیا خەریکی هونەری وێنە و کاریکاتێر و نووسین بووە .بەالم
دوای ئەوەی بینی کە ئیتالیا ئەو دەرفەتەی پێنادات تواناو بەهرەی
سینەمایی خۆی بخاتە روو ئەوەبوو لەسالی 1985بەرەو فەرەنسا
بەرێکەوت و ئیتر لەوێ گیرساوە ،هەر لەو ساوە تاوەکو ئێستا چوار فیلمی
دەرهێناوە کە توانیویێتی چەندین خەالت وەدەست بێنێ ،لەو فیلمانەش
(ڤۆدگا لیمۆنە) کە لەسالی  2003لە ڤیستیڤالی سینەمایی ڤێنێسیا لە
ئیتالیا خەالتکراو و لەسالی 1999ش فیلمی (قاچاغچیەکانی
هیوا)خەالتی وەرگرت،لەسالی  1997یش لە ڤیستیڤالی هەندرێسی
فەرەنسی خەالتی باشترین سیناریۆی وەرگرت.شایەنی باسە
دەرهێنەری کورد هەنەر سەلیم بەم دواییە کتێبێکی بەناوی(تفەنگی
باوکم:مندالێتی لە کوردستان) بەچاپگەیاند کە تیایدا باس لە ژیانی خۆی
لە مندالی و ژیانی خێزان و دەوروبەرەکەی دەکاتو تا ئێستاش ئەم کتێبە
بۆ  20زمان وەرگێردراوە لەوانە ئینگلیزی و فەرەنسی و ئەلمانی و ئیتالی.
کە لەالیەن دەزگایەکی چاپەمەنی ئیتالی چاپ و بالو کراوەتەوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1610 :

هونەر موتەلیب
http://www.kurdipedia.org/?q=201003151149513911
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1611 :

هۆرێن غەریب
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http://www.kurdipedia.org/?q=2010112316221010853
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1612 :

هۆزان دەروێش
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031423012300
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1613 :

هۆزانا رەحیمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014102216411177797
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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بابەتی ژمارە1614 :

هۆشیار کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150413125455120875
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1615 :

هۆشەنگ کامکار
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261645061430
لە ساڵی  (1946رۆژی 7ی رەشەمەی ساڵی  )1325لە شاری سنە لە
دایک بوو .سەرەتاکانی موزیک هەر لە زێدی خۆی لە الی مامۆستا
"حەسەن کامکار"ی باوکی فێر بوو .لە دوای وەرگرتنی بروانامەی
دیپلۆمای تەبیعی لە زێدی خۆیەوە چوو بۆ شاری تاران و بۆ ماوەی  2ساڵ
بە رێنوێنیەکانی مامۆستا "حوسێن دێهلەوی" لە "هونەرستانی
شەوانەی بااڵی موزیک" خەریکی فێربوونی موزیک بوو .پاشان وەک
"کارناسی موزیک" گەرایەوە بۆ سنە و خەریکی فێرکردنی موزیک بوو.
"هۆشەنگ کامکار" لە ساڵی  1972واتە ( )1351چووە "کۆلێژی موزیکی
زانکۆی هونەرە جوانەکانی تاران" و بروانامەی بەکالۆریۆسی موزیکی لە
بەشی "ئاوازدانەری"دا بە پلەی یەکەم لە "زانکۆی تاران" بەدەستهێنا و
دواتر بە بوورسی پێشکەش کراوی واڵتی ئیتاڵیا بەرەو شاری رۆما
بەرێکەوت و بۆ ماوەی ساڵ و نیوێک لە "کۆنسێرواتوواری سانتاچی
چیلیای رۆما" فێری تەکنیکەکانی "کۆنتێرپووان" و "فۆگ" بوو .ساڵی 1976
واتە ( )1355بەرەو ئەمەریکا بەرێکەوت و لەوێ بروانامەی "ماستەری
موزیک"ی لە "زانکۆی ئیالەتیی سانفرانسیسکۆی ئەمەریکا" لە بەشی
"مێژووی موزیک" بەدەستهێنا و لە ساڵی  1979واتە ( )1358گەرایەوە بۆ
ئێران و بۆ ماوەیەک لە "زانکۆی فارابی" و "کۆلێژی هونەرە جوانەکانی
زانکۆی تاران" خەریکی فێرکردنی موزیک بوو.
کامکار بۆ ماوەی  10ساڵ لە "زانکۆی هونەر" خەریکی وانە گوتنەوەی
موزیک بوو ،هەروەها بەڕەبەرایەتی "گروپی موزیکی" ئەم زانکۆیەی بۆ
ماوەی  6ساڵ لە سااڵنی  1993تا  1999واتە ( 1372تا  )1378پێی
سپێردرا .لە ساڵی  )1368( 1989تا ئێستا بەڕێوەبەری "گروپی موزیکی
کامکاران" بووە.
هۆشەنگ کامکار بۆ چەندین ساڵ لە شاری تاران بەڕێوەبەری ئۆرکسترای
سەمفۆنیکی "فەرهەنگسەرای بەهمەن" بووەو لە ساڵی  1997واتە
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( )1376تا ئێستا "هونەرستانی ئازادی موزیکی کامکاران" لە تاران
بەڕێوەبەرایەتی دەکات .چاالکییە فەرهەنگییەکانی هۆشەنگ کامکار
بریتییە لە بوارەکانی "ئاوازدانەری" ،وەرگێران و نووسینی کتێب گەلی
موزیک و بەشداری لە کۆر و کۆنگەرەکانی موزیک لە دەرەوەی ئێران.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1616 :

هۆگر تەنیا کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=201008152314134707
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1617 :

هۆگر کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011107042432663
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1618 :

هۆلیا ئەفشار
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081307409435
ئەکتەرێکی بەناوبانگی تورک زمانە و بەڕەگەز کوردە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1619 :

هیوا ئەمین نیژاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042709130157029
سینەماکاری بانەیی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1620 :

هیوا سوعاد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911281849332722
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1621 :

هیوا عەبدوڵال کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041821400982696
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1622 :

هیوا عەزیز 1
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813163940125169
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لەساڵی  1987لە شاری سلێمانی لە دایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1623 :

هیوا کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150817114934125291
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1624 :

هیڤی پێل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050408373357259
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پەیکەرتاش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1625 :

هێدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008221225244828
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1626 :

هێدی گۆمەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011031214420813192
ناو :هێدی (محەمەد) گۆمەیی
ــ ساڵی  1943لە شارۆچکەی بەکرەجۆی سەر بە پارێزگای سلێمانی
لەدایک بووە ،لە هەشت ساڵییەوە کەوتووەتە شاری کەرکووک .
ــ لە  1963 /10 /22تا  1964 /3 /11لەسەر ئەندامبوون لە یەکێتی
قوتابییانی کوردستان لە خولی یەکهەمی حوکمی بەعس گیراو ،سەرەتا
لە سیخوڕخانە (أمن)ی کەرکووکو پاشان (معتقل عسکری) واتە ئەو
بەنگەاڵنەی لە کەرکووک بۆ عەمباری لەشکر درووستکرابوو.
ــ لە 1965 /9 /2دا پاش بەشداری خولێک بە پلەی بریکاری ئەفسەر بووە
بە کارمەند لە ریزەکانی سپای عیراق.
ــ لە  1965 /12 /5تا  1969 /10 /24دوورخراوەتەوە بۆ شاری بەسرە لە
خوارووی عیراق .لەوێدا درێژەی بە چاالکی کوردایەتی داوەو  3ساڵ
لەسەریەک لە رێکخەرە سەرکییەکانی بۆنەی نەورۆز بووە (بەنهێنی)
لەگەڵ کۆمەڵێک خوێندکاری زانکۆی بەسرەو فەرمانبەری تری کورد.
ــ لە 1969 /10 /25دا بەهەمان پیشەی خۆی گوێزراوەتەوە بۆ کەرکووکو
پاشان بۆ سلێمانی .لەوێیش وەک ئەندامی کارگێڕ لە رێکخراوی
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سەربازگەی کەرکووکو پاشان سلێمانی (پ د ک) چاالکانە سەرپەرشتی
رێکخستنی کردووە تا ئەوکاتەی لەالیەن دەزگای زانیارگری سپای
عیراقەوە فرمانی دەستگیکردنی دەردەچێت ،لە 1972 /6 /22هەڵدێت بۆ
دەڤەری ژێر دەسەاڵتی شۆڕشی کوردیو لە یەکێک لە بنکەکانی لیژنەی
ناوچەی شارباژێڕی (پ د ک) دەبێتە کادر.
ــ لە مانگی 1972 /10دا دەبێتە بەرپرسی دەزگای پاراستن لە پێنجوێنو
پاشان هەڵەبجە تا نیسکۆی پاش رێکەوتنە نگریسەکەی جەزایر ئازاری
 1975لەنێوان شای ئێرانو سەددامی عیراق.
ــ کاتی گەڕانەوەی لەگەڵ کۆمەڵێ گەڕاوان (عائدون) بەمەبەستی
لێکۆڵینەوە شەش هەفتە بەندکراوە لەبەڕێوەبەرایەتی زانیارگری گشتی
(مدیریە اإلستخبارات العسکریة) لە بنکەی شالیارگەی سپای عیراق،
ئەوە لەکاتێکدا هیچ بەرپرسێکی رێکخستنی پارتی یان پلەدارانی هێزی
پێشمەرگە لە دوو رۆژ پتر نەکەوتوونەتە بەر لێکۆڵێنەوە .مەبەست لەو زۆر
هێشتنەوەی ئەو و جەمالی حاجی سەعید (کاتی رێخستنی ناوشار
لەگەڵیدا ئەندامی کارگێڕی رێکخراوی سەربازگای سلێمانی بوو) بۆ
ئەوەبوو ناوی هەڤاڵە هەڵنەهاووەکانی رێزی سپای عیراقیان بدەنێ
بەاڵم بێهوودە ئازادیان کردن.
ــ پاش نیسکۆی شۆڕشی ئەیلوول گەڕاوەتەوە بۆ شاری سلێمانی ،پاش
دەرکردنی لەڕیزی سپای عیراق ،ماوەی دوو ساڵ لەکەرتی تایبەت
کاریکردووەو پاشان بووەتە فەرمانبەر لە کۆمپانیا بازرگانییەکانی میری لە
سلێمانی تا ئەو رۆژەی لەگەڵ ئەندامانی خێزانی لە 1987 /9 /25دا
هەڵهاتوون بۆ ئێرانو لەوێوە بۆ هەندەران .لەو ماوەیەی ژیانی سلێمانیشدا
چاالکانە لەڕیزاکانی (پ د ک)دا درێژەی بەخەبات داوە.
ــ پاش  9مانگ مانەوە لەئێرانو  2مانگ سووریاو نزیکەی یەک مانگ رێگە
بەرەو هەندەران ،لە 1988 /9 /8دا لەواڵتی سوید گیرساوەتەوە .لەو
کاتەوە لە سویدە وازی لە گشت رێکخستنێکی رامیاری هێناوە تەنها وەک
کوردێکی هزر کوردستانی لە کۆڕو کۆمەڵەی کولتووریو کۆمەاڵیەتی
کوردیدا کاردەکات و دەکۆشێت بۆ پەیداکردنی دۆست بۆ نەتەوەکەی.
بەرهەمەکانی
ــ دادگایی ئەنفال وەرگێڕان بڕوانە ماڵپەڕی (کۆشکی کورد)
ــ زەردەشت و ئامۆژگارییەکانی وەرگێڕان بڕوانە ماڵپەڕی (کۆشکی کورد)
ــ گەلێکی پەژموردەو نیشتمانی پەرت وەرگێڕان بڕوانە ماڵپەڕی (کۆشکی
کورد)
ــ نووسین لە گۆڤارو رۆژنامەی چاپیو ئەلیکترۆنی بڕوانە بەشێکی لە
ماڵپەڕی (کۆشکی کورد)
ــ رێکخەر ،سەرپەرشتیارو خاوەنی ماڵپەڕی کولتووری (کۆشکی کورد
)http://www.koskikurd.comـە
ــ بەشدار لە فلیمی ڤیدیۆیی (ئاسۆ  )1989و (چارەنووس  )1991وەک
ئەکتەرو دیکۆریست لەگەڵ کۆمەڵێک کوردی پەنابەرو بە سەرپەرشتی
دەرهێنەر سەلمان کاکەیی
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (هێدی گۆمەیی) سەبارەت بە (ژیان و
کارنامەی خۆی) بۆ کوردیپێدیا لە 2011-03-12
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر
وەرگێڕ

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان
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زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1627 :

هێرش
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111700072273745
پاڵەوانی فیلمی سینەمایی (کیسەڵەکانیش دەفڕن)
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1628 :

هێرش فەوزی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060523275178349
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1629 :

هێرش هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012316391632976
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1630 :

هێرۆ ئیبراهیم ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031431202302
هاوسەری جەالل تاڵەبانییە ،کەسێکی دەستەاڵتداری ناو یەکێتییە و
تەواوی دەزگاکانی راگەیاندنی یەکێتی لەالیەن ئەمەوە ئاڕاستەدەکرێت.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
چاالکی سیاسی
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1631 :

هێرۆ جەواد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012061810231670150
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:

🎭شانۆکار
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1632 :

هێرۆ حەسەنزادە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102701161988162
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1633 :

هێرۆ سەباح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051311322582983
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1634 :

هێرۆ شێخولئیسالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011120409395363087
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1635 :

هێرۆ شێخە
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012813483475392
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1636 :

هێرۆ عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081340509441
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1637 :

هێرۆ محەمەد عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111125501279
ساڵی  1975لەشاری سلێمانی لەدایکبووە و دەرچووی ساڵی1997ی
بەشی شێوەکاریی پەیمانگای هونەرە جوانەکانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1638 :

هێرۆ کەریم
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071112080071979
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1639 :

هێشوو رەزا گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021112361033210
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لەدایکبووی ساڵی 1994ە.
قوتابی قۆناغی ئامادەییە.
خەڵکی ناوچەی گەرمیان ،شارۆچکەی(دووز خورماتوو)ە.
دانیشتووی شاری هەولێرە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1640 :

هێلی لۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060414022578361
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1641 :

هێلیلۆڤ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111817161787762
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1642 :

هێمن 3
http://www.kurdipedia.org/?q=201001071102223141
لەدایکبووی ساڵی ()1979ی شاری سلێمانیە ،بەر لەرۆیشتنی بۆ تاراوگە
قوتابی پەیمانگای هونەرە جوانەکان بووە ،لەساڵی ( )1999بەگۆرانی
"لەگەڵمابە" دەستی کردووە بەکاری هونەری گۆرانی و پاشان چەند
گۆرانیەکی دیکەی تۆمارکردووە ،سااڵنێکە لەواڵتی ئەڵمانیا ژیان
بەسەردەبات.
سەرچاوە :عەبدولغەفار عەبدوڵاڵ  -ماڵپەڕی شەیدا شێخانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1643 :

هێمن ئیبراهیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081134469430
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1644 :

هێمن ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813163329125168
لەساڵی  1987لە شاری هەولێر لەدایکبووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1645 :

هێمن جاف
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122721214020064
دەرچووی پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی خانەقینەو خاوەنی ()12
پێشانگەی تایبەت و ( )5پێشانگەی هاوبەشە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1646 :

هێمن جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091612493488755
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1647 :

هێمن حەمید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012710121775352
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1648 :

هێمن حەمە رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150415013909120895
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هونەرمەند هێمن حەمە رەشید نزیکەی لە  20شانۆگەری و  10دراما و
فیلمێکی سینەمایی بەشداری کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1649 :

هێمن حەیدەری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816091038125242
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
مەهاباد
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1650 :

هێمن خدرە سۆری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813164339125170
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1651 :

هێمن شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=201005192126424273
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1652 :

هێمن مام
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821011845125413
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1653 :

هێڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301252442150
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1654 :

هەردی سەاڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031406172294
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1655 :

هەردی شەیدا
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101709485410126
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1656 :

هەردی عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110414530210569
کامێرامان و دەرهێنەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1657 :

هەردی سەالمی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150815200307125239
هەردی سەالمی ساڵی  1987لە شاری سلێمانی لەدایک بووە ،لە
ساڵی  2007پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی تەواوکردووە و نزیکەی 5-4
ساڵە سەرقاڵی کاری هونەرییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1658 :

هەردێ سەمیر مورشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122013400187153
لەدایکبووی ساڵی  1989شاری کەرکوکە لەبەر هۆکاری سیاسی
خێزانەکەی لەتەمەنی دووساڵیەوە ئەوشارە بەجێدەهێڵن بۆماوەیەکی
کەم ڕوودەکەنە ئێران و لەوێ ژیان دەگوزەرێنن ،دواتر دەچنە شاری ڕانیەو
لەوێ دەخرێتە بەر خوێندن و لەدوایدا دەچنە چوارقوڕنەو ماوەیەکیش
لەوێ دەمێننەوەو لەساڵی  1995لەشاری سلێمانی نیشتەجێ دەبن و
لەوشارەش پەیمانگای هونەرەجوانەکان بەشی شانۆ/نواندن تەواو
دەکات.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1659 :

هەرێز جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012314593832974
فۆتۆگرافەرە ،لەزۆرێک لە رۆژنامە و میدیای ئەلیکترۆنییە کوردییەکان
بابەتی باڵوکردۆتەوە.
چەندین خولی رۆژنامەنووسی لەناوەو دەرەوەی کوردستان بینیوە،
بروانامەی رێزلێنانی لەوبوارەدا لەالیەن چەند رێکخراوێک و
چەندین ِ
الیەنێکەوە ،پێبەخشراوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1660 :

هەرێم جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150813142607125164
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1661 :

هەرێم جەمال تاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070321360471658
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1662 :
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هەرێم سەاڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=201001072132573150
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1663 :

هەرێم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150107002930118690
هەرێم عەلی حەسەن ،لەدایکبووی .1994 /8 /19
دانیشتووی شاری “ڕانیە”یە ،خوێندکاری بەشی “بایۆلۆجی”ە لە زانکۆی
سلێمانی ،بەشداری چەند پێشانگایەکی هاوبەشی کردوە و
پێشانگایەکی تایبەت بە خۆشی هەم لە ڕانیە هەم لە زانکۆی سلێمانی
کردوەتەوە ،ئەو تەنها لە یەک بواری فۆتۆگرافیدا کار دەکات ،ئەویش
Landscape.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رانیە
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1664 :

هەرێم محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042414442656854
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1665 :

هەرێم کاکەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150711121315124813
سەرۆکی بنکەی ئەدەبی وڕوناکبیری کۆمەاڵیەتی یارستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1666 :

هەژار دهۆکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011616102686664
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1667 :

هەژار رەسول
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821014643125414
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1668 :

هەژار زەهاوی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081124115255469
ساڵی  1980لەشاری خانەقەین هاتۆتەدنیا ،ماوەیەکی زۆرە لە شاری
لەندەنی پایتەختی بەریتانیا ژیان بەسەر دەبات .زەهاوی لەزانکۆی
ساواسی لەندەن بڕوانامەی بەکالۆریۆسی ئیتنۆموزیکۆلۆژی وەرگرتووە و
پرۆژەی زانکۆکەشی لەسەر هەڵپەڕکێی کوردی بووە .نێوبراو دەف و
دەهۆڵژەنێکی ناودارە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
خانەقین
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1669 :

هەژار ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=20150802121045125013
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1670 :

هەژار عەبدولستار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042809054057085
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1671 :

هەژان سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013010614034074727
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1672 :

هەژیر هەستیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573695
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1673 :

هەنار ئامانج
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526140712121205
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1674 :

هەنار عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071100224368915
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1675 :

هەندرێن خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=201009122248409478
لە دایکبووی شاری هەولێری پایتەختی کوردستانە.
ئاستی خوێندن :کۆلیژی زانستەکان  -زانکۆی سەالحەدین.
رۆژنامەنووس و نووسەر و وەرگێڕ و فۆتۆگرافەر و شێوەکار و کاریکاتێریستە.
یەکەم کاریکاتێری خۆی لە رۆژنامە کوردییەکان لە ژمارە( )137ی
رۆژنامەی (ئااڵی ئازادی) لە  1994/9/4باڵوکردۆتەوە.
یەکەم کاریکاتێریستی شاری هەولێرە کە بەشێوەیەکی رێکوپێک سوودی
لە کۆمپیوتەر وەرگرتبێ لە وێنەکێشانی کاریکاتێردا.
یەکەم کاریکاتێریستی شاری هەولێرە کە وێنەی سەدامی دیکتاتۆری
عیراق بە کاریکاتێر کێشابێ و لە رۆژنامەکاندا باڵوکرابێتەوە ،بۆ نمونە لە
 1995/9/7لە ژمارە ( )1081رۆژنامەی (کوردستانی نوێ) باڵوکراوەتەوە.
یەکەم کاریکاتێریستی کوردستانە کە هۆڵێکی نمایشی تایبەتی بۆ
بکرێتەوە لە سایتی (مۆزەخانەی کاریکاتێری عیراقی) لە ساڵی
2008.
یەکەم کاریکاتێریستی کوردستانە کە کاریکاتێرەکانی لە سایتەکان و
گۆڤارەکانی ئەوروپا و ئەمریکادا باڵوبکرێتەوە ،لە ساڵی
2009بەدواوە.
یەکەم کاریکاتێریستی کوردستانە کە ببی بە ئەندام لە کۆمەڵەی
نێودەوڵەتی هونەرمەندانی کاریکاتیریست لە .2010
یەکەم کاریکاتێریستی کوردستانە کە گەلەریەکی تایبەتی بەردەوامی بۆ
بکرێتەوە لە مۆزەخانەی کاریکاتیریی کەسایەتیە ناسراوەکانی رۆمانیا لە
ساڵی .2010
هونەری شێوەکاری
پێشانگای تایبەت
1. 1986پێشانگەی یەکەمی تایبەتی کاریکاتێری  -هەولێر.
پێشانگای هاوبەشی ناوخۆ
1. 1986بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری
2. 1987بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری
3. 1988بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری
4. 1989بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری
5. 1990بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری
6. 1992بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی شێوەکاری

-

هەولێر.
هەولێر .
هەولێر.
هەولێر.
هەولێر.
هەولێر.
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هونەری کاریکاتێر
پێشانگای تایبەت
2. 1986پێشانگەی یەکەمی تایبەتی کاریکاتێری لە هەولێر.
3. 14 / 4 / 2009پێشانگەی دووەمی تایبەتی کاریکاتێری لە یادی
ئەنفالەکانی کوردستان لە پارکی منارە – هەولێر.
4. 3 / 4 / 2013پێشانگەی سێیەمی تایبەتی کارکاتێری بە هاوکای
کۆمەڵەی هونەرەجوانەکانی کورد لە گەلەری شانەدەر -هەولێر.
پێشانگای هاوبەش و فیستیڤاڵی ناوخۆ
1. 1987بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری  -هەولێر.
2. 1988بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری  -هەولێر.
3. 1989بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری  -هەولێر.
4. 1990بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری  -هەولێر.
5. 1992بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری  -هەولێر.
6. 2003بەشداریکردووە لە دووەم پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
(گۆڤاری مەال مەشهور)  -هەولێر.
7. 2005بەشداریکردووە لە یەکەم پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
(کۆمەڵەی کاریکاتێریستانی کوردستان)  -هەولێر.
8. 22/4/2006بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری لە
رۆژی رۆژنامەگەری کوردی بە هاوکاری لەگەڵ دەزگای
بەدرخان و خەاڵتی رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی وەرگرتووە  -هەولێر.
9. 14/3/2007بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری لە
یەکەمین فیستیڤاڵی هونەری هەولێر.
پێشانگای هاوبەش و فیستیڤاڵی نێودەوڵەتی
1. 6/ 2006بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
بەهاوکاری دەزگای بەدرخان  -میسر.
2. 7/2006بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری –
بەریتانیا.
3. 31 / 8 / 2008بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
ئەلکاالی نێودەوڵەتی ( - )15ئیسپانیا.
4. 10 / 9 / 2008بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
بورسەی نێودەوڵەتی ( - )2تورکیا.
5. 22 / 9 / 2008بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
ئۆلێنسی نێودەوڵەتی ( - )20بەلجیکا.
6. 31 / 10 / 2008بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
مازاتالنی نێودەوڵەتی ( - )1مەکسیک.
7. 31 / 10 / 2008بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
گۆڤاری راینسێرۆسی نێودەوڵەتی  -بۆسنیا.
8. 10 / 9 / 2009بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
گراکوگیڤاچی نێودەوڵەتی ( - )15سربیا.
9. 14 / 9 / 2009بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی بەردەوامی
کیکس زیکیسۆن ( - )4سربیا.
10. 1 / 10 / 2009بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
ئاالنیا ( )9دەریای سپی ناوەڕاست  -تورکیا.
11. 22 / 10 / 2009بەشداریکردووە لە پێشانگەی هاوبەشی کاریکاتێری
بینالی تەهرانی ( )9نێودەوڵەتی  -ئێران.
12. 1 / 2010بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری فجر
( )1نێودەوڵەتی  -ئێران.
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13. 9/ 9 / 2010بەشداریکرودووە لە فیستیڤاڵی بۆستونی کاریکاتیری
(ئێدوارد – تێد – کێنیدی) ( )1نێودەوڵەتی  -ئەمریکا.
14. 15 / 2 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(دژ بە دیکتاتۆریی) نێودەوڵەتی  -ئێران.
15. 15 3 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(بومەلەرزە و سونامی ژاپۆن) نێودەوڵەتی  -ئێران.
16. 20/ 2 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێریی
نێودەوڵەتی (سوریا  - )7سوریا.
17. 28/ 2 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
فجر ( )2نێودەوڵەتی  -ئێران.
18. 9 / 4 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(دژ بە تیرۆر) نێودەوڵەتی  -ئێران.
19. 15 / 4 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(ئۆستن  )39نێودەوڵەتی  -مەسەدۆنیا.
20. 6 / 4 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(بەرلین ( )2دیکتاتۆر و زۆرداران) نێودەوڵەتی  -بەرلین.
21. 8/ 4/ 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(کارتۆنی باڵوکراوەیی  )11نێودەوڵەتی ،بە ناونیشانی (ویکیلیکس و
داهێنەرانی)  -کەنەدا.
22. 5 /6 /2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(رێکالمەکان  )3نێودەوڵەتی لە بۆڵەنگیر -هندستان .
23. 30/10/2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی (پۆرترێت و کاریکاتێری
کەسایەتیە ناسراوەکانی رۆمانیا)ی نێودەوڵەتی – رۆمانیا
24. 15/ 12 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاریکاریکردنی
گەالنی سوریا و یەمەن – ئەردەن
25. 31 / 5 / 2012بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
(ئۆستن  )40نێودەوڵەتی  -مەسەدۆنیا.
26. 1 / 2 / 2011بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
فجر ( )4نێودەوڵەتی  -ئێران.
27. 31/ 3 / 2012بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی هاوبەشی کاریکاتێری
یەلماز گۆنای ( )2نێودەوڵەتی بۆ هونەر و کولتور  -تورکیا.
28. 20/ 8 / 2012بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی یەکەمی عەرەبی بۆ
کاریکاتێر لە هەر سێ واڵتانی لیبیا و تونس و میسر.
29. 20 / 2 /2013بەشداریکردووە لە فیستیڤاڵی یۆری کۆزۆبۆکینی
کاریکاتێری  -ئازەربایجان.
هونەری فۆتۆگراف
1.ساڵی  2005بەشداریکردووە لە یەکەم پێشانگەی هاوبەشی
کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان  -کەرکوک.
2.ساڵی  2005بەشداریکردووە لە دووەم پێشانگەی هاوبەشی کۆمەڵەی
وێنەگرانی کوردستان لە کۆشکی هونەر  -هەولێر.
3.ساڵی  2006بەشداریکردووە لە سێیەم پێشانگەی هاوبەشی
کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان لە هۆڵی میدیا  -هەولێر.
4.ساڵی  2006بەشداریکردووە لە چوارەم پێشانگەی هاوبەشی
کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان لەکۆشکی هونەر  -بەغدا.
5.ساڵی  2008بەشداریکردووە لە حەوتەمین پێشانگەی هاوبەشی
کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستان لە هۆڵی میدیا – هەولێر.
6. 1/6/2011بەشداریکردووە لە پێشانگای کۆمپانیای نیکۆنی5100
نێودەوڵەتی  -ژاپۆن.
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7. 22/4/2012بەشداریکردووە لە پێشانگای هاوبەشی (فۆتۆ
جۆڕنالیست) لە رۆژی رۆژنامەگەریی کوردی – هەولێر.
کارکردن
لە ساڵی  2003 - 1998لە گۆڤاری (مەال مەشهور) کاریکاتێریست و
نووسەر بووە.
لە  2004 - 2001لە گۆڤاری (پەلکە زێڕینە) نیگارکێش و نووسەر بووە.
لە  2004 - 2002لە مانگنامەی (سەروەریی یاسا) کاریکاتێریست و
نووسەر بووە.
لە  2005 - 2004لە هەفتەنامەی (دەنگی میللەت) کاریکاتێریست و
نووسەر بووە.
لە  2005 - 2004لە رۆڤاری (گەپ) کاریکاتێریست بووە.
لە  2007 - 2005لە گۆڤاری (ئاسۆی مندااڵن) نیگارکێش بووە.
لە  2008 – 2005لە هەفتەنامەی (میدیا) کاریکاتێریست بووە.
لە  2008 – 2006لە مانگنامەی (بەدرخان) کاریکاتێریست و نووسەر بووە.
لە  2011 – 2010لە گۆڤاری (هەرێمی کوردستان) کاریکاتێریست و
سەرپەرشتیاری هونەری کاریکاتیر بووە .
لە گۆڤاری (تەنزوێنە) بەڕێوەبەری نووسین بووە .2010 - 2008
لە گۆڤاری (رووناز) سەرپەرشتیاری هونەری کاریکاتێرە .2013
ئەندامیەتی
ئەندامی کارای فیدراسیۆنی رۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتیە(IFJ) .
ئەندامی کارای سەندیکای رۆژنامەنووسانی کوردستانە.
ئەندامی کارای سەندیکای هونەرمەندانی کوردستانە.
ئەندامی کارای کۆمەڵەی وێنەگرانی کوردستانە.
ئەندامی کارای کۆمەڵەی نێودەوڵەتی هونەرمەندانی
کاریکاتیریستە( )(ISCAواڵتە یەکگرتووەکان).
باڵوکراوەکانی
نامیلکەی (خەندە سیاسیەکان) ،بابەت :کاریکاتێر ساڵی .2008
کتێبی (پێکەنینە تاڵەکان) ،بابەت :کاریکاتێر ساڵی .2010
کتێبی (خەرمانەی تەمەن) ،بابەت :ئەدەبی و هونەریی – ساڵی .2012
سەرچاوە :کتێبی (خەرمانەی تەمەن) و چاوپێکەوتن و دیمانەکانی
هونەرمەند هەندرێن خۆشناو لە رۆژنامە و گۆڤارەکان.
سەرچاوەی وێنە :فەیسبووکی هەندرێن خۆشناو
تایبەتمەندییەکانی بابەت
کاریکاتێروان
جۆری کەس:
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1676 :

هەوراز سەالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816095259125248
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1677 :

هەوراز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008291632284959
دەرهێنەری فیلم و دەرچووی بەشی کۆلێژی کۆماڵناسی لە سلێمانی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1678 :

هەڤاڵ مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261006414916
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یەکەم ئەلبوومی گۆرانی خۆی لە ساڵی ( )2005بەناوی "دڵە بێ
بەزییەکان" باڵوکردەوە ،دووەم ئەلبوومیشی لە ساڵی ( )2010بەناوی
"گومانە جوانەکان" باڵوکردەوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1679 :

هەکار محەمەد رەشید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573696
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1680 :

هەڵدێر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120520195212380
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1681 :

هەڵوێست ئازاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573697
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1682 :

هەڵکەوت زاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911030015592230
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1683 :

هەڵکەوت مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081609190865938
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1684 :

هەڵکەوت نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=201003171703593986
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1685 :

هەڵۆ دێدەوانی یەعقوب
http://www.kurdipedia.org/?q=2015040813132485088
ساڵی  1991لەدایکبووه و لەساڵی 2008ەوە لەبواری راگەیاندندا کاری
کردووە ،ئەمە جگەلەوەی کاری بۆ کەناڵی کورسات کردووە،
لەهەمانکاتیشدا وەرزشوان و کامێرامان بووە و کاری نواندنیشی کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
راگەیاندکار
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

💪وەرزشەوان

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1686 :
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هەڵۆ محەمەد حەسەن
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261522161420
لەساڵی  1985لە شاری هەولێر لە دایکبووە ،دەرچووی بەشی موزیکی
پەیمانگای هونەرە جوانەکانی هەولێرە ،بەنیازی خوێندنە لە کۆلێژی
هونەرە جوانەکانی زانکۆی سەاڵحەدین /هەولێر ،جگە لەو بەرهەمانەی
تۆماریکردووە ،ئاوازی بۆ چەند تێکستێکی دیکە داناوە و بەنیازی
تۆمارکردنیەتی لە داهاتوودا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1687 :

واحید مەرجان
http://www.kurdipedia.org/?q=200907311604531912
هونەرمەند و وێنەکێش و مۆسیقاژەنی کوردە لە شاری هەولێر لەدایک
بووە خاوەن  5منداڵە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

♬موزیکژەن

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1688 :

واران
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011042816092957148
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1689 :

وریا سەاڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121409403463274
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1690 :

وریا عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20141210193523118254
لەساڵی  1989لە گەرەکی رزگاری شاری هەولێر لە دایکبووە.
دەرچووی پەیمانگەی هونەرە جوانەکانی هەولێرە.
لە  2012تا  2013بەژداری لە  10پیشانگەی هاوبەش و  2پیشانگەی
تایبەت وە چەندین ڤیستیفال ناوەوەی هەرێمی کوردستانی کردوە.
ئێستا قۆناغی دووەمی کۆڵێژی هونەرە جوانەکانە بەشی شێوەکاری
لقی وێنەکێشان قوتابیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1691 :

ولید فۆتۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573698
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1692 :

وەحید وەکیلی فەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2010103017434010536
ساڵی  1981لە شاری کرماشان لە بنەماڵەیەکی کرێکار لە دایکبووم
لەبەر ئەوە ئەم فیلمە تەواوی هەستی دەروونی منە یانی بە روونی
ئاشنای تەواوی گرفتەکانی نەوەی کرێکارم و ئێستاش ئەو گرفتانە
هەست دەکەم کە بوونیان هەیە ،بەاڵم باروودۆخێک هاتە پێشێ کە لە
سەردەمی دواناوەندی چوومە ناو شانۆی شاری کرماشانەوە تاکوو 18
ساڵی کە لە زانکۆ وەرگیرام و هاتمە تاران و ئەو کاتەی کە هاتمە تاران
ئیدی کاری شانۆم نەکرد و تەنیا لە سینەمادا یاریدەدەری دەرهێنەر بووم
تاکوو بتوانم لە تەنیشت زانکۆدا ئەزموونی باش لە بواری سینەمادا
بەدەستبێنم".
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1693 :
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وەفا خالید
http://www.kurdipedia.org/?q=20140507111122100533
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1694 :

وەفا مەال رەحیم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811115305125122
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1695 :

وەلی دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011071716244421550
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1696 :

وەلی رەحیمی  -وەلی عاشق
http://www.kurdipedia.org/?q=201004021714474091
ساڵی  1934لە یەکێک لە تایفەکوردەکانی کرمانجی باکووری خوراسان
لە تیرەی "عاشیق" لە گوندی "ئاشخانە" لە باکووری خوراسان لە دایک
بووە .لە سەردەمی منداڵییەوە لە تەنیشت باوکیدا کە بە کەلەسەری
ئاژەڵەکان کەمانچەی ساز دەکرد و دەیژەنی هۆگری بەم ئامێرە پەیدا کرد.
پاشان لەگەڵ مامیدا درێژەی بە فێربوونی ئامێری کەمانچەدا ،دوای
کۆچی دوایی باوکی لە خزمەت "سولەیمان نامی" کەمانچەژەنی کرد و
زۆربەی ئاهەنگ و ئاوازەکانی عاشیقی لەو فێربوو.
بە لەبەرچاوگرتنی ئەوەی کە لە کاتی لە دایکبووندیا ناسنامەکەی بە
ناوی باوکییەوە واتە "وەلی رەحیمی" بۆ وەردەگرن ،بەاڵم کوردەکانی
کرمانج کە شارەزایی و لێهاتوویی ئەو هونەرمەندەیان بە سەر ئامێری
کەمانچەدا بۆ وەدەردەکەوێت نازناوی "وەلی عاشیق"ی بۆ دیاری دەکەن.
"وەلی عاشیق"یش هەر وەکوو تەواوی ژەنیارە پێشەییەکان و ئەوینداری
موزیک ،لە هیچ کاتێکدا ئامێرەکەی لە خۆی دوور نەدەکردەوە.
ئەم هونەرمەندە تا کاتی شۆڕشی گەالنی ئێران لە ساڵی 1979دا هەم
ئامێری کەمانچەی دەژەنی و هەمیش بۆ خۆی گۆرانی دەژچی .تا ئەوەی
کە کەسانێک لە گوندی "ئاشخانە" ئامێرەکانی موزیکیان دەشکاند ،بەاڵم
"وەلی رەحیمی" یەکێک لە کەمانچە میراتییەکانی کە لە باوکییەوە پێی
گەیشتبوو لە کادێنی ماڵەکەیدا و ئەویدیکەیان لە نێوان شتوومەکەکانی
ماڵێدا دەشارێتەوە تا کاتی ژەنینی بگات و بەم ئامێرانە موزیکی رەسەنی
ئەم ناوچەیە بۆ خەڵکی بژەنێت.
کەسایەتی ناوداری کوردی کرمانجی باکووری خوراسان "کەلیموڵاڵ
تەوەحودی" بۆ یەکەمین جار دەستی "وەلی عاشیق" دەگرێت و دەیبات
بۆ فیستیڤاڵی ئایینی و ئاوازی موزیکی حەوزەی هونەری تاران و دوای
پێشکەش کردنی کۆنسێرت لەم فیستیڤاڵەدا" ،وەلی عاشیق" لە
تەواوی فیستیڤاڵەکانی نێونەتەوەیی و ناوچەیی ئێراندا بانگهێشت کرا
تاکوو موزیک و گۆرانی رەسەنی کوردەکانی کرمانجی باکووری خوراسان
پێشکەش بە هۆگران بکات ،لەوانە :فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی موزیکی
فەجر لە شاری تاران ،فیستیڤاڵی موزیکی ناوچەیی ئێران لە شاری
کرمان ،فیستیڤاڵی موزیکی ئایینی و سونەتی لە شاری تاران،
فیستیڤاڵی موزیکی زیکر و زاکرین لە شارە جۆراوجۆرەکانی ئێران و
هەروەها چەندین فیستیڤاڵی موزیکی دیکە لە سەرتاسەری ئێران.
"وەلی عاشیق" کوردە نزیکەی  100ئاواز و مێلۆدی رەسەنی کوردەکانی
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کرمانجی باکووری خوراسان و هەروەها نوکتەی خۆش و پێکەنینی ئەم
ناوچەیەی بە زمانەکانی کوردی و فارسی لە زاکیرەدا بوو ،بەاڵم جێگای
سەرسوڕمانە کە هیچ کاتێک بە شێوەی ئەوتۆ لە دەنگی ئەم
هونەرمەندە کەڵکی پێویست وەرنەگیرا .هەندێک لەو پارچە موزیکانە لە
" CDخۆشییەکانی ئێران"دا باڵوکراوەتەوە.
شارەزایی و لێهاتوویی "وەلی عاشیق" تا رادەیەک بوو کە موزیکزانی
ناوداری کورد و کەمانچەژەنی بەتوانای کەمانچەی کوردستان و ئێران و
دنیا "کەیهان کەڵهور" بۆ بینینی ئەم هونەمەندە لە واڵتی کەنەداوە
سەردانی گوندی "ئاشخانە"ی کرد و بۆ ماوەیەکی زۆر لە ماڵەکەیدا
مایەوە تاکوو بتوانیت تەکنیکەکانی ژەنینی "وەلی رەحیمی" بە ئامێری
کەمانچە فێربێت.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
♬موزیکژەن
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
خۆراسان

بابەتی ژمارە1697 :

وەلید مەزهەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013060607525778347
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1698 :

وەلید مەعروف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613182932794
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1699 :

وەهبی رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012021495632880
1963لە سلێمانی لە دایک بووە.
1983یەکەمین نوسین وووتاری لە بواری شێوەکاریدا باڵوکردۆتەوە.
1986ئەکادیمیای هونەرەجوانەکانی بەغدا (بەشی شێوەکاریی لقی نیگارکێشان)ی
تەواو کردووە.
2008بڕوانامەی ماستەری (کۆلێژی هونەر/زانکۆی سلێمانی) لەبواری نیگارکێشاندا
بەدەستهێناوە.
1982 2007شەش پیشانگەی تایبەتی لە ناوەوەو دەرەوەی واڵت کردۆتەوە.
)• (2007لەمیانی پرۆژەی ) (Art Roleدا لە ) (UKنمایشی هونەریی و سیمیناری
دەرباری (مێژوی نیگارکێشانی کورد) پێشکەشکردووە لە:
Slade school of Fine Art – London University. London.
Royal College of Art. London University. London.
SOAS University (KSSO) London.
Live Art Development Agency. London.
. Yorkshire. Yorkshire Sculpture Park
The Ferns Art Gallery. Hull.
Serpentine Gallery. London.
)• (1976 -2008خاوەنی ( )12خەاڵت و بڕوانامەیە لە بواری کارکردنی هونەری و
نوسین و ڕەخنەی هونەریدا.
•خاوەنی ئەم کتێبە چاپکراوانەیە لە بواری شێوەکاریدا:
1.نیگارکێشان لە سەدەی بیستەمدا ،شمیدت دیچینر ،وەرگێڕان ،دەزگای سەردەم
().2002
2.هونەری ئەوروپی سەدەکانی ناوەڕاست و رێنیسانس ،دەزگای سەردەم ().2002
3.پەیڤەکانی رەنگ ،ووتاری شێوەکاریی ،دەزگای سەردەم).2004( ،
4.هونەری نیگارکێشان مێژوی لە کوردداو لە جیهاندا ،تەکنیک ،تەکنۆلۆژیا ،وەزارەتی
پەروەردە)2003( ،
5.واتا بینەییەکان خوێندنەوە لەسیستمەکانی نیگارکێشاندا ،وتاری رەخنەیی ،دەزگای
سەردەم).2008( ،
6.بیرەوەری قوڕ ،پرۆفیسۆر د.زوهێر صاحب ،وەرگێڕان ،لەژێر چاپدایە).2008( .
7.ئەبستراکت ئێکسپرێشنیزم لە نیگارکێشانی کوردستانی باشوردا ،نوسین و
وەرگێڕان ،خانەی وەرگێڕان).2010(،
8.التعبیریە التجریدیە فی الرسم المعاصر فی کوردستان العراق ،دار سردم للگباعە
والنشر).2010(،
•لە ساڵی ()1991وە مامۆستایە لە بەشی شێوەکاری/لقی نیگارکێشان ،پەیمانگەی
هونەرە جوانەکانی سلێمانی.
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)• (1993وەک ئەندامی دامەزرێنەر گروپی (هاوڕێیانی شێوەکار)یان دامەزراندوە.
)• (19951997ئەندامی لیژنەی هەڵسەنگاندنی هونەریی (گەلەری ساالر) بوە.
•لە ساڵی ()2001وە وانەبێژە لە کۆلێژی هونەر زانکۆی سلێمانی تا ئێستا.
)• (2005- 2010بەڕێوەبەری نوسین بوە لە گۆڤاری (شاکار)ی رێکخراوی هونەرمەندانی
کوردستان.
•لە ساڵی ()2004وە ئەندامی بۆردی پرۆژەی مۆزەخانەی هاوچەرخە (کرۆسینگ) لە
سلێمانی.
•لەمانگی ( )1تا مانگی ( )2011/7ئامادەکار و پێشکەشکاری بەرنامەی (وێنا) بوە لە
کەناڵی سەتەالیتی گەلی کوردستان ،کە تایبەت بوە بە کۆمەڵێ ( 14چواردە
هونەرمەند) لە هونەرمەندانی نیگارکێشی تایبەتمەند لە بزاڤی شێوەکاری کوردستانی
باشور.
)• (2011لەسەر داوای تایبەتی پڕۆفیسۆر (میشایل فییە ) Michael Fehrبانگهێشتی
کۆلێژی هونەری زانکۆی بەرلین کراوە ،بەمەبەستی دامەزراندنی خوێندنی ماستەر لە
بوار و پسپۆڕی (هونەر لە کۆنتێکست ) Art in Contextلە کوردستاندا.
•ئەندامی دامەزرێنەر و شانازیە لە ڕێکخراوی هونەریی ڕۆڵی هونەر(Art Role).
•ئەندامی شانازیی گروپی) (SULYONە بۆ کارکردن لە کایەی بینەیی هونەری پۆست
مۆدێرنەدا.
پەیوەندی
ئیمەیل: wahby_rasool@yahoo.com
سایتی کارە هونەریەکانی لە سایتی (ساتچی گەلەری بریتانی):
http://www.saatchigallery.co.uk/yourgallery/artist_profile/Wahby+Rasool/.html
سایتی کارە هونەریەکانی لە سایتی (هونەرمەندانی ئەڵمانی):
www.artsarea.com : Wahbe RASUL
سەرچاوە :شێوەکارانی کورد
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1700 :

وەهبی سدیق
http://www.kurdipedia.org/?q=201003300109264079
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1701 :

وەیسی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122120340811783
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1702 :

ڕێبین چاالک ئیسماعیل
http://www.kurdipedia.org/?q=20150527114701121214
لەساڵی  1986لە شاری کۆیە لەدایکبووە.
دەرچووی کۆلیژی هونەری سلێمانییە بەشی شیوەکاری.
لەئێستادا سەرۆکی بەشی شیوەکارییە لە پەیمانگای هونەرەجوانەکانی
کۆیە.
سەرچاوە :فۆکس فۆتۆ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کۆیە
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1703 :

ڕێبین مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=20140422205813100449
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کورد

بابەتی ژمارە1704 :

ڕێبین کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150424103237120959
ڕێبین سابیر خورشید ،ناسراو بە(ڕێبین کەرکوکی) لەسەرەتای
دەستپێکی شەڕی نێوان رێکخراوی تیرۆرستی داعش و هێزی
پێشمەرگەی کوردستان لەو شوێنانەی شەڕی تێدابووە هاوشانی
پێشمەرگە وەک پێشمەرگە و فۆتۆگراف کاری کردووە ..خاوەنی
پێشانگایەکی فۆتۆگرافی تایبەت بەخۆیەتی لە شاری کەرکوک ..ڕێبین
کەرکوکی لەساڵی  2009وە دەستی بەکاری وێنەگری کردوە و لە ساڵی
 2012بوە بە پێشمەرگە لە ڕیزەکانی پێشمەرگەی کوردستان شان
بەشانی پێشمەرگایەتی وازی لە کاری وێنەگری نەهێناوە و بەردەوام بوە
لە ماوەی جەنگی داعش دا توانیوەتی وەک وێنەگر و پێشمەرگە لەم
بەرانەی جەنگدا شانبەشانی برا پێشمەرگەکانی بەردەوام بێت (موسڵ.
برتـلە .خـازر .چـیا زەردک.چیای باشیک .حـمـدانیە .ئاسکی موسـڵ.
شەنگالــــ) ...چەند ناوچەیەکی شاری کەروک ڕێبین کەرکوکی – تەمەن
26ساڵ فۆتۆگرافێکی کوردە و دانیشتوی ناحیەی شوان سەر بە شاری
کەرکوکە ،ئەو وەک راگەیاندکارێک رووداوەکانی کاری راگەیاندنی خۆی لە
جەنگەکەدا بۆ پیجە کۆمەاڵیەتیەکان و ئەرشیفی خۆی دەگوازێتەوە ئەو
فۆتۆگرافەرە دەڵێت“ :کاتێک رێکخراوی تیرۆرستی داعش لە 2014-6-8
هێرشی بۆ سەر ناوچەکانی هەرێم دەست پێکرد من یەکەمین فۆتۆگراف
بووم گەیشتمە ناحیەی (خازر _برتلە _ موسڵ) کە ئەوکات هێشتا
سوپای عیراقی لەو ناوچەیەدا مابوو ،هەر ئەو کاتیش دەستم بە رووماڵی
هەواڵەکانی شەڕەکە کرد” .ڕێبین باس لەوەش دەکات ڕۆژێک لە گەڕەکی
گۆگجلی شاری موسڵ بەهەڵە دەچێتە ناوچەیەک کە ڕۆژێک پێشتر
بەدەست سوپای عێراقیەوبوە دواتر چۆل کراوە دراوە بەدەست
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چەکدارانی داعشەوە لەوێ توشی کێشەیەکی گەورە دەبێتو تەقەی
لێدەکرێت لەالیەن چەک دارانی داعشەوە بەاڵم لەالیەن چەند
پێشمەرگەیەکەوە ئازاد دەکرێت.
سەرچاوە :فۆکس فۆتۆ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1705 :

ڕەشاد و کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150218221220119405
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1706 :

ڕەمزی ڕەشە
http://www.kurdipedia.org/?q=20150727222003124938
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ڕەمزی ڕەشە هونەرمەندی شێوەکاری فەرەنسی بەڕەگەز کورد لەساڵی
1928لە باکوری کوردستان لە گوندی کیریکان هاتبووە دونیا لەسەرەتای
سااڵنی پەنجاکانەوە لەشاری پاریس دەژیاولەسەرئاستی فەرەنسا
ناسرابوو .هونەرمەندی شێوەکار لەڕۆژی  2015/07/23کۆچی دوایی کرد
لەفەرەنسا.
سەرچاوە:شیوەکار شیرکۆ جەالل مامش
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1707 :

ڤاری ستار رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050611370557514
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1708 :

ڤیان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140421103258100436
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:

🎨شێوەکار
کورد
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1709 :

ڤیان مایی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008261318034927
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1710 :

ڤیان مەرسوم
http://www.kurdipedia.org/?q=20140410133726100386
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1711 :

ڤیان نەوشیروان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112820071974012
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1712 :

ڤیان کەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121609160512878
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1713 :

ڤینا فەرشید
http://www.kurdipedia.org/?q=201002201128193545
ساڵی  1997لەهەولێر لەدایکبووە .کچی هونەرمەند فەرشید نورانییە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

983

بابەتی ژمارە1714 :

کاردۆ رەزازی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021609154075792
کوڕی هونەمەند ناسری رەزازییەو خوێندنی هونەری لەسوید
تەواوکردووە ،ناوێکی دیاری هونەری سویدییەو چەندین بەرهەمی
هونەریی سەرکەوتووی بەزمانی سویدی هەیەو کارە هونەرییەکانی
هەردەم دەنگدانەوەیەکی زۆری هەبووەو لەمیدیا سویدییەکانیشدا
بەگرنگییەوە باس لەچاالکییە هونەرییەکانی کراوه.
سەرچاوە :کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1715 :

کاردۆ گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111616145810745
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1716 :

کاردۆست عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009021009089311
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1717 :

کاردینا حەمە عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912040742392796
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1718 :

کارزان ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=20150818091151125305
ساڵی  1983لە شاری هەولێر لە دایکبووە.
کۆلیژی هونەری زانکۆی سەاڵحەدینی تەواو کردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1719 :

کارزان ئەفەندی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823115351125467
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
خۆشنووس
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1720 :

کارزان کرێکار شێرەبەیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201004261046444182
دایک بووی کەرکوک  -کوردستان ،لە خێزانێکی گەورەی کورد ئاسایی،
کارزان پەروەردەی ژێر دەستەاڵتی رژێمی سەدام حوسێن ،بە تەمەنی
چواردە ساڵی گیرا ،بەندکرا و ئازاێکی زۆر درا بەدەستی چەپەڵی ئەمن و
موخابەراتی سەدام وە بە شانس رزگارکرا لە سێدارەدان .دوای ئەمە
کارزان دەیزانی پاشەڕۆژی ئامان نەبوو لە کوردستان (عێراق) .هەروەها
بەهۆی عەشقی منداڵی بۆ ئیتاڵیا و فیلمی ئیتاڵی ،هەر لەگەڵ
تەواوکردن خوێندن ئامادەیی لە ساڵی  1980واڵتی جێهێشت بۆ ئیتاڵیا.
بە یارمەتی دارایی باوک و دایکی کارزان دەستی کرد بە خوێندن لە
دانشگا و دەماودەم لە ئاهەنگی نەورۆز چوە سەر شانۆ بە شانۆگەری
خەبات ،یەکەم نواندنی کوردی کە لە مێژوودا لە ئیتاڵیا پێشکەش بکرێت.
سەرئەنجام ئەمە بوە هۆی ئەوەی کارزان بانگ بکرێت لە الیەن
بالوێزخانەی عێراقیەوە لە رۆما .لەترسی ئەوەی لە سەندوقی بنێن و
رەوانەی عێراقی کەنەوە ،تاکتیکێک کە بەکاردەهات لەالیەن باڵوێزخانەوە
بۆ ناردنەوەی کەسانی دژ بە رژێمی سەدام ،کارزان لەگەڵ هاورێەکی
رێکەوت کە چاوەروانی بکات لە دەرەوەی باڵوێزخانە بۆ ئەوەی ئەگەر
کارزان گیرا هاورێکەی پۆلیسی ئیتاڵی ئاگادارکاتەوە .کاتێک لە ژورەوە،
سێ موخابەراتی عێراقی کارزان دەبەنە ژێر زەمین و دەوری دەگرن .دوای
لێکۆڵینەوە دەربارەی شانۆگەریەکەی کە لە نەورۆز پێشکەشی کردبوو،
هەرەشەی لێدەدەن کە بەردەوامی کارزان لەم کارانە زیانێکی زۆری
پێدەگەێنێت ،وە زۆری لێدەکەن بۆ ئەوەی جاسوسی بکات لەسەر هاورێ
کوردەکانی تر کە لە ئیتاڵیا دەژیان و زۆر ئازایانە و بە ئاشکرا دژایەتی
رژێمی سەدامیان دەکرد .کە کارزان پێی نایە دەرەوەی دەرگای سەرەکی
باڵوێزخانە ئاوریدایەوە و هاواری کرد :من جاسوسی کەس ناکەم وە
عێراقیش نیم .لەوە بەوالوە ژیانی کارزان زۆر سەغڵت بوو چونکە
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عێراقیەکان پاسەپۆرتەکەیان بۆ نوێ نەکردەوە هەروەها قەدەغەیان کرد لە
خێزانەکەی کە یارماتی دارایی بۆ کارزان رەوان کەن .بەبێ پاسەپۆرت،
بەبێ پارە بۆ خەرجی خوێندن و بەبێ مۆلەتی کارکردن ،چونکە تەنها
ماوەی پێدرابوو وەک خوێندکار لەوێ ژیان بەسەربەرێت ،کارزان کەوتە ژێر
پاڵپەستۆی حکومەتی ئیتاڵیاوە بۆ ئەوەی واڵتەکە بەجێبێڵێت و ئەگەر
نەتوانێت بۆ واڵتێکی تر گەشت بکات دەبوایە بگەرێتەوە بۆ عێراق .ئەو کات
دەوڵەتی ئیتاڵی پەناهەندەی وەرنەدەگرت ،واتە لە هەموو الیەکەوە
دەوری کارزان گیرا .هەرچەند هەموو ژیانی خۆی کارزان دژی ئەوە بوو
ببێت بە پەناهەندە  -چونکە بە باوەڕی ئەو دونیا یەک واڵتە و مرۆڤ
پێویستە ئازاد بێت لە هەرکوێ شاد بوو لەوێ گوزەران بکات ،بەاڵم
بەناچاری کارزان پەیوەندی کرد بە دەزگای بااڵی نەتەوە یەکگرتوەکانەوە و
یەکسەر مافی تەواوی پەناهەندەیی وەرگرت .هەر لەوکاتەوە و بەدرێژایی
نزیکەی سی ساڵی ژیانی لە هەندەران ،کارزان بەردەوام کاری کرد بۆ
پیشخستن ،دەوڵەمەندکردن و ناساندنی کوڵتور و هونەری کورد .وە بە
وزەیەکی بێوچانەوە کاری کرد لەسەرپۆش هەڵمالین و ئاشکراکردن
تاوانەکانی رژێمی سەدام ،وە رژێمەکانی تری دوژمنان دەرهەق بە گەلی
کورد ،و بەردەوامی دا بە خەباتی هونەری و تێکۆشان بۆ سەربەخۆیی
کوردستان و ئازادی کورد لە هەر چوار پارچەی واڵت.
لەگەڵ خویندنی دانشگا کارزان دەستی کرد بە خوێندن لە ستودیۆی
تەلێ ئەوروپا لەبواری تەکنیکی تەلەڤیزیۆن و فیلمکاری .دوای ئەمە دوو
ساڵ لەپەیمانگای ئەڤۆگاریا خوێندی و دیپلۆمی ئەکتەرکاری بەدەست
هێنا وە هەروەها بەکالۆرێۆس لە ئەندازیاڕی کۆشکزانی لە دانشگای
شاری ڤێنیسیا لە ئیتاڵیا .پاش کارکردن وەک ئەکتەر لەگەڵ تیپی شانۆی
ئەڤۆگەریە بۆ پینج ساڵ و گەران بە واڵتانی جیهان بۆ پێشکەشکردنی
شانۆگەری ،کارزان لە  1993ئیتاڵیا بەجێدێڵێت .بەزانینی چەندەها زمان؛
ئیتاڵی ،ئینگلیزی ،کوردی ،عەرەبی و هەندێک تورکی ،کارزان یەکسەر
دەستی کرد بەکار ئەکتەری و چوە سەر چەندەها شانۆ لە لەندەن بۆ
نواندن شانۆگەری جیاواز ،دڕامای رادیۆ و تەلەڤیزیۆن وە فیلمی
سینەمایی .لە  2001کارزان رێکخراوی شانۆ ناوەندی هونەری کوردی لە
لەندەن دامەزراند وە تاکو ئەمرۆش بە خێرخوازی وانە و ۆرکشاپی
هەلپەرکێ ،دڕاما و فیلمکاری دەڵیتەوە .لە  2003/1999کارزان
بەکالۆریۆسی لە فیلم و میدیا بەدەستهێنا لە کۆلیجی بیربێک لە
دانشگای لەندەن .خۆشەویستی کارزان بۆ نووسینەوە سەرئەنجام لە
کاتی خوێندن دانشگا بوە هۆی تەواوکردنی دوو سکرینپلەی بۆ فیچەر
فیلم بە ناونیشانی :ناوچەی ئامان و گۆرانی ئازادی ،هەروەها
نووسینەوەی چەندەها بیرۆکە بۆ فیلم – تریتمێنەت .کورکچ یەکەم رۆمانی
کارزانە بە زمانی ئینگلیزی و چەندەها چیرۆکی تر لە ریزدان .لە 1993ەوە
کارزان پەیوەندی بەست لەگەڵ فیلمکار کاڵودیۆ ڤۆن پالنتە وە بەیەکەوە
چەندان فیلمی دۆکومێنتەریان بەبەرهەم هێنا ،کە زۆربەیان پەخشکران
لەسەر کەناڵە سەرەکیەکانی تەلەڤیزیۆنەکانی زۆربەی واڵتانی جیهان.
دوای بیست و پێنج ساڵ ژیان لە هەندەران ،کارزان لە  2005سێ جار
گەڕایەوە بۆ کەرکوک سەرئەنجام پردیسۆری و دەرهینانی فیلمی نەوەد
خولەکی؛ گەڕانەوە بۆ کەرکوک ،ساڵێک لە ناو ئاگر بە بەرهەم هێنا .لەم
سااڵنەی دواییدا کارزان ریپۆرتەری و پرۆدیسەری چەندان فیلمی
دۆکومێنتەری کرد بۆ کەناڵی چوار ،بی بی سی هەواڵەکان ،مۆر فۆر
هەواڵەکان و ئەڵ جەزیرە ئێنتەرناشناڵ .کارزان ئیستا هاوواڵتیەکی
بەڕیتانیە و گەلێ پرۆژەی لە هەگبەدا هەیە ،کەوابوو ئاگادار به .
سەرچاوە :ماڵپەڕی کارزان کرێکار شێرەبەیانی
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1721 :

کارگەر جەواد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111911334373803
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1722 :

کاروان ئاوات
http://www.kurdipedia.org/?q=2011081613502319552
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1723 :
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کاروان رەمەزان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150801160702124990
(سەمای وەرزەکان) یەکەم بەرهەمی موزیکی هونەرمەندی موزیکژەن
(کاروان رەمەزان)ە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1724 :

کاروان شارەوانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003261012484039
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1725 :

کاروان عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=200901271324191184
لەساڵی  1968لەگەڕەکی مەڵکەندی سلێمانی لەدایکبووە.لە ساڵی  1980ئامادەیی کشتوکاڵی لە بەکرەجۆ تەواو کردووە.لەتەمەنی سێزدە ساڵیدا رووی لەجیهانی موزیک کردووە.لە ساڵی  1986پلەی یەکەمی لەسەر ئاستی عێراق بەدەستهێناوە لەژەنینی عود و گیتاردا.
بەگۆرانی "ئاهێک"کە ئاوازی ماملێ و هۆنراوەی سیروان حەمەرەشیدە ،زۆر ناسرا.
لە 31ی دیسەمبەری  1991لە ئەبوغرێب لەسێدارە دراسەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

لەسێدارەدراو

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1726 :

کاروان عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=201009280943069715
هونەرمەندی سەماکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1727 :

کاروان قادر کابان
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111042411273
لەساڵی  1968لەشاری سلێمانی لەدایکبووە و خاوەنی شەش
پێشانگای تایبەتییە و لە  100پێشانگای هاوبەشیشدا بەشداریکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

990

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1728 :

کاروان مزوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2014011822421786616
یەکێکە لە هونەرمەندە نمایشکارەکان کە بەشداری لە چەندین فیلمی
ئاکشنی هۆڵیود کردووە ،خەڵکی پارێزگای دهۆکە و ئێستا لە ویالیەتە
یەکگرتووەکانی ئەمریکا نیشتەجێیە .کاروان مزوری ،چەند ساڵێکە لە
ویالیەتی کالیفۆرنیا نیشتەجێیە و لەماوەی رابردوودا بەشداری یەکێک لە
بەناوبانگترین فیلمی هۆڵیودی کرد کە لەئێستادا لە پلەی یەکەمی (Box
)Officeدایە ،بە بەناوبانگترین فیلمی ساڵی  2014دەناسرێت،
بەناونیشانی(Lone Survivor).
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-01-18 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1729 :

کاروان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211263692900
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1730 :
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کاروان مەمەند
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823115631125468
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1731 :

کاروان نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011020413532013091
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1732 :

کاروان هەورامی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003152056553943
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1733 :

کاروان ڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825134225125511
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
دهۆک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1734 :

کاروان کامیل
http://www.kurdipedia.org/?q=201003161226363950
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1735 :

کاروخ ئیبراهیم حەکیم
http://www.kurdipedia.org/?q=201001062138343133
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1736 :

کارۆخ ئیبراهیم حەکیم
http://www.kurdipedia.org/?q=200903011019191480
سەرۆکی گروپی گەنج بۆ شانۆ.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1737 :

کاریز جونەید
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573689
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1738 :

کازم باشماخی
http://www.kurdipedia.org/?q=201007301003494589
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
پێنجوێن
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1739 :

کازم ساهر
http://www.kurdipedia.org/?q=201010090827239907
هونەرمەندی بەتوانا و لێهاتووی عیراقی و عەرەبی و جیهانی ،بەڕەگەز
کوردی شەبەکە کە بە باڵیۆزی هوتەرمەندانی عیراقیش دائەنریت لە
ریکەوتی  1961/12/9لە شاری (موسڵ) لە دایک بووه ،مندالی
هەشتەمی نیوا خانەوادەکەیانه ،هەر لە تەمەنی مندالییەوە کازم
خولیایی هۆنراوە نووسین و موزیک بووە تا کەیشتە ئەو ئاستەی لە
تەمەنی (یازده) سالیدا ئامیری مۆزیک بکریت..
سالی  1980لە تەمەنی ( )19سالیدا جووە یەکیک لە کۆمەلە
مۆسیقییەکان بەمەبەستی خویندنی موزیک .هەر لەوسالەدا واتە سالی
( 1980کازم الساهر) ژیانی هاوسەریتی بیک دەهینیت کە لەئیستادا 2
کوری هەیە بەناوەکانی (وسام) و (عمر) وەدوای دووسال بەردەوامی بە
خویندندا لە مۆسیقادا لە بەیمانکای موزیکی بەغداد.ماوەی شەش سال
لەو بەیمانکایە خویندنی کردووە هەر لەویش نازناوی (کازم الساهر)ی
لەالیەن یەکیک لە مامۆستایانی مۆسیقییەوە بیبەخشرا،بیش
تەواوکردنی بەیمانکاو بەدەست هینانی بروانامەکەی  2کۆرانی تۆمارکرد
لە سالی  1987کە لەئامادەکردن و ئاوازی خۆی بوون ،بەم هۆیەوە
ناوبانکی (کازم الساهر) لەناو والتی دایک و سەرجەم والتانی کەنداودا
دەنکی دایەوه.باش تەواوکردنی بەیمانکای مامۆستایان و باشان
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بەیمانکای مۆسیقا لە سالی  .1988جەنکی  1990و داکیرکردنی کوەیت
زەبریکی کوشندەی لە ژیانی کازم وەشاند بەتایبەت کاتیک کازم کاسیتی
بەرهەمەکانی ئامادە بوون بۆ بالووبونەوە لە کوەیتی دراوسیی عیراق
ریکری کرا لە بالوبوونەوەی بەرهەمەکەی لەالیەن بەربرسیک لە
وەزارەتی راکەیاندنی ئەو سەردەمە روویدا بە قەدەغەکردنی دابەشکردن
و بالوبوونەوەی بەرهەمیدواجار کازم تاراوکە دەکریتە بەر و روو لە
بایتەختی رۆشنبیری عەرەب کە والتی (لوبنان)ە دەکات .لەویش
بەدەوامی بەهونەری خۆی دەدات و لە سالی  1996لە ریکەوتیکدا لەکەل
هەلبەستەوان (شاعیر)ی بەناو بانکی عەرەب (نزار القبانی) ریکەوتی
یەک دەکەن و لە کاتیکدا کازم بۆ تەلەفزیۆنی عەرەبیبەشی لەندەن
کۆرانی دەلیت نزار قبانی سەرسام دەبیت بە دەنکی کازم و ئەمەش
ئەبیتە سەرەتایەک بۆ کارکردن لەکەل(کازم)دا.کازم بەیوەندی بتەویشی
لەکەل شاعیری عیراقی (کریم العراق)یشدا هەیە و لە سالی 1987
لەسەر داوای کازم ئەم شاعیرە بیش نووسیک بۆزنجیرەی تەلەفزیۆنی
تایبەت بە موزیک بەناوی زنجیرەی "نادیە" دەنووسیت و کازم لەویدا
کۆرانی تیا دەلیت .سالی  2000لە فیستیفالی (قرطاج)یتونسی نازناوی
باڵیۆزی کۆرانی عیراقی وەرکرت.هەروەها هەر لەوسالەدا لە والتی لوبنان
خەالتی باشترین فیدیۆ کلیبی بۆ سالی  2000لەسەر ئاستی هەموو
عەرەب بەدەست هینا
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن
)(rojhats@yahoo.comسەبارەت بە (کازم ساهر) لە2011-3-3 :
21:10:07
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1740 :

کازم عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150824154858125503
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1741 :

کازو
http://www.kurdipedia.org/?q=201001251040283327
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1742 :

کازیوە سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060909490760239
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1743 :

کاژاو شەوکەت
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091412075488784
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1744 :

کامبیز موقتەدێری
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711583964756
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1745 :

کامبیز وسووقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051711584064757
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

🎨شێوەکار
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1746 :

کامیار عەلەوی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010611581763678
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
رۆژهەاڵتی کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1747 :

کامیل حەمە ئەمین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013110413275388044
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1748 :

کامیل حەمە سەعید  -هەردی سویدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001081303513159
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خەڵکی دەربەدیخانە و لە دایکبووی  1975بووە و کاری دەرهێنان و گورانی
گوتنی کرووە و زیاتر بە هۆی گورانییەکانی ناسراوە .رۆژی 2010-01-07
لە سوید کۆچی دوایی کرد.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
دەربەندیخان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1749 :

کامەران حاجی ئەلیاس
http://www.kurdipedia.org/?q=201002091310423437
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1750 :

کامەران دارتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=201005110902444224
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ناوی تەواوی (کامەران نەجمەدین مەجید)
ناسراو بە (کامەران دارتاش)
ساڵی  1968لە کەرکووک لە دایک بووە.
ساڵی  1984لە یەکەمین پێشانگای هاوبەشی هونەرمەندانی
کەرکوووک بەشداری کردوووە.
ساڵی  1985لە دووهەمین پێشانگای هاوبەشی هونەرمەندانی
کەرکووک بەشداری کردووە.
لە ساڵی 1985وە ئەندامی سەندیکای هونەرمەندانی عێراق وکۆمەڵەی
شێوەکارانی عێراق.
ساڵی  2009لە هۆڵی نەورۆز لە شاری کەرکووک یەکەم پێشانگای
تایبەتی کردۆتەوە.
لە پاش پرۆسەی ئازادی عێراق لەدەیان پێشانگای هاوبەشی
هونەرمەندانی کوردستان بەشداری کردووە.
لە 2010/1/12لە فیستیڤاڵی (خۆشەویستی وئاشتی) کە بۆهونەرمەندە
شێوەکارەکانی سەرجەم نەتەوەکانی شاری کەرکوک ساز کرابوو بە
شداری کردووە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1751 :

کامەران رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=201005311518454343
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1752 :

کامەران سوبحان
http://www.kurdipedia.org/?q=200912250016313033
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1753 :

کامەران عومەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031453292315
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1754 :

کامەران گەرمیانی
http://www.kurdipedia.org/?q=201006181644234448
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1755 :

کامەران نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2013062308201578281
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1756 :

کامەران نەجم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013102423133188204
رۆژی  2014-06-12لەالیەن تیرۆستانی داعشەوە تیرۆرکرا.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1757 :

کانۆ لەتیف
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020510083267135
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1758 :

کانی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010820430018756
لە شارۆچکەی "بەرزنجە" لە دایکبووە و لە تەمەنی  3ساڵی هاتۆتە
سلێمانی ،پەیمانگای هونەرە جوانەکان بەشی موزیکی لە سلێمانی
تەواو کردووە ،لە  2003لەگەڵ هونەرمەندی موزیکژەن کارزان مەحمود
ژیانی هاوسەریان پێکهێنا و ئێستا لە واڵتی سوید نیشتەجێن.
سەرچاوە :زانا دڵشاد دزەیی  -ماڵپەڕی کوردستان نێت
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1759 :

کانی محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061434142850
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1760 :

کانی کەمال مەجید
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823120057125469
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1761 :

کانیاو محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=201001052016213099
خەڵی شاری سلێمانییە و خوێندکاری بەشی نواندنی پەیمانگای هونەرە
جوانەکانی سلێمانییە ،لە هە ردوو درامای (رابوون) و بەشی دووەمی
(گەردەلوول)دا رۆڵی بینیوە.
سەرچاوە :ستیڤان عەباس ژاژڵەیی  -ماڵپەڕی یەکێتیی قوتابیانی
کوردستان
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1762 :

کاوان ئەفراسیاب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150811120547125123
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1763 :

کاوان عەزیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112812302573992
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1764 :

کاوان قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012112509314173890
...
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
کورد
نەتەوە:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1765 :

کاوان مەحمود
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211263792902
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
باشووری کوردستان
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1766 :

کاوێس ئاغا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110100330191
کاوێس ئاغا ئەم گۆرانی بێژەنەمرەی کورد ناوی کاک وەیسی کوڕی
ئەحمەدی کوڕی جەمیلی کوڕی (کانەبی)یە ،ساڵی 1889
لەبنەماڵەیەکی تیرەی ماڵەیی سەر بەخێڵی هەرکی لەکوێستانی
(چارچەڵ)ی هەرکییان هاتۆتەدنیاوە.
سەرەتای ژیانی لەگەڵ خێڵەکەیدا بەکۆچەریی بەسەربردووەو لەنێوان
تەگەوەڕ و مەرگەوەڕ و دەشتەبێڵ و پیرمام و دەشتی زرارەتی و گوندی
(زیارەت)دا کوێستان و گەرمیانی کردووە .ئەم ژیانەساکارەپەیوەندی نێوان
کاوێس ئاغا و سروشتی دڵڕفێنی کوردستانی بەتین کردووەو بەهرەی
دەنگخۆشی تیاخوڵقاندووە.
کاوێس ئاغا هێشتا منداڵ بووەکەباوکی مردووەو چەند ساڵێک دوای
ئەوەچۆتە(رواندز) و لەوێ نیشتەجێ بووە .ئاغاو پیاو ماقوڵەکانی شاری
رواندز کاوێس ئاغای دەنگخۆش و هونەرمەند ئەگرنەخۆیان و هەر
لەمەشەوەنازناوی ئاغای دەست ئەکەوێت و ئەبێتەکاوێس ئاغا .ساڵی
 1916و لەئەنجامی لەشکرکێشی سوپای روسیا بۆ سەر شاری رواندز،
کاوێس ئاغا چۆتەشەقاڵوەو بەیەکجاری رواندزی جێ هێشتووە .کاوێس
ئاغا هونەرمەندێکی بەسەلیقەو شارەزایەکی تەواوی مێژووی کورد و
بەسەرهاتی قارەمانەکانێتی .
بەشی زۆری چیرۆکەفۆلکلۆرییەکانی کردووەبەالوک و بەو هونەرەبەرزەی
خزمەتێکی زۆری نەتەوەکەی کردووەو چەند الوکێکی نیشتمانیشی
چڕیوەلەوانەالوکی (مەلیکۆ) و الوکی سمایل خانی شکاک و الوکی شێخ
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مەحمودی نەمر .کاوێس ئاغا زۆربەی هەرەزۆری شارو دێهاتەکانی
کوردستان گەڕاوەو لەزۆر شوێن الوک و سترانی وتووە .ئەم
هونەرمەندەنیشتمانپەروەرەهەرچەندەنەخوێندەوار بووە ،بەاڵم
لەهەڵبژاردنی بابەتی الوک و گۆرانییەکانیدا شارەزاییەکی زۆری نواندووە .
کۆمپانیاکانی بەرهەم هێنانی قەوانلەسەرەتای سییەکاندا چەند
بەرهەمێکی بۆ تۆمار کردووەکەهەرەبەناوبانگەکەیان الوکی (گەنج
خەلیلی)یە .کاوێس ئاغا مانگی شوباتی ساڵی  1936لەگوندی
(هەرشەم) ی ناوچەی پیرمام کۆچی دوایی کردووەو هەر لەوێ بەخاک
سپێردراوە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
شەقاڵوا
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1767 :

کاوە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110710315710591
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1768 :

کاوە ئەحمەد میرزا
http://www.kurdipedia.org/?q=200903151437431662
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لە زمانی خۆیەوە:
ساڵی  1940لە شاری سلێمانی لە دایک بووم ،هەر لەو شارەشدا
خۆێندنی سەرەتایی و ناوەندیم تەواو کردوە ،دەرچووی خانەی
مامۆستایانم لە سلێمانی ساڵی  1961 960ئەندامم لە رێکخراوی
هونەرمەندانی کوردوستان ،بەشداری خولی دەرهێنانی شانۆیی و
تەلەفیزێۆنیم کردوە لە ساڵی  1979لە شاری بەغداد وە بە پلەی دووەم
دەرچووم لەسەر ئاستی ئێراق ،ئەندامی کۆمەڵی هونەرە جوانەکان بووم
لە ساڵی  1956تا ساڵی  ،1963ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری تیپی
نواندنی شورش بووم ،لە ساڵی  1971وە تا ئێستاش ئەندامی تیپی
نواندنی سلێمانیم و چەند خولێکیشە لە سەر یەک سەرۆکی ئەو تیپەم،
بەشداری هەردوو دیداری شانۆی کوردیم کردوە ،بەشدار بووم لە یەکەم
کۆنفڕانسی شانۆکارانی کورد ،لە ساڵی  1976ەوە لە چاالکی
قوتابخانەکان فەرمانبەر بووم و یاریدەدەری بەڕێوەبەر بووم لە  1997وە تا
 2006بەڕێوەبەری چاالکی قوتابخانەکان بووم ،لێپرسراوی مەڵبەندی
شانۆی کوردوستان بووم لە وەزارەتی رۆشنبیری ،یەکێکم لە دەستەی
دامەزرێنەرانی تەلەفیزێۆنی پەروەردە لە رۆژی دامەزراندنیەوە تا
خانەنشین کردنم لە کۆتایی  2006دا ،لە ساڵی  1972بوومە ئەندامی
یەکێتی نووسەرانی کورد..
بەرهەمەکانم  /لە ساڵی هەزارو نۆسەدو پەنجاو شەشەوە دەستم
کردوە بە بەشداربوون لە شانۆدا و یەکەم بەشداریم لە شانۆیی
(پیسکەی تەرپیر) بوو ،ئامادەکردن و دەرهێنانی خوالێخۆشبوو رەفیق
چاالک بوو لە سەر شانۆی هۆڵی ئامادەیی سلێمانی کوڕان نمایش کرا
بەشداریم کرد وەک کاری هونەری ساڵی  1957لە هەمان شانۆیی رۆڵی
گەالوێژم گیڕاو لە شاری هەڵەبجەش لە هەمان شانۆیدا دەوری پرشنگم
بینی ،بەم شێوەیە ماوەی پەنجاو یەک ساڵە بە بەردەوامی لە شانۆ و
تەلەفیزێۆن و زنجیرە دراماو سینەمادا وەک ئەکتەرو نووسەری دەق و
تێکستی شانۆیی و سینارێۆی زنجیرەی درامی و فیلم بەشداریم کردوە
لە بەرهەمەکانی ئەو تیپ و دام دەزگا هونەریانەی کە کارم تێدا کردون
ساڵی  2006یش زنجیرە درامای وەسێتنامەمان بۆ کەناڵی ئاسمانی
کوردسات تەواو کردو هەر لە کوردساتیش دوو جار پەخش کرا کە پێک
هاتبوو لە شانزە ئەلقە ،ئەم زنجیرەیە ئامادەکردن و سینارێۆی خۆم بوو
جگە لەوەی کە دەوری میرزا کەریمم بەرجەستە ئەکرد کە رۆڵێکی
سەرەکی بوو ،دوا بەرهەمیشم زنجیرەی درامی (ژیلەمۆ) یە کە نووسین
و سینارێۆی خۆمە و بەرهەمی کەناڵی ئاسمانی کوردساتە.
ئەمەش ناوی ئەو بەرهەمە شانۆی و تەلەفیزێۆنانەو زنجیرە دراماو
فیلمانەیە کە بەشداریم تێدا کردوە چ وەک ئەکتەر یا نووسەر یا وەرگیڕان
یا سینارێۆ و کارە هونەریەکان..
بەرهەمە شانۆیەکان (پیسکەی تەڕ پیر ساڵی  ،1957تاوان و تۆڵە ،1957
شەڕی کۆتایی  ،1959لە رێ نیشمانا  ،1959تاوانێک لە ئاسماندا ،1960
ئوتومبیلچی  ،1960شەش پەنجایی  ،1960داربڕ  ،1967نەخۆێندەواری
 ،1967نرخی ئازادی  ،1971داوی مەرگ  ،1972کۆتایی زۆردار  ،1973نیو
سەعات  ،1973چاوی کوردوستان  ،1973ورچ  ،1973شاخەوانی مەزن
 ،1974پەیکەر  ،1974مانگرتن  ،1975رێڕەوی گەل  ،1975ئۆپەریتی
شادی  ،1977ئۆپەریتی خۆشەویستی زەوی  ،1977لەخۆبایی ،1977
مناڵی ژیر  ،1977کووپە  ،1978پردی ئارتا  ،1978چراوگ  ،1978ناپلیون
 ،1979دوو رەگ  ،1979جولەکەی ماڵتا  ،1980ئۆپەریتی روبار ،1980
کەللە سەر ،مانگی ئاوابوو ،مناڵە بچکۆلەکەو گەشتی چارەنووس،
پۆنتیالو ماتی ،کۆشک ،دەروێشەکان ،سۆناتای مەرگ ،دوژمنی گەل،
ئۆپەریتی هێالنە ،رۆژمێری براکان ..
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لەگەڵ بەرهەمە شانۆیەکانی تیپی نواندنی سلێمانی کە ئەمانە بوون،،
(گیسک نیە بزنە ساڵی  .1969سەرینی باداری  ،1969بلیمەت ،گۆڕ
هەڵکەن ،کاوەی ئاسنگەر ،لە سێبەری دڕک دا ،لە شێتخانەدا ،مەکری
ژنان ،قڵیشایەوە ،نرخی ئازادی ،داوی مەرگ ،پیری ئاخر شەڕ ،ئابلووقە،
ماڵی شێتی ،دکتۆر پاڵمی ،هەڵهاتنی مانگ ،سێتای ئاسنین ،ئەو
پیاوەی خۆی بە بارمتە دانا ،قەرەج ،کۆشک ،شالێر ،مەسیح سەر لە نۆێ
لە خاچ دەدرێتەوە ،سەمایەکی بێ ناونیشان ،دایک ،مەرگی کورسیەک،
کەرنەڤاڵی دەمامکەکان ،چیرۆکی خۆشەویستی ،پاسەوان ،دیڤز ...دیڤز،
گۆڕستانێکی نۆێ ،دەروازە داخراوەکان ،جەنابی وەزیر.
بەرهەمە تەلەفیزێۆنیەکان (دەوەن بە ئاشە  ،1970خوا لە سوڵتان
مەحمود گەورەترە ،مشتەی ناو هەمانەکە ،مەکری ژنان ،لە چایخانەدا،
دڵۆپێ خۆێن ،تاوان ،قەیسەرت لە بیر نەچێ ،نرخی ئازادی ،بازرگانی
شەڕ ،هاوڕێ و نیو ،ئافرەتی داوین پاک ،من کێم ،پیری ئاخر شەڕ ،دزی
زۆرزان ،کۆتایی زۆردار ،فیلەکەی خاوەن شکۆ ،فەچلەی گریق ،شەمامەو
خاڵ خاڵ ،زنجیرە درامای ژاڵە ،چارەنووسی ئادەمیزاد ،زنجیرەی رۆشنا،
شۆڕشی گەل ،زیندانی ژمارە )13
سەرجەمی بەرهەمەکانم لە شانۆدا زیاتر لە حەفتاو پێنچ بەرهەمە لە
ساڵی  1957وە دەست پێدەکات تا ئەم سەردەمە ،جگە زیاتر لە بیست
پێنج بەرهەمی تەلەفیزێۆنی کە لە ساڵی 1970وە دەستمان بە تۆمار
کردنی کردوە زۆربەی بەرهەمی تیپی نواندنی سلێمانی یە لە
تەلەفزێۆنی بەغدا بەشی کوردی و تەلەفیزێۆنی کەرکوک تۆمار کراوە،
جگە لە بەرهەمی درامی نهێنی و وەسێتنامە و شیلەمۆ کە لە
کوردوستان بۆ کەناڵی ئاسمانی کوردسات تۆمار کراوە .هەروەها
کارکردنم لە هەندێک فیلم دا ،ئەم بەرهەمانە رەنج و ماندوبونمە لە
ماوەی تەمەنی هونەریمدا کە زیاتر لە پەنجا ساڵە ،زۆربەی ئەم
کارانەشم لە چاالکی قوتابخانەکان و تیپی نواندنی سلێمانی چەندەها
تیپ و دام دەزگای هونەری تر ئەنجام داوە وەک ئەکتەر یانووسەر
یائامادەکەر یا سێنارێۆ نووس و راپەڕێنەری کارە هونەریەکان لە گەڵ ئەم
دەرهێنەرانەش بەشداریم کردوە وەک (عومەر عەلی ئەمین ،ئەحمەد
دەنگ گەورە ،ئەنوەر توفی ،فەتاح کریم کاوە ،برهان مەسرەف ،غازی
بامەڕنی ،سمکۆ عەزیز ،عومەر دڵپاک ،فازل قەساب ،فازل جاف ،جهاد
دڵپاک
 ،کەریم عوسمان ،جلیل زەنگنە ،رزگار کەریم ،حسین میسڕی ،بەکر
رەشید ،زاهیر عەبدوڵاڵ رەش ،گەزیزە عومەر عەلی ئەمین ،کامەران
رەووف ،ئازاد حەمە بچکۆل ،حسین نەسڕوڵاڵاوی ،جەمال محەمەد،
بەدیعە دارتاش ،بهنام میخایل ،ناسر حەسەن ،میران عەلی ،گە بابان،
رەفیق چاالک ،گە خەلیل).
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1769 :

کاوە بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081126111918522
ساڵی  1985پەیمانگای هونەرەجوانەکانی لەسلێمانی تەواو کردوە و
بەشداری زیاتر لە  30پێشانگای هاوبەش کردووە و زۆر لەتابلۆکانی
رەوانەی دەرەوەی واڵت کراون بۆ بەشداری کردنیان لەپێشانگا
نێودەوڵەتییەکاندا.
ئێستا هونەرمەند مامۆستای پەروەردەی هونەرە لە قوتابخانەی نەغەدەی
کچان و ئەندامی رێکخراوی هونەرمەندانە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1770 :

کاوە حەمەساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2015063007060485670
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1771 :

کاوە رەسوڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013012009140375008
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1772 :

کاوە رەمزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002170857223490
ساڵی  1962لە شاری سلێمانی لە دایک بووە ،لە ساڵی  1995وە لە
والتی هۆلەندا دەژیت .خاون کۆمەڵێک پێشانگاو چاالکی هونەری یە لە
کوردستان و هۆلەندا و ئەوروپا .گرنگترین چاالکی هونەری کە پیشانی
دابێت ئەو پێشانگایەیە کە لە گەلەری پاک لە شاری ئەنیشخدە پیشانی
داوە وە هۆڵی الیڤ لینگن و دوا پێشانگای هونەری  12 .2 .2010لە
شاری ئەلمیلۆی هۆڵەندی پێشانگایەکی هاوبەشیان کردۆتەوە لە گەڵ
هونەرمەندانی هۆلەندی .ئێستاش لە زانکۆی ئەکادیمیایی هونەرە
جوانەکان دەخوێنێت وە وە کۆمەڵێک کاری جۆراو جۆری هەیە.
سەرچاوە :ئاشتی گەرمیانی  -ماڵپەڕی کوردستان پۆست
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1773 :
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کاوە سەاڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012012163732868
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەی دێرین
👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1774 :

کاوە شێخ عەبدوڵاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201003112251553890
رۆژنامەنووس وفۆتۆگرافەر ساڵی  1982لەشارۆچکەی سەیدسادق-ی سەربە قەزای هەڵەبجەی
شەهید لەدایکبووە .بەهۆی ئەو قات وقڕییەی سااڵنی نەوەدەکان عێراق وکوردستانی بەتایبەت
گرتەوە بەهۆی کاریگەریی ئابلۆقەی ئابووریی سەرعێراق ،کاوە نەیتوانی هیچ ناوەندێکی خوێندن
تەواو بکات .کاوە ئێستا لەشاری سلێمانی دادەنیشێت وباوکی کوڕ وکچێکە بەناوەکانی(شانیا و
موکریان) .بەهاری ساڵی  2005چووەتە رۆژنامەی کوردستانی نوێ ،ماوەی  4ساڵ لەبەشەکانی
ریپۆرتاج و هەواڵ و راپۆرت کاری کردووە .لەبەهاری ساڵی  2009ولەسەر خواستی خۆی وازی
لەکارکردن هێناوە لەکوردستانی نوێ .دوای ئەوە ماوەی چوار مانگ سەرپەرشتی سایتێکی
کردووە بەناوی وااڵپرێس .کاوە بەشداریی دوو خولی رۆژنامەوانیی و فۆتۆگرافی رێکخراوی پرێس
ناو -ی هۆڵەندییدا کردووە لەساڵی  2008و  .2009لەهاوینی ساڵی 2009یشدا بەشداری خولێکی
یاسایی پەیمانگەی رۆژنامەوانیی شەڕو ئاشتی iwprکردووە .وەک فۆتۆگرافەرێکیش بەشداریی
چەندین پێشانگەی فۆتۆگرافی کردووە لەشاری سلێمانی ،جگە لەچەند گۆڤارو رۆژنامەیەکی
نێوخۆیی فۆتۆیشی لە رۆژنامەی رۆژانەی (تراو) ی هۆڵەندیدا باڵوکراوەتەوە.
سەرچاوە :ویکیپێدیا
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📰رۆژنامەنووس

جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1775 :
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کاوە قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=20141206234033118211
هونەرمەند (کاوە قادر)لەبواری شانۆ/دراما/سینەما َٖٖ َٖکاردەکات،لەساڵی
 1983بۆیەکەم جار لە سەرتەختەی شانۆ دەستی بەکاری هونەری
کردووە (شانۆگەری وێرانە)لەنووسینی ؛ یوسف العانی و وەرگێڕانی
؛ڕەئووف حەسەن ودەرهێنانی ؛زاهیرمەحموود بوو ئەمە یەکەم دەسپێک
بوو بۆئەو پاش دابڕان ودوورکەوتنەوە بەهۆی باروودۆخی ئەوسەردەمەو
گیرانی لەبەندیخانەی ڕژێمی سەدام لەدوای ڕاپەڕینی 1991دەستی
کردۆتەوە بەکاری هونەری لەوانە شانۆگەری (مەملەکەتی نامۆبوون)
لەدەرهێنانی دالوەر قەرەداغی ،شانۆگەری(نینا) لەدەرهێنانی
هونەرمەندی کۆچکردوو نەوزاد ئەحمەد،شانۆگەری (دووژمنان)
لەدەرهێنانی سیروان محەمەد،شانۆگەری (بڕیار)لەدەرهێنانی
جەبارمحەمەد ..هەرلەو ماوەیەدالەڕێکخراوێکی خێرخوازی بیان کاردەکات
وبرەو بەخۆی دەدات لەزمانی ئینگلیزی وپاشان بۆیەکەمین جارلەساڵی
 1999ئەچێتە بەردەم کامێراو بەشداردەبێت لەزنجیرە درامای
(خۆرنەوازان ،2000/1999ڕەشەی پۆلیس  ،2003حەسەن
ئەفەندی،2004جومعە ،2005گوڵەبێ ڕۆژەکان )2006کەلەدەرهێنانی
هونەرمەندی کۆچکردوو حسێن میسری بوون ،هەرلەنێوان ئەوسااڵ نەدا
بۆیەکەمین جاربەشداری دەکات لە فیلمی درێژی کورد
ی(نالی)لەدەرهێنانی هونەرمەند ئازادی حەمە بچکۆل،پاشان بەشداری
دەکات لە فیلمی درێژی کوردی(لەچاوەڕوانی هیوا)لەدەرهێنانی سەعید
کاکەیی ئەم فیلمە لەنێوان کوردستان و وواڵتی (کەنەدا)بەرهەم
هێنرا،فیلمی درێژی کوردی (ئاگر)لەدەرهێنانی کامەرانی حوسامی
دیسانەوەدەست دەکاتەوە بەکاری دراماوبەشداری دەکات لەزنجیرە
درامای کۆمێدی (فەتەڵۆس)لەدەرهێنانی هاوڕێ مستەفا،پاشان
بەشداردەبێت لە زنجیرە درامای(لەگوڵێک
کاڵتر)ودرامای(ڕەیحانە)لەدەرهێنانی لوقمان غەریب ،لە نێوان ساڵی
 2008و2009بەشداری دەکات لە شانۆگەری (هاڕون
ئەلرەشید)وشانۆگەری(بێم لەوێیت)کە لەدەرهێنانی هونەرمەندی
کۆچکردوو حسێن میسری بوون...پاشان دەچێتەوە بەردەم کامێراو
بەشدار دەبێت لە فیلمی درێژی کوردی (کوێستانی قەندیل)لەدەرهێنانی
هونەرمەندی کۆچکردوو تەهای کەریمی ،لەدواییدا لە ساڵی 2010
بەشداری دەکات لەدرامای کوردی  /عەرەبی عیراقی (باڵندەی باشوور)،
 2011درامای (دەربازبوونی ئەستەم)2013،درامای (ڕەباب)...هەرلەو
نێوانەدا بەشداری دەکات لەکوورتە فیلمی کردی (سپی وڕەش)
لەدەرهێنانی دانا کەریم،لەساڵی 2012بەشداری دەکات لە فیلمی درێژی
کوردی(هیوا)لەدەرهێنانی سەردارخەلیل ولەم فیلمەدا جگە لە نواندن
یاریدەدەری یەکەمی دەرهێنەر بووە ...لەساڵی  2013بەشداری دەکات
لە فیلمی درێژی کوردی (گەڕان بەدوای شوناس)لەدەرهێنانی ئاوات
عوسمان وئەم فیلمە لەنێوان کوردستان و وواڵتی (بەریتانیا)بەرهەم هێنرا
و هەرلەوساڵەدا بەبۆنەی کردنەوەی ئەوفیلمە سەردانی ئەو وواڵتە
دەکات و پاشان بەشداردەبێت لە کۆنفرانسی (بیست وپێنج ساڵ
لەجینۆسایدوئەنفال)بۆ فیلمی دۆکیمێنتەری لە بەرلینی پایتەختی
ئەڵمانیا هەرلە ساڵی 2013بەشداری دەکات لە فیلمی درێژی کوردی
/فارسی (ئاشقەکان بەپێوە ئەمرن)لەدەرهێنانی شەهرامی مەسلەخی
ئەم فیلمە بەشداربووە لە فێستیڤاڵی فەجری ئێرانی ،پاشان لەساڵی
2014بەکاری هونەری وەک بەڕێوبەری بەرهەم بەشداری دەکات لەکوورته
فیلمی (یەکەمین چیرۆک)لەدەرهێنانی دانا کەریم وهەرلەوساڵەدا
بەشداری دەکات لەزنجیرە درامای (چپەی ڕابردوو)لە دەرهێنانی محەمەد

1014

گومەڕ....
هونەرمەند لەچەندین کاری دۆبالژدا بەشداری کردووە
لەساڵی  2009دەچێتە وواڵتی سوریا و لەخولی ۆرک شۆپ بۆ دەرهێنان
و سیناریۆ نووسین بەشداری دەکات لە ئینستیوتی ئەکادیمیای سووری
لە  2014بەشداری دەکات لەدیداری کوورتە فیلم لەوواڵتی سوید
لەشاری یۆتۆبۆری کە ئەم دیدارە لە نێوان بەڕێوبەرێتی سینەمای
سلێمانی /کۆمەڵەی هونەرە جوانەکانی کورد یۆتۆبۆری سازکراو
داهاتەکەی کۆکرایەوە بۆ ئاوارەکانی کۆبانی
ئێستا لەشاری سلێمانی دەژی و لە بەڕێوبەرایەتی سینەمای سلێمانی
کارمەندە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1776 :

کاوە کافرۆشی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111616172410746
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1777 :

کاوە کاوانی
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http://www.kurdipedia.org/?q=201005242231364310
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1778 :

کاوە کەرکوکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015081711471985864
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1779 :

کاوە کەمال عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823120419125470
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1780 :

کاڵێ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911281916002727
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1781 :

کچک عیماد
http://www.kurdipedia.org/?q=201008312116089294
لەساڵی ()1986ەوە هاتۆتە ناو دونیای هونەرو لەگەڵ هەریەکە
لەهونەرمەندانی گەورەی کورد مامۆستا مشکۆ و محەمەد ئەحمەد
ئەربیلی و ئەکرەم جوزری و نیزام شوکر و عارەب عوسمان و ئەردەاڵن
بەکرو زیاد ئەسعەد و چەندین هونەرمەندی تر ،بەرهەم و چاالکی
هونەری تۆمارکردووەو لەشاری کەرکوکیش لەگەڵ هونەرمەندی عیراقی
کازم ساهر لەساالنی هەشتاکاندا بەشداری لەئاهەنگێکی فراوانی
جەماوەریداکردووە .
سەرچاوە :زریان خەتاب  -ماڵپەڕی کوردستانی نوێ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1782 :

کرمانج مستەفا

1017

http://www.kurdipedia.org/?q=2011020608513433146
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1783 :

کرمانج نوری
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011613243932796
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1784 :

کریستاڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=201004061006184109
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1785 :

کوردستان رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042211003456807
شانۆکار و پێشکەشکار
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

جۆری کەس:

راگەیاندکار

رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1786 :

کوردستان زرار
http://www.kurdipedia.org/?q=20140619110256100929
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1787 :

کوردە
http://www.kurdipedia.org/?q=201007271719384572
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1788 :

کوردە عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813042471877
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ئەکتەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1789 :

کورووش ئەحمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032513433623545
ساڵی  1978لە شاری سنە لە دایکبووە .دەرچووی لقی ئەکتەری بەکالۆریۆسی شانۆیە لە
کۆلێژی هونەرە جوانەکانی زانکۆی تاران و تاکوو ئێستا لە کۆمەڵێک شانۆگەری وەکوو ئەکتەر رۆڵی
بینیوە ،لەوانە :شانۆگەری "پرندە باغ اتش" واتە "ماڵی باغی ئاور" ،شانۆگەری "بر بلندای باد" واتە
"لەسەر بڵندی با" ،شانۆگەری "کبوتران گمشدە" واتە "کۆترە ونبووەکان" ،شانۆگەری "بازماندەای
از جنگ" واتە "بەجێماوێک لەشەڕ" ،شانۆگەری "سیاە سیە روز" واتە "رەشی رۆژی رەش"،
شانۆگەری "خیال خیس اتلسی" واتە "خەیاڵی خووساوی ئەتڵەسی" و چەندانی دیکە.
ئەحمەدی بەم شانۆگەریانە لە چەندین فیستیڤاڵی شانۆیی سەرتاسەری و نێونەتەوەیی ناوەوە و
دەرەوەی واڵتی ئێراندا بەشداری کردووە ،لەوانە :فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی فەجر،
فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی قوتابیانی ئێران ،فیستیڤاڵی نێونەتەوەیی شانۆی "کاتالۆگ" لە
واڵتی هێندستان ،فیستیڤاڵی شانۆی سەرشەقامی مەریوان ،فیستیڤاڵی شانۆی ئەزموونی
ئێران و چەندین فیستیڤاڵی دیکە.
شانۆکاری سنەیی تاکوو ئێستا چەندین شانۆنامەی نووسیوە و دەرهێنەری چەندین
شانۆگەریشی لە ئەستۆ بووە ،لەوانە :شانۆگەری "نفر هشتم" واتە "کەسی هەشتەم"،
شانۆگەری "زندگی سگی" واتە "ژیانی سەگی" ،شانۆگەری "پرواز بر فراز ابرهای تاریک" واتە
"فڕین بەسەر هەورە تاریکەکاندا" ،شانۆگەری "این یک سگ نیست" واتە "ئەوە سەگێک نییە" و
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چەندین بەرهەمی شانۆیی دیکە.
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سنە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1790 :

کوێستان جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150821022519125416
1965لەشاری سلێمانی لەدایکبووە.
- 1985پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی سلێمانی تەواوکردووە.
- 2006ئەکادیمیای هونەری (بۆ خوێندنی هونەری سەردەم) لەواڵتی
نەرویج تەواوکردووە.
- 1982یەکەمین پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی پەیمانگەی
هونەرەجوانەکان.
- 1993دووەمین پیشانگەی تایبەت لە هەولێر ،دهۆک ،زاخۆ.
- 1996سێیەمین پیشانگەی تایبەتی لە هۆڵی مۆزەخانەی سلێمانی.
- -1998چوارەمین پیشانگەی تایبەتی لە هاردینگ بۆلس گەلەری
لەنۆرهایمسون.
- -2003پێنجەمین پیشانگەی تایبەتی لە ژوری هونەر بۆ نیشاندانی
هونەری سەردەم لەشاری بێرگن.
- - 2003شەشەمین پیشانگەی تایبەتی رەڤتۆ هۆسێت،شاری بێرگن.
- -2004حەوتەمین پیشانگەی تایبەتی لەمۆزەخانه و سەنتەری
ناشیوناڵی جیهانی لەئۆسلۆ.
- -2005هەشتەمین پیشانگەی تایبەتی لەشاری بێرگن.
- 1982-2005بەشداری لە ( )24پیشانگەی هاوبەشدا کردووە ،لە
(سلێمانی ،هەولێر ،دهۆک ،ئەڵمانیا ،کەنەدا ،نەرویج ،تۆکیۆ ،ئەمریکا،
هۆڵندا).
ئەندامە لە رێکخراوەکانی (سەنتەری هونەرمەندانی هۆردەاڵند،رێکخراوی هونەرمەندانی شێوەکار نەرویج).
- 1997لەپیشانگەی گروپێک لەخانمان لەرۆژی جیهانی ژناندا خەاڵتی
باشترین بەرهەمی پێبەخشراوە.
- 1993-1995-1996-1997بەشداری پیشانگەی خانمانی کردووە.
ئێستا خوێندکاری دواقۆناغی خوێندنە لەئەکادیمیای هونەری شاریبێرگن.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1791 :

کوێستان خوسرەوی 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052413314478477
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1792 :

کڵپە
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111721191010770
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1793 :

کۆرش عەزیزی
http://www.kurdipedia.org/?q=201003150951463910
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1794 :

کۆسرەت جەمال
http://www.kurdipedia.org/?q=201009081152189432
پەیکەرتاشە ،پەیکەری کاوەی ئاسنگەر کە لە فولکەی تووی مەلیکی سلێمانی دانرا و بەعس
رووخاندی کاری ئەم هونەرمەندەیە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
پەیکەرتاش
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1795 :

کۆمیکۆ ناکامۆرا
http://www.kurdipedia.org/?q=201003051501423826
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ئافرەتێکی ژاپۆنی دانیشتووی شاری سلێمانییە ،لە ئێستادا مامۆستای
دەنگ و کۆرسە لە پەیمانگەی هونەرەجوانەکانی شاری سلێمانی ،لە
ساڵی ()2003شەوە لەگەڵ هاوسەرەکەیدا لە کوردستان دەژین.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1796 :

کۆڤان سیندی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573690
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1797 :

کۆیار رەئوف
http://www.kurdipedia.org/?q=200910301141462144
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1798 :

کیژان ئیبراهیم خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=200911270928102671
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1799 :

کیم سوگ تێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121317054763259
ماوەی دوو ساڵە لەکوردستان خەریکی گرتنی وێنەی فۆتۆگرافی بووە و
خەڵکی کۆریای باشوورە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:

بێگانە
🌏دەرەوە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1800 :

کیمیا راکی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151039464695
تەمەنی  12ساڵە لە شاری کرەند غەربی کرماشان لە پازدەیەمین خولی کێبڕکێی نێونەتەوەیی
شێوەکاری لە واڵتی سلۆڤینیا توانی پلەی باشترین بەرهەم بەدەست بهێنێت و دیپلۆمای شانازی
ئەو کێبڕکێ نێونەتەوەییەی پێبەخشرا.
سەرچاوە :مەنووچێهر جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
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تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎨شێوەکار
کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
کرماشان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1801 :

کیومەرس پوور ئەحمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=200902261531491421
یەکێکە لە دەرهێنەرە ناودار و سەرکەوتووەکانی کوردستان و ئێران ،ساڵی  1949لە شاری نەجەف
ئابادی سەر بە پارێزگای ئیسفەهان لە دایک بووە ،ساڵی  1975وەکوو رخنەگری سینەما دەستی
بە چاالکی هونەری کرد ،پاشان بە یاریدەدەری دەرهێنەری و سازکردنی کورتە فیلمەکان بۆ بنکەی
بارهێنانی هزری مندااڵن و مێرمندااڵنی ئێران و دەرهێنەری زیاتر لە  10فیلمی بڵیندی سینەمایی و
زنجیرە درامای تەلەفیزیۆنی هاتە ناو دنیای سینەمای پیشەییەوە .کە بریتین لە :فیلمە
سینەماییەکانی "تاتورە" " ،1983بی بی چلچلە" " ،1984گاویار" " ،1988شکا خاموش" ،1990
"سبح روز بعد" " ،1992شەرم" " ،1993نان و شێعر" " ،1994بە خاتر هانیە" " ،1995خواهران
غریب" ـ" ،1995شب یلدا" " ،2000گوڵی یەخ" " ،2004نوکی بورج"  ،2005زنجیرە درامای
"چیرۆکەکانی مەجید" و زنجیرە درامای "سەری نەخ".
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1802 :

کیوومەرس خۆشبین فەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121311081463252
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

📷فۆتۆگرافەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

شارەکان:

کرماشان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1803 :

کیڤان بارزانی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150823105615125460
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1804 :

کەریم خەمزەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122216470692752
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1805 :
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کەریم دیار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041209224378836
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1806 :

کەریم هێرۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015053113073685417
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
قەاڵدزێ
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1807 :

کەریم کابان
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110152226250
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ناوی (عەبدولکەریم جەالل مەحموود عەزیز کابان)ـە .ساڵی  1927لە
سلێمانی لەدایک بووە .سەرەتا ،لە قوتابخانەی ئایینی و دواتر لە
قوتابخانەی (فەیسەڵییە) خوێندویەتی .ماوەیەکیش خزمەتی پۆلیسی
کردووە .سەرەتای کاری هونەریی ،بۆ ئەو کاتانە دەگەڕێتەوە کە لە تیپی
سروودی قوتابخانەکاندا بووە .لە سەرەتای چلەکانیشدا ،لەو ئێزگەیەدا
گۆرانی وتووە کە ئینگلیزەکان لە بەردەرکی سەرای شاری سلێمانییدا
دایانمەزراندووە .هەر لەم ماوەیەدا بووە یەکەمین گۆرانی خۆی بەناوی (لە
ڕێی دڵداری) بۆ ڕادیۆی بەغداد تۆمار کردووە .کەریم کابان خاوەن
دەنگێکی بە سۆز و شێوازێکی تایبەت بەخۆیەتی .لەگەڵ هونەرمەندی
شەهید (قادر کابان)ی برایدا ،لە ڕیزی پێشەوەی ئەو هونەرمەندانەن کە
گۆرانی فۆلکلۆریی کوردییان لە بیرەوەریی و ناو ماڵەکانەوە بۆ سەر
تەختی شانۆ گواستووەتەوە .جگە لە گۆرانیوتن ،لە بواری ئاوازدانانیشدا
کاری کردووە و ئاوازی بۆ زۆربەی گۆرانییەکانی خۆی و چەندین
هونەرمەندی تریش داناوە.لە ماوەی ژیانی هونەرییدا ،لە چەندین ئاهەنگ
و فیستیڤاڵدا بەشداری کردووە و چەند جارێکیش خەاڵت کراوە .
هونەرمەند لەساڵی  1945لەبەغدا دەبێتە بەڕێوەبەری بەشی کوردی
لەرادیوی بەغدا ،لە  1945-7-1لەشاری بەغدا ئاهەنگێکی گەورەدەگێرێت،
هەرلەم ساڵەشدا یەکەم بەرهەمی خۆی باڵوکردەوە کەبریتی بوو لە ()8
گۆرانی و دیارترینیان گۆرانی (یاران وەسیتم و شەو) بوو.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جۆری کەس:

♐سەربازی

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1808 :

کەژاڵ ئادەمی
http://www.kurdipedia.org/?q=200903020928211485
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ساڵی 1983ی زایینی لە شاری سەقز لە رۆژهەاڵتی کوردستان لە دایک
بوو.
هەر لە تەمەنی منداڵیەوە هەستی بۆ شێعرو مۆسیقا دەجوواڵ و کاتێک
تەمەنی گەیشتە  8ساڵ دەستی بە خوێندنەوەی شێعری کوردی کرد و
خوێندن و نوسینی کوردی لە رێگای خوێندنەوەی شێعرەکانی مامۆستا
قانعەوە فێر بوو .زۆر جار شێعرەکانی مامۆستا قانعی ئەکرد بە گۆرانی و
هەستی پاک و ناسکی مندااڵنەی خۆی پێ دەر ئەبڕی.
کاتێک تەمەنی گەیشتە  15ساڵی دەستی بە ژەندنی ئامێری کەمان
(ڤیۆڵۆن) کرد و لە سەنتەری مۆسیقای "سەبا" دەستی بە خوێندنی
تێئۆری مۆسیقا کرد.
کەژاڵ ،ساڵی 1998ی زایینی رەوانەی هە ندەران بوو و هەنووکە لە
واڵتی سوید نیشتەجێیه.
کەژاڵ ئادەمی لە پاڵ مۆسیقادا خەریکی نووسینی شێعر و هۆنراوەیشه.
کەژاڵ بۆ خۆی دەڵێ شێعر نزیکترین هاوڕێمە کە هەموو سکااڵ و دەردە
دڵێکی لە ال ئەکەم .شێعرەکانی کەژاڵ لە زمانی خۆیەوە وەک ئافرەتێک
نوسراوە و گوێگر بە بیستنی گۆرانیەکانی کەژاڵ بە باشی تێئەگات کە
ئەو هۆنراوە لە الیەن ئافرەتێکەوە هۆنراوەتەوە و ئە وین ،ئازار ،هاوار و
ئاواتی ژنێک تێیاندا خۆ ئەنوێنێ و رەنگی داوەتەوه.
کاتێ کە مامۆستا عەلی شەکووری کە هەر لە سەرەتای کاری هونەری
کەژاڵەوە مامۆستا،هاندەر و یارمەتیدەری بوه ،تێگەیشت کەژاڵ دەنگێکی
بە سۆزی هەیە پێشنیاری پێکرد کە شێعرەکانی خۆی ئاوێتەی مۆسیقا
بکات و بە شێوەی بەرهەمێک ئامادەیان بکات.
بەرهەمی (جوانترین وشه) یەکەمین بەرهەمی هونەری کەژاڵە کە لە
ساڵی 2006ی زایینی دەرچووە و لە  6گۆرانی پێک هاتوە و مامۆستا
عەلی شەکووری دانەری ئاوازەکانەوە و کەژاڵ بۆ خۆی شێعرەکانی
هۆنیوەتەوه.
سەرچاوە :ماڵپەڕی سەقز
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
هۆزانەوان
👩خانمان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سەقز
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1809 :

کەژێ هاوتا
http://www.kurdipedia.org/?q=201006151433464385
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1810 :

کەمال چاالک
http://www.kurdipedia.org/?q=201006021658074354
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1811 :

کەمال دڵشاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011090222401560903
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1812 :

کەمال رەئوف هەنجیرە
http://www.kurdipedia.org/?q=201001131627103265
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1813 :

کەمال سابیر
http://www.kurdipedia.org/?q=200910252156172121
لە ساڵی  1944لە خێزانێکی مام ناوەندی لە گەڕەکی مەڵکەندی لە
سلێمانی چاوی بەدنیا هەڵهێناوه ،خوێندنی سەرەتایی و ناوەندی و
خانەی مامۆستایانی هەر لە سلێمانی تەواوکردووه ،هەر لە مناڵییەوە
خەریکی کاری هونەری بووه ،لە ناو هاوڕێکانی دا بەقسە خۆش و نوکتە
چی ناسراوه ،وە وهونەرمەند لە ساڵی 1970دا ژیانی هاوسەری پێکەوە
ناوە خێزانێکی مام ناوەندی دروست کردووه ،دوو کوڕ و دوو کچی لە پاش
خۆی بەجێهێشتووە بەناوی "هەردی"" ،هەڤاڵ"" ،هەاڵڵه" و "هەرێز" وە
لە چوارچێوەی خێزانەکەشی دا هەردەم وەک هاوڕێ رەفتاری لەگەڵدا
کردوون.
مامۆستا کەمال هەرچۆن لە بواری هونەریدا خەریک بووە ئاوەهاش شان
بەشانی هونەرەکەی خەریکی کاری رامیاری و کوردایەتی بووه ،هەرگیز
بەرامبەر دوژمندا چۆکی دا نەداوەو بوێرانە لە روویاندا وەستاوەتەوە و
سووربووە لەسەر رێبازەکەی ،کەمال سابیر مرۆڤێکی دڵپاک و رەوشت
بەرزبوو ،مرۆڤێکی کۆمیدی زۆر گەورەی میللەتی کورد بوو.
هەر بۆیەش ئەم هونەرمەندە لە ناو میللەتەکەیدا بە گەورە و سەربەرز و
خۆشەویست ناوی دەرکردوو بوو ،هەموو ماڵێکی کوردستان کەمال
سابیری هونەرمەند و مرۆڤیان دەناسی و خۆشیان دەویست.
لە رۆژی  1997.06.02دڵە مەزنەکەی لە لێدان کەوت و ماڵئاوایی لە
هونەر و خۆشەویستانی کرد و بەم کۆچەی کەلێنێکی گەورەی لە
هونەری کوردیدا دروست کرد.
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لەو وێستگەکانی هونەرمەند کەمال سابیر بەدرێژایی ژیانی:
ساڵی  1965 - 1964خانەی مامۆستایانی تەواو کردووهلە ساڵی  1969دەستی بەکاری هونەری کردووهتاکو ساڵی  1972ئەندامی تیپی هاوڕێ یانی گەزیزە بووە
لەساڵی  1973ئەندامی دەستەی دامەزرێنەر و ئەندامی دەستەیبەڕێوبەری تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردی بووه
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری یەکێتی هونەرمەندانی کوردستان بووەساڵی ( )1993 - 1983ئەندامی کۆمیتەی بااڵی یەکێتی هونەرمەندانی
کوردستان بووه
ئەندامی سکرتاریەتی ئەنجوومەنی بااڵی یەکێتی هونەرمەندانیکوردستان بووه
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری تەلەڤزیۆنی گەلی کوردستان بووەساڵی 1991
ئەندامی دەستەی دامەزرێنەری بەرنامەی کەشکۆڵ بووهبەڕێوبەری تەلەڤزیۆنی هەرێمی کوردستان بووە ساڵی ()1995- 1994- 1983 - 1984بوێرانە کۆمێتەی شاروشاخی یەکێتی هونەرمەندانی
کوردستانی بەیەکەوە گرێ داوه
- 1996 - 1997سەرپەرشتیاری هونەری بووە لە مەڵبەندی هۆی
فێرکردن
سەرچاوە :ماڵپەڕی خۆزگە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1814 :

کەمال سونال  -شەعبان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014111222302077934
لە دایکبووی ساڵی 1944ەو یەکێکە لە هونەرمەندە بەناوبانگەکانی تورکیا
و بە رەگەز کوردە و خەڵکی مەڵتەییە لە باکوری کوردستان بە دەیان
فیلمی هەیە و خەاڵتی باشترین ئەکتەری پیاوی وەرگرتووە لەگەڵ
چەندین خەاڵتی دیکە ،بەاڵم بەداخەوە وەکو هەموو کوردە بەناوبانگەکانی
تر بە تورک ناسێنراوە.
ئەو ئەکتەرە پاش چەندین ساڵ لە خزمەتکردن لە بواری نواندن و سینەما
دواجار لە 3ی حوزەیرانی  2000کۆچی دوایی کرد.
سەرچاوە :ماڵپەڕی خەندان 2014-11-12 -
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری پەڕتووک:
جۆری پەڕتووک:

مێژوو
رۆمان

جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
واڵت:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
🇧🇬ئینگلیزی
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باکووری کوردستان
🌏دەرەوە
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1815 :

کەمال عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009011617289304
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1816 :

کەمال گورگۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101810345310135

1034

...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1817 :

کەمال گوڵچین
http://www.kurdipedia.org/?q=201501031226268449
1
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد

بابەتی ژمارە1818 :

کەمال محەمەد 2
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011209485932713
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1819 :

کەمال هەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111033201266
ساڵی  1958لە شاری سلێمانی لەدایکبووە و لە ساڵی 1974ەوە
خولیای هونەری شێوەکاری بووە و تا ئێستا سێ پیشانگای تایبەتی
کردۆتەوه ،لە  12پیشانگای هاوبەش لە واڵتانی فینلەنداو تورکیا و
فەرەنسا بەشداریکردووە.
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1820 :

کەنار عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012071111453971973
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1821 :

کەویار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014072120504077065
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1822 :

کەوین جیهاد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573691
فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1823 :

کەڤاڵ سدقی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013041822175578789
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1824 :

کەی بەهار (کارزان)
http://www.kurdipedia.org/?q=20150730130726124964
دەرهێنەری سینەمای
فیلمی خەونی کورد دوا بەرهەمی دەرهێنەرە
تایبەتمەندییەکانی بابەت
دەرهێنەر
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
🔥کەرکوک
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1825 :

کەیوان مەجیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201009161449069522
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1826 :

کەیوان کەریمی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001241558423323
ساڵی  1985لە شاری بانە لە دایکبووە ،بەکالۆریۆسی "راگەیاندنی کۆمەاڵیەتی لە لقی
خوێندنەوەی میدیاکان" لە کۆلێژی زانستە کۆمەاڵیەتییەکانی زانکۆی تاران وەرگرتووە.
تا ئێستا چەندین کورتە فیلمی دیکۆمێنتی و ئەزموونی ساز کردووە ،لەوانە :کورتە فیلمی
دیکۆمێنتی "منداڵ و پارک" بە ناوەرۆکی یاری مندااڵن لە پارک لە ساڵی  ،2004کورتە فیلمی
دیکۆمێنتی "کانکس زد زلزلە" واتە "کانێکسێک کە بە بۆمەلەرزە ناڕووخێت" بە ناوەرۆکی نۆژەن
کردنەوەی شاری بەم و ئەو مااڵنەی کە بە خشت و گڵ سازکرابوون و لە بۆمەلەرزەکەدا وێران
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ببوون ،کورتە فیلمی ئەزموونی "ژێر" کارێکی ئەزموونی  100چرکەیی لە ساڵی 2007دا.
کورتە فیلمی دیکۆمێنتی "پیاو و گۆزە" لە ساڵی  2009و هەروەها کورتە فیلمی دیکۆمێنتی
"توندوتیژی مندااڵنە" بە ناوەرۆکی توندوتیژی دژ بە مندااڵن و دەستدرێژی کردن سەر ئەوان ،بە
بەرهەمهێنەری زانکۆی تاران لە ساڵی .2009
سەرچاوە :مەنسوور جیهانی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
بانە
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1827 :

یادگار خالیدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014052211374776412
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1828 :

یادگار عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012110812263373621
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:

کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1829 :

یادگار عەلی خەیات
http://www.kurdipedia.org/?q=2013122711424187056
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1830 :

یادی عەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010102311245410205
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1831 :

یاز محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021211263892904
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
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جۆری کەس:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

هونەرمەند
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1832 :

یاسین بانیخێاڵنی
http://www.kurdipedia.org/?q=201002281004023771
لەدایکبووی  1968شاری دەربەندیخانە ،خوێندنی سەرەتایی و
دواناوەندی هەر لەو شارە تەواو کردووە ،دوای وەرنەگیرانی لە پەیمانگای
هونەرەجوانەکانی سلێمانی بە ناچاری رووی لە ئامادەیی
پیشەسازیکردووە .لەتەمەنی مناڵی و گەنجێتیدا تەنها خولیای
وێنەکێشان بووە و بەشداری زۆربەی پێشانگاکانی قوتابخانەی کردووە،
هەروەها پێشانگای تایبەت بەکارەکانی خۆی کردۆتەوە ،خاوەنی چەندین
تابلۆیە لەوانە (سێوەکەی هەڵەبجە  1988رۆنی) .لەساڵی  1987خێزان
پێکەوە دەنێت و دەبێت بە خاوەنی دوو کچ بە ناوەکانی موژدە و خەندە،
لەکارەساتێکی دڵتەزێندا پاش راپەڕین خێزانەکەی و خەندەی دووسااڵن
گیان لەدەست دەدەن .بە هۆی ئاوارەبوون و دەستنەگەشتن
بەکهرەستەی پێویستی نیگارکێشان روو دەکاتە دونیای نووسین.
لەساڵی  1995لە ئەڵمانیا دەگیرسێتەوە ،چەند ساڵێک ئەندامی پێن
PENی کورد بووە لە بەرلین ،یەکێک بووە لەو پێنج کەسە خۆبەخشەی
کاروانی ئاشتی لە ساڵی 2000دا بە نیازی یەکخستنەوەی ماڵی کورد
گەڕانەوە بۆ کوردستان ،تا ئێستا چەندین کۆڕی رۆشنبیریی لەدەرەوەو
ناوەوەی کوردستان بۆ گیراوە ،خاوەنی کۆمەڵێک وتار ،دیوانێکی شیعر
بەناوی ئێوارانی من و نەورەسەکان و کۆمەڵە چیرۆکێکە .لە ساڵی 2004
بۆ جاری دووەم خێزانی پێکەوە ناوەتەوەو لە  2007ەوە لە واڵتی سویسرا
دەژی و سەرقاڵی چەند پرۆژەو کاری ئەدەبییە.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز یاسین بانیخێاڵنی سەبارەت بە کار و
ژیاننامەی خۆی لە 2010-02-28
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1833 :

یاسین قادر بەرزنجی
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http://www.kurdipedia.org/?q=200903171713381665
ساڵی  1956لە شاری سلێمانی لەدایک بووە.
لە ساڵی 1972ـەوە وەک ئەکتەر و نووسەر لە شانۆی کوردیدا کار دەکات.
بەشداری دەیان شانۆگەری و دراما و فیلمی سینەمایی کردووە.
دەرچووی بەشی راگەیاندنە لە زانکۆیی سلێمانی.
کارمەندی دێرینی کتێبخانەی گشتی سلێمانییە .
تا ئێستا جگە لەو شانۆگەری و درامایانەی ،وەک ئەکتەر بەشداری تێدا
کردوون و لە زۆربەشیاندا رۆڵی سەرەکی تێدا بینیون و  19کتێبی ئەدەبی
وەرگێرانی باڵوکردۆتەوە.
و شانۆیی و توێژنەوە و رۆژنامەوانی و
ِ
سکرتێری تیپی شانۆی ساالر و سەرنووسەری گۆڤاری هونەری
(شاکار)ـە.
ساڵی  1982ژیانی هاوسەر خاتوو سوهام عەلی پێکهێناوە و هەرسێ
جگەرگۆشەکەی (راستی و رەوەز و شانۆ) لە گەلێک بەرهەمی شانۆیی
و درامیدا وەک ئەکتەر بەشدارییان کردووە.
کتێبەکانی نووسەر ئەمانەن( :مردووەکان بنێژن ،لە ئەرشیفی شانۆی
ەرگێران ،ئەکتەرە کوردەکان ،چەند
کوردییەوە ،چەند بابەتێکی شانۆیی– و
ِ
باسێک دەربارەی شانۆی کوردی ،شانۆی کوردی– تێکست و ئەرشیف-
نمایش و بینەر ،بەرەو ئەستێرەیەکی تر ،لە ئێوارەیەکدا ،چەند باسێکی
شانۆیی ،دوای کتێبی چاپکراویشی فەرهەنگی شانۆیی– بەرگی
یەکەم ،کە ساڵی  2008چاپکراوە) .هەروەها سێ کتێبی ِرۆژنامەوانی بە
ناوی (مەرگی وەنەوشە ،کە ئاگر دەریای خامۆش کرد ،چاوەکانی تابان)
باڵوکردۆتەوە.
سەرچاوە:
ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

جۆری کەس:

✍نووسەر & لێکۆڵەر

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1834 :

یوسف ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013071510021091426
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎨شێوەکار
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1835 :

یوسف عوسمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2015031613374784879
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1836 :

یوسف عەبدولڕەحمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012022185332893
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1837 :

یونس محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012111219244573699
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فۆتۆگرافەر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

📷فۆتۆگرافەر
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1838 :

یونس کاکە حەمە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012322585633001
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭شانۆکار

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
سلێمانی
کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1839 :

یەحیا بەگ روستایی
http://www.kurdipedia.org/?q=2013021919584880654
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
حەیرانبێژ
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشووری کوردستان
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بابەتی ژمارە1840 :

یەحیا بەگ رۆشتایی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008011030444605
حەیرانبێژ
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1841 :

یەدوڵاڵ رەحمانی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011052908505760115
ساڵی  1940لە شارستانی سەرپێڵی زەهاو لە دایک بوو .ساڵی 1960
لە ناوەندی رادیۆ و تەلەفیزیۆنی کرماشان وەکوو گۆرانیبێژ ،ئاوازدانەر و
شاعیر کار و چاالکی هونەریی خۆی دەست پێکرد.
دواتر لە ساڵی  1973وەکوو ئامادەکاری هەواڵ و راپۆرت لەو ناوەندە
پەرەی بە کار و چاالکییەکانی خۆیدا.
یەدوڵاڵ رەحمانی هەر لە رۆژانی سەرەتایی چاالکی هونەریی خۆیدا
هۆگر و تامەزرۆی چڕینی مەقام و ئاوازە رەسەنەکانی کوردی بوو .بە
هۆی ئەوەی کە سۆز و میلۆدییەکان و نەغمە و گۆرانییەکانی ناوچەی
کرماشانی زۆر بە باشی دەناسی ،لەو سااڵنەی دواییدا زۆربەی
مەقامەکانی خەڵکانی نیشتەجێی رووباری ئەڵوەندی لە چوارچێوەی
ئەلبومێکدا لە ژێر ناونیشانی "ئەڵوەناتی" باڵو کردەوە کە لە الیەن
هۆگرانی هونەری موزیک و گۆرانی کوردی پێشوازییەکی زۆری لێکرا.
وشەی "ئەڵوەناتی" بەو مەقامانەی ناوچەی گەرمیان دەگوترێت کە لە
دەوروبەری رووباری ئەڵوەند دەیان چڕی و لەو سااڵنەی دواییدا رەحمانی
تەنیا گۆرانیبێژی دیار و ناسراوی ئەو جۆرە مەقامانە بوو.
گۆرانیبێژی کورد پێشەنگەی ناوچەی سەرپێڵی زەهاو خاوەنی چەندین
گۆرانی و بەرهەمی بەپێزە لەوانە :تۆ جوان ،خەمین منیشە ،من کر خەم
بیوم و چەندانی دیکە کە بۆ خەڵکی هونەردۆستی کوردستان زۆر
ناسراون.
توێژەری بواری موزیکی ناوچەکانی کوردستان و ئێران بوو ،لە ماوەی
سااڵنی رابردوودا ئەندامی کارای شوڕای شیعر و موزیکی رێکخراوەی
رادیۆ و تەلەفیزیۆنی ئێران ناوەندی کرماشان بوو.
رەحمانی بۆ ژمارەیەک لەو بەرهەمانەی کە لە رادیۆ و تەلەفیزیۆنی
ناوەندی کرماشان ئامادە و تۆمار دەکران ،شیعر و موزیکی دروست دەکرد
و بە کار و بەرهەمەکانی چەندین خەاڵتی لە زۆربەی فێستیڤاڵە
هونەرییەکان و لە فێستیڤاڵی بەرهەمەکانی ناوەندەکانی رادیۆیی و
تەلەفیزیۆنی ئێران بەدەستهێنا.
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هاوینی ساڵی  2009لە فێستیڤاڵی موزیکی خۆڕاگریی بۆ هەڵبژاردنی
بەرهەمەکانی مەقامی و ناوچەیی بە گۆرانی "قەسری شیرین" پلەی
دووەمی بەدەستهێنا.
رۆژی  2011-05-28کۆچی دوایی کرد.
رێوڕەسمی بەڕێکردن و بەخاکسپاردنی تەرمی یەدوڵاڵ رەحمانی،
یەکشەممە  29ئایار /مایۆ  2011بەڕێوەدەچێت و لە گۆڕستانی "مین ئاوا"
لە شاری کرماشان بە خاک دەسپێردرێت .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی لوڕی ،کەڵهوڕی و فەیلی
زەهاو
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1842 :

یەدوڵاڵی محەمەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015041722035069811
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
کورد
رۆژهەاڵتی کوردستان

بابەتی ژمارە1843 :

یەریڤان نورەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013051800581778549
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...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1844 :

یەشار مشکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013123118024586991
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کوردستانی
باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1845 :

یەعقوب وەلی  -شەعبان
http://www.kurdipedia.org/?q=201006171223424429
لەگەرەکی رزگاری شاری هەولێر لەدایکبووە.
فیلمکارە ،لە ساڵی 1975
ِ
سەرچاوە :ماڵپەڕی زاری کرمانجی
تایبەتمەندییەکانی بابەت
سینەماکار
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
شارەکان:
نەتەوە:

👨پیاوان
کرمانجیی باشوور  -سۆرانی
♖هەولێر
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

باشووری کوردستان

بابەتی ژمارە1846 :

یەکبوون
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111410350510715
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1847 :

یەڵدا عەباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=201203031615006435
1
...
تایبەتمەندییەکانی بابەت
جۆری کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەزی کەس:

👩خانمان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
خۆراسان

بابەتی ژمارە1848 :

یەڵماز گۆنای
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118154307362

1048

ناوی تەواوەتی "یەڵماز پیوتیون"ه ،لەساڵی  1937.09.09لەیەکێک
لەدێهاتەکانی شاری "ئەدەن"ەلەباشووری رۆژهەاڵتی ئەنازۆڵ لەباوکێکی
هەژاری جوتیار لەدایکبووه.
"یەڵماز گیونای" سەرەڕای سادەی ژیانی ،کەچی توانیوێتی خوێندنی بااڵ
لەبەشی ئابووری لەزانکۆی ئەستنەبوڵ و خوێندنی بااڵ بەشی مافناسین
لەزانکۆی ئەنکەرەتەواو بکات.
لەساڵی 1958دا پاش ئەوەی پڕۆپاگەندەی ئەوەیان بۆ دروستکرد،
کەگوایە"یەڵماز گیونای" سەر بەپارتی کۆمۆنیستەبۆ ماوەی  18مانگ
فەرمانی بەندکردنیان بەسەردا سەپاند .بەهۆی بەندکردنیەوەلەکاری
هونەری وەک ئەکتەری دابڕا ،ئەمەش پاش ئەوەی رۆڵی لەچەندین
فیلمی جۆراوجۆردا هەبوو و ناوێکی تایبەتمەندی پەیدا کردبوو.
لەساڵی 1966دا گیونای لەفیلمی=( " "Hudutlarin Kanunuیاساکانی
سنوور) رۆڵی "ئومەر لیوفتی ئاکادش"دا بینی .ئەو فیلمەش بەیەکێک
لەکیلەکانی کاری بزوتنەوەی سینەمای ) (Ulusal Sinema Hareketiئەو
کەسەدادەنرێت ،هەر بۆ خۆشی سیناریۆکەی نووسیبوو .دوای ئەم
بەرهەمەگیونای رێگای دەرهێنانی گرتەبەر.
کارەکانی گیونای باسی لەتوێژەجیاجیاکانی کۆمەڵگای دەکرد و ئەو
جیاوازیانەی بەشێوەیەکی زەق لەفیلمەکانیدا دەخستەڕوو هەر
بۆیەیەکەم کاری دەرهێنانی فیلمی لەساڵی 1986دا بەناوی "Seyyit
=( "Hanبووکی زەوی) و پاشان فیلمی ""Aç Kurtlar
=(گورگەبرسییەکان) لەساڵی 1969دا ،کەهەردووکیان کاریگەری نوێی
ریالیزمی ئیتاڵیان لەسەر بوو ،بەاڵم هەردوو فیلمی ناوبراو بایکۆت کران.
گیونای بۆ یەکەمجار توانای خەاڵتێکی نێودەوڵەتی بۆ کارەکەی وەدەست
بیهێنێت ،ئەویش لەسەر فیلمی=( " "Umutهیوا) لەساڵی 1970د،ا
ئەمەش لەمیانەی ڤیستڤاڵی (کان)ی سینەماییدا ،ئەو فیلمەش باس
لەهەژاری و نەهامەتی خەڵکی دەکات ،هەربۆیەنەتوانرا پەخش بکرێت.
بەدوای ئەو سەرکەوتنانەی وەدەستی هێنا ،چەندینی بەرهەمی دیکەی
بەئەنجام گەیاند لەوانەش:
=( Umutsuzlarبێئومێدەکان) لەساڵی 1971دا
=( Agitئازا ،بەجەرگ) لەساڵی 1971دا
=( Aciئازار) لەساڵی 1971دا
دوای ئەو کوداتا سەربازیەیی لەساڵی  1971لەتورکیا رویدا ،لەسەر ئەو
بۆچوونەجیاوازانەی هەیبوو ساڵ و نیوێک ژیانی لەبەندیخانەبەسەربرد.
پاش هاتنەدەرەوەی لەبەندیخانەو فیلمەکۆمەاڵیەتییەڕەخنەگرییەکان،
بوونەکەرەسەی بەرهەمەکانی و لەهەمان کاتدا دڕکێک بوون لەچاوی
سەربازانی فەرمانڕەوا لەتورکیا .بەاڵم گیونای توانی لەساڵی 1974دا
فیلمی=( " "Arkadasهاوڕی) و فیلمی( " "Zavallilarهەژاران) ئەنجام
بدات.
هەرهەمان ساڵ جارێکی دیکەبەتۆمەتی کوشتنی پارێزەرێک
خرایەبەندیخانەوه .سەرەڕای ئەوەی گیونای ئەو تۆمەتەی بەتوندی
رەتکردەوه ،کەچی  19ساڵ فەرمانی بەندکردنیان بەسەردا سەپاند.
لەکاتی بەسەربردنی ژیانی لەبەندیخانەدا کەوتەنووسینەوەی سیناریۆ بۆ
فیلم و بەشێوەی قاچاغ رەوانەی دەرەوەی بەندیخانەیان دەکرد و
دەکرانەفیلم لەوانەش=( " "Sürüلەوەڕگا) ساڵی 1978دا ،کەئەوەش
لهدەرهێنانی " "Zeki Öktenو"Düsman".
لەساڵی 1981دا پاش وەرگرتنی مۆڵەت بۆ بەسەربردنی پشوو
لەدەرەوەی بەندیخانە ،گیونای لەڕێگای یۆنانەوەبەرەو ئەورپای رۆژئاوا
بەڕێدەکەوێت و بۆ ماوەیەک بەشێوەیەکی نهێنی لەیەکێک لەشارەکان
دەژی .لەساڵی 1981دا رەگەزنامەی تورکی لێدەسەنرێتەوەو لەساڵی

1049

." ی (ڕێگا) بەرهەمهێناYol" فیلمی1982
 کەگیونای بەهەموو جیهانی هونەر،"یەکێک بوو لەو بەرهەمانەیYol"
،ناساند و لەسەر ئەم کارەی خەاڵتی چڵەخورمای زێرێنی وەرگرت
 ساڵ بۆ16  پاش،ئەوەش لەمیانەی ڤیستیڤاڵی کانی سینەماییدا
. دا لەسەر سینەماکانی تورکیا نیشاندرا1999 یەکەمجار لەساڵی
 بەاڵم ئەم،دا بوو1983 " دیوار) ساڵیDuvar" (=دوا بەرهەمی
. بەرهەمەی هەمان کڤالیتیەتی فیلمەکانی پێشووی نەبوو
. لەپاریس کۆچی دواییکرد1984.09.09یەڵماز لە
سەرجەم بەرهەمەکانی
1958 Alageyik
1958 Bu Vatanin Çocuklari
1959 Karacaoglan'in Kara Sevdasi
1961 Yaban Gülü
1963 Ölüme Yalniz Gidilir
1963 Ikisi de Cesurdu
1964 Hergün Ölmektense
1964 Kamali Zeybek
1964 Koçero
1965 Kasimpasali
1965 Kasimpasali Recep
1965 Konyakçi
1965 Krallar Krali
1966 Burçak Tarlasi
1966 Aslanlarin Dönüsü
1966 Esrefpasali
1966 Hudutlarin Kanunu
1966 Yedi Dagin Aslani
1966 Tilki Selim
1966 The Horse, The Woman And The Gun
1967 Bullets Cannot Pierce Me
1967 My Name Is Kerim
1967 At Hirsizi Banus
1967 Seytanin Oglu
1967 Benim Adim Kerim
1968 Pire Nuri
1968 Seyyit Han
1968 Nuri The Flea
1968 Bride Of The Earth
1968 Azrail Benim
1968 Kargaci Halil
1969 Belanin 7 Türlüsü
1969 The Hungry Wolves
1969 An Ugly Man
1970 Hope
1970 Osman The Wanderer
1970 The Seven Bastards
1970 Imzam Kanla Yazilir
1970 Sevgili Muhafizim
1970 Seytan Kayaliklari

1050

1971 Vurguncular
1971 The Fugitives
1971 The Wrongdoers
1971 The Example
1971 Tomorrow Is The Last Day
1971 The Hopeless Ones
1971 Pain
1971 Elegy
1971 The Father
1974 Friend
1974 The Anxiety
1975 Izin
1975 Bir Gün Mutlaka
1975 The Poor Ones
1978 The Herd
1979 The Enemy
1982 Yol
1983 The Wall
تایبەتمەندییەکانی بابەت
هونەرمەند
جۆری کەس:
رەگەزی کەس:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کرمانجیی باکوور  -بادینی
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1849 :

ئابیدین بیتەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012012623320164046
ئابیدین بیتەر سترانبێژ و موزیکژەنێ کوردێ باکور ل دێرسمێ ژ دایک
بوویە ،دوو ئەلبوم ب زمانێ تورکی بەالڤکرینە:
من پاش ڤە برErtelendimچاڤ سترانا منTürkü Gözlümتایبەتمەندیێن بابەتی
دەرسیم
باژێر:
هونەرمەند
جورێ کەس:
♬موزیکژەن
جورێ کەس:
جورێ کەس:

💪وەرزشڤان

جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1850 :

ئیبراهیم تاتڵیساس
http://www.kurdipedia.org/?q=201001072302293156
بەناوبانگترین گۆرانیبێژی تورکی بەڕەگەز کوردە ،نێوبراو لە ئورفە لەدایکبووە
و گۆرانیی کوردیشی هەیە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئورفە
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جورێ کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1851 :

ئیدریس بەدەل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010521593122051
هونەرمەندی ئاوازدانەر
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هونەرمەند
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە1852 :

ئیسالم زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061450332854
ژ دایک بویێ ساال 1982یە ل باژێرێ زاخو ،بەری بەرهەمێ خو یێ ئێکێ
بەالڤ بکەت ،پێنج سترانێن کلیپ کری هەبون ،بەرهەمێ خویێ ئێکێ ل
ساال  2006ب ناڤێ "بەژنا یارا من" بو ،بەرهێ ساال  2008ب ناڤێ
"پشتی چ" بو کو ب هاریکاریا "ڤین تیڤی" هاتە بەرهەم ئانین.
ستران بێژێ ناڤبری ب سترانا "ئەڤرو سپێدێ" بەرنیاس بو و هەتا نها 13
کلیپ هەنە ،بو جارا ئێکێ کو ستران گوتی ،ل ساال  1997چویە د ناڤ
تیپا دەالل یا موزیکی دا ل زاخو ،د ئاهەنگا نەوروزێدا بو ل ساال .1998
ئیسالم زاخویی ل رێکەفتی  27نێڤێمبەر  2009لسەر داخازیا کەنالێ
)(TRT6چویە وەالتێ تورکیا و  1دیسێمبەر  2009پشکداری د بەرنامێ
"گول فروش" کر و دگەل پێشکێشکارێ بەرنامەی بەردان ماردینی و
سترانیێن کوردی پێشکێش .
سترانبێژی بەشداریا چەندێن ئاهەنگان ل کوردستانێ کریە ،ل ساال
 2007بەشداری د ئاهەنگا باژێرێ قامشلو دا.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1853 :

ئەحمەد کایا
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215110905671
گۆرانی بێژ ،شاعیر ،ئاهە نگ ساز و موسیقار لە ساڵی  1957ی زایینی
لە شاری مااڵتیای تورکیا لە بنەماڵیکی بە رەچەڵەک کورد لە دایکبوو .کایا
هەر لە سەردەمی الوەتیدا بە هۆی باروودۆخی نالەبارو هەژاری ،بە
خەیاڵی دۆزینەوەی جیهانێکی جیاواز ،دەگەڵ بنەماڵەکەی رووی کردە
ئەستەمبووڵ .باوکی کایا لە پێشەنگایەکی ماشێندا کارگەری دەکردوو
ماشینی دەشوشت ،کایا بە دیتنی ئەم دیمەنە سەرنج راکێشانە بەڵێنی
بەخوی دەدا کە گە ورەبوو ماشینێک بۆ باوکی بکرێ .بەاڵم بەداخەوە ئەو
ئاواتەی ئەحمەد کایا هەرگیز وەدی نەهاتوو باوکی بەزوویی کۆچی دوایی
کرد .
هونەرمەندی کورد ئەحمەد کایا ،لە مانگی مارتی ساڵی  1999لە شاری
ئیستانبووڵ و لە کۆبوونەوەیەک دا کە زۆر رۆژنامەوانیش تێیدا ئامادە بوون،
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گوتبووی،
من دەمهەوێ بە زمانی کوردی گۆرانی بڵێمەوە .کایا هەروەها گوتبووی،
من لە تەلەڤیزیۆنێک دەگەڕێم کە کلیپی گۆرانی کوردی باڵوبکاتەوە.
لەو بەینە دا ژمارەیەک لەو هونەرمەدە تورکانەی کە رەقیان لەو قسەی
ئەحمەد کایا هەستابوو ،خۆیان رانەگرت و هێرشیان کردە سەری و
ئەحمەد کایایان وەک خایین بە ناو کرد!
کایا کە رووبەڕووی هێرش و گوشار هاتبۆوە ،دواتر ناچار بوو کە بچێتە
واڵتی فەڕانسە و لە شاری پاریس نیشتە جێ دەبێت.
ئەحمەد کایا بە هۆی کولتوری بن پێ خستن و شۆڤێنیزم ،لە واڵت و
ئەوینەکانی دوور دەکەوێتەوە ،بەاڵم ئەو لە ناو دڵی خۆی دا توانیبووی
خۆشەویستی و بیرەوەری واڵت رابگرێت و هەر بە هۆی ئێش و ئازاری
ئەو ئەوینەشەوە ،لە رۆژی  16نۆڤامبری ساڵی  2000دا دڵی دەوستێت و
ژیانی لە دەست دەدات .ئێستا گۆڕەکەی لە شاری پاریسە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
مەالتێ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جورێ کەس:
جورێ کەس:

هۆزانڤان
♬موزیکژەن

رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1854 :

ئەردەوان زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201001282049253342
ئەردەوان عەلی محەمەد کو ب "ئەردەوان زاخویی" هاتبوو ناسین ،ل
ساال  1957ل باژێرێ زاخو ژ دایک بویە ،هەر ژ زاروکینیێ حەژ ل ستران
گوتنێ کریە ،بەشداریا هن ئاهەنگێن نەورزێ ل زاخو کریە.
ل ساال  1979ل زاخو ژیانا هەڤژینیێ پێک ئینایە و چوویە د ناڤ رێزیێن
پێشمەرگێ کوردستانێ دا و ستران ب وەالت و دەردە سەریا مللـەتێ
خوە گوتیە.
ئەردەوان زاخویی دوو زاروک هەنە ب ناڤێن "هوزان" و "کوڤان" ،ئێکەم
ستران ل ساال  1978ب ناڤێ "دچمە هەوارا خابیری" تۆمار کریە ،هەر
هەمان ساال ئێکەم کاسێت بەالفکرینە.
سترانبێژێ ناڤبری هەتاکو بێ سەرو شوین بویێ ( )300ستران هەنە ،ل
دەمێ کو پێشمەرگە بیە و لسەر چایێن کوردستانێ بویە ،سترانا "چومە
چیا ،چیا بلندن جانا من" تۆمار کریە.
ئەردەوان زاخوی سترانیێن وی سیاسی ،شورەشگێریێ و ئەڤینێ بوینە،
ل شەڤا  28ل سەر  29مەها کانونا دوێ  1986ل ئاهەنگەکێ ل بەغدا
هاتە دەست ب سەر کرن و هەتا نها یێ بێ سەرو شوینە.

1054

باژێرێ زاخو وەکە رێزگرتن ل ئەردەوان زاخویی ،پەیکەرەک ل بەرامبەری
پرا دەالل بو چێکری.
هوزان و ئاوازیێن سترانبێژی ژ الیێ (عەبدولعەزیز سلێمان ،سەمیر
زاخویی ،عیسا بەنستانی ،خالس خەلیل ،شاکر ئاکرەیی ،حەبیب
سەبری بوتانی ،نەزیر رەمەزان ،حکمەت مەال یاسین و سەباح
کەلەش،
ِ
زاخۆیی) هاتینە دانان ،سەباح زاخویی موزیکڤان و لێدەرێ عودێ د
گەلەک ئاهەنگ و رونشتناندا دگەل ئەردوان زاخویی کار کریە.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
بێسەروشوێن
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1855 :

ئەرشەد زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010041551529777
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1856 :

ئەسلیکە قادر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012013120573764145
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خاوەنی سروودی بەناوبانگی وەالتێ مە کوردستانە..
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

🎤گۆرانیبێژ
راگەیاندکار
👩خانمان
ک .باکوور
کورد
🇺🇷سوفیێتا کەڤن

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1857 :

ئەنوەر بەرواری
http://www.kurdipedia.org/?q=200902121033471290
لە ساڵی  1948لەشاری دهۆک لەدایکبووە و لەسەرەتای ساڵی شەستەکانی سەدەی
رابردووەوە کاری شێوەکاری دەکات.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1858 :

ئەڤدالێ زەینکێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122809201920072
کورێ مستەفا حەسەنێ سلێمانی یە ،بەلێ ب ناڤێ دەیکا خو هاتیە ناڤکرن ،ژ بەر کو د ژیێ
سێ سالیێ دا بابێ وی گیانی خو ژ دەست دایە ،ناڤێ دەیکا وی وەکی دیار (زەینێ) یە ،ب
شاهێ دەنگبێژا هاتیە ناڤکرن ،ل ساال  1800ێ ل گوندێ جەمالوێردی هاتی سەر دونیایێ ل
باژێرێ ئاغرء ،ژ  110ساال پتر ژیایە ،و نەڤیێ وی یێ مەزن (عەمەرێ زەینێ) ئەڤ چەندە پەسەند
کریە ،ب دەهان کالم و ستران ژ الیێ وی ڤە هاتینە گوتن ،نە بتنێ گوتینە بەلکی خودانێ دەهان
کالما بویە ،و کالمێن وی ژ الیێ دەنگبێژێن ب ناڤ و دەنگ وەکی شاکرو،رەشو،زاهرو،کەراپیتی
خاچو ،سالحێ قوبینێ هاتینە گوتن ،ل وەالتێ تورکیا و وەالتێن دی ب (هومیروسێ کوردان)
دهێتە نیاسین ،ژ بەر کو گەلەک رویدانێن وی سەردەم ب ستران گوتینە ،ئەڤدالێ زەینکێ بو
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دەمەکی درێژ ،مایە ل دەڤ بەگێ کوردا (سورمەلی مەمەد پاشا) ئەو ژی ئێک بوو ژ بەگێن کوردا ل
دەڤەرا بایەزیدێ ،ئەڤە ژی وێ چەندێ دیار دکەت ،کو عەڤدالێ زەینکێ دەنگبێژێ ڤی بەگێ
بوویە ،و بەلگەیەک دی بو ڤێ چەندێ کالما (وەی خوزانێ) ،ژ الیێ عەڤدالێ زەینکێ ڤە هاتیە
گوتن ،خوزان رویدانەکا وی سەردەمی یە ،ل ساال  1865ێ دەسەالتداریا عوسمانیا دڤیا
سەرهلدانا کوزانئوغوالر و ال بدەت ،داخوازیا مەمەد پاشای کر ،دا کو هاریکاریا وانا بکەن ،ئەوی ژی
چوارسەد لەشکەرێ خو لگەل ڤرێکر ،د الدانا سەرهلدانێ دا  50هزار تورکومان هاتنە کوشتن ،د
ڤی شەریدا عەڤدالێ زەینکێ ژی بەشدار بوو ،هەڤنیاسین لگەل ئوزانێ تورک دادالئوغلوی کر،
پاش هەردوویان شەرێ کوزانێ کریە جیروک.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز (رۆژهات سەعید) سەبارەت بە (ئڤدالێ زەینکێ) بۆ کوردیپێدیا لە -22
2010-12
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1859 :

ئەڤین بەیاز
http://www.kurdipedia.org/?q=200912061437352852
لەساڵی  1981لە بەدلیس چاوی بەدونیادا هەڵهێناوە .لەسەرەتاییەوە تا
زانکۆ تەواوی قۆناغەکانی خوێندنی لە ئەستەنبوڵ بڕیوە .لەزانکۆ بەشی
موزیکی تەواو کردووە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی وارڤین
تایبەتمەندیێن بابەتی
بەدلیس
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1860 :

بێوار تەحسین

1057

http://www.kurdipedia.org/?q=2011012315022832975
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1861 :

بەدیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120109153711163
خەڵکی باکووری کوردستانە و نزیکە  20ساڵە کاری هونەری دەکات
تاوەکو ئێستا پێنچ ئەلبوومی باڵوکراوی هەیە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی چرا تی ڤی
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1862 :

تەحسێن تەها
http://www.kurdipedia.org/?q=20081118154012361
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سترانبێژی لێهاتووی کورد تەحسین تەها ئامێدی لە 25ی تشرینی
یەکەمی ساڵی  1941دا هاتۆتە ژیانەوه .چونکە باوکی فەرمانبەر بووه،
لەگەلێک شارو شارۆچکە و ناوچەی دەڤەری بادینان ژیاوه ،بۆیە تەحسین
خوێندنی لە ناوچەی مانگیش و باتووفە و شاری دهۆک تەواوکردووە و
دوای خوێندنی قۆناغی ناوەندی ،چووەتە بەغداد و لە پەیمانگای هونەرە
جوانەکان وەرگیراوە و خۆی فێری ئامێری عوود ژەنین کردووە و پڕۆڤەشی
لەسەر سترانبێژی کردووە و هاتوچۆی ئێستگەی رادیۆی کوردی کردووە
لە بەغداو سترانی بەسۆزی لەو ئێستگەیەدا پێشکەش بە گوێگران
کردووه.
تەحسین تەهای هونەرمەند لەو سەردەمەی باری کوردستان سەخت
بوو چووە واڵتی هۆڵەنداو چەند ساڵێک لەو واڵتەدا بە ئاوارەیی ژیا ،تاکو
لە  1995.05.08دا لە نەخۆشخانەیەکی ئەو واڵتە بەنەخۆشی دڵ کۆچی
دوایی کرد و تەرمەکەی لە  1995.06.04گەیشتەوە کوردستان و لە
ئامێدی شاری باب و باپیرانی بەخاک سپێردرا.
ئەم هونەرمەندە لە هاوینی 1964دا خوێندنی هونەرە جوانەکان تەواو
دەکات و بۆ پاییزی ئەو ساڵە دەکرێت بە مامۆستای پەروەردەی هونەر لە
قوتابخانەی مەخمووری سەرەتایی لە پارێزگای هەولێر گەلێک چاالکی
هونەریی لەبواری مۆسیقا و سروودی نیشتمانی لە و شارۆچکەیەدا
دەنوێنێ و بزوتنەوەی شانۆش لە شارۆچکەکە پێش دەخات و
ماڵەکەشی دەکاتە مەڵبەندێکی هونەریی و یانەی مۆسیقازان و
گۆرانیبێژانی کورد.
تەحسین لەساڵی  1968دا دەگوێزێتەوە بۆ شاری هەولێر و لە
قوتابخانەی یەکەمی نموونەیی هەولێر دەکرێت بە مامۆستای سروود و
مۆسیقا ،گیانی هونەریی لەنێو قوتابییەکانیدا پەروەردە دەکات و لە
دەرەوەی قوتابخانەشدا لەگەڵ دەستەیەک لە مۆسیقازان و هونەرمەندی
ئەم شارە تیپی هونەری هەولێر دادەمەزرێنێ و خزمەتێکی زۆری هونەری
کوردی دەکەن.
هونەرمەند تەحسین تەها لە بەشی چاالکی هونەریی سەر بە
بەڕێوبەرایەتی گشتی پەروەردەی هەولێر دەکرێت بە راهێنەری مۆسیقا و
سروودی قوتابخانەکان و دەستەیەکی باش لە قوتابییەکانی فێری
مۆسیقا دەکات.
ئاوازەکانی ئەم هونەرمەندە پتر لە ئاوازی میللی و کەلەپووری هونەری
نەتەوایەتی کوردەوە وەرگیرابوون و گیانی ژیانی گوند و الدێیان پێوە
دیاربوو ،هەموویان لە ژیانی کۆمەاڵیەتی و ئەڤین و خۆشەویستییەوە
سەریان هەڵدابوو زۆربەی ئەو ئاوازانەیشی لەسەر مەقامی (بەیات)
دەگوتران ،چونکە لەگەڵ دەنگە بەسۆزەکەی دەگونجاو لە مۆسیقازان و
ئاواز دانەرەکانی کورد زۆر رای لە دڵشاد محەمەد سەعید و ئەنوەر
قەرەداغی بوو ،لە گۆرانیبێژەکانیش زۆر رای لە محەمەد عارفی جزیری و
تایەر تۆفیق و شەماڵ سائیب بوو.
سەرچاوە :ماڵپەڕی چیا
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1863 :

جــان ئارسالن  -جان ئەرسەالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050610580657326
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
ماردین
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1864 :

جانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032308595621782
لەساڵی  1971لەئەرزەروم لەدایک بووە ،ماجستێری لەسەر پەروەردەی
دەنگ لەئەستەنبول وەرگرتووە ،هونەرمەند جانێ شیعری بۆ گۆرانیەکانی
نووسیوە ،وتا ئێستا شەش سیدی بەرهەمیەتی وبۆ ساڵی 2006
سیدیەکی نوێ لەالیەن کۆمپانیایەکی فەرەنسی بەرهەم دێنێت.
لەساڵی  1992لەسەر هەڵوێستی نەتەوایەتی لەالیەن حکومەتی
تورکی بەندکراوەو لەساڵی  1993لەسەر هەمان هەڵوێست لەالیەن
حکومەتی تورکی دراوەتەبەر گوللـە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەرزەروم
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

🎤گۆرانیبێژ
هۆزانڤان
👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1865 :

چیاڤان میکائیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042709084057025
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1866 :

حاجی زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011410302632730
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1867 :

حامید ئامەدی
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042202039789
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بەناوبانگترین خۆشنووسه.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامەد
باژێر:
خۆشنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1868 :

حەسەن شەریف
http://www.kurdipedia.org/?q=2013031418231582572
سترانبێژ و هونەرمەندێ کورد حەسەن شەریف ل ساال  ١٩٦٩ێ ل
گوندێ کێستە سەر ب پارێزگەها دهوکێ ڤە ژ دایک بوویە  ،خواندنا
سەرەتایی ل گوندی و باژێرێ دهوکێ خواندیە بەلێ ژ بەر کاودانێن وی
دەمی خواندنا خوە ب دویماهی نەئینا .
د ژیێ  ١١سالیێ دا دەست ب ژەنینا تەمبیرێ کریە هەتا  ١٦سالیێ ل
سەر ڤی کاری بەردەوام بوویە  ،ل ساال  ١٩٨٥ێ ئێکەم بەرهەما خو ب
ناڤێ (تەمبورا من) و ل ساال  ١٩٨٦ێ دووەمین بەرهەما خو ب ناڤێ (
باران باری) بەالڤ کریە.
ل ساال  ١٩٨٧ێ بوویە پێشمەرگە و خەباتا پێشمەرگایەتیێ کریە  ،پاش
بەرەڤ باژێرێ دیاربەکرێ دچیت و هەتا ساال  ١٩٩١ێ ل وێرێ دمینیت ،
ل کەمپا دیاربەکر ئەلبوما خوە ب ناڤێ ( هەلەپچە – هیروشیما
کوردستانێ) بەالڤ کر و د کەمپێ دا چەندین ئاهەنگ ب بیرەوەریێن
نەتەوەیی ساز داینە بو پەنابەرێن کوردێن باشور ،ڤی بەرهەمی گرنگیەکا
تایبەت هەبوو د وی دەمی دا ژ بەر کو مللەتێ کورد توشی چەندین
کارەساتا ببوو وەکی کوچا ملیونی و کیمیاباران کرنا هەلەپچە ب
رەنگەکی حەسەن شەریف ببوو وەرگێرێ هەستێن گەلێ کورد.
ل ساال  ١٩٩٣ێ بەرهەما شەرێ چیا و ل  ١٩٩٤ێ شەڤا ئەشقا من
درێژ بوو بەالڤ کر.
ل ساال  ١٩٩٨ێ ئەلبوما خوەزی ل سوێد  ،ل  ٢٠٠٢ێ ئەلبوما تورا
ئەڤینێ و ل  ٢٠٠٤ێ مزگینی بەالڤ کریە.
ئەلبومێن دی یێن هونەرمەندی ( دیالن  ،ئاڤ و ئاڤ  ،بەیتا اللش ،برینا
ئاڤێ ) نە  ،دیسان سترانێن سینگل ژی تومار کرینە وەك (کورد هاتن ،
زێرەڤانین ئەم و یێن دی)
حەسەن شەریف ژ بەر هەبوونا ستایلەێ تایبەت د سترانا کوردی دا
رەنگ ڤەدانەک مەزن هەیە و هوزانێن کالسیکی وەکی ئاڤ و ئاڤ یا
فەقیێ تەیران بوویە ستران ب دەنگێ حەسەن شەریفی و ئەڤە ژی
شێوازەکێ نویی یە د سترانا کوردی دا و ب ڤێ چەندێ دەنگ ڤەدانا خو
هەبوویە نە بتنێ ل کوردستانا باشور بەلکی ل پارچێن دی یێن
کوردستانێ ژی.
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حەسەن شەریفی ژ بلی هوزانێن خو هوزانێن رزگار کێستەیی ،ئەدیب
چەلکی کرینە ستران و نوکە ئاکنجی یە ل ئەوروپا.
تایبەتمەندیێن بابەتی
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

دهۆک
هونەرمەند
پێشمەرگەیا دێرین
♬موزیکژەن
👨پیاوان
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1869 :

حەسەن عەلی خەنجەر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051322563564713
پێشمەرگەکێ دێرینە و چەندین سالێن ژیێ خو د زیندانێن رژێما
ژناڤچویی ڤە بۆراندینە ،تایبەت دناڤبەرا سالێن  1981هەتا  1991کو سێ
جاران وەک زیندانیەکێ سیاسی بریارا زیندانێ ل سەر دەرکەفتیە ،ساال
 1981ێ زیندان بۆ دەمێ بیست ساالن ل سەر هاتە سەپاندن و پاشان
ب بریارا لێبۆرینێ ل ساال  1983ێ هاتە ئازاد کرن و پاشان ل سالێن
 1986و  1988دوو جارێن دی هەتا ساال  1991هاتیە زیندانکرن و پشتی
سەرهلدانا پیرۆزا بوهارا  1991ێ هاتە ئازاد کرن".
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
زیندانی سیاسی
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1870 :

حەلیم یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=200907161053501832
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د ساال  1967ئان دە ل ئاموودێ ،رۆژاڤایێ کوردستانێ (سووریێ) ژ دایک
بوویە.
ل زانینگەها هەلەبێ فاکولتەیا هقووق قەداندیە و ژ ساال  2000ی دە ل
ئەلمانیایێ دژی.
ب دەهان گۆتارێن وێژەیی د کۆڤار و رۆژنامەیێن ئەرەبی و کوردی دە
وەشاندنە.
هەتا نها بەرهەمێن وی ب کوردی ،ئەرەبی ،ترکی و ئەلمانی هاتنە
وەشاندن .هەموو بەرهەمێن وی یێن ب کوردی ژ هێال وەشانخانەیا
ئاڤەستا یێ ڤە ل ستەنبۆلێ هاتنە وەشاندن.
بەرهەمێن وی یێن چاپکری ئەڤ ن:
1مێرێ ئاڤس  -چیرۆک –  ،1991ب ئەرەبی ،شام 1997 .ب کوردی. 2004ب ئەلمانی،وەرگێر  :هەد کارگە.
2ژنێن قاتێن بلند  -چیرۆک –  ،1995ب ئەرەبی بەیرووت 1998 .بکوردی.
3مری رانازن  -چیرۆک –  ،1996ب کوردی .چ 2002.1998 ²بترکی،وەرگێر :رەهمی باتوور.
4سۆبارتۆ – رۆمان –  ،1999ب کوردی 1999 .ب ئەرەبی ،بەیرووت .چ: ² ،2004هەولێر.
5مەمێ بێ زین  -چیرۆک –  ،2003ب کوردی.6ترسا بێ دران – رۆمان –  ،2006ب کوردی7گاڤا کو ماسی تی دبن  -رۆمان  ،2008 -ب کوردی8ترسا بێ دران  -رۆمان  ،2009 -ب ئەرەبیژ شانۆیێن کو ژ نڤیسێن وی هاتنە گرتن:
کۆمارا دینان،
بدارڤەکرنا پۆزەکی،
سۆل و سەری.
ژ  11.11.2000دە ،بەرنامەیەکە وێژەیی ،ب ناڤێ گاڤا سێیەمین،
هەفتانە ،د مەدیاتڤ و مەزۆپۆتامیا تڤ و نها ژی د رۆژتڤ دە ئامادە و
پێشکێش دکە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی حەلیم یوسف
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامودا
باژێر:
هونەرمەند
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1871 :

خدر فەقیر
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011071716114531357
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
شنگال
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1872 :

خۆشناو
http://www.kurdipedia.org/?q=2010101810572910138
گۆرانیبێژە ،ساڵی  1964لە قامیشلۆ لەدایکبووە ،ماستەری لە زانستی
رامیاریدا هەیە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1873 :

خەبات شاکیر
http://www.kurdipedia.org/?q=20081215113201674
د ساال  1967ئان دە ل گوندێ تلەربیت رۆژاڤایێ کوردستانێ چاڤێن خوە ل ژیانێ ڤەکرنە ،و ل
گوندێ گرخاتونا بنخەتێ مەزنبوویە.
ئەو ژ ساال  1984ئان ڤە و هەیا ئیرۆ ژ بۆ چاند و هونەرا کوردی کار و خزمەتێ دکە.
بەرهەمێن خەبات شاکر.
1.کاسێتا یەکەمین د  1997ئان دە هاتیە تۆمارکرن ،ب ناڤێ لۆهەڤالنۆ
2.کاسێتا دوەمین د  1999ئان دە هاتیە تۆمارکرن ب ناڤێ گوندێ من
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3.بەرهەڤۆکا هەلبەستان یا ب ناڤێ ،دەروێشم د پەرەستگەها ئەڤینا تە دە.
(هەلبەست )2007
4بەرهەڤۆکا هەلبەستان یا ب ناڤێ ``دەرگوشا ئەڤینێ `` هەلبەست 2009(ل بەر چاپێیە ،هین نەهاتیە چاپکرن)
خەبات شاکر د ناڤا گەلەک کۆمێن هونەری دە کار کریە ل وەالت و ل ئەورۆپا.
ل وەالت :
1کۆما نووهالت ل باژارێ شامێ د ساال  1985ئان دە .2کۆما هێزل ل باژارێ تربەسپیێ د ساال  1989ئان دە.ل ئەوروپا:
1کۆما هێزل یا دەرڤەیی وەالت2کۆما کالسیکێن کوردی و مارشێن نەتەوی ل ئاکادمیا کوردی.خەبات شاکر ژ ساال  1989ئان ڤە کۆچبەرە و ل وەالتێ ئالمانیا دژی.
ئەندامێ پەن ئا کورد و هەڤگرتنا رەوشەنبیرێن رۆژاڤایێ کوردستان و سازیا چاند و هونەرێ یا
رۆژاڤایێ کوردستان ئە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
هونەرمەند
جورێ کەس:
رەگەز:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1874 :

دژوار عیسا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011021302732656
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1875 :

دلبەر دۆسکی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011033008501155912
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1876 :

دلۆ تۆڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008151034224694
ل ساال  1985ێ هاتیە سەر دنیایێ ،دەرچۆیێ پشکا شیوەکاری یە ل
پەیمانگەها هونەرێن جوان ل دهۆکێ ،ل سالێن  2008و  2009چوار
پیشانگەهێن تایبەت ل دهۆک و ئامێدی و زاخو و سەرسنکێ ڤەکرینە و
پشکداری د " " 14پیشانگەهێن هەڤپشک دا کریە و ل هەموو
پیشانگەهێن پەیمکانگەها هونەرێن جوان ل هۆکێ پشکداربویە.
سەرچاوە :ئیسماعیل تاهیر  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

1067

بابەتی ژمارە1877 :

دلیار
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221109081067
دلیار ژ مالباتەک هونەریە و ب ئالکاریا برایە خوە یە مەزن مامۆستە جەالل فێر بویە کو بسترەنێ و
بکەڤێ ناڤ هونەرەدا .ژ  5سالیا خوە ڤە دەست ب گۆتنا سترانا کوردی کریە و ژ ساال 1992
دەست ب لەخستینا تەمبورێ کریا و پاشی ژی بزق .
هونەرمەند دلیار ل دبستانێ تەڤل هەم چاالکیە موسکێ دبێ .د ساال  1998دە یەکەمین کاسەت
تۆمارکریا ب ناڤێ ”وەرە شندا” و دووایی دەست ب کارێ شاهیا کریا پاشی  2ساال .ساال 2000
دوو یەمین کاسەتا خوە تۆمارکریا ب ناڤێ ”بەسە دلۆ ”.
ساال  2002کۆچبەری وەالتێ سوەد بویە و لە دژی هەتا رۆژا یرۆ .
دلیار ب دەنگێ خوە و لەخستنا خوەیی بزقە هاتیا ناسکرن ب ستیال خوەی کالسیکی و ئەڤینی
کو گەلەک گوهدارێ وی هەنا .
دلیار د ڤان دەمێ ئەورووپا دە ل گەلەک شاهیا و فەستڤالێن کوردی بەشدار دبێ.
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1878 :

دلێر زاهیر
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011021305832657
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1879 :
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دڵشاد زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010111111285510663
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1880 :

دێلیڤیا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030213402421620
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1881 :

دەز دەنیز
http://www.kurdipedia.org/?q=2010122822464620086
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سترانبێژا هیپ هاپێ یا کوردستانا باکور ،ل روژا  1984/3/1ێ ل دەڤەرا
میدیاتێ باتمانێ ژ دایک بوویە ،ئێکەم ئەلبوما خو ل ساال  2010ێ ب
ناڤێ (ئەو کی بوو؟) تومار کریە ل ئەلمانیا ،و کلیپێن ل کەنالێن ناڤخوی و
دەرڤە هاتینە پەخش کرن ،د دیدارەکێ دا لگەل روژهات سەعیدێ بو
روژناما وار گوتیە دەمەکی د بوارێ سینەمایێ ژی خواندیە ،ل باژێرێ بونن
یێ ئەلمانی دژیت.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (دەز دەنیز) لە18:29:40 2010-12-28 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1882 :

رانیا گورگیس
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072809261360504
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1883 :

رزگار محەمەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042709090057026
...
تایبەتمەندیێن بابەتی

1070

باژێر:

دهۆک

جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1884 :

روندک خالد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011042709093257027
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1885 :

رەئوف مستەفا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061008535560250
خۆشنووس
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
خۆشنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1886 :

رەزا تۆپەڵ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011121513405863319
لەساڵی  1934لە گوندی هۆڵمانێ لەهەرێمی دەرسیم هاتۆتە ژیان،
جاری یەکەم لەساڵی  1956لە ئەنکەرە بەشداری پێشەنگایەکی
هونەری بوو و لەساڵی  1958پێشەنگایەکی خۆی کردەوە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دەرسیم
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1887 :

زاریا زەردەشت
http://www.kurdipedia.org/?q=2012010311065263651
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1888 :

1072

زوهێر حەسیب
http://www.kurdipedia.org/?q=200902111030211265
هونەرمەندی شێوەکار ساڵی  1960لە شاری حەسەکە لەدایکبووە و لە
ناوەراستی هەشتاکانەوە خولیای هونەری شێوەکاریی بووە ،تائێستا 20
پیشانگای کردۆتەوە و لە  10پێشانگای هاوبەشیشدا بەشداریی کردووە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
حەسەکە
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1889 :

زیاد شینۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080216390860515
لەدایکبووی  1972ـە لە باژێری ئامێدی _ باشووری کوردستان
ئەندامی رێکخراوی کالیگرافی یە لە کوردستان
ئەندامی کۆمەڵەی نێونەتەوەیی بۆ پاڵپشتی هونەر و هونەری نووسین
ARS SCRIBENDI
ئەندامی رێکخراوی پاڵپشتیکارانی کالیگرافی نێونەتەوەیی
ئەندامی رێکخراوی شیلەر مارباخــە
پێشانگاکانی
2001 - 2004ئەستەمبول پێشانگای کالیگرافی نێونەتەوەیی
2004شتوتگارت وشە و بیرەوەری لە وشەیەکانی خۆرهەاڵتەوە.
2005لودڤیگسبورگ لە وتەکانی شیلەرەوە
2006دهۆک وەفا بۆ شیلەر
2007مارباخ وشە سەربەستە
2009لودڤیگسبورگ پێویستی مرۆڤ بە مرۆڤ
2009بەرلین زەوی جێگای بۆ هەموو هەیە
چەپکێک لە بەرهەم
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(زیاد شینۆ) لە16:22:41 2011-8-2 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار
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رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1890 :

زیرەک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033012231479460
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1891 :

زیالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2012051013475664693
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1892 :
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زیالن سەالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072809261360503
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1893 :

زێرەڤان ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011021313232658
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1894 :

ساڵح عەبدولواحید
http://www.kurdipedia.org/?q=201005112046134230
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دەسپێکا کارێ ویێ یێ هونەری ژ زاروکینی یێ ڤە بیە ،ل ساال 1994
بەشداری د ئاهەنگادا کریە و بەرنیاس بویە.
پشتی کوشتنا برایێ ویێ سترانبێژ عەبدولواحد زاخویی د ساال 2000ێ
دا ،پتر خو دا ناسین.
د ساال  2000ئەلبووما "بگرنژە" ،د ساال  2001ئەلبوما "مخابنی" ،د ساال
 2004ئەلبووما "برینێت دلێ من" بەالڤ کرینە.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1895 :

سدقی بناڤی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010611454422052
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1896 :

سدیق حامد
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060712002365066
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
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جورێ کەس:
رەگەز:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

خۆشنووس
👨پیاوان
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1897 :

سیابەند زاخویی
http://www.kurdipedia.org/?q=2010110523283110579
سیابەند زاخوی ،هونەرمەند ،ئاوازدانەر و هوزانڤانێ کورد ل روژا
 1978/10/27ێ ل زاخو ژ دایک بوویە ،بەرهەمەکێ تومار کری هەیە ب
ناڤێ (ئاخین و گرین) ل ساال  2008ێ تومار کریە ،و خودانێ چواردە
کلیبانە یێن جوراوجور (ئەڤینی ،ئاین ،وەالت ،نەوروز ،نەتەوەیی) ،سیابەند
زاخوی ئەندامێ کارایە د سەندیکا هونەرمەندێن کوردستانێ.
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (سیابەند زاخویی) لە11:35:26 2011-10-23 :
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات سەعید)
سەبارەت بە (سیابەند زاخویی) لە21:31:20 2011-9-25 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
راگەیاندکار
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1898 :

سیامەند
http://www.kurdipedia.org/?q=201004082218424128
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خەلکێ باژێرێ (بازیدێ) یە ژ باکوورێ کوردستانێ ،خاندنا خو ل
ئەستەنبوڵێ ب دواهیک ئینایە ،دیسان  3سااڵن ل تۆرکیا ل ناڤ زیندانێ
دا مایە ،د ماوێ ( )20سااڵندا پتر ژ ( )500تابلویا چێکرنە.
ل سااڵ ( )1983شێوەکار سیامەند ،قەستا وەالتێ سویدێ کریە و نوکە
ئاکنجیە ل ستۆکهۆلما پایتەختێ ڤی وەالتی ،نها دبیتە ( )20سال کار
دەکەت وەک مامۆستایێ وانا هونەری ل ستۆکهۆلم وانا دبێژیت.
سەرچاوە :سەگڤان دۆسکی  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
بایەزید
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1899 :

سەباح زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011716062332813
ل ساال 1963ێ ل باژێرێ زاخۆ هاتیە سەر دنیایێ و ل ساال  1980ێ ل
باژێرێ دهۆکێ ئاکنجی بویە و فەرمانبەر بۆ ل ل رێڤەبەریا گشتی یا
رەوشەنبیری و هونەری ل پارێزگەها دهۆکێ.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1900 :

سەحەر دلۆڤان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911040017572412
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لەبنەماڵەیەکی خەڵکی دێرسیم لە ساڵی  1971لەدایکبووە .لەسەر
دەستی دایکە دێرسیمیەکەی فێری لێدانی ساز دەبێت .لە تەمەنی 15
ساڵی ژیانی هونەری لە رادیۆی ئەنقەرە دەست پێدەکات .ئەو کە
دەرچووی بەشی مێژوو ،لە زانکۆی گازی ئەنقەرەیە .یەکەمین ئەلبومی
بەناوی ) (Ayvacıلەساڵی  1992کەوتە بازاڕەوە .تا ئێستا بەگشتی 10
ئەلبومی هەیە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووبەر
تایبەتمەندیێن بابەتی
دەرسیم
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1901 :

سەعید گابارى
http://www.kurdipedia.org/?q=2011010915295222075
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1902 :

سەالم یوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=20081110150107242
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ساال 1961ێ هاتیەسەر دونیایێ.
1979ێ دەست ب ستران گۆتنێ کریە.
ئێکەمن کاسێت 1989ێ تومار کریە.
هەتا نها  12کاسێت تومار کرینە.
ل دیڤ گۆتنا وى پتر ژ  25کلیپان داینە تەلەڤزیونان بێ بەرامبەر
1982ێ ئێک بوو ژ دامەزرێنەرێن تیپەکا هونەرى ل میسل
ئێک بوو ژ دامەزرێنەرێن کومەال هونەرى ل زاخۆ
6ساالن بەرپرسێ تیپا موزیکى بوو ل زاخۆ
سەرچاوە :بەرەڤان ئەحمەد  -ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1903 :

سەهیم عومەر خەلیفە
http://www.kurdipedia.org/?q=2011022113401221597
خەلکێ باژێرێ زاخویە ل هەرێما کوردستانێ ،ل وەالتێ بەلژیکا ژیانا خو
ب سەر دبەت ،برواناما ماستەرێ د بوارێ دەرهیناناێ ل وەالتێ بەلژیکا
ب دەست خوڤە ئینایە و کارێ دەرهینانێ بو هن فلمان کریە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
سینەماکار
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1904 :

شاکر محەمەد ئەمین
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http://www.kurdipedia.org/?q=2011053009132060127
ل ساال  1954ل باژارێ ئاکرێ ژدایک بوویە .دەمێ قوتابی بوو ل چاالکیێن
قوتابخانا خوەدا وەک شانۆڤان ،موزیکژەن و سترانبێژ پشکداربوویە .یەکەم
کەسێ ئەو هاندای سترانا بێژیت ماموستایەکێ هونەری یێ عەرەب
بووە بناڤێ وەعد عەبدولهادی .ل ساال  1965یەکەم ستران ل ئاهەنگەکا
خاندنگەها خوە ل ئاکرێ گۆتیە .ل ساال  1969ب هاریکاریا موزیکژەن بێوار
دۆسکی یەکەمجار وەک سترانبیژ چۆیە سەر شانۆیێ ل ئاهەنگەکا سێ
هزار کەسی ل موسل و ستران گۆتینە .وەک پێشمەرگە پشکداری
شۆرشا ئەیلول و گواڵن کریە.
سەرچاوە :رووداو نێت
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئاکرێ
باژێر:
پ .د .ک.
پارتی:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
پێشمەرگەیا دێرین
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1905 :

شڤان پەروەر
http://www.kurdipedia.org/?q=200912212152063021
گۆرانیبێژ ،لەدایکبووی 23ی ئەیلوولی .1955
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئورفە
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1906 :
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شۆڕەشڤان سەعید
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080911045860604
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
هونەرمەند
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1907 :

شیالن ئالیش
http://www.kurdipedia.org/?q=200901221116581070
شیالن ،ژ باکورێ کوردستانێ یە و ل دییاربەکر ژ دایک بوویە .ئەو ب ئەسلێ خوە ژ دێرکا چییایێ
مازی یە.
وەکا هن هونەرمەندان ،شیالن ئێ ژی ژ بچووکبوونا خوە ڤە دەست ب موزیکێ کرییە .وێ هەر
سال بەشدارییا پێشبرکێن موزیکێ ل دبستانێ پێک دهاتە دکر و پرانییا جاران خەالتا یەکەم
وەردگرت.
شیالن ل سوێدێ  2ساالن چوو دبستانا موزیکێ و کوورسا پانۆ و کەمانێ ستەند.
د ساال  1997دە ل ستۆجکهۆلمێ ژ ئالییێ فەدەراسیۆنا کۆمەلەیێن کوردستان ل سوێدێ
(فککس) ڤە فەستیڤاال موزیکا کوردی هاتبوو ئامادەکرن و د وێ فەستیڤالێ دە د ناڤ 26
بەشداران دە شیالن خەالتا یەکەم وەرگرت.
د ساال  2001ئێ دە جد یا شیالنێ یا یەکەم یا ب ناڤێ یارا من دەرکەت.
هونەرمەند شیالن ،نوها ب هەڤکارییا بەستەکار و هونەرمەند مستەفا خاز و موزیکار هێمن ب جد
یا خوە یا دویەم ڤە مژوولە .هەروەها ب موزیکارێ سوێدی تهۆماس رودەن رە خەباتێن هەڤبەش
یێن پێشەرۆژێ دکە.
شیالن د ژییانا خوە یا نۆرمال یا ل سوێدێ دە وەک ماکە وپ ئارتست کار دکە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامەد
باژێر:
هونەرمەند
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

👩خانمان
ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1908 :

شیالن هەژار
http://www.kurdipedia.org/?q=2011060713414460227
شیالن رەسوڵ لەدایکبووی ساڵی 1982ی ناوچەی گەڤەڕی باکووری
کوردستانە و ماوەی دوانزە ساڵە هاتووەتە باشوور و لە زاخۆ نیشتەجێیە.
شیالن لەساڵی  2006یەکەم ئەلبوومی خۆی بەناوی(دیگریم دناڵم)
باڵوکردەوە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1909 :

عادل حاجى
http://www.kurdipedia.org/?q=2011061008542660251
سەروکێ لقێ دهوک یێ کومەال باش نڤێسینێ
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
خۆشنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1910 :
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عومەر حەمدی  -مالڤا
http://www.kurdipedia.org/?q=2011030714315121588
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1911 :

عێزەدین تەمو
http://www.kurdipedia.org/?q=201101161016183278
1
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
هونەرمەند
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە1912 :

عەباس حسێن تائی
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060711593165065
ل ساال  1945ژدایک بوویە و ژ زاروکینی حەز و ڤیانێن باشنڤێسیێ هەبوینە و چەندین
پیشانگەهێن کەسوکی و هەڤالینی ڤەکرینە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
خۆشنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
نەتەوە:
واڵت:

👨پیاوان
کورد
باشوورا کوردستانێ
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1913 :

عەبدوسەالم عەالئەدین
http://www.kurdipedia.org/?q=2012060712002365067
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
خۆشنووس
جورێ کەس:
رەگەز:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1914 :

عەبدولقەهار زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=20081213133521637
سترانبێژێ زاخو ل ساال  1976ێ ل باژێرێ زاخو ژ دایک بوویە ،تا نوکە
هژمارەکا زور بەرهەمێن سترانا تومار کرینە ،ل ساال  2004ێ ئێکەم
بەرهەم ب شێوەیەکێ پروفێشنال تومار کریە ل وەالتێ تورکیا ،کو ژ بەری
وی دەمی ل ستودیویێن زاخو ستران تومار دکرن و ل شەهیانێن زاخو
ستران دگوتن.
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1915 :

عەبدوڵاڵ زێڕین
http://www.kurdipedia.org/?q=201008182318484759
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ژ دایک بویێ ساال  1956بوو ل باژێرێ ئامێدی یێ و دەرچۆیێ پەیمانگەها
فێرکرنا رادیۆیی بوو ل بەغدا و پشکداریەکا کارا و بەرچاڤ د گشت
ئاهەنگ و یادێن نیشتیمانی دا هەبوو".
ئیماژە دا وێ چەندێ ژی "هەر ژ دەستپێکێ دا وی دڤی بیاڤی دا ل
دووماهی یا سالێن شێستان وەک سترانبێژەکێ خودان بەهرە و شیان
هاتە دناڤا مەیدانا هونەرێ کوردی دا".
ئەو ئێک ژی راگەهاند "ل سالێن هەفتێ یان چەند بەرهەمێن باش ل
رادیۆیا کوردی ل بەغدا تۆمارکرینە و سترانێن دوێت دگەل هونەرمەندێن
ناڤدار گولبهار و نەسرین شێروان گوتینە".
28ئایار /مایۆ  2011سترانبێژێ ناڤدار عەبدوڵاڵ زێرین ل باژێرێ دهۆکێ
وەغەرا دووماهی یێ کر".
سەرچاوە :ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئامێدی
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1916 :

عەدنان ساڵح
http://www.kurdipedia.org/?q=200910111451592079
دەسپێکا وی یا هونەری د ساال ( )1983بویە ،هەتا نها ( )4بەرهەم هەنە ،ئێکەم بەرهەم ل ساال
( )1992بویە ،ل ساال ( )1993ب سترانا "هەرە هەرە ژ من دویرکەڤە" بەرنیاس بویە ،هەتا نها
بێتری ( )25کلیپا هەنە و ل سەرانسەری عیراقێ و هەرێما کوردستانێ بەشداریا فیستەڤاال کریە.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە1917 :

فاتێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012317235632980
ساڵی  1973لە "ئیرمانسێ" سەر بەشارۆچکەی "وان" لەدایکبووە،
ساڵی  1994بەگۆرانی "کۆماشێروان" دەستی بەگۆرانی وتن کردووە،
ئێستا خاوەن  5ئەلبوومی باڵوکراوەیە.
سەرچاوە :زانا دڵشاد دزەیی  -ماڵپەڕی سیڤیل مەگەزین
تایبەتمەندیێن بابەتی
وان
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1918 :

فەلەک سەرحەد
http://www.kurdipedia.org/?q=2011012609443933035
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
وان
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1919 :

فەهمی بااڵیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200912121132462975
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ل ساال  1963ێ ،ل باشورێ کوردستانێ باژێرێ دهوکێ ژدایک بوویە
خواندنا هونەرێ شێوەکاری لساال 1986 -1985ل پەیمانگەها
هونەرێنجوان ل موسل بداوی ئانیە
1992-1995ماموستایێ بەشێ شێوەکاری بو لپەیمانگەها هونەرێن
جوان لدهوکێ
1993-1995سەروکێ ئێکەتیا هونەرمەندێن کوردستانێ-دهوکێ بویە و
ئەندامێ کومیتا بااڵ بویە
1995هاتیە ئەلمانیا و لباژێرێ بەرلین دژیت
1997ئەکادەمیا هونەرێ کوردی لبەرلین دامەزراندیە و وەکە رێڤەبەر کار
کریە
1980تاکو  2007بەردەوام گوتارێن هونەری ل کوڤار و روژنامێن کوردی
بەالڤکرینە ب کوری تیپێن التینی و ئارامی.
ئەندامێ هونەرمەندێن شێوەکارێن کوردە ل ئەوروپا
ئەندامێ هونەرمەندێن شێوەکارە ل بەرلین
ئەندامێ شێوەکارێن عێراقی یە لبەرلین
ئەندامێ ناڤەندا کولتورا روسی یە لبەرلین
بەشداریێن پێشانگەهێن تایبەت:
دهوک باشورێ کوردستانێ
1986هەولێر گالەریا میدیا
1989بنگەهێ روشنبیری ل دهوکێ
1993گالەریا شەهیدسەلمان،دهوک
1996دێساوا ئەلمانیا
1997بروکسل.بەلجیکا
1998گالەریا  66بەرلین
1999گالەریا شتوفە  85بەرلین
2000گالەریا بنگەهێ هونەریێ کوردی بەرلین
2000میهرەجانا کارل مای رادەبول ئەلمانیا
2000گالەریا ئاوەدانی کوردستان بەرلین
2001گالەریا بنگەهێ هونەریێ کوردی بەرلین
2002گالەریا کلوب شپیتل کولونادن بەرلین
2003گالەیا بنگەهێ هونەریێ کوردی بەرلین
2004ئاوەدانی کوردستان بەرلین
2006گالەریا هونەر و گرافیک بەرلین
2007گالەریا ئیک هانوڤەر ئەلمانیا
پێشانگەهێن دگەل گروپان
1983-1986پێشانگەهێن ساالنە یێن پەیمانگەها هونەرێن جوان ل
موسل،عێراق
1984گالەریا ئبن ئەسیر موسل
1986دهوک،هەولێر و سلێمانی
1987گالەریا کاوە دهوک
1988گالەریا رەشید بەغداد
1989دهوک
1992دهوک گالەریا شەهید سەلمان
1996بەرلین
1997بروکسل
1998بەرلین
2000بەرلین ماال کولتوری
2001بەرلین شپەنداو
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2002بەرلین یانا رافیدەین یا روشنبیری
2003بەرلین باژێرڤانیا لیشتنبێرگ
2004یانا رافیدەین یا روشنبیری
2005گالەریا دوهوک
2006بەرلین ماال کولتوری
2006بەرلین
بەرهەمێن نڤێساندنێ:
1- 2006پەرتوکەک لژێر ناڤێ (دیروکا هونەرێ شێوەکاری ل کوردستانێ)
ژ وەشانێن سپیرێز.دهوک
2پەرتووکەک لژێر ناڤێ (لێکولینەک زانستی لسەر رەنگان)3پەرتوکەک لژێر چاپێ یە ل وەزارەتا روشنبیریا هەرێما کوردستانێ لژێرناڤێ(دیروکا شێوەکاری ل مەزوپوتامیا)
خویندکارێ ئەکادەمیا زانستی یەلبەرلین ژ بو ناما ماستەرێ لسەرهونەرێ شێوەکاری(پەیوەندیا دناڤبەرا تابلو و هەلبەستێ دا)
نها سەروکێ ئنستیتوتا کوردی ژ بو زانست و لێکولینێ یە ل بەرلینلێکولینەک لسەر رەنگا لبەر دەستەسەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە
(فەهمی بااڵیی) لە16:15:18 2011-8-2 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

جورێ کەس:

✍نڤێسەر

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1920 :

گدیانۆ عەلیکۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021021341489
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ساال 1973یێ د باژێرێ قامیشلۆ ل رۆژئاڤا کوردستانێ ژ دایک بیە ،هەتا
نەها پشکداری د هن پیشانگەهێن تایبەت و هەڤبەشێن شێوەکاری
کرییە و د ساال 2004ێ ڤە ل باژێرێ سلێمانیێ دژیت و نەها ئەندامێ
سەندیکا هونەرمەندێن کوردستانێیە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1921 :

گولبهار
http://www.kurdipedia.org/?q=2013033023454179231
هونەرمەندا دەنگ خوەش (گولبهار) ل ساال  ١٩٢٩ژدایک بوویە ،ل ساال
 ١٩٤٩پشکداری د هەژمارەکا شانۆیان دا کریە ،ل ساال  ١٩٦٣ئێکەم
ستران ب دەنگێ خوە ل رادیۆیا بەغدا بناڤێ( کورێ گوندی بەژن دارێ
حەیزەران) تۆمارکریە )٢٨٥( ،ستران هەنە ،ئاهەنگ ل گەلەک وەالتان
گێراینە ،ل ساال  ٢٠٠٥ب رێکا رێڤەبەریا رەوشەنبیری ڤیستەڤاال رێزگرتنێ
بۆ هاتیە سازکرن ،ل ساال  ٢٠٠٩ل دووماهی ستران بناڤێ( چەلێ لبەر
چەال) ب هاریکاریا تیپا دهۆک بەرهەم ئینایە ،ل  ٢٠١٠/٢/٢٣ل باژێرێ
بەغدا وەغەرکریە و ل باژێرێ نەجەف هاتیە ڤەشارتن.
وەک رێزگرتن ل هەمبەر خزمەت و خەباتا هونەرمەند(گولبهار) ێ مە ب
گرنگی زانی وەک بەرپەرێ هونەریێ رۆژناما ئەڤرۆ ،چەند الپەرێن ژیانا وێ
الدەین و دبیرهاتنا چەندین نهێنێن وێ بۆ خواندەڤانان دیار بکەین.
حافز مايى :من ل سەر خواستا وێ کو ئەڤیندارا کەسەکی بوو،
هەلبەستا (دلێ بێ برین هاژ چ نەبوو) بۆ چێکر
حافز مایی ،خودانێ هەلبەستا (کەوا سپێدێ بخوینە) کەسانێن
دەسپێکی و خودانێ پشکا شێری یا هەلبەستێن (گولبهارێ) ،پتر ژ ()٤٠
هەلبەستان داینێ و گۆت :ل ساال  ١٩٦١قوتابی بووم و دیسا بێژەر بووم
ل رادیۆیا بەغدا وی دەمی مە ئێک دو نیاسی وی دەمی گولبهار کورس
بوو( ،محەمەد ئەمین ئوسمان) هەلبەستەک دایێ وێ ئەحمەد خەلیلی
ئاواز کر و ئێکەم ستران گۆت ،حافزی گۆت :وی دەمی من هەلبەست
هەبوون بتنێ من درۆژنامە و گۆڤاران دا بەالڤەدکرن ،دووڤ دا من
هەلبەستەک دایێ پەسنا وەرزێ بهارێ دکر(ئەی بهارێ پر خوناڤی)
ئەحمەد خەلیلی ئاواز بۆ دانا و ئەڤە ئێکەم هەلبەستا من بوو کریە
ستران.
حافز مایی ،چیرۆکا سترانا (کەوا سپێدێ بخوینە) ئاشکراکر و گۆت:
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قوتابی بووم ل بەغدا و شەر بوو و گەلەک ژ گوندی خەریب ببووم ،ل
چایخانا بەرازیلی ل جادا رەشید رونشتی بووم و هزرا من بوو گوندی
دچوو ل زارۆکینێ و دەمێ چووینە قوتابخانێ و کەوان دخواند ،ئەو
هەلبەست من چێکر ،بەردەوام گولبهارێ دخواستن و ژ من وەردگرت و
دووڤ دا دگۆتن و بەر نیاس بوو.
حافزی نهێنیەکا گولبهارێ ئاشکراکر و گۆت :ل سەر خواستا وێ کو
ئەڤیندارا کەسەکی بوو ،پشتی دلێ وان ژێک مایی ،هەلبەستەک ژ من
خواست و چیرۆکا خوە ڤەگێرا بۆمن و من هەلبەستا (دلێ بێ برین هاژ چ
نەبوو) بۆ چێکر و هەر ئەوێ ئاوازکر ،پتریا هەلبەستێن گۆتین سرۆشتی
بوون ،لدووماهیێ حافزی خواست ژی ئەرشیفێ گولبهارێ بهێتە
پاراستن و چونکە ئەوێ خزمەت کریە و پێدڤیە ئەو خزمەت ل بەر چاڤ
بهێتە وەرگرتن.
گولبهار
تاکە سترانبێژا کورد بوو ستران ب سەدامی و قادسیێ نەگۆتین
هەلبەستڤان مەحفۆز مایی ،چەندین هەلبەست داینە گولبهارێ،
گۆت:ڤیستەڤالەکا هەلبەستڤانێن ،گەنج هەبوو دناڤبەرا دهۆکێ و
سلێمانێ و هەولێرێ دا و ب هەلبەستا(بلبلۆ) شیام ببم سەرکەفتیێ
ئێکێ و خەالتی وەربگرم ،مامۆستا (مەعسومم مایی) بەرنامەک ل
رادیۆیێ هەبوو بناڤێ(هوزانڤانێن گەنج) مێهڤانکرم بەرنامەی ،من و
گولبهارێ وی دەمی ئێک و دو نیاسی و ئەو هەلبەستا من حەزژێکر و من
بۆ نڤیسی وێ کرە ستران و گەلەک هەلبەستێن من گۆتن و گەلەک
کرنە دو قولی ل گەل سترانبێژێ خودێ ژێ رازی عەبدوال زێرینی( نازدار
چاڤێن تە دەریانە) و گەلەکێن دی.
مەحفۆزی ئاشکراکر ژی کو ل ساال  ١٩٨٠هەلبەستەک چێکر بناڤێ(ئەی
دلێ من پر برینە ،تو چووی مە خودان نینە) ل سەر وەغەرکرنا رەحمەتی
بارزانی بوو ،مەحفۆزی ئاشکراکر ژی کو سترانبێژ گولبهار تاکە سترانبێژا
کورد بوو ستران ب سەدامی و قادسیێ نەگۆتین وی دەمی رژێمێ ل
سەر سترانبێژ و هەلبەستڤانان سەپاند بوو کو ڤێت بەرهەمەک ل سەر
دکتاتوری یان قادسیێ هەبیت.
مەحفۆزی ئاشکراکر کو هەتا  ٨٠ژ سترانێن گولبهارێ هەلبەستێن حافز
مایی بوون و ب ئەوان هەلبەستان هاتە پێش ،دیسا سترانێن دو قولی ل
گەل گەلەک سترانبێژان گۆتینە ،پتری سترانێن وی ل سەر سرۆشتی و
دیمەنێن کوردستانێ بووینە.
مەحفۆزی گۆتژی :نهێنیا سەرکەفتنا گولبهارێ ب سێ ئەگەران بوویە،
نازکیا هەلبەستا حافز مایی و دیسان ئاوازێن ئەحمەد خەلیلی ،دیسان
دەنگێ گولبهارێ ژی ،گولبهار فەیرۆزا کوردانە و دڤێت سپێدەهی یا
هەموو رادیۆ گرنگیێ بدەنێ و ماوەکی بۆ دەنگێ وێ دەست نیشان
بکەن.
سهمیر زاخۆيى :هندهك خهلكێ دهۆكێ بوونه ئهگهر وهسیهتا وێ
نههێته بجهئینان
هونەرمەند سەمیر زاخۆیی ،دیارکر کو دیدەڤان هەنە کو وەسیەتا
گولبهارێ ئەو بوویە ل زاخۆ بهێتە ڤەشارتن و هندەک خەلکێ کوردستانێ
بوونە ئەگەر ل نەجەف بهێتە پاراستن ،کەسەک بۆ ئەگەر ئەو بەرنامە
هەموو بهێتە گوهۆرین.
سەمیر زاخۆیی هێشتا گۆت :پتر ژ ( )٢٠سترانان من داینێ و ژ سترانێن
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بەرنیاس بووی(ئەزم یارا الوێ دەالل) دیسان سترانا دو قولی ل گەل من
گۆتیە( شڤان و برێڤان ،دیسا بێریێ تو کچاکێی) زاخۆیی گۆت :گولبهار
دیاردەکا ئێکانە بوو و تایبەت ل سالێن شێستان دوارێ سترانێ دا و
دیسان گەلەکا رەوشەنبیر بوو ،ناڤبری ئاشکراکر کو ل گەل هەڤالەکی
بزاڤکرینە کو جەنازێ گولبهارێ ژ نەجەف ببینە کوردستانێ ،ل گورستانا
نەجەف رێکخستنەک هەیە و دڤێت چەند سال سەر مرنێ دا دەربازببن
هەتا جەنازە بهێتە ڤەگۆهاستن تایبەت ئافرەت ،پەرلەمانێ عیراقێ رێ
نەدا بچین ،نوکە دروستە بچینە جەنازێ وێ چونکە پێنچ سال دەربازبوون
و هەتا وەزرەتا رەوشەنبیری رازیبوونا خوە دیارکر بوو.
هونەرمەند  :حەسەن بیبۆ ،گۆت :هەر هونەرمەندەکی رێکەک بۆ خوە
دانایە کو هونەرێ خوە ل سەر دەربازبکەت ،رێکا گولبهارێ ب خوە
هەلبژارتی ئەو بوویە کو پرانیا سترانێن وێ ل سەر سرۆشتێ جوانێ
کوردستانێ و گرێدایی ب ژیانا رۆژانەیا مروڤێ کورداڤە بووینە ،ئەڤ
چەندە دهێتە پەسەندکرن ژ ڤیانا وێ بۆ سرۆشتی ،ناڤێ خوە کریە
(گولبهار) و ناڤێ کچا خوە کریە (بێری).
سەرچاوە :تۆمارێكی تایبەت بۆ كوردیپێدیا لەالیەن (رادیو هه ولیر)
سەبارەت بە (گولبهار) لە10:17:20 2015-4-12 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جورێ کەس:

🎭ئەکتەر

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد

بابەتی ژمارە1922 :

گوڵستان
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031358462287
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

1092

بابەتی ژمارە1923 :

گۆهدار سەاڵحەدین بەزاز
http://www.kurdipedia.org/?q=2011080216380560514
1967ل باژێرێ دهۆکێ/باشوورێ کوردستانێ ژ دایک بوویە
1987هونەرێ شێوەکاری ل سلێمانی و بەغدایێ خوەندیە
1994ەوە ل بەرلینێ ئاکنجییە1982تا ئێستا پشکداری د گەلەک پێشانگەهێن هەڤپشکدا کریە ل کوردستان /عێراق و ئەلمانیا
پێشانگەهێن تایبەتی
1987مرۆڤ ل بەغدا
1989مرۆڤ  -ب هەلکەفتا بوورینا سالەکێ ل سەر کارەساتا هەلەبجە  -دهۆک
1990هەڵەبجە  -دهۆک
1992دەربرینا رەنگا – دهۆک
1993سێدارەدانا چارچوڤا – دهۆک
1993مرۆڤ و دەربرینا رەنگا  -گەلەریا مکم ،ئستانبول
1995کەڤال و کاریکاتۆر – لوبیک
1996بێ ناڤ  -شپانداو - ،بەرلین
1997بێ ناڤ – ئاوەدانی - ،بەرلین
1999بێ ناڤ – گەلەرییا هێلیۆن - ،بەرلین
2003پاشبەندێن خەونێن بنەڤشی  -گەلەریا شەهید سەلمان ،دهۆک
سەرچاوە :تۆمارێکی تایبەت بۆ کوردیپێدیا لەالیەن (روژهات) سەبارەت بە (گۆهدار سەالحەدین
بەزاز) لە16:22:01 2011-8-2 :
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1924 :

محەمەد پیرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050608390057316

1093

...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1925 :

محەمەد تەها ئاکرێیی
http://www.kurdipedia.org/?q=201008231447294852
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئاکرێ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1926 :

محەمەد سلێڤانەیی
http://www.kurdipedia.org/?q=200911051245102473
محەمەد عەبدولرەحمان یێ بەرنیاس ب "محەمەد سلێڤانەیی" ژ دایک
بوویێ ساال  1967ل زاخۆ ،ئێکەم بەرهەم ل ساال  1992ب ناڤێ "ئاگر و
فیخان" بەرهەم ئینایە و پێ بەرنیاس بوویە.
سترانبێژی هەتا نوکە زێدەتری ( )7ئەلبووم و چەندین کلیپ هەنە،
بەشداریا هن ڤیستەڤاال و ئاهەنگا کریە و پتر ب سترانێن ئاهەنگا تێ
نیاسین.
دوماهیک بەرهەم ل ساال  2010ب ناڤێ "عەودیشو" بەالڤکریە و
وەسیەتا وی ئەوبوو "دەمێ بمریت ل ناڤا زاخۆ بگێرینن".
رۆژی  2010-06-19بە نەخۆشی کۆچی دوایی کرد.
سلێڤانەیی ئەندامێ رێکخراوا هونەرمەندێن کورستانێ و تیپا زاخۆ یا

1094

هونەری بوو ،ئەڤرو سپێدێ پشتی کو تەرمێ وی ل ناڤا زاخۆ گێرایی ،ل
گورستانا زاخۆ هاتە بن ئاخکرن.
سەرچاوە :مەسعود الاوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1927 :

محەمەد شێخۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081125155715480
محەمەد شێخۆ یەکێکە لەو هونەرمەندانەى کوردستان کەهەمیشە لە
ریزى گەلدا بووە ،ساڵى  1948لەگوندى گرباوى نزیک قامیشڵۆ هاتۆتە
ژیانەوە لەگوندى خجۆکێ خوێندنى تەواو کردووە ،ناوەندى لە قامیشڵى
تەواو کردووە ،لەو ێوێدا بایەخى بەمۆسیقا و گۆرانى کوردى داوە.
ساڵى  1969چۆتە بەیروتى پایتەختى لوبنان و لەگەڵ هونەرمەندان
مەحمود عەزیز و سەعید یوسفدا تیپى مۆسیقاى نەورۆزیان
دامەزراندووە ،کەتیپێکى هونەرى بووە کەبایەخى بەگۆرانى و مۆسقاى
فۆلکلۆرى کوردى داوە.
ساڵى  1972بۆ سوریا گەراوەتەوە ،محەمەد شێخۆ بەهۆى گۆرانى و
سرودە نیشتیمانپەروەرییەکانى و کوردایەتییەکانیەوە لەالیەن
دەسەالتدارانى حکوومەتى سوریاوە تەنگى پێ هەڵچنراوە ،و چەند جار
رەتى کردۆتەوە کە لە ئاهەنگە رەسمییەکانى حکوومەتدا بەشدارى
بکات.
ساڵى  1974پەیوەندى بەشۆڕشى ئەیلوولەوە کردووە ،پاش نسکۆ وەکو
سەدان هەزار تێکۆشەرى تر ئاوارەى ئێران بووە ،دواجار لە9ى ئادارى
 ،1989لەشارى قامیشڵۆى کوردستانى سوریا محەمەد شێخۆ
هونەرمەندى بەناوبانگ و نیشتیمانپەروەرى کوردستان کۆچى دوایى کرد.
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:

🎤گۆرانیبێژ
چاالکی سیاسی
زیندانی سیاسی
👨پیاوان
ک .باکوور
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نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کورد
رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1928 :

محەمەد عارف جزیری
http://www.kurdipedia.org/?q=201001122231103249
گۆرانیبێژ 1986 -1912
تایبەتمەندیێن بابەتی
جزیرە
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1929 :

محەمەد کنێ
http://www.kurdipedia.org/?q=2010121716313912935
ساڵی  1930لە رۆژئاوای کوردستان و لە شاری قامیشلۆ لە دایک بووە و
هەر لە منداڵییەوە لەالی باوکی (سلێمان کنێ) فێری ژەنینی ئامێری
کەمانچە بووە و لەو کۆڕ و کۆبوونەوانەشدا کە لەگەڵ باوکیدا ئامادەبووە،
نزیکەی  200گۆرانی میللی وەکو (گەنج خەلیل ،مەال عەلی یونس،
فەرمانە ،بشارێ چەتۆ ،فلیتێ قوتۆ )...فێر بووە .هونەرمەند لەگەڵ
(محەمەد شێخۆ ،جەمیلێ هۆرۆ و)...دا گۆرانی وتووە و ئامێری کەمانجەی
ژەنیوە.
سەرچاوە :ماڵپەڕی ئنستیتوتی کەلەپووری کورد
تایبەتمەندیێن بابەتی
قامیشلۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

جورێ کەس:

♬موزیکژەن

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:

ک .باکوور
کورد
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واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

رۆژئاوای کوردستان

بابەتی ژمارە1930 :

موراد بەکتاش
http://www.kurdipedia.org/?q=2011110820475321421
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1931 :

مەسعود عارف
http://www.kurdipedia.org/?q=201006111151594380
رێڤەبەرێ رێڤەبەریا هونەرێن شانۆیێ ل دهۆکێ
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎭شانۆکار

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1932 :

نژیار یونس
http://www.kurdipedia.org/?q=200903021407131510
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ژ دایک بویێ ساال  1989ێ یە ل گوندێ بابیرێ یێ سەرب دەڤەرا بەرواری باال ڤە و نها ئاکنجی
یێ باژێرێ سێمێلێ یە و قوتابیێ زانینگەها دهۆکێ یە ل کولیژا کارکێری و ئابوری و بەری نها 3
پیشانگەهێن تایبەتێن کاریکاتوری ڤەکرینە ل سالێن  2006و  2007و  2008ل کومەلگەها رزگاری و
سەنتەرێ سێمێلێ یێ رەۆشەنبیری و کولیژا کارگێری و ئابوری ل زانینگەها دهۆکێ.
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
کاریکاتێرچی
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1933 :

نیلوفەر ئاکبال
http://www.kurdipedia.org/?q=200902211151311373
لەبنەماڵەیەکی واڵتپارێز لە شاری وارتۆ کە سەر بە پارێزگای مووشە ،لە دایک بووه .
ـ پێنج خوشک و دوو برای هەیە .خوێندنی سەرەتایی ،ناوەندی و دوواناوەندی هەر لە شاری وارتۆ
تەواو کردوه.
ـ ساڵی  1986چۆتە شاری ئەستەنبۆل و سێ سااڵن لە مەکتەبی "ئەریکسا" لە سەر مۆسیقا بە
تایبەت باغڵەمە ،رەپەرتوار و نۆت خوێندویەتی .
ـ ساڵی  1988یەکەم ئاڵبۆمی خوم بە ناوی "بێتەن ئالێڤلەر" باڵو کردۆتەوه .هەروەها لە گەڵ
هونەرمەندانی وەک ئەحمە کایا ،یوسف کایا ئۆغلۆ و هۆنەرمەندانی دیکە کۆنسرتی جوراۆجۆریان
پێشکەش کردوه .
ـ پاش چەند سال کار و تێکۆشانی هونەری لە ئەستانبول دا ،رو لە واڵتی فەرەنسا دەکات و لەوێ
لە گەڵ موزیسیەنی بەناۆبانگی فرەنسی "در .میشێر کەنێر" ،ئاشنا دەبێ و ئاڵبۆمێک بە ناوی
"رێڤینگ" باڵو دەکاتەوه .دواجار دەچێتە ئەڵمانیا و چوار سااڵن لە سەر مۆسیقا دەرس دەخوێنێ .
ـ هەتا ئێستا بەشداری لە گەلێک فستیواڵ و کۆنسەرتی جیهانی کردوە و وەکخۆی دەڵێ زۆریش
سەرکەوتو بووه.
تایبەتمەندیێن بابەتی
موش
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1934 :

هاشم بوسەلی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011050413441457273
د ساال  1975ژ دایک بیە ،هەشت ئەلبومێن سترانێن فلکلوری هەنە ،بو
جار ئێکی سترانێن فلکلوری ل ساال  1993ل ئوردیگا ئامەد گوتینە ،ئێکەم
بەرهەمێ خو د ساال  2005بەالڤکریە.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1935 :

هاڤین بارم
http://www.kurdipedia.org/?q=2011011810183032825
لە ساڵی  1993لە ئەڵمانیا لەدایکبووە و گەورەبووە .ئەو خەڵکی شاری
ئەلعەزیزی باکووری کوردستانە و تاقانەی دایک و باوکییەتی .هاڤین لە
ساڵی  2010دا بەشداری پێشبڕکێیەکی گۆرانی کرد لە کەناڵی  atvی
تورکی .لە ماوەی  5هەفتەی یەکەمدا ئەو لە پلەی یەکەمدا بوو ،لە
هەفتەی دووەمدا پلەکەی بووە دووەم .هاڤین لە تەمەنی  7ساڵییەوە
خەریکی گۆرانی گوتنە و ئێستا تەمەنی  18ساڵە و خاوەنی ئەلبوومێکی
گۆرانییە .
سەرچاوە :ماڵپەڕی رووداو نێت
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەلعەزیز
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1936 :

هۆزان ئەردەوان زاخۆیی
http://www.kurdipedia.org/?q=2011032815410318000
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1937 :

هۆزان جانێ
http://www.kurdipedia.org/?q=20081211111655612
لە ساڵی  1969لە شاری ئەرزەروم لە دایکبووە ،خوێندنی سەرەتایی و
ناوەندی لەو شارە تەواو کردووە ،دواتر رووی لە کاری هونەری کرد و بە
هاوکاری چەند مامۆستایە بۆ ماوەی سێ ساڵ خەریکی خوێندنی
موزیک بووە ،لەبەر ئەوەی گۆرانی و موزیک بووبوون بە مەراقی هەمیشە
گوێی لە دەنگی کوردی رادیۆی یەریڤان دەگرت و زۆر حەزی لە دەنگی
مەریەم خان و ئایشەشان و شاکرۆ دەکرد و گۆرانییەکانی ئەوانی
دەگوتەوە ،تا ئێستا چەندین سیدی و کاسێتی گۆرانی پێشکەش کردووە.
تایبەتمەندیێن بابەتی
ئەرزەروم
باژێر:
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1938 :

هیڤی سادق
http://www.kurdipedia.org/?q=2011072809261360502
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
دهۆک
باژێر:
جورێ کەس:

🎨شێوەکار

رەگەز:

👩خانمان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1939 :

هەندرێن جەمیل
http://www.kurdipedia.org/?q=2010120310293611193
سترانبێژ و پەیڤدانەرێ کورد هندرین جەمیل ل ساال  1983ل گوندەکێ سەر ب قەزا زاخو ڤە ژ
دایک بوویە ،ئێکەمین کارێ هونەری ل ساال  2004ێ ئەنجامدایە ،ب کلیپا زیندان جەماوەرەکێ زور
ل خو کومکریە ،دوو کلیپ هەنە .هندرین جەمیل ل زاخو دژیت.
سەرچاوە :نامەیەکی بەڕێز رۆژهات سەعید بۆ کوردیپێدیا سەبارەت بە هەندرێن جەمیل لە -12-03
2010
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
جورێ کەس:
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎤گۆرانیبێژ
هۆزانڤان
👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ
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بابەتی ژمارە1940 :

کاراپێتی خاجۆ
http://www.kurdipedia.org/?q=200911031637272346
...
تایبەتمەندیێن بابەتی
جورێ کەس:

🎤گۆرانیبێژ

رەگەز:

👨پیاوان

زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ک .باکوور
کورد
باکووری کوردستان

بابەتی ژمارە1941 :

کامەران بێتاسی
http://www.kurdipedia.org/?q=200909290932252059
کامیران بێتاسی ،ساال ( )1972ل گوندێ بێتاسی یا سەر ب قەزا زاخوڤە
ژ دایک بویە ،ل ساال ( )2000بو جارا ئێکێ کارێ دەرهینانێ بۆ سترانەکا
زاروکا کریە.
سەرچاوە :مەسعود الوەند  -ماڵپەڕی پەیامنێر
تایبەتمەندیێن بابەتی
زاخۆ
باژێر:
هونەرمەند
جورێ کەس:
رەگەز:
زمان  -شێوەزار:
نەتەوە:
واڵت:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨پیاوان
ک .باکوور
کورد
باشوورا کوردستانێ

بابەتی ژمارە1942 :

Adnan Dilbirîn
http://www.kurdipedia.org/?q=2015011710292784635

1102

...
Taybetmendiyên babetî
Hunermend
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1943 :بابەتی ژمارە

Ahîn Elî
http://www.kurdipedia.org/?q=20150615104627124502
...
Taybetmendiyên babetî
Qamîşlo
Bajêr:
🎨 Şewekar

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👩 Xaniman

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1944 :بابەتی ژمارە

Bahman Qubadî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013020914151175671
Bahman Qubadî, Derhenêre sînemaye ê Kurdîstana Îraneye.
Bahman Qubadî 1969an de li welate Bane Ji dayik bûye, dema ku perwedahîya xwe
didoman li radyoyeke dest bi kare medyayekir. Dûvre Li Senedecê derhenêr Qubadî bi
ciwantîya xwe kete nav koma derhênerên fîlman û bi wan re dest bi kurtefîlma kir.
Qubadî dûvre ji bo perwerdahîya sînemaye çu Tahrane le perverdahîya xwe di nîvîde hişt
û vegerîya.
Di navbera 1995-99an de di gelek peşwaziye sinemaye de e netewî û navnetewî de xelat
gırtın.
Qobadî Bi filme Xwe e bi nave Dema Hespên Serxweş di 2000an de di Mihrîcana Filiman
a Cannese de ” Xelata Qameraya Zerin” , “Xelata Sinemaya Ciwan” u “Xelata Fibresci”
stand..
FİLMOGRAFİ:
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Dema Hespên Serxweş
Marooned in Iraq
Raq Jî Difirin
Nîv Heyv
Tukes Jı pısikên İrane Ne agahdare

2000
2002
2004
2006
2009

Taybetmendiyên babetî
Bane
Bajêr:
Sînemakar
Corê kes:
Kurd
Netewe:
Rojhelatê Kurdistan
Ulat - Herêm:
Kurmancî Bakûr - T. Latîn Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1945 :بابەتی ژمارە

Cemîl Horo
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121316400887275
...
Taybetmendiyên babetî
Efrîn
Bajêr:
🎤 Dengbêj

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1946 :بابەتی ژمارە

Cengîz Xelîl Mehmud
http://www.kurdipedia.org/?q=20150809055257125092
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Cengîz Xelîl Mehmud, di 01.07.1987 de li gundê Hilal a girêdayî
navçeya Qilabana serbi bajarê Şirnex ê ji dayik bume.
Berê ez ji dayik bibim, xetên tabloya min ya tirajedik û bi êş ji
berêda hatibû kêşan. Ji ber zilm; zordarî, kuştin û iskenceya
dijmin, hin di temenê 7 salide min bi malbata xwe re li sala 1994
an gundê xwe yê hatî şewitandin, bi cih hişt û me dest bi
penaberiyek dûr û dirêj kir. Hatîn li başûrê Kurdistanê bi cih bûn.
Penaberbuna me ya bi cih hiştina gundê xwe, ava xwe, xwezaya
xwe û zarokatiya xwe bandorekî mezin li min kir. Êdi bi vî awayî
jiyana min ya penaberî kû hin bi dawî nebû ye destpêkir.
Destpêkê em li wageha Şeraniş û paşê bi gelê penaber ra me 7
wargeh guhertiye heya em gihiştin Mexmûr. Her wargehek di
jiyana min da ji nûve dayikbûnek ji min re rave dike. We kî gûlek
me reyên xwe di berda hembêza axê û em di hatin qutkirin. Her
wargehek jiyaneke, tabloyeke, ramaneke û bi kurtasî temeneke di
jiyana min de. Her kû ez mezin dibûn min hîn zêdetir wate dida
jiyanê ; çima birçî bûme, çima sarbûme, çima tenê mame û çima
bûme şahidê gelek bûyerên biêş. Divê min ew hizrane di hûndirê
xwe de ne hêlaban.
Di sala 1998 an de em hatin wargeha Mexmûr, min dijminiya
dûpişk û marankir, li vir yekem car min germaya cehenemê hiskir.
Dema kû toza çolên Erebistanê çav û qirika min tije dikir, hizir û
giyana min ji bi heskirina hûner tije dibû. Ji xwe hin di zarokatiya
min da hûnerê wêne wekî gûlek ji nûve pelkên xwe vedike, di
hembêza min da mezin dibû. Hemû tabloyên dimejiyê min da
hatîn xêzkirin, dixwastin derbikevin ji derve û bibin ispata
penabertiyek tirajedîk.
Di dema xwendina dibistana navîn û amadeyida min gelek girîngî
da hûnerê wêne. Her weha min gelek kar û xebatên girîng jî, ji bo
zarok û ciwanên wargehê kirin, bi 10 han zorok û ciwan di warê
hûnerê da min perwerdekir. Beşdar buna me ji gelek festivalên
wargehê, başûrê Kûrdistanê, bakurê Kûrdistanê, rojhelata navin û
ji dervey welat re çêbûye.
Li sala 2006 an min li Hewlêr ê zankoya Salahaddin, beşa
hûnerên ciwan wêne destpêkir û bi serkeftineke pir mezin min
sala 2010 an bi dawi kir. Niha ji li navanda xebatên hûnera dastan
ya Şehid Delila mamustame kar û xebatên me berdewamin.
Taybetmendiyên babetî
Şirnax
Bajêr:
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🎨 Şewekar

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

1947 :بابەتی ژمارە

Ebdurehîmê Muşê
http://www.kurdipedia.org/?q=20140916145137115851
...
Taybetmendiyên babetî
Muş
Bajêr:
🎤 Dengbêj

Corê kes:

Hozanwan
Kurd

Corê kes:
Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1948 :بابەتی ژمارە

Egîtê Têcir
http://www.kurdipedia.org/?q=2013091914370788674
...
Taybetmendiyên babetî
🎤 Dengbêj

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1949 :بابەتی ژمارە

Evdo Ilanê
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121213352287298
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...
Taybetmendiyên babetî
🎤 Dengbêj

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1950 :بابەتی ژمارە

Ronên Yona
http://www.kurdipedia.org/?q=2012090421232233689
...
Taybetmendiyên babetî
Hunermend
Corê kes:
✡ Kurd - Yehudî

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

🇮🇱 Îsra'yl

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1951 :بابەتی ژمارە

Ronî Can
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121213484687295
...
Taybetmendiyên babetî
🎤 Dengbêj

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1952 :بابەتی ژمارە
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Ruşen Karikatür
http://www.kurdipedia.org/?q=2013100716043788390
...
Taybetmendiyên babetî
Amed
Bajêr:
Karîkatêrwan
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1953 :بابەتی ژمارە

Se'îd Yûsif
http://www.kurdipedia.org/?q=2014091111214177394
...
Taybetmendiyên babetî
Hozanwan
Corê kes:
Hunermend
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👨 Piyawan

Regez:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1954 :بابەتی ژمارە

Şivan Perwer
http://www.kurdipedia.org/?q=20140905145702115621
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...
Taybetmendiyên babetî
Urfe
Bajêr:
🎤 Dengbêj

Corê kes:

✍ Nivêser

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Bakûrê Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1955 :بابەتی ژمارە

Sosîka Simo
http://www.kurdipedia.org/?q=20150309211234119656
...
Taybetmendiyên babetî
Hunermend
Corê kes:
Kurd
Netewe:
👩 Xaniman

Regez:

🇷🇺 Yekîtiya Komarên Sovyet ên Sosyalîst

Ulat - Herêm:

Kurmancî Bakûr

Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1956 :بابەتی ژمارە

Şukrî Şêxo
http://www.kurdipedia.org/?q=20150526103803121193
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...
Taybetmendiyên babetî
🎨 Şewekar

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1957 :بابەتی ژمارە

Suna Alan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013052408063578478
...
Taybetmendiyên babetî
🎤 Dengbêj

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👩 Xaniman

Regez:

Bakûrê Kurdistan

Ulat - Herêm:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1958 :بابەتی ژمارە

Xalid Sofî
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121316422592725
...
Taybetmendiyên babetî
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🎤 Dengbêj

Corê kes:

Kurd

Netewe:

👨 Piyawan

Regez:

Rojawa Kurdistan
Kurmancî Bakûr

Ulat - Herêm:
Ziman - Şêwezar:

:کویک ریسپۆنس کۆد

1959 :بابەتی ژمارە

Antoin Sevruguin
http://www.kurdipedia.org/?q=2014010520332286818
...
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
👨 Male

Gender:

Foreigner

Nation:

📷 Photographer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1960 :بابەتی ژمارە

Azad Nanakeli
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804022829125027
Born in Arbil, Kurdistan, Iraq
1975.. Degree from the Institute of fine Arts, Baghdad, Iraq
1979.. Degree from the Academy of fine Arts, Florence, Italy
1983.. Diploma in Lithographic Arts, International School of
Graphic Arts
l Bisonte, Florence, Italy
2006 ..Poetronica, Cinema Teatro Moderno, Lastra a Signa,
Florence, Italy
2005.. La mossa delle idee, Videodays 2, Sala Santa Rita, Rome,
Italy
2004.. Tracce Fuoricentro live, Fuoricentro, Livorno, Italy
2004.. La mossa delle idee, Videodays, Cinema Alfieri Atelier,
Florence, Italy
Cinema Spazio Uno, Florence, Italy
2003 . Outlook, National Museum, Crakow, Polland
2002.. Grenzenlos, Volkshalle im Wiener Rathaus, wine, Austria
2001.. Wayfarer, Meier Gallery Arth a/see, Swiss
1999 . Borup Hoiskole Kunstzentrum, Kopenhagen, Denmark
1998 ..Stefanini Gallery, Florence, Italy
Pilonova Gallery, Ajdovscina,Slovenia
1997 ..Dovorni Trg, Ljubljana, Slovenia
1996.. Under anden himmel, Il Salone Gallery, Kopenhagen,

1111

Danmark
Duca Gallery, Vipava, Slovenia
1995 ..Eclisse Gallery, Locarno, Swiss
Planque Gallery, Lausanne, Swiss
1994.. L’Escale Gallery, Bruselss, Belgium
De Muzerije Art Center, Hertogenbosch, Holland
Artforum Gallery, Wine, Austria
1993...Kufa,Gallery, London, U.K
D.E.A Gallery, Florence, Italy
Artforum Gallery, Wine, Austria
1992.. Kunstlerhaus Gallery, Graz, Austria
Cultural Center activity, S. Silvestro, Osimo, Italy
Town Art Center, Trento, Italy
Town Art Center, Rozzano, Italy
Artforum Gallery, Wine, Austria
1991...Meeting for the peace, Rimini, Italy
.Salone espositivo Antonio Gramsci, Milan, Italy
1989...L’Artista che non esiste, Palazzo Valentini, Rome, Italy
Institute of education, London, U.K
La Soffitta Gallery, Sesto Fiorentino, Italy
1988.. Civic Gallery of Modern Art, Plazzo dei Diamanti, Ferrara,
Italy
Central Cultural, Ortisei, Italy
1981.. Palagio Parte Guelra, Florence, Italy
Palazzo Ca’ Giustignan, Venice, Italy
1979.. Drawing on Paper, Tunisi, Tunisia
Perla Gallery, Florence, Italy
Palazzo Strozzi, International Room, Florence, Italy
C.R.A.L Ginori Gallery, Sesto Fiorentino, Italy
1974.. Festival of the Kurdish Art, Baghdad, Iraq
Items Property
♖ Erbil

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
🎨 Artist - Painter

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1961 :بابەتی ژمارە

Bahram Hajou
http://www.kurdipedia.org/?q=20150804151522125038
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Artist' Bahram Hajou1952 | Lives and works in Münster
BAHRAM´s art invites to transform the famous destination of
great poetry, in that it appears as a speaking picture. BAHRAM
creates such oeuvres. If you look at the past 10 years of his
painting, you can not but recognize that he is obsessed by a
vision. The subject of his art is the human being I his solitude.
And this vision which – as he shows us – may become a picture
but goes beyond language, is translated into the diction of
symbols.
The continuity of the motives is impressing: the face, the body of
the human being, the empty room, the inaccessible towers, the
dilapidated homes. Landscape as force of nature or chimera. By
the end of the 80ies, all this was already present but still
domesticated by a strong mimetic element. The villages were still
villages in the form of a group of homes in front of horizons.
Since then, however, in particular after the predominantly
informal years from 1991 until 1993, a tremendous concentration
of the expression had its way.
It appears as if you could speak of a persecution by faces, of
eyes looking from below to above, of masks, square, massive,
threatening. Looks which never arrive and hands tying to reach
the unreachable with long spread fingers. In this picture world we
did not encounter the Bacon´s brutality of battered bodies; in
contrast; a permanent ironic citation of civilization escorts the
observer, the creatures with collar and tie.
And yet, it is a fantastic world in which heads and bodies are put
side by side. A face with a piercing expression in its eyes
contrasts not rarely with a featureless face. The unattainability
segregates the couples. A blue face up to each other as
“Duumvirat” of a reign´s allegory.
There is something unalterable in his pictures – as if the image of
mankind seems to be a verdict. However, apart from this urgency
liberty has also its effect being present as space and color. The
image of mankind changes to a memorial of its vulnerability.
Luminosity and gloom, water, soil, gale are already present
before the individuals. It appears as if they grow out of a
primordial chaos, as if they were released from the force of the
elements. BAHRAM is the creator of a dramatic world of painting.
Prof. Dr. Christoph Miething
kurdistanatr.nl
Items Property
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👨 Male

Gender:

Kurd

Nation:

🎨 Artist - Painter

People type:

:کویک ریسپۆنس کۆد

1962 :بابەتی ژمارە

Chopy
http://www.kurdipedia.org/?q=2012102513213573516
- Chopy is born in 1983 in the city of Kirkuk.
- She left Kirkuk in 1986 because of the bas circumstances
specially for Kurds.
- She stayed with her parents at the border villages between Irak
and Iran until 1987.
- She emigrated to Europe in 1988 and later settled in Holland.
- In 1990 Chopy joined a choir school. She learned the principles
of music.
- In 1996 she joined a music school where she learned to sing
under the supervision of her teachers. In the same year she
studied to play ‘keyboard’.
- In 1999 she joined the Kurdish Music Academy in Germany.
There she had the chance to widen her knowledge about Kurdish
music, especially after she met the famous Kurdish ‘kak Wirya
Ahmad’ who helped Chopy very much.
- In 2000 she sang for the first time on a stage in front of more
than 3000 people in the city of ‘Den Haag’. She also participated
in a Kurdish TV program named ‘Shanasheen’ that was arranged
by MedyaTV.
- In 2003 she released her first CD that was created under the
direction and supervision of the famous Kurdisch musician ‘kak
Burgan Mofti’. The CD ‘Chit Naw Benim’ containt 9 tracks.
- In 2007 she released her second CD under the name ‘Nawit
Denem Zino’.
- During the past seven years of her music career, Chopy
performed many concerts in various counties like Canada,
America, Kurdistan and many European countries.
Items Property
🔥 Kerkuk

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
👩 Female

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
🎤 Singer
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People type:

:کویک ریسپۆنس کۆد

1963 :بابەتی ژمارە

Ferhad Pirbal
http://www.kurdipedia.org/?q=20150112145153118748
PERSONAL DETAIL
Name: Ferhad
Family name : PIRBAL
Iraq ،Arbil ،Date and place of birth : 20. 08. 1961
tow childrens ،Marital status: married
Arbil; Tel. 00964750 445 ،Zanko Village ،Hom address: No.81
0311
Email : ferhadp@yahoo.com
Education
1994 – Awarded ph.D. in Kurdish Modern Literatur; University of
France. ،Paris 3 ،Sorbonne
University of ،1990 – Awarded degree Master of Literatur
1990 ،Oct ،France ،Paris 3 ،Sorbonne
،Kurdish Department ،1983 – Complete B.Sc. Kurdish language
1979،07 ،Iraq ،University of Sulaimanie ،College of Arts
Languges:
Turkmen. ،Arabic ،Persan ،English ،Franch ،Kurdish
Expereinces
1994 – 1996 Lecture of Kurdish Modern Literatur in Kurdish
Arbil. ،University of Salahaddin ،College of Arts ،Department
Arbil. ،1994 - 2010 Editor of Weearan Magazin
Arbil. ،1994-1996 Journalist in Kurdistani Niwee Newspapar
1995 – 1996 Director of Central Library of Univesity of
Arbil. ،Salahaddin
،1995 Participating to Founding the Zamowa Gallery of painting
Sulaimanie.
Arbil. ،1995- 1996 Director of Arbella Gallery of Painting
1996 – 2002 Lecture of Kurdish Modern Literatur & Eshtetica in
University of ،College of Education ،Kurdish Department
Arbil. ،Salahaddin
College of ،College of Low ،1996 – 2002 Lecture of Kurdology
Arbil. ،University of Salahaddin ،Economie
College ،1996 – 1997 Lecture of Franche in English Department
Sulaimanie. ،of Languages
1996-1997 Editor of Wegeeran Magazin published by Ministary of
Arbil. ،Cultur
1997 –1998 playing a key role in founding the College of Fin Arts
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in University of Sulaimanie.
،1997- 1998 Lecture of Eshtetica in Plastic arts Department
Sulaimanie. ،College of Fin Arts
1997 – to date : Gave theoretical & practical lecturs in Kurdish
M.Sc. & Ph.D. students. ،Modern Literatur & Eshtetica to B.Sc.
Kurdish ،1998 – to date : Supervising one 7 M.Sc. students
،Department in Salahaddin University and University of Berlin
Germany 2010.
Arbil. ،1999- 2001 Presenting Emission in KTV Satalyte
Arbil. ،2000 to date : Director of MSB Cultural Center
2002 – 2003 Lecture of Philosophie of Art in Journalism
University of Sulaimanie. ،Department
،in Litr. Dep. ،2003- 2004 Lecture of Moderne Kurdish Literatur
Khanaqin (Un. Sul.).
2003 playing a key role in founding the Dapartement of Franche
College of Arts in University of Arbil. ،Litr
Arbil. ،2004 - 2005 Editor of Shin Magazin published by Aras Ed.
College ،2004 - 2005 Lecture of Traduction in English Department
University of Koysanjaq. ،of Literatur
College ،2005- 2010 Lecture of Eshtetica in Painting Department
Arbil. ،University of Salahaddin ،of Fin Arts
Sulaimaniye. ،2009- 2010 Presenting Emission in GelTV Satalyte
College of ،2009- 2010 Head of Cinematographics Departement
Arbil. ،University of Salahaddin ،Fin Arts
Publications
Publishing in journals such as: Zanko – the scientific journal of
Salahaddin University ; Brayeti Center ; Zanko y Sileimani – the
scientific journal of University of Sulaimanie; Zanko y Dihok – the
scientific journal of University of Duhok; Etudes Kurdes – the
scientific journal of Kurdish Institut of Paris (In franch language).
Publishing also in journal KurdishGlobe 55 articls about Kurdish
in Arbil. ،culture in english languge
Books :
published ،- 59 books and studies about Kurdish culture and Litr
،Spireez (Duhok); Gelaweej ،Hetaw (Arbil) ،Gulan ،by Ed. Aras
Serdem (Sulaimanie) 1996- 2010. ،Bedrxan ،Renj
9 pieces of theatre and one ،3 books of poems ،- 5 Romans
Scenario.
one book translated to Franche ،- 3 books translated to Persan
and two books translated to Arabic (Dar Al ،(Action Poetique)
Bayrout). ،Rabita – t Kawa ،jamal
Traning Courses and Conferences
،Arbil ،2000 – 4th Scientific Conference of Salahaddin University
Iraq
France. ،Strasbourg ،1992- International Conference of Students
in Paris. ،1992 _ International Conference about Kurdes
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،1991 – 13rd Scientific Conference of Kurdish Institut of Paris
Sweeden ،Stockholm
Kurdish Institut of ،1989– Scientific Session of Kurdish Literatur
Sweeden ،Stockholm ،Paris
References
110 ،President of Kurdish Institut of Paris ،1- Mr. Kendal NEZAN
Paris 10me. ،Rue LaFayette
College ،Kurdish Department ،2- Prof. Dr Izzeddin Mustefa RESUL
Sulaimanie. ،of Arts
Items Property
♖ Erbil

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
🎤 Singer

People type:

Academic

People type:

✍ Writer

People type:

Poet

People type:

🎨 Artist - Painter

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1964 :بابەتی ژمارە

Hassan Garmiany
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070715482371856
he is born ،His original name is Hassan Abdulla mohammed Agga
he ،in an area of Kurdistan-Iraq called for the Qader Karam area
and then completed ،completed primary school in the same area
Agriculture School in 1965 - 1966 in Soleimanie.
29/11/1966 was his first day as a teacher in the same school
named Bakrajo agriculture school in Soliemanie.
His first assignment was singing a folk song called (XOM qurbany)
where he sang in cooperation with Soliemanie band up on stage
to Soliemanie High School.
On 11 / 03/1971 he arranged another concert (xuld) hall where
by chance ،he sang two songs (mail logs) and (kamara Sehl)
there was a camera man at the arrangement from he main TV
both songs were shown on ،station in Baghdad Irakoske
television that year and that was what led Garmiany into
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he was a ،popularity throughout Iraq particularly in Kurdistan
larger success because he sang in Kurdish.
Garmiany Hassan said he belongs to Kurdistan and the Kurdistan
belongs to him.
he organized his first ،When he went back to Kurdistan in 2005
concert in the city of Kirkuk with the help of the band (Shafaq) in
Garmiany ،accordance with his son Belan as the main composer
was one of the first to arrange a concert held in Kirkuk during the
freedom process in 2003. Showing that he supports the Kurds in
and belongs to ،Kirkuk and to confirm that Kirkuk is a Kurdish city
followed by several artists to support Kirkuk peoples. ،Kurdistan
Then he finished his tournament and his second concert was held
in the city of Erbil by the band (Folkle art group) in accordance
with the main composer (Chetto Newroz) in Erbil where the
satallite television channel (Zagros) was the main sponsor for this
concert. The third concert was in Soleimanie which was held in
Studio live on the TV for satallite based television channel
(Kurdsat) in accordance with the main composer (Diler Hossein).
The fourth concert was also held in the studio live by the satallit
based television channel (TV Kurdistan) by the composer (Said
Ahmed Rawandzy).
،Garmiany Hassan says he does not belong to any political sides
and think that all political sides belong to him.
Hassan garmiany is grateful and thanks all the artists who helps
among the artists are ،him in his career and never forgets them
Wrya ،Albert Isa ،Salah Raoof ،Xalid Sarkar ،(Anwar Qaradaxy
Sayd Ahmed ،Mamosta Hussein Amanj Xazi ،Sardar Koiy ،Ahmed
stockist ،Goran Kamil ،Sherzad Serspy ،Ferheng Xeffor ،Rawandzy
the great composer ،Husein (he is Garmianys big brother's son
،Farooq Bapir ،and violinist trained by Garmiany) Chetto Newroz
composer and santo shake and ،Belan (he is His famous son
also thanks the many others that I have not ،Audio producer)
mentioned here.
(Albath party under Saddam Husein's) regime has many times
promised Garmiany big prizes as large plots and big cash prizes
and big positions within the state's power to become governor or
،member of Congress if he becomes a member of (Albath Party)
and this got (Albath Party) to ،but Garmiany has rejected this
react strongly against the refusal Garmiany had been jailed and
all his songs were banned on the TV channels for at least 2 years.
(Albath Party) continued to harass and threaten Garmiany with
and at least get him to sing in ،different ways to get him to join
he continued to refuse to ،different Albath and Saddam's event
enough once he ،join or not to sing in any Albath their events
was imprisoned and tortured for this. There were some in albath
party that he liked him even though they were members of
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(Albath party). They got Garmiany out of Albath's prisons.
after leaving the city Garmiany Soleimanie he moved with ،There
his life did not change much because there ،his family to Erbil
Albath party still bothered him until the revolution in 1991 when
Albath was ejected from Kurdistan.
Hassan Garmiany became a member of Soleimanie ،In 1970
music group and he has produced the foremost of their work with
،Kemer Shel ،among the most popular songs (Disan Baran ،them
Sozey ،Meylengene ،Gozey see Shane ،Seuzele ،Lem yaxye
Ewarey ،Kezjale ،Lerzan ،Lanke ،Heynaxshanem ،Salda ،Garmian
Ambience of ،Ambience of Allaweysi ،Shewey Shirin ،paiz
Zerdey le ،Em komele em dunyaye ،Malawaiy sedey 20 ،xorshidy
،Jwany rebwar ،Lenaw rezan ،Shekety Rega ،Hewre resh ،demkel
many other songs... ،Xiwast ،Kzey cerganem ،Sabat
he fled out ،Hassan Garmiany has not given up the art of singing
of the country and left Kurdistan in 1997 and is now located in
where he managed another new album called (Garmian) ،Norway
،in 2004 where his son Belan was behind the production of plate
then another new record in 2008 called (Xiwast) for a Mobile
company Asia Cell Iraq in cooperation with Chwar Chra art
this disc has ،company in Erbil who was behind the production
Diler and another ،both his son Belan and big brother's son
it was ،composer working on the composition of all the songs
and ،used by symphony orchestras in Karlstad / Sweden
Marsendiz bands in Istanbul / Turkey.
Hassan Garmiany is still running as an active singer and even
plans to release more and more albums
Items Property
🔥 Kerkuk

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
🎤 Singer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1965 :بابەتی ژمارە

Hiwa Amin nejad
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816094920125247
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Hiwa Aminnejad was born in 1973 in Baneh, Kurdistan Province
of Iran from a Kurdish middle class family. He obtained a degree
in film direction at the Association of Cinema for Youth in Tabriz.
Being kurdish and iranian, he is interested in the everyday life of
the iranians kurds in the region where they live and where they
face the contradictions of the traditions, the effects of the wars
and the peculiarities of their situation as one ethnic group spread
in several countries. He is part of a group of iranian directors
contributing to the growth of the cinema inspired by kurdish
traditions, landscapes and subjects.
His short films were presented in several festivals and obtained
many awards. "Atesh e Kebrit" won the Best Picture award at
"Esfahan International Film Festival for Youth". " "Hennabadan e
dictator"(2005) and "Four Prayers for Kirkuk"(2007) were shot in
Iraqi Kurdistan and selected for the London Kurdish films
festivals. They examines the aftermath of the fall of Saddam
Hussein's regime in Kurdistan Iraq.
Items Property
Bana
Cities:
East Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
Cinematographic
People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1966 :بابەتی ژمارە

Jasim Ghafor
http://www.kurdipedia.org/?q=20150817131604125295
he was born in 1971 graduated from fine art institute in 1999
he is living in Britannia at present , and participated in many art
work in Britannia and Japan
he was founding member of two art groups which are (long
journey home and traveling light
he gained BA degree in fine art in Britannia, and in last exhibition
of his study he participated by seven huge painting
in 2009 to 2011 he studied master degree in fine art from (Trent
university ) in Nottingham –Britannia
in 2011 he particaipated joine exhibition in London which include
many artists from deffrent country , he participated by video
insulation
he participated in many joint exhibitions inside and outside Iraq,
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and he has many art workshops
Items Property
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
🎨 Artist - Painter

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1967 :بابەتی ژمارە

Julie Adnan
http://www.kurdipedia.org/?q=20150817132006125296
EDUCATION
2010 Student in art academy in Sulemanyah university
2009- 2010 Student in the World Press Photo MENAclass
EMPLOYMENT
I have worked for and published my photos in these newspapers,
magazines, agencies and websites:
New York Times, National Geographic magazine, Reuters, AlSharql Awsat, The Washington Post, Yahoo News, Jordan Times,
Taw photography magazine, Kakh magazine, Kurdistani New, Aso
newspaper, Institute for War and Peace Reporting (IWPR),
Driknews agency, World News Network, BBC World Web, Le
Xpress, IO Donna Italian magazine, The Photography Netorck,
and Al Arabiya channel etc.
EXHIBITION AND FESTIVAL:
2009 Solo Art Solo Heart Festival
Nottingham New Art Exchange. UK
2009 ArtRol Festival
Iraqi-Kurdistan
2009 The International Photojournalism Festival of PerpignanVisa pour l"ImageX
France
2009 New York Photo Festival
America
2009 World Press Photo Festival
Netherlands
2009 PX3 Prix De La Photographie
Paris
2009 Zamwa Gallery Exhibition
Slemanya, Iraqi-Kurdistan
2008 World Press Photo Festival
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Netherlands
Items Property
Sulaimaniyah
Cities:
South Kurdistan Country - Province:
👩 Female

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
📷 Photographer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1968 :بابەتی ژمارە

Kadir Akyol
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825133600125510
Kadir Akyol was born in Mardin in 1984.
He achieved department of fine art in Mersin University in 2004.
He was graduated in 2008. He started his post graduate
education in Gazi University in the faculty of fine arts. In 2011, he
was graduated from this university by finishing his thesis named
as “Hybrid Approaches in Contemporary Art”. İn 2011, he started
his second post graduate education in faculty of fine arts in
Sevilla University in Spain, He continues his thesis” Hacker Art” in
Spain. Between the years 2009-2013, he did some researches
and studies on arts in some Europeans countries and took part in
some workshops and activities with projects. In 2013, he won the
competition “Rh+ Art Magazine the Young Artist of the Year”. In
addition to this, he has been awarded with many other prices. He
has 9 personal exhibitions and he took part in more than 70
national and international mixed, group, biennial, triennials,
symposium, project exhibitions and auction activities in painting,
installation, video and performance.
Items Property
Mardin
Cities:
North Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Badini Language - Dialect:
Kurd
Nation:
🎨 Artist - Painter
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People type:

:کویک ریسپۆنس کۆد

1969 :بابەتی ژمارە

Lukman Ahmad
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825134512125512
Lukman Ahmad is Kurdish artist a self-taught artist who paints
professionally. He admires nature and its creatures.
and after he ،Lukman began doing art back into 1986 in Syria
recently Lukman joined Arlington Arts ،moved to USA at 2010
Gallery and Workhouse Arts Center
،oil colors ،Lukman’s talent allows him painting using water colors
acrylic and pastel.
Most of the works that Lukman is doing are related to the Kurdish
which are full of the stories and epics filled ،history and cultures
with spring colors.
Being part from a destiny with no country or borders offered him
the freedom into brush strokes with painting the expressive
cultures and its complexities.
Working as designer in many companies in Syria Lukman used
the new technology in very good way with mixing his hand works
and using the technical domains.
،Turkey ،With more than 40 exhibitions in many places like Syria
Lukman ،Lebanon and United states ،Switzerland ،Kurdistan
succeeded into representing his art work.
USA and he does most of his ،Today Lukman lives in Virginia
works into his studio at the Workhouse Arts Cente
Items Property
West Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Badini Language - Dialect:
Kurd
Nation:
🎨 Artist - Painter

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1970 :بابەتی ژمارە

Muhamad Arif
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825135003125513
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Artist Muhammad Arif |1937: Born in Rawandiz- Kurdistan -1956:
diploma from institute of fine arts-Baghdad -1967: Master of fine
arts from Sorikov academy-Moscow -2004: Doctor degree. He
was instructor in: Baghdad fine arts institute ,Baghdad and
Babylon arts college & Engineering college architecture
department in Salaheddeen ,college & Engineering college
architecture department in Salaheddeen . university & he become
Dean of fine arts college in Salaheddeen university. His personal
exhibitions: 1961-1967: Three exhibitions in Soviet Union 19712001: Eleven exhibitions in Baghdad, Erbil & Sulaimany Group
exhibitions:1969-2005; Participated several exhibitions in
Kurdistan, Baghdad & USSR,Qatar, Bahrain, Lebanon, Kuwait,
Algeria, Morocco, Tunis, Syria, France, G.D.R, United Kingdom,
F.R.G & India His products published in Kurdistan, Baghdad &
some other countries Theoretical works 1980-2007: He wrote in
Kurdish & Arabic and translated to them from Russian 27 books
(published 18 of them)
Items Property
♖ Erbil

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
Kurd
Nation:
🎨 Artist - Painter

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1971 :بابەتی ژمارە

Muhamad Salayi
http://www.kurdipedia.org/?q=20150825135730125514
M.Salayi is a professional portrait and landscape painter. Art has
been apart of his life since an early childhood. While he started
his initial art training,he focused on drawing sharply. But
predominantly a self taught artist. Has been the artist in the
residence at several galleries in canada. An active participant in
waterloo arts community centre,a receiver of several awards for
his works like, he had been awarded second prize winner in a
side walk show competition in kitchener ON in 1999.Interviewed
by many medias such as Rogers' Channel in KW in 2004 Multi
medium artist painting with(Oils,Acrylics,Watercolors,Colored
pencils). Salayi producing his art in a representational style.A
genre that is combining impressionism and realism together with
brave brush strokes.He's equally a painter and an art
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instuctor,taught art in Wellington Centre for continuing education
in Guelph,Waterloo arts Community centre ,Northgate Lion Senior
Recreation Centre.He has many solo exhibitions in his country
and has had several exhibitions abroad ,his paintings and
portraits are collected through out Canada,and internationall
Items Property
🔥 Kerkuk

Cities:

South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurdish - Sorani Language - Dialect:
🎨 Artist - Painter

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1972 :بابەتی ژمارە

Naser Hasan
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111214310487874
...
Items Property
Khanaqeen
Cities:
South Kurdistan Country - Province:
👨 Male

Gender:

Kurd
Artist

Nation:
People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1973 :بابەتی ژمارە

William Carter
http://www.kurdipedia.org/?q=2014082616065968341
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Graduated from Stanford in 1957, worked as a book editor,
photojournalist for Life, Women's Wear Daily, wrote 5 books of
photographs and text. My work has been exhibited widely in the
US and Europe. I currently have permanent exhibits at the
Museum of Modern Art, San Francisco; Fogg Museum, Harvard
University; Museum of Fine Arts, Houston; Rhode Island School of
Design; National Museum of Photography, England. I am a
founding member of the Photographs Council, J. Paul Getty
Museum, Los Angeles and the Chairman of the San Francisco
Traditional Jazz Foundation. For more, please visit
http://www.wcarter.us/bio/
Items Property
🌏 Outside Country - Province:
👨 Male

Gender:

Foreigner

Nation:

📷 Photographer

People type:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1974 :بابەتی ژمارە

Hamid Darwish
http://www.kurdipedia.org/?q=20150816092631125244
Né en 1954 à Kirkuk, Kurdistan
Diplômé de l’institut des Beaux-Arts, Bagdad 1975
Diplômé de l’académie des Beaux-Arts, Florence 1980
Maîtrise de l’art plastique, Paris 1989
EXPOSITIONS INDIVIDUELLES
1989 Skoglunds, paris
1994 CNCA, St.Quentin en yveline, France
1994 CNCA, Bd. Pasteur, Paris
1995 FNCA, Paris
1997 Lille
2004 Galerie Montmartre, Les Carroz
EXPOSITIONS COLLECTIVES
1972-1975 Institut des Beaux-Arts, Bagdad
1979 Circolo Cultural B, GIUGNI, Florence, Italie
1987 People Galerie, Londres
1987 Radio France, Paris
1988 Dixon Galerie, Londres
1988 Institut Kurde, Paris
1989 Espace 13, Strasbourg, France
1990 Artistes Montmartrois, Crédit Mutuel, Paris XVII
1990 Espace U.V.A 18, Paris IV
1991 Forum des Halles, Grande Galerie, paris
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1992 Gignac Galerie, Gignac, France
1992 Arthouse, Graz, Autriche
1993 Municipal Library of Darmstadt
1993 Château de Flers, Villeneuve d’Ascq, France
1995 Karl Strobl, Wien, Autriche
2000 Okinawa, Paris
2003 Institut Kurde, Paris
2010 Cercle suédois, Paris
2010 Salon d`Automne, Prix de la ville de Sannois,Paris
2010 Espace U.V.A 18, Paris IV
2011 Matiéres du kurdistan, KRG 57 rue de I'Université - 75007
Paris

Kurde - Sorani

Articles propriété
Dialect:

🎨 Artiste - Peintre

Les gens de type:

Kurd
Kurdistan Sud

Nation:
Province:

👨 Homme

Sexe:

🔥 Kerkuk

Villes:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1975 :بابەتی ژمارە

Lala Abda
http://www.kurdipedia.org/?q=20150822003849125427
St-Piat
22100 Lanvallay
France
Tél: 0033 296393865
lalaart@lala-art.org
Né le 1 julliet 1947 á Sulamania (Kurdistan Irakien)
FORMATION
1970 Diplômé de l'Ecole de Beaux Arts de Bagdad
1978 Diplômé avec mention de l'Ecole des Beaux Arts de Florence
(Italie)
EXPOSITIONS PERSONNELLES
1970 Galerie de l'Ecole de Beaux Arts de Bagdad
1973 Sulaimania - Irak
1976 Sulaimania - Irak
1979 Galerie "ARTE CONTEMPORANEA" (La Perla) - Florence
1980 Palais Communale de CARMIGNANO (Italie)
1981 Maison de la Culture de Fiesole - Florence
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1988 Galerie du Petit Pont - Strasbourg
1988 Galerie A.G.F. - Strasbourg
1989 Conseil de l'Europe - Strasbourg
1990 Galerie Bultel - Strasbourg
1996 Band de la France - Selestat
1997 Galerie Coup de Cadre - Strasbourg
EXPOSITIONS COLLECTIVES
1970 Galerie de l'Association des Artistes Irakiens - Bagdad
1972 Associatioon des Artistes Kurdes - Sulaimania - Irak
1973 Festival de Berlin Est - Allemagne
1978 Maison de la Culrure - Florence
1978 "Today's figurative art" - Londres
1979 Galerie Guigni, FESTIVAL DE NAWROZ - Florence
1982 En collaboraion avec l; Institut Kurde de Paris - Dortmund
(Allemagne)
1987 Galerie Universitaire "L'Art Kurde " - Londres
1988 Instiut Kurde de Paris
PRIX
1974 PRIX NATIONAL DU FESTIVAL DE L'ART - Bagdad
1988 CAMPIONE DI ITALIA - Médaille dór des Académies
Italiennes
ACTIVITES PEDAGGIQUES
Depuis 1988 Dours collectifs et particuliers, initiation aux diverses
techniques de la peinture

Kurde - Sorani

Articles propriété
Dialect:

🎨 Artiste - Peintre

Les gens de type:

Kurd
Kurdistan Sud

Nation:
Province:

👨 Homme

Sexe:

Sulaimaniyah

Villes:
:کویک ریسپۆنس کۆد

1976 :بابەتی ژمارە

إبراهیم الیوسف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150304083202119524
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موالید عام  1960كتب الشعر منذ وقت مبكر من حیاته .نشر بواكیر
كتاباته النثرية منذ السادسة عشر من عمره !..إعمل في المسرح
المدرسي منذ سن الرابعة عشر .اشترك في مسرحیة ( -;-أحكام
قرقوش) (الظالل المحرقة ) من إخراج أحمد شويشكتب مسرحیتي ( :
استرنا هللا يسترك ـ الطبیب األمي ) -;- -;-أخرج كال ً من  :مسرحیة
القنبلة ( تألیف رياض عصمت ) ـ الطبیب األمي ( تألیف إبراهیم الیوسف
)ترك خشبة المسرح في العام 1980ـ أصدر خمس مجموعات شعرية
هي للعشق للقبرات والمسافة  -عام  1986هكذا تصل القصیدة عام
1988عويل رسول الممالك عام 1992االدكارات.عام 1995الرسیس عام
 *2000عضو اتحاد الكتاب العرب * عضو اتحاد الصحفیین * مؤسس
منتدى الثالثاء الثقافي في الجزيرة منذ  1982وحتى اآلن* مؤسس مجلة
مواسم منذ  *1992عضو أسرة تحرير مجلة ( كراس ) ((متوقفة عن
اإلصدار))* أول مراسل سوري لجريدة خه بات في كردستان العراق*
عضو لجنة استشارية في مجلة ( زانین ) الكردية سابقاً * كاتب زاوية
ساخرة سابقاً في مجلة * ASOعضو الهیئة االستشارية لدار سبیريز
للطباعة والنشر* المشرف العام لجائزتي ( رشید كرد ـ جكرخوين )*
كاتب زاوية دائمة في  * :األهالي ـ كوالن العربي * كاتب من أسرة
جريدة الزمان اللندنیة * مراسل سابق لجريدة نضال الشعب * مراسل
سابق لجريدة صوت الشعب * مراسل  -;-لجريدة قاسیون *في مجال
الترجمة والمراجعة اللغوية من الكردية الى العربیة:
1المراجعة اللغوية لكتاب ( حريق سینما عامودة )  -لألديب الكردي مالأحمد نامي
2المراجعة اللغوية لكتاب ( االيزيدية والديانة االيزيدية ) للكاتب دخیلشمو
3تقديم كتاب ( میثیولوجیة الديانة األيزيدية ) -تألیف هوشنك بروكا4ترجمة أشعار الكثیر من الشعراء األكراد الى اللغة العربیةخصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شاعر
🎭مسرحي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1977 :

أحمد چب
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303100625119502
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أحمد چب ولد في منتصف الستینات في منطقة عین العرب ( كوباني ),
متزوج وله من األوالد ثالث " سربند ,ستیرَ ,مبَست" ,عمل مدرساً في
قرى تابعة لكوباني عدة أعوام ,
لیستقر في حلب بعد الزواج ,ولیتابع العمل في مجال الموسیقى
والرسم .
سافر إلى روسیا لیبقى هناك فترة تقارب عن العام ,وعاد لیستقر في
حلب مجددا ,
ولیسافر فیما بعد إلى تركیا ثم إلى العراق ,ثم لیعود مجدداً ويستقر في
كوباني ,
وبعد فترة صراع مريرة أتته فرصة السفر إلى "فرنسا" إلحیاء حفل
موسیقي
مع صديقه مجو كندش )  ( Miço kendşومن هناك سافر إلى "الدنمرك "
لیستقر بشكل نهائي فیها مع أطفاله وزوجته......
في لقاء صحفي معه ((  ,1995الذي أجراه عبد الحلیم يوسف )) يقول :
وأنا صغیر كنت أملك دراجة عادية ومرة تعطلت ,فكرت كثیراً ,وذهبت اربط
"الرفراف "
مع مقود "الدركسیون" وبدأت اضرب على الوتر ,كان يصدر صوتاً رخیماً ,
جمیالً ,ثم بدأ الصغار يتجمعون حولي ,وأنا اعزف لهم.....وتلك كانت البداية
المبكرة.
ً
وفي موضع آخر من تلك المقابلة يقول أيضا :أتذكر أن أبي كان يسمع
دائماً "خجي وسیامند "*,
وكنت أبكي في الخفاء ,كنت أتأثر أكثر منهم ,و أخفي ذلك ,والى اآلن ال
زالت مشاعري
ً
نفسها تعزز كیاني وتذيب قلبي ألما عندما أعزف مقطوعة "خجي
وسیامند".
ويتابع (( :فكرت في صناعة آلة تكون خاصة بي "طنبور" وبدأت بتركیبها ,
كانت عبارة عن خشبة طويلة تتوسطها "طاسة ألمنیوم" كنت بداية اعزف
بیدي ,
ومن ثم نصحني احدهم بالعزف بالشفرة ثم تعرفت على الريشة وآلیة
العزف بها ,
كانت أصابعي تجرح وتؤلمني على الدوام ,وكانت الريشة تتالشى بین
يدي
وتمحى .وحصلت أخیرا على طنبور احد األصدقاء ,وكم كانت مفاجئتي
عارمة
ً
ً
ً
أن احمل بین يدي طنبورا حقیقیا ,يعطي أنغاما حقیقیة ,كان شعورا جمیال
مشوبا
بخوف كبیر .وبدأت اعزف وكان عزفي ومنذ اللحظات األولى ترجمة صادقة
لمشاعري
ً
الذائبة تیها بحب عظیم ,عمیق ,صامت ,وبدأت تدريجیا الفت االنتباه ,وكان
بعضهم يسمعني
بنهم ويشجعني ولم أكن حینها أتجاوز الخامسة عشرة من عمري بعد.
ثم حصلت
على بزق خاص بي من عامودا .ومضى زمن لتتطور األمور أكثر ,إذ بدأت
أفكر بتطوير
هذه اآللة "البزق" وكان أن وسعت مجال العزف علیها بإضافة أوتار إضافیة.
في البداية أضفت وترا ,ولم تمر فترة حتى أضفت وترا آخر ,وهكذا بدأت
اعزف
على بزق بأربعة أوتار "مزدوجة" .1990في بدايات  1994قمت بتصمیم
بزق
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جديد يحوي خمسة أوتار"مزدوجة" وزنده اعرض من زند البزق العادي,
ثم غیرت جزءاً من شكل الطاسة ألجل عزف األصوات الحادة ,
وكانت هذه اآللة تحوي أربعة ساللم موسیقیة "بیناف)) "
أحم ِد جب كان دائم الحضور في الوسط الفني عامة ,وفي كوباني خاصة.
كان التمیز من ناحیة العزف والتلحین واألداء سمة بارزة ,فأينما ح ّ
ل أحمد
جب
يكون في المقدمة .أخلص لفنه ,قدم الكثیر...والكثیر لكن لم يكافئ
بشيء....
ُ
هو ذا الفن وهي ذي أخبار الفنانین في زمن يقتل فیه اللحن كل لحظة.
وما يزال أحم ِد جب يعزف..ويعزف ,....رغم إن الزمن كذلك ما يزال يقت ُ
ل
اللحن في كل لحظة!
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
کوباني

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1978 :

أحمد حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303123249119515
رحل المبدع ُ
الكردي الذي كان موظفاً لدى وزارة الثقافة السوريّة حتى
قبل الثورة العازف كمان أحمد حسین الذي بقي في سوريا إلى حین
وفاته بحادث السیر بصمت من دون ان «يشوشر» اآلخرون من حوله.
وكان الراحل ابتدأ مسیرته االبداعیّة منذ ريعان شبابه ولم يبخل يوما حیث
درّس الموسیقا في غالبیّة المدارس في مدينة القامشلي واشرف على
مسابقات الرواد في مجال الموسیقا.
تجدر االشارة إلى ان الراحل أحمد حسین استطاع خالل عمله الفني
وبالتعاون مع مجموعة من المهتمین على تخريج مجموعات عدة من
الشباب والشابات في حي األكراد ،وشارك فرق فولكلورية كردية عدة في
دمشق ولبنان وأحیى أعیاد النوروز ولم يرفض يوماً أ ّ
ي عمل يصب في
خدمة أبناء جلدته الكرد وعمل كعازف كمان في فرق موسیقیة عدة في
سوريا.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
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المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

قامیشلي
فنان

بابەتی ژمارە1979 :

أسیا كمال سردار
http://www.kurdipedia.org/?q=20150808165222125088
أسیا كمال سردار ولدت في بداية الستینات من القرن الماضي درست
من المعهد فاألب انتمى إلى السیاسة في الحزب الكردستاني ويتمتع
بذوق فني رفیع ،وفنان مارس التصوير الفوتوغرافي ،وكان يعمل في
مصلحة التمور العراقیة ،أما األم هي أصل الینبوع واسمها (صديقة محمد
أمین) ،فقد عملت ماكیرة في المؤسسة العامة للسینما والمسرح
ولكنها تركت العمل بوظیفة ماكیرة وافتتحت لها صالون حالقة ،وتقول عن
أبنتها وجه اسیا يلیق به المكیاج وهي ترافقها في أغلب أعمالها حتى لو
لم تشارك في العمل الفني.
بدايتها الفنیة كانت عبر النشاط المدرسي ،هي مازالت طالبة مدرسة
في المتوسطة حین اعتلت خشبة المسرح مع رواد المسرح العراقي في
مسرحیة (كلكامش) للمخرج سامي عبد الحمید ،وطرح علیها مدرس
النشاط المدرسي للمساهمة في عمل درامي تلفزيوني ،لیقتنصوا به
وجها جديدا في شخصیة رئیسیة وبطولة مطلقة ،هكذا بدأت مع المخرج
عادل طاهر في عام  1979في سباعیة الغائب يعود ،وهكذا شاهدنا اسیا
كمال ذاكرتها ملیئة بالمنافسة اإلبداعیة ،أمتد مشوارها الفني ما يزيد
على ثالثة عقود وحققت نجاحاً كبیرا ،ولكنها قديرة على مستوى الحیاة
الخاصة أيضاً حیث ظلت حريصة على صورتها أمام جمهورها.
على رغم لم تسلم من إشاعة النجوم وهو ضرب من ضروب التشهیر مع
األسف ،لقد تزوجت من المخرج المبدع فالح زكي بعد مسلسل المسافر
الذي أخرجه وكان من بطولة الفنان كاظم الساهر وسهیر اياد ،وهو أب
ألوالدها ولكن تم انفصالهما ،وقد تزوجت بالمخرج والكاتب باسل شبیب.
اسیا كمال لقد كانت تعشق التمثیل وتشعر مع كل دور يسند إلیها وكأنه
الوحید الذي ستلعبه رغم اختالف أدورها وأبعادها ،وقد مثلت الفنانة اسیا
كمال في المسلسالت التي ما زال عطر إبداعها مثل (ابن حران،
المسافر ،وذئاب اللیل ،ابو الطیب المتنبي ،ثلج في زمن من نار ،رسائل
من رجل میت ،وشوك الصحاري ،عائد من رماد ،السیدة ،أعماق األزقة،
بقايا حب) وقد كان نصیبها من األفالم أحدى عشر فیلم ،أما المسرحیات
أكثر من ثالثة عشر مسرحیة ،وأبرزها مسرحیة( في أعالي الحب) تألیف
فالح زكي وإخراج فاضل خلیل ،ومسرحیة مقامات أبو سمره وغیرها.
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭مسرحي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1980 :

آواز عزيز كدرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050320200385225
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1981 :

ابراهیم خیاط
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551192614
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1982 :

ابراهیم قادري
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120319401487459
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...
خصائص السجل
األقلیم:

شرق کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1983 :

احمد ساالر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551192618
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
الحزب:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
ح .د .ک.
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
🎭مسرحي
نائب في المجلس
✍کاتب
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1984 :

اسعد قرداغي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192586
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
فنان
ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە1985 :

اسماعیل خیاط
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113372992602
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
خانقین
فنان

بابەتی ژمارە1986 :

الیاس ندير سیدو الدناي
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022220593464292
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
فنان

بابەتی ژمارە1987 :

انور قرداغي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192585
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
فنان

بابەتی ژمارە1988 :

اواز احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012100150192810
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ممثلة واعالمیة
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

🎭ممثل(ة)
اعالمي

بابەتی ژمارە1989 :

اياز زاخويي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543092579
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
زاخو

نوع الشخص:

🎤مطرب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

أعدم

بابەتی ژمارە1990 :

اڤان صديق
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012211223392820
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ولدت في  ،١٩٩٤خريخة معهد الفنون الجمیلة في السلیمانیة .شارکت
بعدة معارض تشكیلیة في كردستان وخارجها.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1991 :

بروا جمال
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030614202393035
...
خصائص السجل
األقلیم:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
کردي(ة)
ک .جنوبي
هلبجة
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1992 :

برکات حسو سعدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2012022221004564293
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
شنگال
فنان

بابەتی ژمارە1993 :

تحسین طه
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543092581
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1994 :

توفیق الكردي
http://www.kurdipedia.org/?q=2015060116470485448
"توفیق الكردى "ممثل مصرى بدأ العمل بالسینما فى فیلم غرامیات
مجنون عام  ١٩٦٧ومنذ ذلك الحین وحتى وفاته فى عام  ٢٠٠٧أدى
العديد من األدوار الثانوية فى السینما والتلیفزيون وأغلبها أدوارا مكتبیة
إما ضابط بولیس أو مسئول أو موظف أو طبیب وعرف بغزارته فى العمل
بالعديد من األفالم ويمكن رؤيته فى دور مدير الوكالة اإلعالنیة التى تعمل
بها األنسة مايسه(مرفت أمین) فى فیلم واحدة بواحدة عام .١٩٨٤
الجنسیة  :مصري تاريخ الوفاه  19 :إبريل 2007
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

1139

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1995 :

جعفر علي اکبر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111121182187896
ـ جعفر علي اكبر مخرج سینمائي ومسرحي عراقي كبیر  ...ولد في
بغداد سنة 1933
حصل على شهادة البكالوريوس في األدب االنكلیزي من كلیة اآلداب
...وحصل على ماجستیر في السینما والتلفزيون من جامعة ( ايوا )
االمريكیة عام 1961
بعد عودته من امريكا عمل على تحقیق سینما عراقیة هادفة.
...........................
*المواقع الفنیة التي شغلها والمهام التي قام بها
ـ أ شغل الراحل جعفر علي عدة مواقع فنیة منها:
ـ مدرس للصوت وااللقاء في معهد الفنون الجمیلة.
ـ مدرس التمثیل في اكاديمیة الفنون الجمیلة.
ـ رئیس قسم السینما في اكاديمیة الفنون الجمیلة.
ـ رئیس فرقة مسرح الیوم
ـ المدير العام لتلفزيون العراق اوائل الستینیات
........................
*اسهاماته في االخراج السینمائي واالفالم التي قام باخراجها:
ـ تأثر جعفر علي بالواقعیة االيطالیة واخرج عدة افالم منها:
اسعد عبددالرزاق ومشهد من الجابي
ـ الجابي ـ  /1968اول فلم اخرجه جعفر علي بعد تاسیس مصلحة
السینما والمسرح في العراق ،وقد كتب القصة والسیناريو والحوار بنفسه
 ،وتدور القصة في حافلة نقل الركاب
قام بتمثیله  :اسعد عبد الرزاق وخلیل الرفاعي وقاسم المالك وكامل
القیسي وآخرون.
عبد الجبار عباس في الفیلم المنعطف  -من اخراج الراحل
ـ المنعطف ــ  / 1974المأخوذ من رواية ( خمسة اصوات ) لغائب طعمه
فرمان  ،وهو من انتاج الشركة الوطنیة لالفالم  ،مثل فیه يوسف العاني
وطعمه التمیمي وسامي عبد الحمید
وعرض في مهرجان موسكو  1975وبعض المهرجانات العربیة والمحلیة.
ـ سنوات العمر ــ  / 1976صورت اكثر مشاهده في المانیا بااللوان ولم
يعرض ألسباب انتاجیة أو ربما ألن الفلم يتحدث عن الید العاملة الواعیة.
ـ نرجس عروس كردستان ــ  / 1991فلم ناطق باللغة الكردية عن قصة
حب شعبیة من الفولكلور الكردي  ،كتبها عالء محمد ،
............................
*مشاركات في افالم اخرى ممثال ً و فنیاً:
ـ شارك ممثال ً في فلم( المسالة الكبرى ) 1982للمخرج محمد شكري
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جمیل.
ـ شارك ممثال ً في فلم ( الملك غازي )  1988للمخرج محمد شكري
جمیل.
ـ شارك مخرج منفذ في فلم ( حمد وحمود ) للمخرج ابراهیم جالل.
ـ شارك بكتابة سیناريو فلم ( فائق يتزوج )  1984للمخرج المصري ابراهیم
عبد الجلیل.
وعمل في االدارة الفنیة لنفس الفلم.
.........................
*تأسیس فرقة مسرح الیوم ,االعمال التي اخرجها للفرقة:
ـ اسس عام  1969فرقة مسرح الیوم مع عدد من الفنانین من بین بینهم
( نجیب عربو/
احمد فیاض المفرجي  /قاسم حول  /مكي البدري  /نور الدين فارس /
خلیل شوقي)
وقد ترأس جعفر علي هذه الفرقة لیوم رحیله  ،حیث استلم رئاسة الفرقة
من بعده
(الراحل عادل كوركیس)
واخرج جعفر علي لهذه الفرقة عددأ من المسرحیات منها:
ـ الغريب.
ـ ضرر التبغ.
ـ قصة حديقة الحیوان.
ـ عروس بالمزاد.
ـ السؤال  .وغیرها من االعمال ،
ـ ومثل في مسرحیة مواطن بال استمارة بدور السجین والتي اخرجها
وجدي العاني.
ـ ومن التمثیلیات التي اخرجها للتلفزيون لصالح الفرقة  ( :حكاية الرجل
الذي فقد رائحته)
تمثیل قاسم حول وأديب القلیچي
.............................
*مسرحیة ( فیت روك ) لمؤلفها میغان تیري:
ـ واحدة من ابرز المسرحیات التي اخرجها جعفر علي وهي تتحدث عن
عالم امريكي مريض بالذهان في الحرب االمريكیة الفیتنامیة  ،وقد قدم
جعفر علي هذه المسرحیة في حصن االخیضر بكربالء وعلى الهواء
الطلق ومثلها قسم من طلبة اكاديكیة الفنون الجمیلة  ،وحضر الشاعر
الكبیرمحمد مهدي الجواهر لمشاهدة العرض في كربالء.
.............................
*دوره الريادي في المسرح الصامت
ـ كان له دور الريادة والسبق في اخراج هذا النوع من اإلداء المسرحي
حیث اخرج عام  1962المسرحیة الصامته ( قضیة شعب ) على شكل
لوحات تجمعها وحدة الموضوع وهي من تألیفه ايضاً واشترك في
تمثیله(سالم الزيدي /كاظم فارس/سامي السراج)
وكانت اول تجربة للمسرح الصامت في المعهد  ،وعمل جعفر علي على
وضع برنامج نظري وعملي لخوض هذه التجربة  ..والمسرحیة تندد
بطغیان العهد الملكي  ،وتم بثها من التلفزيون مباشرة  ،فیكون جعفر
علي قد سجل لنفسه دور الريادة في تقديم اول بذرة لفن التمثیل
الصامت في العراق.
..............................
*تأسیس قسم السینما في كلیة ومعهد الفنون الجمیلة:
ـ كان للراحل جعفر علي دور ريادي في تأسیس قسم السینما في
اكاديمیة الفنون الجمیلة عام  1973واصبح رئیساً لهذا القسم وانتقل هذا
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التأسیس الى معهد الفنون الجمیلة كذلك.
واستدعى ابرز االساتذة العرب لیدرسوا في هذا القسم منهم توفیق
صالح وهاشم النحاس..
كما عمل في عام  1978على نصب ستوديو تلفزيوني واذاعي يبث في
دائرة مغلقة كانت في االصل خاصة بكلیة اآلداب فاستفادت منها
االكاديمیة  ،فتأسس بذلك قسم السمعیة والمرئیة.
.........................
*حديث عن أيامه األخیرة:
ـ في ايامه األخیرة بدأ يفقد كل شئ  ،فزوجته قتلها متهور في نفق
الشرطة  ،وابنته الدكتورة ماتت هي االخرى  ،فحزن كثیراً وبدأ الضعف
والمرض في جسده ،
وأتذكر الجلسة التكريمیة األخیرة له في منتدى المسرح حیث قال بأسى
:
(اعتقد ان هذه الجلسة جلسة توديع بیننا ) وقد صدق الرجل كل الصدق
.
وفي لحظاته االخیرة كان يقف في طابور مع حفیدته لیتسلم دواء األمراض
المزمنة  ،فسقط ارضاً ومات ونقل جثمانه الى الطب العدلي  ،وحین
استالم جنازته لم يجد اصدقاؤه صورة كي تعلق امام التابوت وكان ذلك
عام 1997
...............................
*استذكر الفنان جعفر علي بعد رحیله
ـ كان الراحل جعفر علي واحد من اهم الفنانین العراقیین ممن ترك اثراً ال
ينسى على تاريخ الفن السینمائي والمسرح العراقي رغم ما تعرض الیه
من تهمیش في أيامه االخیرة..
وفي الذكرى الحادية عشرة لرحیله اقامت كلیة الفنون الجمیلة قسم
السمعیة والمرئیة حفال ً استذكارياً  ،حضره عدد كبیر من األساتذة
الجامعیین واألدباء والمسرحیین  ،استذكروا فیه حیاته وانجازاته الفنیة
الكبیرة...
وعرض فلم وثائقي عن حیاته بعنوان ( عراب السینما ) اخرجه عدي
فاضل خلیل  ،القى بعض الضوء على اعمال الفنان الراحل وبداياته في
السینما والمسرح.
وبقي الذكر الطیّب لهذا الفنان الكردي الفیلي والعراقي األصیل جعفر
علي أكبر.
خصائص السجل
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

👨رجال
کردي(ة)
فنان
اعالمي

بابەتی ژمارە1996 :

جمال سعدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121213372487297
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1997 :

جمیل رشید هورو ( )1989 – 1934
http://www.kurdipedia.org/?q=20150114000027118785
عاش الفنان الكبیر جمیل هورو  /علي  /خمساً وخمسین سنة  ،ورغماً
من هذه المدة القصیرة من العمر ومن حالته المعیشیة البائسة  ،فإن
عطاؤه الفني كان كبیراً.
ولد الفنان جمیل هورو في العاشر من آذار سنة ( )1934في قرية
سعرنجك التابعة لناحیة بلبل – عفرين  .ولد في آذار شهر المحبة لذا فإن
قلبه كان دائماً مفعماً مثل الربیع بالبهجة والسرور  .ذهب جمیل منذ
طفولته إلى الكتاب والشیوخ في قريته حیث قرأ القرآن وأنشد األناشید
الدينیة ومن حینها كان ينشد ويغني.
عاش الفنان جمیل هورو حیاة معیشة صعبة لذلك دار وطاف في قرى
كثیرة وعديدة لیكسب لقمة عیشه  .سكن أول اآلمر في قرية جوالقان
حیث عمل إماماً وبعدها عمل في الفالحة في قرى جلمة وشاديرة
ومسكة وتسلورة وأخیراً استقر به المقام في مدينة جنديرس حیث عمل
في النجارة.
عاش فترة طويلة في مدينة حلب وأهتم بالغناء وأشتهر فیه جیداً.جمیل
هورو صاحب صوت عذب وحلو غنى أنماطاً كثیرة من األغاني (الفلكلورية
– العاطفیة – الوطنیة – االجتماعیة)  ,عمل جمیل هورو في السبعینیات
مع فرقة عفرين الفولكلورية وأحیا حفالت عديدة معها  ,منها ((حفلة
سوق اإلنتاج)) عام ( )1973في حلب وأحیا أيضاً حفالت غنائیة كردية في
لبنان القت شعبیة واسعة  .غنى المالحم الكردية بأسلوب رائع مثل
أغنیة  :فتح بك – ممه اآلن رحمه عوان – طیار بك وأيضاً غنى من تألیفه و
تلحینه مثل (تايله جان – دالله قیذكان – لوبافو – توسنو) لكن أغنیته
المشهورة كانت على الشهیدة لیلى قاسم من تألیفه وتلحینه
.lokmanafrin.com
ذهب الفنان جمیل هورو مع عائلته إلى تركیا وهناك مع الفنانة عیشى
شان  ،أحیا حفلة  ،غنى فیها أغنیة شیخ سعید وبعدها ذهب إلى
كردستان العراق وفي مدينة زاخو عمل مراقباً لدى البلدية وبعد عام
( )1970عاد إلى سوريا وهنا نورد قصیدة من تألیفه:
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رويداً رويداً نزلوا إلى حديقة الورد
تنادى إلى سمعي صوت الحمام والبالبل
أشعلوا األفئدة بصراخهم ونجدتهم
طارت بعضهم وبعض األخر تراصوا
أي الحدائق هو مثل حديقة الجنة
تلك الحديقة ملیئ بالورود واألزهار
من تلك الورود بقي ثالث وردات
وردة صفراء وحمراء وبیضاء في صف واحد
عاش الفنان جمیل هورو في أيامه األخیرة في مدينة جنديرس حیاة
تعیسة بائسة  ,أصیب بمرض عضال في الكبد ومرض السكري وأسعف
إلى مشفى ابن رشد بحلب ولكن القدر كان سباقاً إلى اختطافه من بین
األهل واألصحاب في ( 20أيلول  1989حیث ووري جثمانه الثرى في مقبرة
زيارة حنان وسط جمع من الناس من أهل منطقة عفرين  ,صحیح أن
جسده اختفى من بیننا لكن صوته وأغانیه وألحانه وكلماته باقیة وخاصة
صوته العذب مازال مدوياً في سماء األغنیة الكردية في المنطقة وبین
األكراد .
ٌ
قطوف من حیاة الفنان جمیل هورو*
*
الفضول يدفع الكثیر من الناس إلى إلقاء بصیص من الضوء على حیاة
جمیل هورو وها نحن كما عـهدنا قراؤنا األعزاء نقدم ما تیسر لنا معرفته
عن نشأته وزيجاته وأوالده وتاريخ وفاته.lokmanafrin.com
ولد جمیل رشید هورو والدته سلطانة في قرية سعرنجك بتاريخ 3 / 10 :
1934 /م  ،اقترن بثالث نساء  ،األولى باألرملة حنیفة حسن من
المعبطلي عام 1959م  ،حیث رزق منها بولد واحد فقط سماه بأحمد
الذي لقبه فیما بعد بـ (بلنك)  ،تزوج للمرة الثانیة بامرأة تدعى فیدان
محمد من قرية (زيتوناك) عام 1961م حیث أنجب منها خمسة صبیان هم
على التوالي  :محمد رشید هوريك قتل وعمره ( 3سنوات) حنان الثاني
(وسمي على اسم األول) علي جمیل هورو  .اقترن جمیل هورو في عام
 1985بامرأة ثالثة هي  :آسیة هوشان.lokmanafrin.com
ٌ
هن مزكین سلطانة نارين كردستان.
لجمیل هورو من البنات أربع ٌ
شارك الفنان الراحل في كثیر من المهرجانات والمناسبات واألعراس ،
ومن أهم أغنیاته التي شاعت في أرجاء المعمورة:
(بدو جان صالح بك لوبافو لو الو مم آالن طیار آغا) .
أعجب جمیل هورو بفنانین كثیرين من بینهم ( :محمد شیخو محمد طیب
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طاهر عازف البزق طه نشأت أرطاش شفان برور نوري سوزي كوزال )
.lokmanafrin.com
عانى جمیل هورو من مرض في الكبد استدعى نقله إلى مستشفى
ابن رشد بحلب  ،حیث عجز األطباء عن إبعاده عن قضاء هللا وقدره  ،توفي
يوم الخمیس 1989 / 9 / 19 :م  ،ووري الثرى في مقبرة " زيارة حنان " .
تغمد هللا فقید الفن بواسع رحمته.
ك  :عارف تل سلوره (أبو روجان)
إعداد وتنفیذ  :لقمان شمو كالو
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:
المدن:

کردي(ة)
افرين

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1998 :

جنکیمان عمر
http://www.kurdipedia.org/?q=2012081616525465439
ف .تشکیلي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .شمال
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە1999 :

جیني اسبر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092912214288458
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من موالید  20أغسطس 1979
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

غرب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
فنان

بابەتی ژمارە2000 :

حسن زيرک
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543092575
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

شرق کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
بوکان

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2001 :

حسین مايخان
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503203618121039
*ولد في محلة الحمیدية في مدينة خانقین الكوردستانیة عام 1947
*أكمل دراسته االبتدائیة في خانقین  ،بینما دراسته المتوسطة والثانوية
انهاها في مدينة بغداد بعد انتقاله الیها .
*.رغم تعلقه الشديد بالنحث منذ صغره حیث كانت تشده التماثیل
المنصوبة في شوارع بغداد  ،اال انه لم تتكلل مساعیه االولى لدراسة
النحت بالنجاح النه لم يكن -بعثیاً( -دراسة في معهد الفنون الجمیلة
واكاديمیتها كانت مغلقة للبعثیین) ،فاكمل الدراسة في معهد االدارة
ببغداد وتخرج منها عام . 1973
الراحل عام 1972
*لكنه لم يتخلى عن حلمه في مواصلة الدراسة لصقل موهبته الفنیة
فالتحق بالدراسة (المسائیة) في معهد الفنون الجمیلة – فرع النحث
فتخرج عام  1978بأمتیاز .
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*عام  1981إجتاز دورة الیونسكو لصیانة األعمال الفنیة والعرض
المتحفي/بغداد
ً
*عندما سنحت له الفرصة واصل الدراسة مجددا في كلیة الفنون
الجمیلة –فرع النحت وتخرج عام . 2002
*حاز عام 2005على شهادة خبیر في صب وسبك المنحوتات البرونزية
من دائرة الفنون التشكیلیة ببغداد
*له اعمال فنیة كثیرة شارك بها في الكثیرمن المعارض داخل العراق
وخارجه  ،معارض جماعیة واخرى شخصیة  ،ومعارض للجمعیة
التشكیلیین العراقیین ،واخرى اقیمت بإشراف دائرة الفنون التشكیلیة -
وزارة الثقافة ببغداد  ،ومنها :
معرضین شخصیین عامي () 1987 ، 1985ي(الواسطي)الثالث والرابع
معرضا مهرجان ّمعرض مهرجان(يوم الفن)األولمعرض كردستاني مشترك في أربیلمعرض للفنانین الكرد في إيطالیامعارض النحت العراقي المعاصر المقامة في بغداد وع ّمان
المعرض العالمي للنحت في دبيومعارض أخرى في :مصر ،المغرب ،كندا ،أسترالیا ،أمريكا وسويسرا
*كلفته أمانة بغداد عام  1987القیام بصیانة (نصب الحرية) في قلب
بغداد للفنان الراحل جواد سلیم وكان فخوراً بتلك المهمة النه كان يعتبر
سلیم من أساتذته الذين تأثر بهم .
*يحتفظ له المتحف البغدادي بتماثیل نصفیة لمجموعة من الفنانین
واالدباء
*من اهم اعماله تمثال للعالمة (حسین علي محفوظ) الذي وضع امام
كلیة اللغات
ً
*كان عضوا في جمعیة التشكیلیین العراقیین و المجلس المركزي لنقابة
الفنانیین العراقیین حیث كان رئیس القسم التشكیلي وعضو اتحاد فناني
كوردستان وعضو نقابة صحفیي كوردستان .
*نشر العديد من البحوث والدراسات والمقاالت في اختصاصه في الجرائد
والمجالت العراقیة  .وكان شغوفاً بنشر لقاءات صحفیة مع الفنانین في
جريدة االتحاد ،لیسلط الضوء على اعمالهم النه كان يعتبر ذلك جزء من
واجب يجب ان يقوم به .ودعى الى االهتمام بالفنانیین العراقیین النهم
ثورة وطنیة .
الراحل االول من الیسار في حفل تأبین (ملك العود العراقي سلمان
شكر )
*عمل لفترة معداً للبرامج عن الفنانین التشكیلیین في (فضائیة الحرية)
وخاصة برنامج (قناديل) وكان من تقديم واخراج (احمد الحمداني ) .
*وكان الفقید مهذباً صادقاً مع نفسه والناس احبه اصدقاءه ومن زامله و
رغم صعوبة الظروف في ظل الطاغیة المقبور اال انه كان ذو حس قومي
كبیر وكان مغامراً جريئاً وعنیداً كما وصفه اصدقائه "وكنا نجده يعمل في
كل مكان وزمان"  ،فكان يوزع ادبیات المعارضة الكوردية التي كانت تصله
على المقربین ومن يثق بهم ......كان رجل المهمات الصعبة.
الفقید مع اصدقاءه الثالثة الذين كتب لهم الشهادة من اجل قضیة
شعبهم
لم يلقى من التقدير والتكريم الذي يستحقه رغم نیله بعض الشهادات
التقديرية ...فقبل السقوط المخزي لنظام الفاشي في العراق كان حاله
كحال بقیة الفنانیین العراقیین وبالذات الكورد منهم من اهمال وشظف
عیش وبعد السقوط كان يطالب دوماً الجهات الحكومیة وحكومة إقلیم
كوردستان بااللتفات للطاقات الفنیة الكوردية ودعمهما معنوياً ومادياً
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والعمل على تحسین اوضاعهما المهنیة والمعیشیة خدمة لمسیرة الفن
العراقي والفن الكوردي خاصة ) 1(.
كان يعد لمعرضه الشخصي الثالث وبالذات العماله البرونزية عندما
اختطفه الموت مبكراً يوم الجمعة  2011 /3/11تاركاً مشاريع أخرى كبیرة
كان يحلم بتحقیقها ومنها كتاب حول النحت لم يكن مطبوعاً وال نعرف
مصیره ...وال نعرف كذلك مصیر تراثه الثر وهل هي في ايادي أمینة
ستحتفظ به لحین يقام له كما لغیره من الفنانین الكورد متحفاً يلیق
باعمالهم وجناح خاص بكل واحد منهم !!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟
كلكامش :استقینا معلومات من مقاالت نشرت في ذكرى رحیله ومن
بعض اصدقاءه ومنهم االديب والفنان حیدر الحیدر الذي زودنا بمالحظاته
وبعض الصور فنشكره على لك
1في ندوة قبل رحیله اقامتها مؤسسة شفق تحت شعار ( الفنالكوردي ذروة للتالحم) قال مبتدأ الندوة :للفن مكانة ودور في حیاة
الشعوب ألنه مرآة تعكس خفايا وعادات وتقالید الشعوب وتفاصیل حیاتهم
الیومیة واالحداث التاريخیة منذ أقدم األزمنة  ،وانها سجل حافل لكل ما مر
على البشرية ودراسة معمقة لحیاتهم من خالل االعمال الفنیة
والفولكلورية .
والفن الكوردي له خصوصیة بخصوصیة كوردستان وان هللا سبحانه وتعالى
وهبها الطبیعة الخالبة والجمال  ،ففي ربیعها تصبح لوحة فنیة غاية في
الروعة وال يمل الناظر من االبحار في ألوانها الطبیعیة او من سماعِ زقزقة
عصافیرها وهديل حمامها وخاصة صوت طیر (القبج) الصديق الوفي
للشعب الكوردي .
وعن هموم ومعاناة الفنانین الكورد في زمن الطاغیة المقبور بی ّ
ن الفنان
مايخان  :ان عدم فسح المجال أمام الفنانین الكورد لتقديم خطابهم
الفني للجمهور واستبعادهم من الساحة الفنیة العراقیة وعدم اشراكهم
في المهرجانات والفعالیات كان بقصد وتعمد من قبل ذلك النظام وسعیاً
منه في تجريدهم من هويتهم القومیة والكوردستانیة .
واآلن بعد التحسن النسبي للوضع األمني نطالب الجهات الحكومیة
وحكومة إقلیم كوردستان بااللتفات للطاقات الفنیة الكوردية ودعمهم
معنوياً ومادياً والعمل على تحسین اوضاعهم المهنیة والمعیشیة خدمة
لمسیرة الفن العراقي والفن الكوردي خاصة.
كلكامش
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .لري
خانقین
نحاة
فنان

بابەتی ژمارە2002 :
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حکمت داود
http://www.kurdipedia.org/?q=2011021613033238083
األعمال التلفزيونیة المشارک فیها
فیلم سحاب اخراج محمد شاهین
مسلسل هجرة القلوب إلى القلوب اخراج هیثم حقي
مسلسل حد السیف اخراج هاني الروماني
مسلسل األيام المتمردة اخراج هیثم حقي
مسلسل طرائف أبي دالمة اخراج غسان جبري
مسلسل التوابون اخراج جورج فیاض
مسلسل ايام أبو المنقذ اخراج محمد عزيزية
مسلسل الفارس المغوار اخراج رفیق حجار
مسلسل البحر أيوب اخراج محمد عزيزية
مسلسل الشتات اخراج نذير عواد
مسلسل عودة لیلى اخراج عمر سیف
مسلسل حوش المصاطب اخراج محمد منصور
مسلسل بهلول الشاعر اخراج نذير عواد
مسلسل قريش اخراج محمد عزيزية
مسلسل أعقل المجانین اخراج حسن حسني العبیدي
مسلسل طاش ما طاش حسن حسني
أغاني لألطفال اخراج عمر سیف
مسلسل داوود في هولیود خراج بسام المال
غنائیة الربان والقوافي اخراج بسام المال
مسلسل بیازيد اخراج الروسي نکوالي
فیلم قطار الشرق /وئائقي انتاج القناة األلمانیة
مسلسل لیالي الصالحیة اخراج بسام المال
مسلسل المرابیش اخراج مؤمن المال
مسلسل باب الحارة الجز و األول اخراج بسام المال
مسلسل باب الحارة الجز و الثاني اخراج بسام المال
مسلسل کوم الحجر اخراج رضوان شاهین
مسلسل ضیعة ضايعة اخراج اللیث حجو
مسلسل باب الحارة الجز و الثالث اخراج بسام المال
مسلسل قاع المدينة اخراج سمیر حسین
مسلسل باب الحارة الجز و الرابع اخراج بسام المال
فیلم مهوى األفئدة اخراج الواثق الصادق 2009
مسلسل أسعد الوراق اخراج رشا شربتجي 2010
مسلسل ضیعة ضايعة الجز و الثاني اخراج اللیث حجو 2010
مسلسل باب الحارة الجز و الخامس اخراج مؤمن المال 2010
تصمیم أزيا و لمهرجان حلب المرکزي بمناسبة عید الجال و 2010
تصمیم ازيا و ألغنیة لعیونک ياشام غنا و مصطفى الخاني 2010
إضافة للکثیر من اإلعالنات التلفزيونیة و الکلیبات التلفزيونیة
ومصور فوتوغرافي للعديد من المسلسالت التلفزيونیة السورية
سەرچاوە :ماڵپەڕي ئاڤێستا کورد
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
فنان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2003 :

خالد تاجا
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092912365988456
الممثل السوري الشهیر ،أنطون کوين العرب کما وصفه الشاعر محمود
درويش ،ولد في  25آب  1942م.
هو من اصل کردي وله األبناء :هیندار وأفیندار.
من أشهر أعماله الدرامیة:
إخوة التراب.
التغريبة الفلسطینیة.
الحوت.
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2004 :

خالد کاکي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111317032387851
ولد بمدينة كركوك ،عام 1971
*شاعر ورسام وموسیقي ،وله أصدارات وأعمال موثقة في المجاالت
المذكورة.
*درس األدب واللغة األسبانیة في كلیة اللغات بجامعة بغداد وجامعة
أوتونوما بالعاصمة مدريد.
*غادر العراق عام  1994ويقیم في مدريد منذ أكثر من ستة عشر عاماً.
كما ونشر العشرات من المقاالت النقدية في الموسیقى والفن
التشكیلي والتراجم والقصائد واللقاءات في الصحافة العراقیة والعربیة
والعالمیة منذ العام .1992
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
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المدن:

🔥کرکوک

نوع الشخص:

🎨ف .تشکیلي

نوع الشخص:

✍کاتب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2005 :

دياري قرداغي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192587
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2006 :

رانیا الکردي
http://www.kurdipedia.org/?q=201010091734519912
مطربة ومذيعة وممثلة أردنیة تعزف على الجیتار وتکتب الشعر وتجید
الرقص والتمثیل والغنا و والتلحین والرسم ،سافرت إلى بريطانیا في عام
 1991للتدرب على احتراف التمثیل في کلیة بارنیت للفنون ثم التحقت
بمدرسة غیلدفورد للتمثیل .عملت في بريطانیا کمقدمة برامج وممثلة
حتى العام  1998وعادت إلى األردن بعدما تزوجت ،وعملت في المسرح
وبعد ذلک توجهت للتلفزيون األردني ألنتاج وتقديم برامجها الخاصة مثل
استمعوا لألطفال  Tune Into Kidsوبرنامج استعراض رانیا The Rania
Showالذي کان يطرح أهم القضايا االجتماعیة الساخنة في األردن
وأصدرت ألبومها األول "رانیا" في عام  2002وقد کان مزيجا فريدا من
األسلوبین الشرقي والغربي ،وبعد ذلک طلب منها أن تقدم برنامج سوبر
ستار في لبنان وهو النسخة العربیة لبرنامج  Pop Idolاإلنجلیزي .وحققت
مع سوبر ستار نجاحا کبیرا وبقیت تقدمه لموسمین متتالیین .بعد ذلک
عادت لتعمل على إصدار البومها الثاني "قولي لیه" في القاهرة هذه
المرة وعرضت علیها البطولة المطلقة لفیلم الحاسة السابعة مع الممثل
المصري أحمد الفیشاوي ،وأصدرت البومها الثاني في عام  2005وحقق
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نجاحا کبیرا من خالل أغنیة شايف نفسک التي بقیت في دائرة منافسة
أفضل  20أغنیة لثالثة أشهر متتالیة ،ثم أصدرت أغنیة باللغتین العربیة
واإلنجلیزية اسمها "بحبک يا لبنان" ورصدت ريعها للمتضررين من الشعب
اللبناني إبان القصف اإلسرائیلي ،ويبقى أفضل دور قامت به هو دور األم
بعدما أنجبت ابنها األول في أبريل  2005وابنتها الجديدة في مايو .2007
محتويات (أخف)
1البرامج التي قدمتها رانیا
2رانیا في التمثیل
3أغاني رانیا
3.1مصادر
البرامج التي قدمتها رانیا
استمعوا لألطفال للتلفزيون األردني عام 1998
استعراض رانیا للتلفزيون األردني عام 1999
هوال فیرانو لتلفزيون أبو ظبي من لندن عام 2002
سوبر ستار لتلفزيون المستقبل من 2004 - 2002
السفر إلى مالیزيا لشبکة سي إن إن األمريکیة من عام  - 2006ااڵن
رانیا في التمثیل
4مسرحیات ناطقة باللغة اإلنجلیزية : House of Bernada Alba - Sister
my Sister - Hotel Baltimore - Playhouse Creaturesفي عام واحد
 1997 - 1996في إنجلترا.
مسلسل البحث عن صالح الدين بدور األمیرة جوانا أخت الملک ريتشارد
قلب األسد من إخراج نجدة إسماعیل أنزور.
فیلم الحاسة السابعة کومیدي رومانسي باالشتراک مع أحمد الفیشاوي
عام .2005
فیلم رحلة إلى کافیرستان عام  2001بدور ريا هاکین.
أغاني رانیا
ما بتزهق کلمات :عنان محمد ألحان :قاسم صابونجي 2002
سجین آالمک کلمات :رانیا الکردي ألحان :قاسم صابونجي 2002
أنا الغريق کلمات:مراد بشناق ألحان:مراد وجدي 2002
کان ياما کان کلمات:عنان محمد ألحان:مراد بشناق 2002
سؤال کلمات:علي بتیري ألحان:قاسم صابونجي 2002
راهنت علیک کلمات:عنان محمد ألحان:قاسم صابونجي 2002
تجرأ کلمات:رانیا الکردي ألحان:قاسم صابونجي 2002
Statue Of Loveباإلنجلیزية کلمات:فیکتوريا جوکس ألحان:طارق يونس
2002
قولي لیه کلمات وألحان :طالل قنطار 2006
إصفالي کلمات :خالد تاج الدين ألحان :عمرو مصطفى 2006
کلمتک کتیر کلمات :خالد تاج الدين ألحان :عمرو مصطفى 2006
شوف الحب کلمات وألحان :إلیاس الرحباني 2006
سیب الناس تقول کلمات :سلطان صالح ألحان :خالد عز 2006
بشتاق کلمات :إسالم مخلوف ألحان :أحمد مخلوف 2006
في إيه؟ کلمات :سمیر زکي ألحان :هاني يعقوب 2006
ناقص
َ
جاني قلبک کلمات :إسالم مخلوف ألحان :أحمد مخلوف 2006
مالک زي کلمات :خالد تاج الدين ألحان :عمرو مصطفى 2006
شايف نفسک کلمات :خالد تاج الدين ألحان :عمرو مصطفى 2006
أبو يوسف مع زغرت  Zgurtأغنیة راب کومیدي عربي
إلى األبد باإلنجلیزية مع أديب درحلي ألحان :أديب کلمات :رانیا وأديب
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حبیتک يا لبنان باللغتین العربیة واإلنجلیزية کلمات وألحان :طالل قنطار
وخصص ريعها للمتضررين من القصف اإلسرائیلي على لبنان
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

🎤مطرب
اعالمي
🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2007 :

رضا علي عبد الرحمن النقاش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503232433121048
ـ اسمه الكامل  :رضا علي عبد الرحمن النقاش
ـ ولد في بغداد محلة ( سوق حماده ) في الكرخ 1929
ـ اكمل دراسته االعدادية في بغداد  ..وعین معلماً في مدرسة العوينه ثم
مدرسة الجعفرية
ثم مدرسة الخلد في الوشاش  ،وكان يقوم بتعلیم التالمیذاالناشید
الدينیة والوطنیة وبعض اغاني المناسبات ـ كما انه دخل معهد الفنون
الجمیلة قسم التمثیل واالخراج المسرحي.
ومن الطريف ان نذكر ان اسمه علي رضا اال انه قلبه الى رضا علي
..........................
*الفضل في دخوله االذاعة العراقیة وما قدمه من الحان في بداية
مشواره الفني:
ـ كان الفضل لدخوله االذاعة العراقیة الشیخ علي درويش  ..حیث سجل
عام  1949أول اغنیة وهي (0حیرني حبك ) ثم اغنیة (ذكريات ) لزكي
الجابر  ...إال ان اشهر اغنیة له هي اغنیة سمر سمر عام  1952والتي
كتب كلماتها الشاعر الغنائي سیف الدين الوالئي....
كانت اغنیة سمر سمر اغنیة كل المواسم ولغاية اآلن لها وقع في نفوس
اهل الطرب والغناء.
وسرعان ما حفظها الجمهور العراقي ثم توالت الحانه واغانیه وعشقها
الجمهور.
........................
*نهوضه باألغنیة العراقیة:
ـ يعد رضا علي في طلیعة الملحنین العراقیین الذين نهضوا باالغنیة
العراقیة حتى تهافتت علیه االصوات العربیة طالبین الحانه ..فغنت له في
بداية مشواره:
ـ المطربة ( نرجس شوقي ) ــ شدعیلك يلي حرگت گلبي  +يا
بوسطجي وياك مكتوب
ـ المطربة ( فائزه احمد ) ــ خي ال تسد الباب  +میكفي دمع العین يا بويه
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+إشبیك إشبیك يا گلبي  .....دگاتك سريعه
عالمات الهوى هذي  ...لو عندك طبیعه
بأمرك حیرتني  ......يا گلبي ومرمرتني
أطیع الروح  .............لو أمرك أطیعه
***
يا گلبي تیهت ......دربي علیّه
صرت ولهان ويلي إشلون بیّه
يا ريت أگدر أداويك .....بإيديّه
بأمرك حیرتني  .....ياگلبي ومرمرتني
أطیع الروح  ...........لو أمرك أطیعه
ـ المطربة ( راويه ) ــــ ادير العین ما عندي حبايب
ـ المطربة (نهاوند ) ـــ تدلل علیَّه إتدلل  ..إشما تريد إتدلل  ..روحي
وگلبي أقبل  ..بس ال يولفي تزعل ..أهل الحسد يا غالي  ..كلهم فده
لعیونك  ..إنته وردتي إنته  ..خايف أنا يشمونك  ..للگلب إنته سلوه ..
غیرك أبد ما أهوه ...إتدلل علیّه إتدلل  ..عمري إتدلل
(وقد غناها رضا علي فیما بعد)
+يابه يابه اشلون عیون عندك يابه  ..اهل الحسد ما يدرون وهللا يابه ..
خدك گمر لو مصباح يضوي ضي  ..سبحان ربي السوّاك لهل الحي  ..النور
من جبینك الح شوي شوي ...واهل البلد ما يدرون  ..يابه يابه شلون
عیون  ..سبحان ربي السواك من بلور ..جامع بخدك لونین نار ونور  ..ال
باإلنس مثلك صار وال بالحور ..واهل البلد مايدرون  ... ..يابو قوام الفتان يا
محالك  ..تمشي وگلوب العشاگ تمشي وراك  ..كل احنه نوگف صفین
نتلگاك  ..يابه يابه شلون عیون  ..ومطّلسم بحرف النون  .وهللا يابه
ـ المطربة ( سمیره توفیق ) وحدك ملكت الروح يبن العشیرة  ..عاملهه
بالمعروف عندك اسیره  ..اكثر بعد ما گول يا سلوة العین ..گالوها باألمثال
 ..كلمن ضمیره
ـ ( ثالثي المرح ) ـــ اجمل يوم يوم اللي تعارفنه ..ذاك الیوم مثله أبد ما
شفنه
ـ كما غنى له ( فهد بالن ) ـ ياسامري دگ گهوه
ـ وغنى من الحانه آخرون من المطربین السوريین واللبنانیین والمصريین
.......................
*االلحان التي غنتها له المطربات العراقیات:
ـ عفیفه اسكندر ــــــ گلب گلب عیني گلب  ...لیش ماشي وحدك
هلك
بالدرب  ..زعالن منهو الزعلك  ..والزعلك ريته ِ
+موشح اندلسي لعبد هللا محمد بن الفراء:
(قیل لي قد تبدال...فاس ُ
ل عنه كما سال..
ل َ
ك سمع ٌ وناظ ٌر  ..وفؤاد ٌ فقلت ال..
ُ
قلت ل ّ
ما غال حال..
ل وصاله ُ..
قیل غا ٍ
ايها العاذل الذي بعذابي توكال)...
ـ مائده نزهت ـــــــ اسألوا ال تسألوني  /انتظار  /بیا عین جیتو اتشوفوني
 /حرام/
حمد يا حمود  /حاصوده ُ /مر يا اسمر ُمر ..وهللا غیابك ُمر  /وغیرها من
االغاني
ـ زهور حسین ـــــــ تفرحون افرحلكم  +بنت البلد ( غنتها في فلم ورده)
ـ وغنت من الحانه ـــــــ احالم وهبي /احالم المصرية  /هیفاء حسین /
انصاف منیر
........................
*من الحانه التي غناها بنفسه:
ـ الردته سويته اشعندك بعد گول
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ـ تدري اشگد احبك  ..بعدد دگات گلبك احبك
ـ تعالي يا حنینه تعالي  ..شمسنه انتي وفینه تعالي
ـ جیرانكم يهل الدار ..والجار حگه على الجار  ..واگف دخیل ابابكم ..
طفولي من گلبي النار
ـ حگ العرفتونه وعرفناكم  ..ايام حلوه گضینه وياكم
ـ سمر سمريا سمر  ..منج يغار الگمر
ـ سلمنه يا ريح الهاب  ..سلمنه  ...سلمنه على األحباب  ..سلمنه ..
نیران الهجر مرّه  ...ملیانه بالف حسره  ..يا وسفه تفارگنه  ..سلمنه
سلمنه
ـ على باب الحلو جینه  ..نسأله عالوعد وينه  ..لیش ما بیّن علینه  ..على
باب الحلو جینه
ـ ال اللي اللي يا گمرنه العالي  ..يابو گصايب شگر ..عاين على حالي ...
عطشان وانته النبع  ..رديتني خالي  ..لصرخ بكل صوتي  ..فوگ النبع
موتي  ..والشوگ چتالی
ـ مركب هوانه  ..من البصره جانه  ..جايب حبیب الروح عدنه أمانه
ـ هاي وين ياحنین ..شنهو السبب متبیّن  ..چنت ابداً متفارگني گلبك
علیه حنین
ـ يا صايد گلبي بنظراتك  ..غفالوي غفالوي
ـ يا ورد الورود  ..يا حلو الخدود يا ورد  ..ريحتك فاحت ورد  ..والناس صاحت
ورد..كلك ورد يا ورد
ـ يا عباد هللا ( اغنیة رمضانیة)
ـ گیمر خدك
ـ حن يا حبیبي حن
...................
*اشهر من تعاون معه من شعراء االغنیة العراقیة:
ـ الشاعر الغنائي المعروف سیف الدين الوالئي ومن اجمل كلماته ( يابه
يابه شلون عیون)
ـ ابراهیم احمد الذي كتب له ( :إتدلل علیَّه إتدلل )و( گیمر خدك ) و(حن
يا حبیبي حن) وأغنیة ( من هللا النصر واحنه انتصرنه ـــ في أعقاب ثورة
 14تموز )1958
ـ جبوري النجار
ـ جودت التمیمي
ـ زاهد محمد
.........................
*مشاركاته في افالم غنائیة و روائیة:
ـ شارك رضا علي في عدد من االفالم  ...فقد لعب الدور الرئیسي في
فلم
(ارحموني ) الذي اخرجه الراحل حیدر العمر في اوائل الخمسینیات ،
وشارك معه في ذلك الفلم الفنان القدير بدري حسون فريد وهیفاء
حسین وحكمت القیسي  .وقد غنى فیه عدة اغاني منها اغنیة رمضانیة
واغنیة يولیدي يله نام واوبريت بالد الرافدين.
ـ وشارك في فلم ( لبنان في اللیل ) من اخراج محمد سلمان  .وهو فلم
استعراضي غنى فیه اغنیة  ( :اسألو ال تسالوني ) على شاطي البحر
ـــــ وقد اشترك في ذلك الفلم مجموعة من الفنانین العرب مثل رشدي
اباظه وصباح ونجاح سالم وآخرين
ـ كما شارك في فلم ( يا لیل يا عین ) من اخراج كاري كاربنتیان وتمثیلیة
تلفزيونیة عرضت بالمباشرآنذاك لعدم وجود الفديو تیب  .غنى فیها يا فتاة
احالم گلبي
.......................
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*معاناته من النظام العفلقي:
عانى الفنان رضا علي من النظام السابق مثلما عانى معظم العراقین..
فقد اضطهد بسبب اصله الكردي الفیلي  .وكاد أن يهجر من العراق ضمن
حمالت التهجیر
المنظمة التي مارسها النظام السابق ضد الكرد  ...ولكن بعض الوساطات
قد شفعت له
كذلك تاريخه الفني العريق...
وقد عانى بعد ذلك من التعتیم المقصود ألنه لم يداهن النظام مما اضطره
الى مغادرة العراق الى اوربا للعمل هناك في المصانع الجلدية  .ثم عاد
الى العراق قبیل سقوط النظام السابق.
......................
*وفاته:
ـ توفي الفنان رضا علي في السادس من نیسان عام  2005لكنه بقي
منارة لالغنیة العراقیة االصیله .رحم هللا رضا علي فقد كان يمثل مرحلة
متكاملة في تطور الغناء العراقي وقد اعتمد على جانب البساطة
والسالسة في اسلوب اللحن مما قربه لقلوب المستمعین فصار احد رواد
الغناء العراقي ...وقد لقب بسفیر االغنیة العراقیة ومطرب العراق االول
في الخمسینیات  ..بعد الفنان الكبیرمحمد القبانجي  ..ومن بعده لقب
بهذا اللقب ناظم الغزالي في الستینیات ثم سعدون جابر في السبعینیات
ثم كاظم الساهر في الثمانینیات.
http://www.gilgamish.org/
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .لري
فنان

بابەتی ژمارە2008 :

ريبین مجید
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012110284892818
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
🎨ف .تشکیلي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2009 :

رەشەي کويلە رەزا
http://www.kurdipedia.org/?q=201010090837069909
اول من غنى االغاني الکوردية الفولکلورية واالغاني الترکمانیة التي
تتناغم مع االذواق الخاصة القريبة من فن المسیر العسکري حیث کان
أحد أشقیا و کرکوک باالضافة الى کونة عسکري في الجیش العثماني
وله اسطوانات قديمة من هذا النوع ،وکان رجل قصیر القامة ،متربع يعتمر
المشکي الذي يعد لیاس الرأس الخاص بمنطقة هورامان في کوردستان
کان والدة کوله رضا في مدينة کرکوک بمنطقة القورية وذلک عام 1884
وبدت علیه مواهب الذکا و منذ الصغر والتحق في السابعة من عمره
بکتاب من کتاتیب إحدى المدارس الدينیة في احد الجوامع المشهورة في
کرکوک لیتعلم أصول التالوة والتجويد وحفظ سور من القران الکريم على
يد کل من المال رضا أفندي الواعظ والمال محمد کرکوکلي .
تعلق منذ نعومة أظفاره بالخوريات والغنا و والمقام الترکماني وکان الفنان
الراحل رحمه هللا والذي کان يلقب من قبل أصدقائه ومعارفه بـ(داي رشا)
قد دخل عالم الغنا و في أوائل سنوات عمره وشبابه بترديد األغاني
الترکمانیة والمقام وتأثر کثیرا بصوت المطرب (المال طه کرکوکلي) وأدا و
المطرب (صالح حواله) اللذان کانا من أشهر مطربي کرکوک القدامى
آنذاک .
وأجاد رشا کوله رضا في أدا و وغنا و المقامات الترکمانیة وکذلک برع في
أهم ما يشتهر ويزخر به الفن والفلکلور الترکماني اال وهو الخوريات
الترکمانیة بأنواعها ،ومن المقامات التي اشتهر (داي رشا) بأدائها کانت
مقام (رست) و (صبا) و (حجاز ).
وکان لرشید کوله رضا الذي يعتبر من رواد المقام والغنا و الترکماني
جوالت فنیة وزيارات الى معظم المناطق الترکمانیة وکثیرا ما کان يزور
مدينة اربیل ويقیم الحفالت الغنائیة باالشتراک مع مطربیها الترکمان
القدامى ومنهم (شهابه) والمطرب (حاج والي جايجي) والمطرب
المشهور سعید شەوکت (مشکو) حیث کانت تقام الحفالت في مقهى
(داوود جمو) في سوق الصاغة الذي يقع في قلب مدينة اربیل .
باإلضافة الى ما ذکر فان رشا کوله رضا ارتبط بصداقة حمیمة مع مطربي
اربیل وجلهم من الترکمان مثل (حیدر عبد الرحمن) و (فائق بزرکان)
و(حاج جمیل قابقابجي) وغیرهم من مطربي اربیل ،حیث ان کل هؤال و
کانوا يزورونه في مدينة کرکوک ،والجدير بالذکر ان المطرب العراقي
المشهور ورائد المقام العراقي (رشید القندرجي) کان من أصدقائه
المقربین أيضا .
عمل رشید کوله رضا (داي رشا) لمدة تجاوزت األربعین عاما في إدارة
مقهى کان يقع في شارع صالح الدين وسط مدينة کرکوک وارتبط اسم
المقهى باسمه ،حیث کان المقهى ملتقى المطربین المشهورين في
کرکوک ومنهم (عز الدين نعمت) و (محمد قاليي) و (علي قلعه لي)
وعدد آخر غیر قلیل من مطربي کرکوک .
اشتهر رشید کوله رضا کثیرا بادائه نوع متمیز من الخوريات يسمى (قره
باغلي) حیث تعلم أصول وأدا و هذا النوع من الخوريات في أذربیجان خالل
مدة أسره هناک أثنا و الحرب العالمیة األولى ،ويعتبر کوله رضا أول من
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ادخل أصول هذا الغنا و الى الفلکلور الترکماني وما تزال أغانیه وخورياته
الجمیلة تتردد على السن بعض أهالي کرکوک .
وعرف عن رشا کوله رضا باإلضافة الى الغنا و والمقامات کونه کان رجال
شهما ومرحا ويحب الضحکة والنکات ويسعى لخدمة وخیر الناس ،وتوفي
رحمه هللا في کرکوک سنة  1972عن عمر ناهز الثامنة والثمانین ودفن
في مقبرة المصلى.
کويلە رەزا ،واتا رەزاي کورتە بااڵ ،خۆي و باوکیشي جلەکانیان دەستوري
هەورامان بوو.لەوە دەچێت کاکەکییش بێت ،چونکە کاکەيیەکان بەو جۆرە
سمێڵ بەردەدەنەوە ،لە ناو چەقي کەرکوکدا چآخانەيەکي هەبوو بەاڵم
پێشتر لە جەنگي ...جیهانە يەکەم بەشداري کردووەو ماوەيەکێش لە
ئەزەربايجان بووە بۆيە هەندێلک لە گۆرانیەکاني مۆرکي ئەزەريان پێوەيە،
لە دەورو بەري 1986لە دايک بووە و لە  1972کۆچي کردووە ،لە گەڵ
ئەوەي کەسێک بوو لە ئازاکاني شار مەقامناس و گۆراني بێژێکي باش
بوو ،بە هەردوو زماني کوردي و تورکماني گۆراني دەووت ،يەکێک بوو لە
مامۆستاکاني هابە کە بە ناوبانگترين گۆرانیبێژي کەرکوکە ،هەبەي لە کن
ئەو شاگرد بوو لە چايخانەکەي کە نزيکي سینەما عەلەمەين بوو ،لە بەر
ئەوەي زماني تورکي بۆ ماوەي پتر لە چوار سەدە زماني رەەسمي بوو
وکەکوکیش پێیتەختي وياليەتي شارەزوور بووزۆربەي
زۆريکەسايەيتیەکاني کەرکوک و دەوروپشتي بە زماني تورکي
هوونەرەکانییان پێشکەش کردووە تەنانەت کەسێکي وەک رەفیق
حیلمیش کە دامەزرێنەري هیوابوو لە .1939
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2010 :

ساکار سلیمان
http://www.kurdipedia.org/?q=201009261333569648
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من موالید  .1979/9/8السلیمانیة کوردستان .
ـ خريجة معهد الفنون الجمیلة في السلیمانیة2001 .
ـ خريجة کلیة الفنون الجمیلة من جامعة السلیمانیة. 2005 ،
المعارض الشخصیة :
ـ معرض في معهد الفنون الجمیلة ،السلیمانیة. 2001 ،
المعارض الجماعیة :
شارکت في الکثیر من المعارض الجماعیة،منها :
ـ خطوة نحو السالم ،2000 ،حول اإلقتتال الداخلي .
ـ معرض بمناسبة الیوم العالمي للمعوقین. 2002 ،
ـ المعرض الثامن للفنانات في السلیمانیة. 2003 ،
ـ المعرض الدائم للفنانین التشکیلیین الکورد في السلیمانیة2005 2003 ،
ـ معرض تکريمي للفنان ثروت سوز بعنوان "الرجل األبیض" السلیمانیة،
. 2004
ـ معرض "رؤية المرأة الکوردية لألنفال" ،في کل من السويد وفرنسا ،في
مهرجان "بالنده باران" . 2004
ـ الدورة السادسة لغالیري دهوک. 2005 ،
ـ الجوائز :
ـ شهادة منظمة البدلیسي Ask 2001.
ـ شهادة الیوم العالمي للمعوقین .2002
سەرچاوە :ماڵپەڕي فەيسبووک  -قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2011 :

سعاد حسني
http://www.kurdipedia.org/?q=201010091730329911
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سعاد حسني سندريال مصرية من جذور کردية
کما األنوثة الجمیلة التي اجتاحتها ،کانت تلبس العنفوان و القوة ،حکاية
مألت أمسیات الماليین بما کانت تحمل من أناقة و رقة في أعمالها الفنیة
من حرکة و صورة و جمل إيقاعیة في نوطه موسیقیة مصرية،هي
سندريال مصر التي أضاعت قلبها ،فوجدته عند العامة من الناس کما
الملوک و األمرا و و المطربین الکبار حیث کان أولهم من بینهم العندلیب
األسمر .
ً
هي موسیقي حقا دون أن تعرف أناملها العزف هي موسیقى بموهبتها
وحرکة جسدها و تعابیر وجهها لتؤدي أفضل األدوار في أفالمها فکما تطل
نجمة الصباح تطل سعاد بأفالمها الرومانتکیة علینا .
هي حورية ولکن لیست بحرية إنما حورية تعیش في نهر النیل وتتنفس
من خالل أفالمها إال أن األقالم السودا و أحکمت اإلغالق على غالصمها
فأغرقوها في نهاية المطاف .
لم يکن لفنها الصادق ضفاف فهي امرأة أنهت دور المرأة السلبیة في
الشاشة السینمائیة العربیة،تمسکت باألدوار التراجیدية فأمست حیاتها
شحنة میلودرامیة حتى نضجت على نار الحزن ثم ما لبثت أن احترقت
بها،هي عصفورة الشرق ومن أهل القمة وأمیرة الحب غنت الدنیا الربیع
فکانت حیاتها غیوم خريف دون أمطار تهدأ االجواء .
ستجد الکثیر من الفنانات من الجیل الحالي حاولوا تقلیدها إال أنهم لم
يشکلوا إال توزيعا موسیقیا جديدا للنغمة واللحن األساسي سعاد
حسني .
فلنمضي في رحلة إلى هرم من أهرامات الفراعنة متوقفین عند آثار
الجمال واألنوثة وقوة التعبیر واإلحساس العالي .
الوالدة والنشأة واألصل :
أبوها الخطاط السوري المعروف محمد حسني البابا (الباباني)-ينحدر من
أصول کردية نسبة للعائلة البابانیة -الذي قدم من سورية إلى مصر
وإستطاع بفنه ومهارته أن يفوز بإعادة فن الخط الى مصر،کما قام بزخرفة
کسوة الکعبة المشرفة حینما کان يعمل في القصر الملکي السعودي
ويعتبر أيضا من رواد فن الخط العربي ومن أشهر خطاطي يافا وکبار
الخطاطین العرب ،والجدير بالذکر أن الملک الفاروق کان قد إستدعاه
لیتولى إدارة مدرسة تحسین الخطوط الملکیة وکان مقرها مدرسة خلیل
آغا الثانوية في العباسیة .
إبان ذلک غادر إلى مصر فمنحه الرئیس الراحل جمال عبد الناصر الجنسیة
المصرية عام  1965واتصف محمد بأنه رجل شديد ومحافظ يمنع خروج
بناته للتعلم فکان کثیر الحرص إال أن سعاد إستطاعت بشقاوتها وتمردها
من کسر الحواجز والقیود ،أماوالدة سعاد حسني فهي إمرأة مصرية
تدعى جوهرة محمد حسن .
جدها هو المطرب السوري المعروف حسني البابا وشقیقه الممثل
الکومیدي أنور البابا (أم کامل) الذي جسد شخصیة المرأة الشامیة أفضل
من المرأة ذاتها .
شقیقات سعاد (صباح-سمیرة-نجاة) صباح کانت تهوى النحت وتوفیت في
حادث سیر عام  1961ولها ثالث أشقا و (عازف الکمان عز الدين
والخطاطین نبیل وفاروق ).
ولدت سعاد في  26ک 2في حي بوالق قرب قصر عابدين في القاهرة
عام ،1942أتمت سعاد سنوات عمرها األولى بهنا و إال أنه في سن
الخامسة انفصل والديها وعاشت سعاد مع أمها ثم اصطحبت األم (سعاد-
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صباح-کوثر) لتتزوج من األستاذ عبد المنعم حافظ الذي کان مفتشا في
التربیة والتعلیم وأصر على أن تتابع سعاد تحصیلها العلمي فکانت أخت
سعاد سمیرة تعلمها الرسم باإلضافة إلى زوجها أحمد خیرت الذي کان
يعلمها الموسیقى ..
في هذه الفترة سقطت سعاد من على السلم وأصیبت بعمودها الفقري
الذي طال تأثیره وأثر على حیاتها في المستقبل أيضا ..
لفتت موهبة سعاد سم األستاذ أحمد خیرت زوج أختها _أستاذ
الموسیقى _وکان ذلک عام  1945وهي ال تتعدى الثالث سنوات،فقرر
تقديمها إلى بابا شارو وبابا شارو هذا هو األستاذ محمد محمود شەعبان
وتم االحتفال برکن األطفال بعید شم النسیم في حديقة الحرية
بالجزيرة،وغنت سعاد عام  1947أغنیة (أنا سعاد أخت القمر..بین العباد
حسني انتشر..طولي شبر وجهي بدر..صوتي سحر کلي بشر ).
يعد المکتشف الحقیقي لمواهب سهاد التمثیلیة الشاعر عبد الرحمن
الخمیسي الذي کانت تربطه صداقة مع األستاذ عبد المنعم حافظ،وعندما
باشر األستاذ الخمیسي بتکوين فرقة مسرحیة في جمعیة أنصار
التمثیل،ثم في شقة حي عابدين فاختار مسرحیتین لیفتتح يهما
مسرحیة (هاملت أمیر الدانمرک)لشکسبیر مسرحیة (األرض) لعبد
الرحمن الشرقاوي،وکانت مسرحیة هاملت بحاجة لفتاة جمیلة لجسد
دور (أوفیلیا) حبیبة هاملت ولم يتردد الخمیسي في تقديمها -تلک الفتاة
التي ال يتجاوز طول قامتها  158سم-وکانت مالمح سعاد تتطابق شخصیة
أوفیلیا ذلک الوجه الضائع بین الطفولة واألنوثة ،سعى الخمیسي للحصول
على وجه مصري وشکل مصري فأراد سعاد على خالف نجمات ذلک
العصر الفارعات الطول وذوات السمات االرستقراطیة،فالخمیسي أراد فتاة
من صفوف الشعب لها سمات ابنة البلد .
لسو و الحظ الفرقة ما لبثت أن افترقت ولم تقدم مسرحیة هاملت بعد
تدريبات مکثفة وشاقة ولعل الضربة التي ال تقوس الظهر تقوي،فاندفعت
سعاد بکل جوانحها ورسمت طريقا نحو التمثیل وبدأ مشوارها في اإلبحار
واالنخراط في عباب الفن .
بداية المشوار :
جا و القدر بخطوات مفرحة لیبتسم لسعاد عن طريق ترشیح األستاذ
الخمیسي لها للمخرج حسن الصیفي الذي کان من المقرر أن يخرج
ُ
الفیلم ثم أخرجه األستاذ هنري برکات الذي أدهش بموهبة سعاد
وأعجب بوعیها التمثیلي ورأى فیلم حسن ونعیمة النور عام  1959ببطولة
سعاد حسني والوجه الجديد والمغني محرم فؤاد الذي کان يغني في
الحفالت واألعراس .
ساعدها کل من األساتذة إبراهیم سعفان وعبد المنعم حافظ وعبد
الرحمن الخمیسي على القراءة والکتابة السلیمة باإلضافة إلى األستاذة
إنعام سلوسة خريجة المعهد المسرحي التي دربتها على اإللقا و
السلیم .
أتقنت سعاد دورها من خالل دور فتاة قروية صغیرة تحاول أن تقتنص حقها
في الحب وتمار حريتها في االختیار،وقلبت سعاد بموهبتها الطاولة
لیتحول المشاهد من فعل الفرجة إلى المشارکة،وأنهت عصر المرأة
السلبیة وکتبت أول سطر لتاريخ جديد في السینما المصرية وهي مازالت
في طور تعلم کل شي و الکتابة والقراءة،في المشهد األول اسمع صوتها
األخاذ وهي تقول (سي حسن) فتشعر بنشوة تطرب سامعیها
واستطاعت نعیمة التغلب على حواجز المجتمع لتنتصر إرادتها وتتزوج من
حبیبها حسن .
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في العام الذي تاله،نضج أدا و سعاد الفني لتبدأ حريتها في االختیار
فبدأت في فیلم (إشاعة حب) من إخراج فطین عبد الوهاب وأمام النجم
عمر الشريف ويوسف وهبي،وحقق الفیلم جماهیرية ونجاحا فائقا ولم
تقتصر سعاد على تقديم دور الفتاة الصغیرة سمیحة التي تؤکد حقها في
الحب وتمارس حريتها فحسب إنما تتجاوز المرحلة بأن تخوض غمار معرکة
حامیة الوطیس .
کما کانت الترشیح األول للقصص الثالث للکاتب إحسان عبد القدوس مع
المخرج صالح أبو سیف،إال أن صالح لم يقتنع بها فلعبت دور البطولة
سمیرة أحمد بدور الخادمة وکان دور سعاد ثانويا بدور شقیقة العندلیب
عبد الحلیم حافظ وذلک في فیلم البنات والصیف،کما شارکت في نفس
العام بفیلمي (غرامیات امرأة)من إخراج طلبة رضوان وبطولة أحمد رمزي
وکمال الشناوي،ووقفت أيضا أمام الممثل يوسف وهبي مرة أخرى بفیلم
(3رجال وامرأة) من إخراج حسن اإلمام .
کان عام  1961يحمل أخبارا سارة وبعض المحطات الباردة أيضا،والمحطة
الباردة التي تعرضت لها سعاد کان رحیل أختها النحاتة صباح في حادث
سیر،أما على الصعید الفني فقد غزر إنتاجها لیصل إلى سبعة أفالم هي :
السبع بنات بدور ابنة الموظف البسیط تتطلع للرفاهیة ورکوب طبقة
األغنیا و فیغرر بها أحد المحتالین لتکون الوحیدة بین شقیقاتها في
تماديها بتجاربها العاطفیة حتى تصل إلى قسم البولیس،الفیلم من إخراج
عاطف سالم وبطولة نادية لطفي وأحمد رمزي .
السفیرة عزيزة بدور الحسنا و الجمیلة الملقبة بالسفیرة،الفیلم من إخراج
طلبة رضوان وبطولة شکري سرحان وعبد المنعم إبراهیم .
الضو و الخافت بدور الممثلة الشابة التي تصعد سلم الشهرة الفنیة
بسرعة بعد اکتشافها من قبل کاتب کبیر فتصبح نجمة سینمائیة
مشهورة لتتمرد على زوجها وينتهي األمر بها بتشويه وجهها جرا و حريق
مسکنها وتتمنى أن يعود إلیها جمالها بالتدخل الجراحي،الفیلم من إخراج
فطین عبد الوهاب وبطولة شويکار وأحمد مظهر .
ه  3کان أول فیلم تغني فیه سعاد ومن إخراج عباس کامل وبطولة رشدي
أباظة وماهر العطار والمطربة طروب .
أعز الحبايب :بطولة سعاد حسني،شکري سرحان ،أمینة رزق ومن إخراج
يوسف معلوف .
لماذا أعیش من بطولة شکري سرحان وسعاد حسني وأمینة رزق ومن
إخراج إبراهیم عمارة .
ما فیش تفاهم من بطولة حسن يوسف،نبیلة عبید ومن إخراج عاطف
سالم .
في عام  1962قدمت سعاد خمسة أفالم هي موعد في البرج من بطولة
فؤاد المهندس وصالح ذو الفقار ومن إخراج عز الدين ذو الفقار .
األشقیا و الثالثة من بطولة أحمد رمزي وشکري سرحان ومن إخراج
حسام الدين مصطفى .
صراع مع المالئکة من بطولة حسن يوسف وصالح سرحان ومن إخراج
حسن توفیق .
من غیر میعاد من بطولة محرم فؤاد ونادية لطفي ومن إخراج أحمد ضیا و
الدين .
غصن الزيتون الذي مثلت فیه سعاد شخصیة تلمیذة في المرحلة الثانوية
مدللة تضع شباکها على معلمها لتصطاده وتتزوجه بید أن صفو حیاتها
يتعکر نتیجة غیرة زوجها،الفیلم من بطولة أحمد مظهر وعمر الحريري ومن
إخراج السید بدير وعن رواية لمحمد عبد الحلیم عبد اللـە .
أما في عام  1963فقدمت سعاد ستة أفالم هي
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سر الهاربة أمام شکري سرحان وکمال الشناوي ومن إخراج حسام الدين
مصطفى .
شقاوة بنات أمام أحمد رمزي وکامیرا المخرج حسام الدين مصطفى أيضا .
الجريمة الضاحکة أمام أحمد مظهر وإخراج نجدي حافظ .
الساحرة الصغیرة أمام رشدي أباظة ومن إخراج نیازي مصطفى .
العريس يصل غدا أمام أحمد رمزي ومن إخراج نیازي مصطفى .
عائلة زيزي وکان دور سعاد فیه الحسنا و التي تعشق فن التمثیل
وتتمنى أن تصبح نجمة سینمائیة،من بطولة أحمد رمزي وإخراج فطین
عبد الوهاب .
في بداية الستینات کانت أفالم سعاد أفالم جماهیرية تعتمد على شباک
التذاکر وشعرت أنها بحاجة إلى نضج أکثر لکن المستلزمات المادية فرضت
علیها بعض األدوار التقلیدية .
في عام  1964لعبت سعاد بطولة أربعة أفالم هي :
الطريق
لعبة الحب والجواز أمام وحش الشاشة فريد شوقي وسمیر صبري ومن
إخراج نیازي مصطفى .
العزاب الثالثة أمام حسن يوسف ومن إخراج محمود فريد .
المراهقان أمام عماد حمدي ومن إخراج سیف الدين شەوکت .
أول حب أمام أحمد رمزي ومن إخراج عبد الرحمن شريف .
حکاية جواز أمام حسن يوسف وشکري سرحان ومن إخراج حسن
الصیفي .
للرجال فقط،في هذا الفیلم کشفت سعاد وبرهنت عن مقدرتها بلعب دور
الرجال أيضا حیث تتنکر على هیئة رجل فجمعت بین األنوثة المطلقة کما
أنها خیر مساعد للرجل،الفیلم من بطولة نادية لطفي وحسن يوسف
ومن إخراج محمود ذو الفقار .
حمل عام  1965الرقم ثالثة بین طیاته فشارکت سعاد في فیلمي :
الثالثة يحبونها:من بطولة حسن يوسف وناهد شريف .
المغامرون الثالثة:من بطولة حسن يوسف أحمد رمزي ومن إخراج حسام
الدين مصطفى .
النضوج الفني :
بالتزامن مع نضوج سنوات عمرها نضج أدا و سعاد الفني فوقفت أمام
النجم رشدي أباظة وأمام کامیرا المخرج حسن الصیفي وعن قصة للکاتب
يوسف السباعي في فیلم مبکي العشاق عام . 1966
صغیرة على الحب أمام رشدي أباظة ومن إخراج نیازي مصطفى،کان
الفیلم ثاني تجربة لسعاد تظهر فیه کمغنیة وممثلة،فهي تلعب دور الفتاة
االستعراضیة التي تسعى إلثبات موهبتها الفنیة ولو باالحتیال فهي تقدم
نفسها للجنة المسابقة الفنیة على أساس فتاة صغیرة تجتاز سوار
الطفولة في طريقها نحو المراهقة واستطاعت بکل اجتهاد أن تقنع
المشاهد کما استطاعت أن تقنع النقاد بأنها الفتاة الصغیرة القريبة إلى
حد الطفولة .
فارس بني حمدان أمام عماد حمدي ومن إخراج نیازي مصطفى .
جناب السفیر أمام رشدي أباظة ومن إخراج نیازي مصطفى .
شقاوة رجالة أمام رشدي أباظة ومن إخراج حسام الدين مصطفى .
لیلة الزفاف أمام أحمد رمزي ومن إخراج هنري برکات .
القاهرة  30أمام أحمد مظهر ومن إخراج صالح أبو سیف وعن رواية للکاتب
الکبیر نجیب محفوظ وکان دورها الزوجة الثانیة الغانیة،وللفیلم حکاية قدم
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الفیلم عام  1956للرقابة لتوافق علیه وکان اسمه القاهرة الجديدة فغیرت
الرقابة اسمه إلى القاهرة  30لإليحا و بأنه ينتمي إلى ماض کريه قبیل
الثورة،فظل الفیلم لمدة عشر سنوات يتعثر في الرقابة ولو أن الرقابة
وافقت على فورها لما کنا حظینا بظهور سعاد الن عمرها کان اليتجاوز
ال 14عاما ولکن لحسن الحظ أن الرقابة ماطلت .
في عام  1967قدمت سعاد أربعة أفالم هي :
شقة الطلبة أمام حسن يوسف وأحمد رمزي ومن إخراج طلبة رضوان .
شباب مجنون جدا أمام سمیر صبري وأحمد رمزي ومن إخراج نیازي
مصطفى .
اللقا و الثاني أمام حسن يوسف ومن إخراج حسن الصیفي .
الزوجة الثانیة أمام شکري سرحان ومن إخراج صالح أبو سیف .
تعد سنة  1968من أغزر إنتاجات سعاد سینمائیا حیث مثلت في  8أفالم
هي :
حکاية  3بنات أمام حسن يوسف ومن إخراج محمود ذو الفقار .
حوا و والقرد أمام محمد رضا ومن إخراج نیازي مصطفى .
نار الحب أمام حسن يوسف ومن إخراج فاروق عجرمة من إنتاج لبناني .
حلوة وشقیة أمام محمد عوض ومحمد رضا ومن إخراج عیسى کرامة .
بابا عاوز کده أمام رشدي أباظة ومن إخراج نیازي مصطفى .
الزواج على الطريقة الحديثة أمام حسن يوسف ومن إخراج صالح کريم
التلمیذة واألستاذ أمام شکري سرحان ومن إخراج أحمد ضیا و الدين .
الست الناظرة أمام شکري سرحان ومن إخراج أحمد ضیا و الدين أيضا .
لعبت سعاد دورا جديدا علیها في عام  1969بفیلم نادية لیکون بمثابة
تأشیرة الدخول إلى األدوار الصعبة المرکبة بدور الفتاة المشوهة فکان خیر
امتحان،يذکر أن الفیلم من إخراج أحمد بدر خان وبطولة نور الشريف وعن
رواية لیوسف السباعي .
وقدمت أيضا فیلم بئر الحرمان من إخراج کمال الشیخ وعن رواية جمال
حماد وبطولة محمود الملیجي ونور الشريف وکان دورها الفتاة التي تعاني
من المرض النفسي لتنسلخ عن شخصیة ناهد الشريفة وتتحول في
اللیل إلى غانیة مبتذلة میرفت .
کما أدت دور القاتلة الهاربة في فیلم شي و من العذاب من إخراج صالح
أبو سیف وبطولة يحیى شاهین .
وأخذت بطولة فیلم فتاة االستعراض أيضا في نفس العام من إخراج
محمود ذو الفقار وبطولة حسن يوسف وعادل إمام .
في بداية حقبة السبعینات بدأت سعاد تعتمد على الکیف على حساب
الکم،وربما يجدر أن يسمى بالنسبة لسعاد عام  1970بعام رشدي أباظة
فقد وقفت مرتین أمامه في فیلمي غروب وشروق من إخراج کمال الشیخ
وعن رواية لجمال حماد وبدور المطلقة اللعوب فاستحقت عنه جائزة
المهرجان القومي .
وفیلم الحب الضائع بدور األرملة عن رواية لطه حسین و أمام کامیرا
المخرج هنري برکات وشارک الفیلم في أسابیع األفالم وبعض
المهرجانات .
وقفت سعاد أمام کامیرا المايسترو يوسف شاهین في عام  1971في
فیلم االختیار وبطولة عزت العاليلي ومحمود الملیجي ،کما أخذت بطولة
فیلم زوجتي والکلب في نفس العام من إخراج سعید مرزوق وبطولة نور
الشريف .
النصر األکبر :
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سطعت نجمة الصباح في سما و مصر بوالدة فیلم خلي بالک من زوزو
عام  1972وبطولة حسین فهمي ومن إخراج حسن اإلمام،واستمر عرض
الفیلم  53اسبوعا متواصال في دور عرض الدرجة األولى ويعتبر من أکثر
األفالم جماهیرية في تاريخ السینما العربیة،وللفیلم حکاية تقول بأن
شاعر الثورة صالح جاهین أراد تقديم زوجته منى قطان في فیلم تأخذ
بطولته،فقدمها للمخرج حسن اإلمام،بید أن حسن لم يجامل على
حساب فنه وقدم سعاد في دور رئیسي وکانت زوجة صالح هي الممثلة
المساعدة لها إلى أن يتعرف الجمهور علیها ثم يقدمها في دور رئیسي .
وللفیلم قصة أخرى کما يقول المخرج سمیر سیف :
(تجربتي مع سعاد ترجع إلى عملي في فیلم الناس والنیل لیوسف
شاهین وکانت وقتها زوجة للصديق العزيز المخرج علي بدر خان وکان
طبیعیا أن أتعرف علیها جیدا وأستطیع أن أقول أنها آمنت بقدرتي الفنیة
منذ أن کنت مساعدا لإلخراج ثم رشحتني للعمل مساعدا أول مع حسن
اإلمام
في فیلم خلي بالک من زوزو وفي هذا الفیلم حدثت صدفة غريبة في
آخر أيام التصوير،فقد تلقى المخرج حسن اإلمام دعوة إلى مهرجان
موسکو وکان ال بد من سفره قبل انتها و التصوير بثالثة أيام وهي األيام
التي سیصور فیها استعراض أغنیة خلي بالک من زوزو وجز و من حلم
األم تحیة کاريوکا الذي ترقص فیه زوزو،رقصة في شارع الهرم .
ولم يکن من الممکن تأجیل التصوير عشرة أيام لعودة المخرج ألن ارتباط
الفیلم بموعد العرض فقرر حسن بدعم من سعاد أن استکمل األجزا و
وعدم االستعانة بمخرج آخر ولم يکن لي سابقة إخراجیة قط وشا و القدر
أن تکون أولى تجاربي اإلخراجیة من بطولة سعاد ).
کما أخذت بطولة فیلم الخوف من بطولة نور الشريف وفیفي عبده وإخراج
سعید مرزوق،ولعبت بطولة فیلم الناس والنیل من بطولة عزت العاليلي
ومحمود الملیجي وإخراج يوسف شاهین بمشارکة نجوم من االتحاد
السوفیتي .
في العام الذي تاله لعبت سعاد بطولة فیلم (غرباء) من بطولة شکري
سرحان وحسین فهمي وإخراج سعد عرفة،وشارکت أيضا في فیلم
(الحب الذي کان)بدور زوجة ثم مطلقة ،من إخراج زوجها المخرج علي بدر
خان وبطولة محمود ياسین ومحمود الملیجي .
في عام  1974لعبت سعاد بطولة فیلم أين عقلي من بطولة محمود
ياسین ورشدي أباظة ومن إخراج عاطف سالم عن قصة للکاتب إحسان
عبد القدوس .
کمحاولة من حسن اإلمام إلعادة استثمار نجاح خلي بالک من زوزو،خرج
فیلم أمیرة حبي أنا إلى النور من بطولة حسین فهمي ومنى قطان ومن
إخراج حسن اإلمام إال أن الفیلم لم يحقق الجماهیرية السابقة .
شهد عام  1975صعود سعاد لکرنک الحیاة بمحطاته الباردة والحارة،فکان
فیلم الکرنک أمام نور الشريف ومحمد صبحي وفريد شوقي ومنى قطان و
کامیرا المخرج علي بدر خان وعن رواية لألديب نجیب محفوظ .
أصبحت األفالم تعتمد على اسم سعاد لتروج جماهیريا ،وشارکت في
نفس العام بفیلم (على من نطلق الرصاص)أمام النجوم محمود ياسین
وعزت العاليلي ومن إخراج کمال الشیخ .
أسست سعاد شرکة لإلنتاج مع شاعر الثورة صالح جاهین والمخرج رأفت
المیهي سمیت (سندريال) فأنتجوا فیلم الموحشة عام  1978من بطولة
محمود عبد العزيز ومنى قطان ولیلى فوزي ومن إخراج سمیر سیف عن
مسرحیة للکاتب الفرنسي جان أنوى وکان دور سعاد فتاة
سیرک،فاستحقت جائزة أفضل ممثلة من وزارة الثقافة .
عن مسرحیة للکاتب شوقي عبد الحکیم وأمام کامیرا علي بدر خان
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صورت سعاد فیلمها شفیقة ومتولي عام  1979ومن بطولة أحمد زکي
ومحمود عبد العزيز ويونس شلبي .
في بداية الثمانینات وتحديدا عام  1981سطعت سعاد في فیلم أهل
القمة مع المخرج علي بدر خان وعن قصة لنجیب محفوظ وأمام النجوم
نور الشريف وعمر الحريري وعزت العاليلي .
کما وقفت أمام النجمین عادل إمام وفاروق الفیشاوي في فیلم المشبوه
من إخراج سمیر سیف،کما کانت على موعد على العشا و مع المخرج
محمد خان والنمر المصري أحمد زکي والوسیم حسین فهمي في فیلم
موعد على العشاء .
في عام  1982أخذت سعاد بطولة فیلم غريب في بیتي من إخراج سمیر
سیف ومن بطولة نور الشريف وجورج سیدهم،وجا و موعدنا مع فیلم
يعتبر من أجمل أفالمها والذي حقق جماهیرية عالیة ويعتبر التجربة
الوحیدة بین سعاد والمخرج محمد فاضل في فیلم حب في الزنزانة من
بطولة عادل إمام ويحیى الفخراني،ولکن هذا العام شهد محطة باردة في
حیاة سعاد وکان ذلک بتقديم المخرج صالح أبو سیف لسعاد بدور بسیط
جدا في فیلم القادسیة وبمشارکة عزت العاليلي ولیلى طاهر ومن إنتاج
عراقي ولکن المؤسف في األمر أن المخرج صالح کان قد قدمها بدور قوي
في أقوى أفالمه القاهرة  30ورضي أن يعطیها دورا ثانويا بسیطا في فیلم
القادسیة ناسیا أنها سندريال مصر ونجمة الصباح وحورية النیل .
بدأ مستقبل سعاد السینمائي يکتب بالخطوط الرمادية نهاية
لمشوارها،فشارکت في عشرة حلقات من مسلسل تلفزيوني اسمه هو
وهي من إخراج يحیى العلمي عام . 1985
عن رواية لتوفیق الحکیم ومن إخراج يوسف فرنسیس وبطولة نور الشريف
شارکت سعاد في فیلم عصفور الشرق عام  ،1986کما وقفت أمام کامیرا
المخرج علي بدر خان في فیلم الجوع بدور زبیدة التي کانت شخصیة
باردة لم تتماشى مع سیر األحداث فبقیت ساکنة ولم يرضي ذلک
عشاق سعاد لیکون انکسارة أولى ويذکر أن الفیلم من بطولة يسرا
ومحمود عبد العزيز باإلضافة لسعاد .
وجاءت نکسة سعاد الحقیقیة بفیلم من الدرجة الثالثة اسمه (الدرجة
الثالثة) من إخراج شريف عرفة وبطولة أحمد زکي وجمیل راتب،وشارکت
أيضا بفلم من إنتاج مغربي اسمه أفغانستان لماذا ومن بطولة عبد هللا
غیث وإخراج عبد هللا المصباحي .
کانت آخر محطة لسعاد في مشوارها السینمائي عام  1991مع يسرا
وأحمد زکي و مع زوجها السابق وصديقها المخرج علي بدر خان الذي
قدمها في فیلم الراعي والنسا و إخالصا لها وکان وال و شخصیا لعلي،فقد
کانت تضغط على آالمها وعلى حجمها الفني في الفیلم لیخرج إلى
النور،وبدأت عندها السمنة تظهر علیها وجهها يفقد ضوءه الساطع لیکتب
في النهاية خاتمة لمشوارها السینمائي وبداية النطفا و نجمة الصباح
وإخفا و الغیوم ألخت القمر .
يذکر هنا أنها قامت ببطولة عمل إذاعي في رمضان من خالل مسلسل
أيام معک مع الفنان أحمد مظهر ..
قصة المرض واألقالم السودا و :
أصیبت سعاد في صغرها بإصابة في العمود الفقري،فأثرت الحادثة على
حیاتها في المستقبل وأخبرها األطبا و باحتمال إصابتها بالشلل،تابعت
عالجها في فرنسا ولم ينجح فغادرت إلى بريطانیا لتکمل العالج
واکتشفت هناک أنها مصابة بالتهاب عصبي أدى إلى تغییر مالمح وجهها
وصعوبة في تحريک ذراعیها .
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أغلقت کل المنافذ في وجه سعاد بفقدها لوالدها الروحي صالح
جاهین،ثم فشل أواخر أفالمها وبدأ يزداد وزنها وأضرت األدوية بأسنانها
مما دعاها إلى زراعة أسنان جديدة وأصیبت بشلل في عضلة الوجه .
أشاعت بعض األقالم السودا و شائعات بأن سعاد تتسول في لندن
وتستدرج عاطفة الجالیة العربیة هناک وحاول الکثیرون وقف المنحة
المقدمة من الدولة لعالجها بحجة أنها تقوم بعملیات تجمیلیة ترفیهیة مما
يرهق المیزانیة،وقررت الحکومة المصرية إلغا و قرار العالج واتهمها البعض
باإلدمان على الکحول والمخدرات .
وکما ذکر اإلعالمي المصري مفید فوزي في زيارته لسعاد بأنه کان يحمل
شیکا بمبلغ کبیر إال أنها عندما سألته عن مصدر الشیک قال إنه من فاعل
خیر فرفضت سعاد أخذ المال،وطلبت منه إعادته إلى صاحبه مع تقديم
الشکر نیابة عنها .
رحلة ااڵالم :
وصلت سعاد لندن يوم األربعا و  16تموز عام  1997فسکنت مع صديقة
لها خارج لندن في منطقة (کنت) وهکذا بدأت رحلة العالج ولکن المسافة
الطويلة الشاقة اضطرها للسکن في بیوت الطالبات في منطقة الکروم
ويل،ثم ذهبت لفندق ااڵلیزابیث في نفس الحي وأمضت ست أشهر ثم
استأجرت شقة صغیرة رقم  7في البناية رقم  8تقع في شارع کولنجهام
في حي لیسنجتون الراقي،ثم غادرت بعد ستة أشهر إلى الشقة رقم 5
في المبنى لتسکن فیه المرافقة لها ااڵنسة مها طالبة مغربیة کانت خیر
عون لها .
بعد ذلک قامت بتأجیر شقة رقم  3في نفس المبنى لتضع فیها أغراضها
ومتعلقاتها من کتب ومالبس وکانت الشقة ملکا لألستاذ العراقي فیصل
علي،ثم غادرت في 20آذار عام  2001إلى مصحة شابنینز ..
جرعة ألم :
تعرضت سعاد في المصحة لبرنامج قاس وهنا برنامجها الیومي :
االستیقاظ الساعة الثامنة ثم مشي نصف ساعة من الثامنة والنصف
حتى التاسعة والنصف إفطار صحي من التاسعة والنصف حتى العاشرة
والنصف تدلیک،من العاشرة والنصف حتى الحادية عشر راحة،من 11،30
حتى  12مشي مع تحريک کل عضالت الجسم،من  12حتى 12،30
راحة،من  12،30حتى  2غداء،من  2حتى  3مشي بطيء ،من 3حتى
 3،30عالج طبیعي على البطن،من 3،30حتى  4راحة،من  4حتى 5
محاضرة عن األکل الصحي کانت تغیب عنها،من5حتى  6استرخا و
تام،من 6حتى  7يوجا،من  7حتى  9فترة العشاء،وبعدها مشاهدة التلفاز
أو قراءة کتاب أو النوم .
فقدان القمر لشقیقته :
قررت سعاد العودة إلى مصر بعد تحسن ملحوظ في صحتها في حزيران
عام  2001ولکن فوجئ الجمیع بأن سعاد قد لقیت مصرعها في 21
حزيران عام  2001في لندن إثر سقوطها من الطابق السادس في مبنى
ستیوارت تاور من شرفة شقة صديقتها نادية يسري التي انتقلت إلیها
قبیل رحیلها بأيام لیرتطم ذاک الجسد الناعم بقسوة قلب األرض وتفقد
الحیاة إثرها ولیختفي قمر أسطع سما و السینما المصرية لعقود من
الزمن واألزمان .
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من حجب القمر؟؟ !!..
تقول نادية يسري(:الذين اتهموها بقتل سعاد وهي صديقة سعاد من
حوالي  30عاما لالستیال و على مجوهراتها ودفتر مذکراتها،وقد دافعت
نادية عن نفسها بعبارات ملخصها :لقد قامت بقص أسالک الشرفة الذي
تم وضعه لمنع الطیور من الدخول،کما کانت تعاني من نوبة اکتئاب بعد أن
قرأت قصة تسولها في لندن في إحدى الصحف المصرية وفي يوم الحادث
خرجت نادية لشرا و طعام العشا و وترکت سعاد بمفردها وعندما عادت
لم تجدها فخرجت إلى الشرفة لتتفاجى و بالناس متجمعین حول جثة
سعاد ولم يکن لديها سوى  3950جنیه إسترلیني للعالج و 58جنیه
للنفقات .
أما شريهان فقد أکدت أنها هاتفت سعاد في ظهر الخمیس الیوم الذي
صادف مصرعها وأن سعاد أخبرتها بأنها عائدة لتوها من السینما وسعیدة
بإنقاص وزنها وسوف تعود في شهر يولیو ..
وعلى األغلب بأن سعاد قتلت ولم تنتحر ألنها أعلنت توبتها باإلضافة إلى
أن هذه العمارة اسمها عمارة الموت قتل فیها عشرة أشخاص في ظرف
 10سنوات،ولکن السبب الرئیسي ورا و مقتلها هل هو السرقة أم بدافع
سیاسي بسبب مذکراتها الصريحة أم بسبب الغیرة الفنیة لنقرأ ونتمعن
السطور القادمة ونحکم :
أقوال الشهود :
السیدة دانییال إيلیون الممرضة في المصحة قالت(:أنها فقدت وزنا ملحوظا
وکانت باسمة على الرغم من التعب الواضح على وجهها ).
السیدة جیل کروزون مدرسة الکمبیوتر في المعهد الذي کانت تدرس فیه
نادية يسري قالت بأن نادية کان عندها امتحان في ذلک الیوم يوم
الخمیس الساعة  6مسا و ولکنها غادرت مبکرا عن الموعد المحدد
لالنصراف .
شهادة سیدة مغربیة اسمها إيمان اإلدريسي تقیم مع أسرتها في عمارة
ستیوارت تاور :
ابنها کان شاهدا على واقعة السقوط،تقول السیدة :
إن ابنها أحمد يبلغ من العمر  6سنوات کان يلعب على الشرفة ورأى
شخصا يسقط وجرى إلى والده في صالة الشقة وقال انه رأى شخصا
يسقط على ارض الکراج فنظر والده ورأى الجثمان ،فنزل غلیه فورا وقال
لزوجته أن تبلغ الشرطة وأکملت بأن زوجها هو أول شخص يصل للجثمان
وکان معه احد السکان وقال زوجها أن نادية جاءت من الخلف ترکض إلى
الجثمان وتحاول أخذ شي و من الید الیمنى لسعاد ولکنه منعها أن
تقترب ..
وتکمل السیدة :بأن هناک کان مشاجرة کالمیة مسموعة داخل شقة
نادية يسري قبل عشرين دقیقة من وقوع الحادث بین رجل وامرأة
تستغیث .
قال الصحفي منیر مطاوع( :بأن هناک شاب مصري يملک مفەتاح شقة
نادية يسري يرعى المکان في غیابها ).
وفشلت القضیة في حل رموزها نتیجة الکسل في التحقیقات البريطانیة
العمدي أو الغیر عمدي وهللا أعلم وأدلة تصرخ قادمة :
األداة الحادة التي قطعت بها األسالک لم تکن موجودة فهل قطعتها سعاد
بأيديها !!؟؟
ل َ
م کل أرقام جوالها الصادرة والواردة ُمسحت .
ما سبب الکسر الموجود في أعلى جمجمة رأسها التي أکدت علیها
السیدة جنجاه أخت سعاد .
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المصادفة الغريبة أن ترحل سعاد في نفس يوم میالد العندلیب األسمر .
وأخیرا رحلت أخت القمر دون أن يتحرک المجتمع ودون أن يستکشف
أحفاد شارلک هولمز الحقیقة،ويکونوا عارا على شرطة اسکتلنديار وسام
خزي لفشلهم وتملصهم من المسؤولیة .
وأذکر هنا أن تکالیف المحاکم کان قد تکفلها کل من األستاذ ماهر عواد
والسیدة جنجاه ولم يتقاضى المحامي المصري عاصم قنديل والمترجمة
مروة جاد هللا أية نقود مقابل أتعابهما .
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خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2012 :

سعد الفیلي
http://www.kurdipedia.org/?q=20140615164004100924
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2013 :

سعید اغا جزراوي
http://www.kurdipedia.org/?q=201312131643448727
4
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...
خصائص السجل
الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2014 :

سلیم البصري
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503200703121034
اسمه سلیم عبد الكريم ويلقب بالبصري  ..ولد بین تقاطع محلتي
الهیتاويین وصبابیغ اآلل  /رصافة بغداد سنة  .. 1926وانه ال يحمل من
البصرة سوى لقبه وطیبة اهل البصرة.
ـ تخرج من كلیة اآلداب قسم اللغة العربیة عام  1954وعمل مدرساً في
ثانويات بغداد  ..اضافة الى انه كان كاتباً كبیراً للدراما العراقیة وتاريخه
الفني يشهد له
على ذلك.
.....................
*مسیرته الفنیة:
ـ بدأ حیاته عاشقاً للفن منذ طفولته  .فكثیراً ما كان يتنكر بمالبس
مختلفة ولحیة ويفاجئ اهله وهم ال يعرفون بأنه ابنهم سلیم ما لم
يكشف اللثام عن وجهه
هذا ما ذكره البصري في بعض لقاءاته الصحفیة.
وقد التحق سلیم البصري بأول فرقة اهلیة للتمثیل عام  1942وقدم عدة
اعمال مسرحیة كان اهمها مسرحیة ( الصحراء ) لیوسف وهبي وفي
اثناء دراسته الجامعیة اصبح رئیساً لفرقة مسرح الجامعة وقدم مسرحیة
( سلیم البصري في ساحةالتدريب ) ومسرحیة ( فنان رغماً عنه ) اال انه
اشتهر من خالل المسلسل الشهیر ( تحت موس الحالق ) في أوائل
الستینیات بشخصیة (حجي راضي)
...................
*ابرز اعماله الدرامیة في التلفزيون:
ـ أول عمل درامي له في التلفزيون ( تحت موس الحالق ) والذي كان من
تألیفه وبطولته  .كما اشترك في عدد من التمثیلیات والمسلسالت كان
ابرزها دوره في ثالثیة:
(الذئب وعیون المدينه ــ النسر وعیون المدينه ــ األحفاد وعیون المدينه)
من تالیف عادل كامل  .وأدى فیها دور (غفوري ) الرجل الطیب الذي يعمل
كاتباً
لحسابات (عبد القادربیك )  .كما شارك في تمثیلیة بعنوان ( الصرخة)
.................
مع سهام السبتي قراءة الرسالة
*ذكريات من تحت موس الحالق:
ـ تحت موس الحالق مسلسل كومیدي هادف تناول الحیاة البغدادية .
هذا المسلسل اشتهر كثیراً من خالل ابطاله وكان من تألیف سلیم
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البصري واخراج عمانوئیل رسام اشترك الى جانب سلیم البصري الذي
أدى شخصیة ( حجي راضي ) كل من:
حمودي الحارثي بدور(عبوسي صبي الحالق المشاكس) وعدد من
الفنانین الراحلین منهم:
راسم الجمیلي بدور( ابو ضويه) خلیل الرفاعي ( بائع الكبه )ـ حسین
علي حسین
(وهو من الكرد الفیلیین أدى دور المعلم)
وعبد الجبارعباس وسمیر القاضي وحامد االطرقجي  .والفنان الكبیرالراحل
صادق علي شاهین بدور ( الشقي شهاب ) باإلضافة الى سهام
السبتي وسناء سلیم .كما شارك الملحن والمطرب الراحل عباس جمیل
في احدى حلقات المسلسل كذلك المطرب عبد الزهرة مناتي.
..................
*الشعبیة الواسعة لسلیم البصري:
كان لمسلسل ( تحت موس الحالق) و( شخصیة حجي راضي ) التي
كان يؤديها
بكل تلقائیة وعفوية قريبة الى قلوب المشاهدين  ،خلقت منه شخصیة
شعبیة محبوبة لدى العراقیین  ،وهنا نذكرهذه الطريفة إلنتشار شعبیته
،ففي شارع دجله في مدينة العماره هناك عنوان يلفت الدهشة وهو
(مشويات حجي راضي ) صاحبها احد عشاق هذه الشخصیة وهوالشاعر
جمعه عبید الحیدري  .فقد صرف نصف ملیون دينار على هذه الالفته وهو
يقول في هذه الشخصیة:
الدنیا سمه و ُ
خضره وراضي
وانا قانع بهل عیشه وراضي
خي عونه الشاف عبوسي وراضي
هذوله اهل الثقافة الـعـراقیـة
..................
*المواقف العالقة في األذهان من مسلسل تحت موس الحالق:
ـ المواقف الكومیدية في هذا المسلسل كثیرة جداً ومنها:
ـ قراءة الرسالة القادمة من الهند وبمداخالت عبوسي الظريفة
(استادي ضعیف بالنقاط ) ومتاعب المعلم من مقالب عبوسي في غرفة
درس محو االمیة..
كذلك گوزي اتگوز علیه  ..وقراءة حجي راضي لبرقیة االم سهام السبتي
(ال حول وال قوة اال باهلل  ...انا هلل وانا الیه راجعون  ...كلنه لهذا الدرب ..
ابنكم طلعت روح هلل ) وحقیقة البرقیة  :ابنكم طلعت رحل لبلده ) وغیرها
من المواقف الظريفة...
والجمیل في هذا المسلسل مقدمته التي كتبها ولحنها الراحل خزعل
مهدي:
محصن باهلل ومحروس يا استادي
بیدك حلو يلوگ الموس يا استادي
حالق موسك ماضي
وعبوسي عنك راضي
يلهج باسمك ويصیح يا استادي..
ـ كذلك في حلقات ابو ضويه  ..حیث تقول المقدمة:
شدالك على هلسالفه يابو ضويه
سووك شاره وسالفه يابو ضويه
فیجیب الفنان راسم الجمیلي:
الحجي ثولني وجابني وسواهه بیه
مع حمودي الحارثي وسمیر القاضي
.................
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*األفالم التي شارك فیها سلیم البصري:
ـ مثل دور البطولة في فلم( اوراق الخريف ) عام 1963
من اخراج حكمت لبیب
ـ شارك في فلم فائق يتزوج عام  1984من اخراج ابراهیم عبد الجلیل
ـ شارك في فلم ( العربة والحصان ) من اخراج السوري محمد منیر فنري
ـ شارك في فلم نهاية عام ( الذي لم يعرض
..................
*وفاة الفنان سلیم البصري
وهل مات مسموماً ؟
ـ توفي الفنان سلیم البصري في بغداد في  8آيار  1997بعد ان اهملته
سلطة الدكتاتورية واحالته على التقاعد دون توجیه كلمة شكر له..
وبشهادة زمیل دربه الفنان حمودي الحارثي  :ان سلیم البصري كان من
الكرد الفیلیة وأوشك النظام على تهجیره الى خارج العراق باعتباره تبعیه
 ..وكان ال يستطیع اإلمسك بلسانه في شتم النظام سراً  ..وبالتأكید كان
هناك من يكتب التقارير عنه للسلطة  ..وربما مات مسموماً بعد ان دعي
الى حفلة خاصة وسقي مشروباً
دس فیه السم لم تمهله ساعات  ..والنظام السابق معروف بطرق
تصفیته للمعارضین .فسبق وان ُقتل الفنان الكردي الفیلي ( سالم
شفیق)
بهذه الطريقة خارج العراق.
www.gilgamish
خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

الجنس:

👨رجال

القومیة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

کردي(ة)
فنان

بابەتی ژمارە2015 :

سوزان نامو
http://www.kurdipedia.org/?q=201402050946499287
6
...
خصائص السجل
نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2016 :

شكر جاسم باجالن
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503224049121046
*ولد في مدينة خانقین الكوردية عام 1950
*تخرج من اكاديمیة الفنون الجمیلة ببغداد عام 1976
*عمل رساماً ومصمم في دار الثقافة والنشر الكوردية ببغداد
*يعمل حالیاً رساماً وناقد تشكیلي كما انه باحث في السینما ويكتب
في هذا المجال
*اقامة معارض عديدة ومنها:
المعرض الشخصي  -قاعة الثقافة الكوردية 1995
معرض مشترك  -قاعة الثقافة الكوردية 1995
شارك في معرض مهرجان الواسطي الدولي عام 1910
*عضو في الجمعیات والنقابات التالیة:
جمعیة التشكیلیین العراقیین
نقابة الفنانین العراقیین
نقابة الصحفیین العراقیین
تحدث عن اختیاره لهذا الطريق:
"أحاور نفسي كثیراً وأطرح السؤال  ...لماذا اخترت هذا العالم  ..عالم
رسم االشكال الغیر مجسمة وتفكیك السطوح المبهمة  ..هل لجمالیة
الشكل أم جمالیة اللون في السطح المبهم ..ام هناك عالقة تناغم بین
البصر والشكل المبهم يؤدي الى تكوين عالقة حمیمیة وصداقة أم أني
بعد ثالثة عقود من الغیبوبة أصبح لي القدرة على تفكیك هذه السطوح
المبهمة"..
وكان لبیئته التي عاش فیها التأثیر الكبیر في اعماله ومنبع أللهامه
ترجمها الى لوحات فنیة راقیة غنیة بااللوان وهذا يبدوا واضحاً في اعماله
وكذلك حین صرح:
"كنت انظر الى الجدران القديمة المتكسرة ذات الشقوق ذو صبغة عتقة
وغريبة في بیتنا الطیني في مدينة خانقین وخاصة جدران الغرفة الوحیدة
التي كانت تأوينا أنا وأمي وأبي وأخوتي ،جدران المحلة الشعبیة التي كنا
نسكن فیها ،جدران ملیئة بخطوط مبعثرة من طباشیر االطفال بقع متهرئة
هنا وهناك مرة على شكل آدمي ومرة على شكل حیوان خرافي ومرة
على شكل حروف وارقام وكتابات غیر مترابطة ومرة مربع او مثلث أو دائرة
وهذه االسطح مملوءة بلون أحمر زنجاري مرة واخضر زنجاري مرة أخرى"
" ... ...ربما هذه المعاني والمفاهیم والدالئل لهذه السطوح تؤجج
مشاعر سلبیة ومقززة لدى الملتقي البسیط وغیر مريحة لبصره  ،انها
توحي لي حیاة مشعة وصادقة وملهمة ومحركة لمشاعر غريبة".
http://www.gilgamish.org/
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .لري
خانقین
🎨ف .تشکیلي
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2017 :

شهريار
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022810421693013
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2018 :

شیرين مصطفى
http://www.kurdipedia.org/?q=2015050316592385223
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2019 :

صالح حیدو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121213530287293
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من موالید  -6آذار  / 1956قرية حسي أوسو  /ناحیة عامودا  /يحمل
الشهادة االعدادية.
بدأ اهتمامه بالشعر في وقت مبکر من حیاته ،و مع بداية الثمانینات کانت
انطالقته الحقیقیة مع القصیدة مع الوجع .تابع رحلته في رحاب الکلمة
بثقة عالیة ،تسعفه اطالعه على روائع األد ب الکالسیکي الکردي (احمد
خاني ،نالي ،فقي تیران ،وجکر خوين) وثقافته المتنوعة ،و بقي محافظا
على األيقاع والموسیقا في قصید ته ،و يعد اآلن أحد األسماء الهامة
على خارطة الشعر الکردي .نشر نتاجاته في أغلب الصحف والمجالت
الکردية داخل الوطن وخارجه ،واحیا العديد من األمسیات الشعرية في
المناسبات القومیة .ال يعرف الهد وء ،قلق (کأن الريح تحته) وکالسند باد
دائم الترحال والتنقل !!!!
حاول الشاعر ومنذ بداياته ان يکون له صوته الخاص ،يعمل بهدوء وال يأبه
بالضجیج االعالمي الذي يصطنعه اآلخرون حول فتوحاتهم الشعرية!!؟
انصب اهتمامه في السنوات األخیرة على التراث والفلکلور الکردي ونشر
العديد من الدراسات الهامة حول األزياء الکردية ،واألغاني التراثیة
وماتتعرض لها من انتهاکات على ايدي ادعیاء الفن  ،وسبل المحافظة
علیها
صالح حید يغني بصوته ويعزف على التمبورة وله  6کتب شعرية زائد کتاب
عن األغنیة الفلکلورية الکوردية
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
آمودا

نوع الشخص:

🎤مطرب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شاعر

بابەتی ژمارە2020 :

صالح بايرام
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303125846119516
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من موالید عفرين 1973/3/1
خريج معهد حلب للموسیقا
عضو نقابة الفنانین في سوريا منذ العام 2004
تعلم صالح بايرام العزف على ألة الطمبور منذ الصغر  ،ثم درس في معهد
حلب للموسیقا على آلة العود ايضا وسافر إلى تركیا عدة مرات اطلع من
خاللها على أسالیب العزف على آلة الطمبور ( الباغالما).
يقوم حالیا بتدريس الموسیقى ( أصول العزف-الصولفیج الغنائي) في
مكتبه بمدينة حلب  /حي األشرفیة.
كما انه أسس فرقة صول للموسیقى الشرقیة المعاصرة تضم مجموعة
من الموسیقیین الشباب ( كمان  :آالن حقي – كالرينیت  :سیركان حقي
–تشیلو  :سرهاد سمو -غیتار  :اشرف غالیة – إيقاع  :سیاف وغیرهم
).....
كما انه يعمل في مجال التوزيع الموسیقي في استدويو bayram
للموسیقى حیث قام بتسجیل كل ألبوماته في هذا األستوديو باإلضافة
لتسجیله للكثیر من الفنانین والفرق.
أعماله الفنیة:
اصدر بايرام البومه الموسیقي األول عام  2000بعنوان الطريق الطويلriya durضم ثمانیة مقطوعات موسیقیة أربع منها من تألیفه.
اصدر ألبومه الموسیقي الثاني عام  2005بعنوان لوركا  lorka.ضمااللبوم ثمانیة مقطوعات اثنتان من تألیفه.
اصدر ألبومه الغنائي األول عام  2010بعنوان  silavضم خمسة أغانيمن تألیفه :أمي –  dayeأبحث عنك–  li te digerimال تقل لي ne beje
– minسالم إلى وطني–  silav li welate minقلبي  dilo .وثالثة أغاني
فلكلورية من عفرين.
أهم مشاركاته الفنیة:
مهرجان األغنیة السورية .2004مهرجان الجبل الثقافي( جند يرس)أمسیة موسیقیة مع عازف الغیتار الفرنسي جودي ستالین في المركز
الثقافي الفرنسي بدمشق قامت بتغطیتها الفضائیة السورية.
المشاركة في إحدى حلقات برنامج ابن البلد اعداد وتقديم توفیقحالق.
تقديم مجموعة من األمسیات الموسیقیة ( األمسیة الموسیقیة األولىلفرقة صول على مسرح جمعیة الشهباء برعاية جمعیة العاديات ،
األمسیة الموسیقیة الثانیة لفرقة صول مدرج كلیة العمارة في جامعة
حلب  ،األمسیة الموسیقیة الثالثة لفرقة صول على مسرح دار الثقافة
في حلب .،
المشاركة في حفل مهرجان لیالي حلب .2010المشاركة في أعیاد النوروز والبرامج التلفزيونیة لعدد من الفضائیات.خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
فنان
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2021 :

طاهر توفیق
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543092578
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
کويسنجق

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2022 :

طلحت حمدي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092912323888457
يعتبر أحد أعمدة الدراما السورية المعاصرة ,إلى جانب حضوره الممیز
کممثل في التلفزيون والسینما والمسرح ,له تجربة في اإلخراج أيضاً,
شارک في حوالي أکثر من  80عمل فني ،من أهمها “حمام القیشاني”
بأجزائه العدة.
ويترجم كتب وروايات وقصص كردية ألى اللغة العربیة (ولديه اطفال هم
محمد و هفال و هیفین و هیف).
الفنان الراحل طلحت حمدي من عائلة کردية تسکن منذ عقود في حي
األکراد (رکن الدين) في العاصمة السورية دمشق.
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

نوع الشخص:

✍کاتب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2023 :

عائشة شان
http://www.kurdipedia.org/?q=2013120521431787399
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

شمال کردستان
👩نساء

القومیة:
اللغة  -اللهجة:

کردي(ة)
ک .شمال

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2024 :

عبد الرحمن آل رشي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013092912404688455
الممثل السوري المخضرم عبد الرحمن آل رشي ،نجم تلفزيوني
وسینمائي ومسرحي ،ولد بحي األکراد (رکن الدين) بدمشق في
1944/9/7م.
من أهم أعماله الدرامیة:
ساري سنة  1977م.
نهاية رجل شجاع سنة .1994
العبابید سنة  1996م.
جواهر سنة  1997م.
الطیر سنة  1998م.
الخوالي سنة  2000م.
صالح الدين األيوبي سنة  2001م.
هوالکو سنة  2002م.
باب الحارة ج 1سنة  2006م.
ومن أهم أعماله السینمائیة:
فیلم کفر قاسم سنة  1974م.
فیلم الیازرلي سنة  1974م.
ومن أعماله اإللقائیة:
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معلقة أمرؤ القیس
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2025 :

عبدهللا هروري
http://www.kurdipedia.org/?q=2014021412270192992
مسرحي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭مسرحي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2026 :

عبیر شمس الدين
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305223622119579
عبیر شمس الدين ( 30سبتمبر  ،)- 1972ممثلة سورية .بدأت مشوارها
الفني في عام  1994وشاركت في مسلسالت عديدة في مسیرتها
وهي عضو في نقابة الفنانین السوريون من اصل كردي.
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2027 :

عدنان کريم
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551192617
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2028 :

عزيز شاروخ
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551192616
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

شرق کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
مهاباد

نوع الشخص:

🎤مطرب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

ناشط سیاسي

بابەتی ژمارە2029 :

عزيز كدرو
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http://www.kurdipedia.org/?q=2015050317254985224
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2030 :

عمر علي امین
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551192612
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
فنان

بابەتی ژمارە2031 :

فؤاد احمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543092577
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...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

♖هولیر

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2032 :

فؤاد میرزا

http://www.kurdipedia.org/?q=20150503224536121047
*ولد في بغداد منتصف الخمسینیات السرة من كورد الجنوب (الكورد الفیلیین )
*شهد وهوطفال ً المقاومة الباسلة لعكود شارع الكفاح في شباط  .. 1963فانعكس في وع
وانطبع في مخیلته ..فعززت شخصیته  ..فاصبح كارهاً لكل قبیح من السیاسة خاصة
ولالضطهاد بكل الوانه
*تعرض هو وعائلته لألذى من قبل حزب البعث الفاشي في العراق .
*ديمقراطي لم ينتم الى اي حزب سیاسي طیلة حیاته
*أضطر لمغادرة العراق عام 1978
*يعیش حالیا في الواليات المتحدة.
*يعمل كمهندس متخصص في علوم الروبوت منذ  26سنة في شركة الكرسیلر لصناعة
السیارات..
*حاصل على شهادة الماجستیر في الهندسة األلكترونیة من جامعة وين ..والماجستیر ف
القیادة اإلدارية من كلیة بیكر.
*يجید اللغتین االيطالیة واالنكلیزية الى جانب العربیة و الكوردية (اللهجة الفیلییة ).
*من رواد كتابة (القصة القصیرة جداً) في العراق  ،في بداية سبعینات القرن الماضي .
*نشرأعماله القصصیة في كثیر من المجالت العراقیة والعربیة ،منها :الطلیعة األدبیة ،الف
اآلداب ،الكرمل ،الثقافة العربیة و مشارف .
من نتاجاته :
يوم طارت األسماك مجموعة قصصیة :الرابط :http://iraqiwriter.com/iraqiwriter/
qi_Writers_folder/site_writers/fouad_mirza/when%20the%20fishes%20flied.htm
الرحلة رواية قصیرةالغرفة نصوص (فصول من سیرة ذاتیة )سالسل الروح (نصوص نثرية قصیرة وقدحات )ولديه بعض الترجمات عن األنكیزية للكاتب األمريكي األرمني األصل ولیم سارويان..وعددالمقاالت في الفن التشكیلي
*شارك في عدة معارض فنیة واقتنت سفارة العراق في واشنطن بعض من اعماله
*مدير )(Chairmanلمؤسسة تراي الثقافیة المستقلة،التي لها عدة مواقع ألكترونیة مثل
(الكاتب العراقي) و(الفنان العراقي) فضال ً عن مساهمتها في األنشطة الثقافیة (العراقیة)
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خصائص السجل
األقلیم:

🇶🇮عراق

الجنس:

👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .لري
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2033 :

فرهاد بیربال
http://www.kurdipedia.org/?q=20150908132212126185
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

♖هولیر

نوع الشخص:

🎤مطرب

نوع الشخص:

(اکاديمي)

نوع الشخص:
نوع الشخص:
نوع الشخص:

✍کاتب
شاعر
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2034 :

فريد االطرش
http://www.kurdipedia.org/?q=20150903151718125835
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...
خصائص السجل
األقلیم:

🌏الخارج

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎤مطرب

نوع الشخص:

♬موسیقي

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2035 :

كازيوة صابر
http://www.kurdipedia.org/?q=20140409224030100383
فنانة تشكیلیة
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2036 :

لطفي جعفر
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303120444119513
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موالید  1942حلب  /عفرين
خريج مركز الفنون التشكیلیة بحلب عام 1961
يمارس العمل الفني منذ عام 1962
شارك في كل معارض الدولة منذ عام  1967وحتى الیوم
معرض  1972مونتريال كندا
معرض  1977-1974معرض بغداد
معرض  1991في نیويورك
معرض  2000في دمشق
معرض 2000في حلب
معرض  2002في حلب بصالة الخانجي
معرض  2004و  20008في صالة الفنون الجمیلة بحلب
معرض في صالة طه طه بارقة عام 2006
مشاركة في معرض البورده في دبي عام  / 2010مديرية الثقافة
معرض في صالة األسد للفنون الجمیلة عام  2011بعنوان الطغراء
عمل في مجال رسم الدعايات السینمائیة لمدة  31عاماً وهو عضو في
جمعیة الخطاطین في فرع حلب.
عمل في اللوحات المتحركة لخلفیة مدرج ملعب الحمدانیة عام  1998في
المهرجانات الوطنیة وفاز بالمرتبة األولى في القطر حینها بالتصمیم
والتنفیذ.
أعماله موزعة في عدة بلدان في العالم
عضو نقابة الفنون الجمیلة واتحاد الفنانین التشكیلین العرب
يعمل ويعیش في حلب مفرغا لبحثه الفني حول لوحة محلیة
من خالل نظرة شمولیة في مسیرة الفنان لطفي جعفر نلمس
إنه يحاول دائما الكشف عن ابعاد جديدة في رؤيته
لألشیاء وأدركها و معرفتها وهذا ما يجعلنا نؤكد بأن الفنان جعفر يتمتع
بعین دقیقة نفاذة إلى مسامات العناصر التي يرسمها ويجمع دقائقها
على سطح اللوحة  ،فنراه يقوم بمحو الفروق بین حیاة الشعور،
والالشعور  ،وبین الیقظة والحلم
وبین الحقیقة و الوهم  ،وهو يستخلص من وراء ذلك  ،عالقات جديدة
يصوغها في مركب جديد تحلیلي  ،وهو هنا اليرسم
األشیاء رسما حیاديا هادئا  ،وإنما يجعلها تدغدغ األحاسیس والبصر ة
اإلدراك  ،وفوق ذلك يحاول لطفي أن يرد إلىالحادثة طراوتها وتعقیدها ،
كذلك نراه يعید إلیها مجراها الزمني  ،وفاعلیتها و كثافتها و امتالئها
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

غرب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2037 :
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لیلي ترک
http://www.kurdipedia.org/?q=201010042153569787
موالید "عفرين" ،سوريا. ،
ـ خريجة المعهد المتوسط للفنون التطبیقیة (قسم النحت) ،دمشق
. 1999
المعارض الجماعیة :
ـ المرکز الثقافي العربي دمشق 1999
ـ اللقا و الدولي لفنانات من العالم حلب 2001 2000
ـ المرکز الثقافي الروسي بیروت 2000
ـ معرض الشباب السوري الثاني دمشق 2001
ـ معرض فناني حلب ،غالیري الخانجي حلب 2002
ـ معرض فناني سوريا متحف طه الطه الرقة 2002
ـ معرض الشباب السوري الثالث دمشق 2003
ـ المعرض السوري السنوي دمشق 2003
ـ حصلت على جائزة تقديرية في معرض الشباب الثالث دمشق 2003
ـ مقیمة في حلب سوريا.
سەرچاوە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .شمال
افرين
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2038 :

محمد آل رشي
http://www.kurdipedia.org/?q=20150306004947119586
محمد آل رشي ممثل سوري من أصل كردي ,ولد الممثل محمد آل
رشي بدمشق  ،سوريا وينحدر اصله الكراد سوريا وهو ابن الفنان الكبیر
عبد الرحمن آل رشي و قد تبع والده في التمثیل فأصبح أحد نجوم
الشاشة السورية المتألقین و من أعماله.
من األفالم[عدل]
ذاكرة صعبة عام 1998
مشروع آم عام 1998
§من المسلسالت[عدل]
أيام الخوف عام 1991
عیلة خمس نجوم عام 1994
يوم بیوم عام 1995
يومیات مدير عام عام 1995
أخوة التراب عام 1996
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مدير بالصدفة عام 1996
أيام الغضب عام 1996
هوى بحري عام 1997
حمام القیشاني ج 2عام 1997
أمانة في أعناقكم عام 1998
حمام القیشاني ج 3عام 1998
أنشودة األمل عام 1999
أكشن عام 2001
أبیض أبیض عام 2001
حمام القیشاني ج 4عام 2002
صالح الدين األيوبي عام 2002
أبیض رمادي أسود عام 2002
حمام القیشاني ج 5عام 2003
ملوك الطوائف عام 2005
الظاهر بیبرس عام 2005
أبو زيد الهاللي عام 2005
خالد بن الولید عام 2006
األنتظار عام 2006
أهل الغرام عام 2006
رجل األنقالبات عام 2007
وجه العدالة عام 2008
الخط األحمر عام 2008
رصیف الذاكرة عام 2008
طوق الیاسمین عام 2008
أوالد القیمرية عام 2008
صراع على المال عام 2008
حیاة أخرى عام 2009
معاوية و الحسن و الحسین عام 2011
عمر بن الخطاب عام 2012
اإلخوة عام 2014
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2039 :

محمد صالح ديالن
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112543192583

1187

...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

کردي(ة)
ک .جنوبي
سلیمانیة
شاعر

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2040 :

محمد طیب طاهر
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551192613
کان يعرف ب طیبو وهو من أهالي قرية تل خنزير التابعة لمنطقة ديريک ..
في بداية السبعینیات سافر الى لبنان من اجل الفن وکان معه العازف
عزالدين تمو  ...وفي  1974التحق محمدطیب ومعه تمو الى الثورة
الکوردية ..أسسوا فرقة شورش
وبعد انتکاسة الثورة الکوردية هاجر طیبو وتمو الى أوروبا  ...تمو الى
باريس  ...وطیبو الى ألمانیا.
وفي  2005رجع طیبو وتمو الى دهوک وحالیا يسکنان في کوردستان
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2041 :

محمد عمر أوسو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305222303119577
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محمد عمر أوسو ممثل وكاتب تلفزيوني ،كتب مسلسل "بكرا أحلى"
ولعب أدوارا في عدد من األعمال التلفزيونیة بینها بكرا أحلى ()2005
وكسر الخواطر ( )2006وكثیر من الحب كثیر من العنف ( )2007والوزير
وسعادة حرمه ()2006
محمد اوسو نجم كوردى من اصل كوردى ام واب
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

اللغة  -اللهجة:

🇦🇸عربي

اللغة  -اللهجة:

ک .شمال

نوع الشخص:

✍کاتب

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2042 :

محمد ماملي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551192615
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

شرق کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
مهاباد

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2043 :

مروان شیخو
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303111438119507
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اسمي مروان شیخو من أهالي مدينة عامودا -قرية ” بريفا ” بدأت بالولوج
الى عالم الفن والموسیقى منذ عام  1980حینذاك كنا صغار نتدرب على
الة كانت بمثابة الطنبورة واشبه ” بعلبة ” التنكة ” كانت لها زند خشبي
وحتى انني أتذكر تلك التنكة كانت مصنوعة من علبة الحالوة  ,اما عن
اوتارها فكانت مصنوعة من اسالك فرام الدراجات الهوائیة في ذلك الوقت
كانت االالت الموسیقیة غیر متوفرة خاصة الة الطمبورة.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
آمودا

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2044 :

مروة محمد
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012100213092811
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2045 :

منى جلیمران مصطفى واصف
http://www.kurdipedia.org/?q=20150305234731119584
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موالید عام 1942م في دمشق
فنانة وممثلة  ،ولدت من أصل کردی عراقی ألم مسیحیة وأب كردي
مسلم .جاءت بدايتها الفنیة كعارضة أزياء في سوريا ثم انضمت إلى
مسرح القوات المسلحة عام  1960لتشارك في مسرحیة العطر األخضر.
انضمت بعدها إلى جماعة األدب الدرامي عام  .1964في مجال السینما
شاركت في نحو  30فیلما من أشهر أفالمها على اإلطالق دورها في
فیلم "الرسالة" مع المخرج العالمي مصطفى العقاد .من أهم أدوارها
التلیفزيونیة :فارس من الجنوب ،الخنساء ،الحب والشتاء ،دلیلة ،أسعد
الوراق ،أهل الغرام ،سیرة الحب ،صراع على الرمال ،الحوت ،زمن العار،
قاع المدينة ،تحت المداس ،باب الحارة ج.5
خصائص السجل
األقلیم:

غرب کردستان

الجنس:

👩نساء

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2046 :

منى محمد غالم
http://www.kurdipedia.org/?q=20150503221536121042
*من مولید بغداد 1971
ً
ـ حاصلة على شهادة الدبلوم في اإلدارة  1993وحالیا طالبة في المرحلة
الرابعة في كلیة الفنون الجمیلة  /قسم التصمیم  /تخصص طباعي
.فنانة وأديبة بالفطرة
ـ عملت مصممة ورسامة وكاتبة في دار الثقافة والنشر الكردية منذ عام
 1992ولغاية اآلن .
ـ صممت العديد من مطبوعات الدار ومنها مجالت ( روشنبیري نوي  /به
يان  /ره نكین  /نجمة مجلتي لالطفال  /األديب الكردي )باإلضافة الى
الكتب واألغلفة .
ـ أديبة تكتب القصة والشعر وسیناريوهات األطفال ومقاالت عامة ولها
بصمات واضحة في المجالت والصحف العربیة والكردية  ،واختصت لفترة
برسم الكاريكاتیر.
ـ عضو نقابة صحفي كردستان
ـ عضو في اإلتحاد العام لالدباء والكتاب في العراق
ـ عضو في جمعیة الفنون البصرية
ـ عضو في إتحاد الصحفیین العرب
.................
المعارض الشخصیة :
اقامت أكثر من عشرة معارض تشكیلیة وشخصیة ومشتركة مع الفنانین
الكرد والعرب .
ـ المعرض الشخصي األول على قاعة دار الثقافة والنشر الكردية 1995
ـ المعرض الشخصي الثاني على قاعة دار الثقافة والنشر الكردية 1997
ـ المعرض الشخصي الثالث على قاعة دار الثقافة والنشر الكردية 1997
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ت المعرض الشخصي الرابع على قاعة دار الثقافة والنشر الكردية 1998
ـ المعرض الشخصي الخامس على قاعة دائرة الفنون التشكیلیة 1998
ـ المعرض الشخصي السادس على قاعة دار الثقافة والنشر الكردية
2011
................
المعارض المشتركة :
ـ معرض مشترك على قاعة جمعیة الثقافة الكردية
ـ معرض مشترك على قاعة معهد اإلدارة 1995
ـ معرض مشترك للفنانین الكورد على قاعة دائرة الفنون التشكیلیة 2001
ـ معرض مشترك بجمعیة الفنون البصرية تحت عنوان ( العالم بعیون
عراقیة )2004
ـ معرض مشترك لمحطة بغداد العالمیة في بغداد 2010
ـ معرض مشترك لمهرجان الفن الكوردي األول على قاعة فندق المنصور
میلیا 2009
ـ المشاركة في المعارض السنوية للطلبة قسم التصمیم في كلیة الفنون
الجمیلة للسنوات ( 2010ـ  2011ـ ) 2012
معرض مشترك على قاعة فندق عشتار شیراتون 2012
ـ معرض مشترك بین بغداد وعقرة 2012
...................
الجوائز والشهادات التقديرية :
حصلت على الكثیر من الشهادات التقديرية وكتب الشكر والجوائز ومن
عدة جهات رسمیة وغیر رسمیة تقديراً لفنها اإلبداعي والصحفي
ـ شهادة تقديرية بمناسبة يوم الثقافة الكردية 1999
ـ شهادة تقديرية لمناسبة يوم الصحافة الكوردية 2007
ـ درع اإلبداع للصحافة الكوردية لعهام 2007
ـ جائزة اإلخاء في وزارة الشباب والرياضة ـ حوار القومیات واألديان ـ
القومیة الكوردية بالتعاون مع الجمعیة الثقافیة واالجتماعیة للكورد
الفیلیین ورابطة مثقفي وفناني الكورد خالرج اإلقلیم في بغداد 2011
ـ شهادة تقديرية للمرأة المبدعة من قبل وكیل وزير الثقافة لعام 9€1
شهادة تقديرية من األتحاد الوطني الكوردستاني ـ مكتب المنظمات
الديمقراطیة ـ مركز بغداد 2010
ـ شهادة تقديرية للجهد المتمیز والمبدع في المسیرة الصحفیة
واإلعالمیة من نقابة الصحفیین العراقیین لعام 29011
ـ جائزة العنقاء الذهبیة الدولي الرحال للثقافة والفنون واإلعالم ـ الدورة
الثالثة  2012الهاي ـ میسان
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

جنوب کردستان
👩نساء
کردي(ة)
ک .لري
فنان
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بابەتی ژمارە2047 :

مهدي زياديني
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813223471884
ولد المهدي في سینا  /سنندج شرق کوردستان ،في عام  1961بدأ الرسم في سن السادسة
وبوحي من شقیقه االکبر هادي وهو الفنان الشهیر في شرق کوردستان .حصل على شهادة
البکالوريوس في الرسم في عام  1999في جامعة طهران للفنون الجمیلة.
وقد شارک في عديد من المعارض في طهران ،سنندج ،العواء ،حلبجة ،دهوک ودمشق.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:
نوع الشخص:

شرق کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي
سنندج
🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2048 :

ناصر رزازي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112542992573
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

شرق کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
سنندج

نوع الشخص:

🎤مطرب

نوع الشخص:

✍کاتب

نوع الشخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

پیشمرگة قدامی

بابەتی ژمارە2049 :

نجاة بگزادة
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022623141193012
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...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2050 :

نجاة عبدالمسیح
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111113551092607
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

جنوب کردستان
👩نساء

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
دهوک

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2051 :

نجم الدين غالمي
http://www.kurdipedia.org/?q=2013111112542992574
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

شرق کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .جنوبي
سنندج

نوع الشخص:

🎤مطرب
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2052 :

نزير محمد  -نزيرو
http://www.kurdipedia.org/?q=2013121213505287294
نزيرو من موالید  1955قامشلي  ...سجل حوالي  6أشرطة وکان فنانا عظیما في فنه ألنه کان
يفهم النوطة وکان المقلد لالستاذ سعید يوسف...
کان مثقفا فنیا واستطاع ان يبتعد عن التقلید  ,وسلک ستايل فني ممیز قريب من الهندي ...کان
فقیرا والفقر أثر على فنه والمشروب والسکر ضعف من وزنه الفني والشخصي حتى بات في
الفترة االخیرة انسانا غیر مرغوبا نتجة السکر والمشروب الزائد حتى أن أصابه مرض التشمع في
الکبد وتوفیى في اواخر التسعینیات
نزيرو  :کان يصنع ألة الطمبورة..
في بداياته کان من المؤسسین للفرقة الکوردية مع المرحوم عبد الرحمن صوري وشارک في
مهرجان بصرى الشام وديک الجن,
تألق في تسجیل شريطین بمشارکة المغنیة جورجیت صومي التي غنت معه تحت اسم أفین ,
وهي کانت صديقة شفکر في البريد وبمساعدة شفکر والسید أکرم سیتي عازف االورغ تم نجاح
الشريطین,
غنى نزيرو في الشريطین  6أشعار ولحنین للفنان شفکر ولحنین للعازف والملحن أکرم سیتي.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
قامیشلي

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2053 :

نسرت عثمان
http://www.kurdipedia.org/?q=2012070813451971894
ولد في جنوب کوردستان  ،1987خريج معهد الفنون الجمیلة السلیمانیة کوردستان .يعیش ويعمل
ااڵن هاريسونبیرغ بوالية فرجینیا بالواليات المتحدة األمريکیة.
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)
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نوع الشخص:

🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2054 :

نوزاد رمضان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014022811494193015
...
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:
القومیة:
اللغة  -اللهجة:

جنوب کردستان
👨رجال
کردي(ة)
ک .جنوبي

المدن:

♖هولیر

نوع الشخص:

🎭ممثل(ة)

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2055 :

هابە
http://www.kurdipedia.org/?q=201010090834049908
ُولِ َد فمان کرکوک االول الکبیر عبد الوهاب برغش حسین سنة  1945في
أحد أحیا و مدينة کرکوک محلة بريادي إحدى أزقة مدينة کرکوک القديمة،
(هابه) نشأ وترعرع في تلک األجوا و الکرکوکیة الجمیلة مدينة التآخي
والصفاء ،المدينة التي أنجبت المشاهیر والعظام وفي خالل تلک الحقبة
الزمنیة من عمرها العتیدُ .ولِد من أب مکافح مات مبکراً قبل ان يرى أبنه
الصغیر وهو يکبر ويصبح رجالً ،فتحملت السیدة والدته اعبا و تربیة
الیتیمین محمد و عبدالوهاب ..وبدأت تًحنو على هذا الطفل وتعوضه حنان
الوالد الراحل ولکون ظروف العائله صعبة ومخافة ان يضیع األبن في خضم
الفاقة بحثت له عن صنعة يتعلمها کمورد رزق وحرفة مستقبلیة له ،وهي
اول من اطلق علیه أسم (هابه) تحبباً وتلطفاً لیصبح هذا األسم مستقبال ً
عالمة الشهرة للفنان عبدالوهاب ،عمل کصبي خیاطة وهو في التاسعة
من عمره عند األسطة صالح الخیاط في محله بسوق القیصرية قرب
القلعة فتعلم الخیاطة وامتهنها وهوى الغنا و بل عشقه ..حیث کان يدندن
مع نفسه عند غیاب صاحب محل الخیاطة ثم بدأ صوته يحظى بأهتمام
أصحاب المحالت القريبة من القیصرية وأبنا و المحلة حتى وصلت شهرته
الى اسماع احد فناني کرکوک الکبار والذي عطف على هذا الیتیم وقرر
ان يتبناه فنیاً بعد ان احضره له احد اصحاب المحالت فأشاد بفناننا هابه
وصوته الجمیل وهو مايزال في بداية تکوينه الصوتي
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تبنى الفنان القدير عزالدين نعمت صوت الشاب الیافع (هابه) وقرر ان
يعلمه اصول الغنا و الشعبي واُ َُ َُ َُ َُسس المقام العراقي بعد ان کان
الفنان هابه يؤدي األغاني دون األلمام بأصول الغنا و خالل الفترة
السابقة ..وبدأ المرحوم عزالدين نعمت يصطحب الفنان (هابه) معه الى
دار الفنان المرحوم سمه بربر وعلى يد هذين العمالقین تتلمذ (هابه)
على کل اساسیات الغنا و الشعبي الترکماني وبدأ صوته يحتل مکانة
ممیزة بین األصوات وکان للفنان عزالدين نعمت الفضل في تقديم الفنان
(هابه) في کل الحفالت والمناسبات الدينیة حیث اثبت حضوراً کبیراً في
کل تلک المناسبات
و قد کان اول حفلة لفناننا الکبیر بدعم من استاذه ومعلمه عزالدين نعمت
حین قدمه في حفلة رسمیة وبحضور جمهور غفیر من ابنا و المدينة وفي
مدرسة المصلى
وقد فاجأ صوته کل من استمع الیه وخاصة قائد الفرقة الثانیة انذاک والذي
قام بتکريمه بمبلغ عشرين دينار لیخط اسم (هابه) في عالم األحتراف
الغنائي ..وقد ادى (هابه) في هذه الحفلة اغاني أبکى فیها الحضور ثم
صرخ بأعلى صوته صرخته المدوية مغنیاً ( ُبل ُبلم اوچار يوواسینه) لیعلن
والدة فنان شاب يضع خطوته األولى في طريق الفن الذي اصبح شغله
الشاغل اثنا و اللیل واطراف النهار
اصبح الفنان (هابه) اسماً معروفاً على نطاق ضیق وضمن بعض االحیا و
الشعبیة من مدينة کرکوک ولم يزل يرافق بعض الفنانین الکبار امثال
المبدع رشه گوله رضا و طوپال حمه وغیرهم لکي يتعلم منهم وفعال ً تعلم
الکثیر منهم وبعد ان تعلم کل ما يجب علیه ان يتعلمه الطالب االمي
الذکي في ااڵنصات وکان على هذا الطالب ان يثبت انه اصبح استاذاً او
نصف استاذ ،لذا قرر ان يطرح اول شريط کاسیت الى االسواق وبعد
مداوالت عدة ومناقشات مع استاذه االول عزالدين نعمت اتفقا ان يطرحها
کاسیتاً مشترکاً يحمل هوية (هابه) الفنیة مستفیداً من شهرة عزالدين
نعمت بین جمهور المدينة ،وقد نجح ذلک الکاسیت نجاحاً منقطع النظیر..
وقد کان لهذا الکاسیت دور کبیر وفاعل في دعوة هابه الى الحفالت
العامة والخاصة ..ورغم شهرته في الغنا و إال انه کان يبحث لنفسه عن
مورد رزق آخر بعد ان ترک مهنة الخیاطة ،لذا عمل کسائق تاکسي لعدة
سنوات ثم سائق اجرة سیارة (خط تسعین) إال انه لم يستمر طويال حیث
قدم اوراقه الى وزارة الصحة لیتم تعینه بصفة سائق اسعاف في صحة
کرکوک وهکذا کان يطیب (هابه) جروح العشاق المرضى بالحب بصوته
الشجي ويزيد ولهاً وحباً وينقل المصابین بجراح الحب واأللم بأسعافه
السريع لکي يساهم في انقاذ حیاتهم الحرجة التي دخلت مرحلة الخطر
لیعدهم الى الحیاة مرة اخرى ...وهکذا ظلت عجلة األيام تدور مع هابه
اصبح اسم (هابه) مارکة مسجلة لکل حفلة ناجحة ،وکان اسمه يکفي
لجلب المعجبین من کل مکان لذا بدأ الجمهور يطلبه في المدن األخرى
واألقضیة و النواحي والقصبات مثل اربیل موصل ديالى بەغداد التون
کوپري تلعفر طوز خورماتو تازة کفري بیشیر وجمیع انحا و کرکوک بدون
استثنا و
وقد استمر حفالت (هابه) الموزعة بین کردستان و بەغداد منذ بداية
السبعینیات وحتى يوم وفاته ..ولو حاولنا ان نحصي عدد الحفالت و
المقابالت و ااڵماسي التي شارک فیها لفاقت کل التقديرات الموضوعة
في ذاکرتنا ألنها وصلت الى حد أرقام فلکیة
عاش (هابه) انساناً بسیطاً بکل ما تحمله البساطة من معنى وکان أباً
حنوناً لولديه شاهین و خالد وقريباً من کل اصدقائه ،وعاش عزيز النفس
کريم الید وشامخ القامة ولم يجمع من حطام الدنیا سوى خلوده في
القلوب ،ورغم کل األموال التي کانت تأتیه بمئات ااڵالف ثم بالماليین
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وکنوز من الذهب التي کانت تهدى له من المعجبین إال انه عاش حیاة
التقشف حیث صرف کل تلک األموال في سبیل الفن وعاش طول حیاته
في بیت لأليجار حتى وفاته
استمرت رحلة (هابه) اربعین سنة ،کون لنفسه خاللها مدرسة خاصة
بالغنا و الشعبي الترکماني کما هو الحال بالنسبة للمطرب المبدع يوسف
عمر و المطرب سعد الحلي وطورهم الخاص والفنان المصري أحمد عدوية
واسلوبه الممیز ،وهناک عشرات من المقلدين بالصوت واالدا و للفنان
(هابه) بل انهم اضافوا اسم (هابه) الى اسمائهم واصبحت کاسیتاته
دروساً لتعلم الغنا و الشعبي الخاص بمدرسته في الغناء
ترک وراءه مسیرة فنیة طويلة تحمل االف الحفالت وأکثر من  2500شريط
کاسیت وأکثر من  500شريط فیديو
صرخة (هابه) ساعة والدته کانت مدوية ومن استمع الى بکائه لم يکن
يتصور أن هذا الطفل سیأتي يوم يصبح فیه علماً من أعالم الغنا و
الشعبي في کرکوک خاصة وفي العراق عامة
بعد ان نال شهرة واسعة من خالل أدا و األغاني التراثیة والبستات
الکرکوکیة غنى لرواد المقام في بداية القرن العشرين ونهاية القرن
التاسع عشر
کان صوت (هابه) قوي النبرات يتهدج ويتلون بانفعاالت غريبة اليفهمها
سوى الذين يعیشون تجربة حب عذري من ابنا و االحیا و الشعبیة أنه
التشبث بماض انساني تضافرت فیه کل الظروف الحیا و االحاسیس
والرعشات االنسانیة الخالدة
أستطاع الراحل (هابه) أن يغزو قلوب مئات ااڵاڵف من المعجبات و
المعجبین وبدأت أغانیه انتشار األريج في الرياض والصدى عبر ااڵثیر
تجول (هابه) بین احیا و مدينة کرکوک حیاً حیاً وزقاقاً زقاقاً حیث أنشد
وغنى في کل الحفالت الخاصة والعامة وخاصة حفالت ااڵعراس التي
کانت التکتمل إال بوجوده وکان معجبوه ومعجباته ينتظرون سمــــــــاع
صوته ويسهرون معه حتى الفجر
صور أول شريط فیديو بحیاته في منتصف السبعینیات وکان هذا الشريط
بدايةظهور (هابه) على أشرطة الفیديو قبل أن يدخل تلفزيون العراق
في منتصف الثمانینات أدى عبدالوهاب (هابه) فريضة الحج ،ومنذ ذلک
الوقت اضیف له اسم حجي (هابه) وبدأ محبوه ينادونه بالحجي حباً له
وتحبباً الیه دخل (هابه) األذاعة عام  1988وفي نفس العام صورت أغانیه
ه المصورة
الثالثة الیتیمیة لتلفزيون کرکوک ونتمنى أن ُيستفا َد من حَفالت ِ
والمتوفرة للحفاظ على تاريخ هذا الفنان غنى لرواد المقام في بداية
القرن العشرين ونهاية القرن التاسع عشر ألمثال :شلتاغ ومال طه ومال
عەبدوڵاڵ لوبیاجي
شارک مع (هابه) في حفالته معظم مطربي کرکوک ،ومن أشهر هؤال و:
کريم عثمان والهام مال عبود والمرحوم هشام ويشار عزالدين والمرحوم
مشکو ويشارأربیللي ومحمد أحمد أربیللي وسالم أربیللي واکرم طوزلو
والمرحوم عبدالواحد کوزه چي أوغلو ومحمد رؤوف وابراهیم رؤوف ومحمد
عزالدين نعمت والمرحوم عنايت وغیرهم هابه الفنان الذي لم يعرف
المساومة ابدا في حیاته القصیرة ،ولم يرضخ للضغوط والتهديد لینشد من
اجل حفنة من الدنانیر الزائلة ،وکان صوته معبرا بحق عن معاناة تلک
الطبقة المسحوقة في المدينة بفعل القوانین الجائرة والسیاسات
الشوفینیة( ،هابه) المنسي رحل دون أن يذکره أحد سوى بعض األصدقا
و المخلصین في کرکوک
کان (هابه) صوتاً رافضاً للظلم والبطش وکان صوتاً جهوراً بوجه الطغاة
والجبابرة ،ولم يکن شیئاً عجیباً إذا تتذکره القنوات الرسمیة في العراق،
فیکفیه هذا الفنان األصیل أن يتذکر ُه محبیه وجمهور ُه الکبیر وان يحفروا له

1198

مکاناً بکبر مدينته العزيزة في القلب والروح تنبأ له رائد الغنا و الترکماني
عبدالواحد کوزه چي أوغلو بمستقبل باهر بعد ان استمع الیه في
الخمسینیات ،وقد أثنى کثیراًعلى صوته الممیز والخاص وذات النکهة
الترکمانیة األصیلة ..وقد صدقت نبؤة الفنان الکبیرعبدالواحد بعد انتشار
اغنیته المعروفة (بیاز گول قرمزى گول وردة بیضا و وردة حمراء) في ترکیا
وقیام معظم المطربین األتراک بغنائها ،فازت األغنیة بجائزة أفضل أغنیة،
وتم توجیه الدعوة الى (هابه) لزيارة ترکیا الستالم جائزة األسطوانة
الذهبیة .وقد قام هناک باحیا و حفالته المصورة التي اقامها مع المطرب
المعروف ابراهیم رؤوف والمطربة الترکیة اجەالل أق قاپالن .وعن أيام
تواجد (هابه) في ترکیا ،يذکر الفنان ابراهیم رؤوف مايلي " لم يستطع
(هابه) البقا و في ترکیا ألکثر من اسبوعین ،فقد کان يشعر بشوق جارف
الى العراق والى مدينته کرکوک .وقد حاول الرجوع منذ أول يوم من
وصوله ،اال اننا منعناه وطلبنا منه التريث والصبر ،لکنه کان يعاني کل يوم،
بل کل ساعة ااڵم الغربة والحنین والحب والشوق الى جمهوره وأحبائه
في کرکوک ..لذلک فانه عاد بعد اسبوعین من الزيارة فقط ،حیث حمل
حقائبه عائدا الى أرض الوطن
وقد علق هو قائال على الحادث بقوله :ترکت ترکیا بعد اسبوعین فقط من
تواجدي فیها على الرغم من الطلبات الکثیرة للبقا و في استانبول من
الشرکات الفنیة والفنانین األتراک الذين حالوا اغرائي بشتى الوسائل
للبقل و فترة أطول ،اال ان الساعات األخیرة بدأت تسیر ببط و شديد ألنني
کنت أعدها لحظة بلحظة وقررت العودة الى الوطن الغالي وجمهوري
العزيز في کرکوک الحبیبة
خرجت کرکوک عن بکرة أبیها لتشییع فنانها الخالد الى مثواه األخیر،
شارک فیه ااڵف من معجبیه حاملین نعشه في شبه مسیرة جماهیرية
دون أن يبالوا بطغیان النظام البائد مؤکدين وفاءهم لفنانهم الکبیر الذي
أمتعهم في حیاته وأحبهم فبادلوه الحب .
في کتاب (هابه غائب جسداً ..حاضر فناً) للکاتبین بهجت مردان ومحمد
خضر ،الذي صدر عام  2002بکرکوک ،ننقل الیکم نصا يعرف بجانب ال
يعرفوه الکثیرون عن فناننا الکبیر:
هابه وسفیر األغنیة العراقیة
حسن حسین السعیدي بعد أن سطع نجم عراقي يدعى (کاظم
الساهر) وبدأت أغانیه الناجحة تغزو التلفزيون.،طلب مني أحد متعهدي
الحفالت الفنان (عباس البارودي) مساعدته في انجاح حفل يقیمه للفنان
کاظم الساهر وکلفني لقیادة الفرقة الموسیقیة ..وقد أشرت علیه أن
يکون المرحوم (هابه) نجم الحفل الى جانب الساهر ،وذلک لجمهوره
العريض في کرکوک وأربیل ..وفعال استجاب المتعهد لي .واستمرت
الحفلة التي أقیمت على مسرح قاعة سینما صالح الدين عام  1990ثالثة
أيام ،ونجحت نجاحا ساحقا .وکانت القاعة مکتظة بالجمهور حیث وجدنا
صعوبة کبیرة في السیطرة علیه ،خصوصا عند دخول سفیر األغنیة
العراقیة کاظم الساهر ،وسفیر األغنیة الترکمانیة الکرکوکلیة المرحوم
(هابه) الذي حرص على االلتزام بموعده خالل األيام الثالثة ،وقد تنازل
(هابه) عن أجره في الغنا و لأليام الثالثة التي غناها لصالح الساهر،
الذي کان في بداية مشواره الفني ولم يتناول قرشا واحداعن غنائه لهذه
االيام الثالثة وتبین لنا الحجم الکبیر لتواضع هذا الفنان الرائع .وقد تأثر
کاظم الساهر بصوت (هابه) واستقبال الجمهور المذهل له وتواضعه ازا و
کل ذلک فلم يملک اال أن يقول له:
أنک ياأخ (هابه) ،من األصوات النادرة في الغناء ،وتمتلک حنجرة قوية
وقرارا ال يجاريک فیه أحد ،وأنت من الفنانین القالئل الموجودين في
الساحة الغنائیة ،الذين حافظوا على اصالتهم وخصوصیة ادائهم ،واال لما
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کان کل هذا الصرخات وهذا التصفیق وهذه االستجابة القوية بینک وبین
الجمهور الکرکوکي العريض ،المحب لک
أيام ُه األخیرة
أحس (هابه) بدنو أجله منذ مدة طويلة بعد ان منعه االطبا و من الغنا و و
السهر والذي يؤثر على قلبه المتعب وجسمه النحیل الذي اکلته امراض
الزمن إال انه کان عنیداً مع نفسه وکان عاشقاً للغنا و وال يستطیع ان يرد
طلب محبیه ألقامة الحفالت ولکنه قبل عشرة ايام من وفاته بدأ يراجع
اوراقه التي اوصلته الى المستشفى بعد ان اصیب بجلطة کاد ان تقضي
علیه لو ال رعاية هللا التي انقذته في اللحظات االخیرة ..وقد حاول کثیر
من اصدقائه بدعوته قبل ايام من وفاته إال انه کان يعتذر بکل أدب عن
اقامة أية حفلة غنائیة النه کان ينتظر شیئاً اکبر وهو ان يرتاح وينام وحین
وضع رأسه على وسادته احس ان الموت قريب منه ولکن موت (هابه)
حدثاً کتبته کرکوک وأخرجته شفاه وألسن آالف المعجبین الذين کانو على
موعد معه
في فجر يوم الجمعة  2001 / 8 / 17لیسلموه الى مثواه األخیر
وهکذا رحل (هابه) بصمت وسکینة
ال موسیقى وال غناء
بل حسرة صامتة ودموع خرساء
رحل الى حیث ال يعود الراحلــــــــون
نهاية الرحلة
قطعة قماش بیضا و لف بها (هابه) بعد ان تم غسله بما و کرکوک الطاهر
لتحمله االيادي وتضعه على االکتاف لتبدأ رحلته االخیرة بمسیرة حاشدة
من مئات المعجبین و آالف المشاهدين الذين شاهدوا النعش وهو يمر
من داره الواقع خلف سینما اطلس مروراً بجسر الشهدا و الى السوق
الکبیر لتشبع عیناه برؤية القلعة للمرة االخیرة ومن کل الجهات لیصل الى
الحلوچیـــــة وبعدها يمر مرور الکرام في ســــــوق الحصیر لیصل الى
مثواه االخیر في مقبرة تکیة الشیخ محي الدين الطالباني النه يعود الیهم
نسبا
سەرچاوەي وێنە :فەيسبووکي قەيس قەرەداخي
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

المدن:

🔥کرکوک

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2056 :

هردي صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014012813465592836
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خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2057 :

هونر بابان
http://www.kurdipedia.org/?q=2014030509583193030
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎤مطرب

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2058 :

وريا صالح
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031323143993053
...
خصائص السجل
األقلیم:

جنوب کردستان

الجنس:

👨رجال

القومیة:

کردي(ة)

نوع الشخص:

🎨ف .تشکیلي

کویک ریسپۆنس کۆد:
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بابەتی ژمارە2059 :

يوسف حسین
http://www.kurdipedia.org/?q=20150303122005119514
الفنان الضوئي يوسف حسین من موالید الالذقیة عام1960
احترف فن التصوير الضوئي منذ عام 1975
عمل مصوّراً ّ
جواال ً في مدينة "الثورة" لغاية عام 1980
افتتح محله الخاص في مدينة "عفرين" باسم (ستوديو 23بتاريخ / 3 / 15
( 1986وهي نقلة نوعیة في فن التصويرالضوئي بمدينة عفرين وقراها.
أقام أول معرض خاص به في عام  /1996/في صالة الشعب "بدمشق"،
وقد تضمن  /75/لوحة من مناظر وآثار وغیرها ،وهو المعرض الذي وصفه
التلفزيون العربي السوري والن ّقاد بأنه أهم معرض من الناحیة الفنیة ،كما
شارك في معارض دولیة عديدة ،ففي الفترة ما بین /2001 –1997/
شاركت في معارض أقیمت في "إيران" و"المغرب" و"الصین" و"بلجیكا"
و"ايطالیة" و"األردن" ،كما قام بتصوير مهرجانات األغنیة السورية لعدة
سنوات.
أهم الشهادات التقديرية التي حصل علیها الفنان الضوئي يوسف حسین
:
براءة تقدير ،ق ّدمها مجلس إدارة نادي فن التصوير الضوئي في "سورية"
وشركة األديب للتجارة والصناعة بمناسبة المشاركة في إقامة مسابقة
ومعرض (سورية في صور) في العام .2002 /
شهادة تقدير من "رياض نعسان أغا" وزير الثقافة بمناسبة مشاركتيفي المعرض السابع والعشرين (سورية تاريخ وسیاحة) في قلعة
"دمشق" في العام /.2006 /
شهادة تقدير قدمها محافظ "دمشق" الدكتور المهندس "محمد بشارالمفتي" بمناسبة مشاركتي الف ّعالة في فعالیات المهرجان الحادي عشر
للثقافة والتراث في مدينة "دمشق" في العام / .2004 /
شهادة مشاركة في المهرجان العربي األول للصور الفوتوغرافیة في"ع ّ
مان" في العام / 2002 /قدمها "محمد طالب السوالمة" رئیس
الجمعیة األردنیة للتصوير.
وقد ُكتبت عدة مقاالت عن فني– والكالم للفنان "يوسف"– في جرائد
ومجالت محلیة وعربیة مثل البعث والثورة والكفاح العربي وألوان والفنون.
خصائص السجل
األقلیم:
الجنس:

غرب کردستان
👨رجال

القومیة:
اللغة  -اللهجة:
المدن:

کردي(ة)
ک .شمال
افرين

نوع الشخص:

📷مصور

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2060 :

افشین فتاحی
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http://www.kurdipedia.org/?q=20150430213139120985
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
هنرمند

بابەتی ژمارە2061 :

بنفشه جهانگیری
http://www.kurdipedia.org/?q=20150904171548125914
نمایشگاههای انفرادی
1378گالري افرند  -تهران
نمایشگاههای گروهی
1378نمايشگاه بین المللي طراحي معاصر ٬موزه هنرهاي معاصر  -تهران
1379نمايشگاه طراحي معاصر ٬موزه هنرهاي معاصر  -تهران
1381نمايشگاه گروهي انجمن هنرمندان نقاش ايران  -خانه هنرمندان
ايران (تهران)
1382نمايشگاه رفوزه هاي بي ينال ششم نقاشي  -تاالر آبي كاخ
نیاوران (تهران)
1383نمايشگاه گروهي انجمن هنرمندان نقاش ايران  -گالري الله
(تهران)
1384نمايشگاه گروهي انجمن هنرمندان نقاش ايران  -گالري آبان
(تهران)
1384نمايشگاه هنر معنوي  -فرهنگسراي نیاوران (تهران)
1385چهارمین بي ينال نقاشي جهان اسالم  -فرهنگستان هنر (تهران)
1385نمايشگاه گروهي سلف پرتره انجمن هنرمندان نقاش ايران  -خانه
هنرمندان ايران (تهران)
1386جشنواره طراحي معاصر ايران  -موزه هنرهاي ديني امام علي
(تهران)
1387نمايشگاه بزرگ هنرهاي تجسمي  -موزه امام علي (ع) (تهران)
1387گالري ماه  -تهران
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👩زنان
کرد
🎨نقاش
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2062 :

رها محسنی
http://www.kurdipedia.org/?q=2015020117013170586
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
لهجە:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
کرمانشاه
ک .لری
کرد
🎨نقاش

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2063 :

سلیمان محمودی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140423222204100458
سلیمان محمودی متولد  1353سقز عکاسی را از سال 1373در
کرمانشاه شروع کردم همزمان که معلم بودم کالسهای آموزش عکاسی
هم می رفتم به مدت  3سال به صورت تجربی کار کردم تا اینکه سال
 1376توانستم در کنکور سراسری دانشگاه هنر با رتبه عالی رشته
عکاسی دانشگاه هنر تهران که در سطح کشور  14نفر بیشتر نمی
گرفت قبول شدم بعد مدت 4سال تحصیل توانستم کارشناسی عکاسی
را تمام کنم اولین کاری که کردم تاسیس رشته عکاسی در هنرستان
سقزسال  80بود برای دیپلم عکاسی همزمان فوق لیسانس رشته
عکاسی همان دانشگاه با رتبه  7قبول شدم که ظرف 2سال
کارشناسی ارشد عکاسی را در  82گرفتم درهمین سال دعوت به
تدریس در دانشگاه هنر تبریز به عنوان استاد شدم که بعدا در کلیه
دانشگاههای تبریز دعوت به کار شدم تا اینکه در دانشگاه نبی اکرم به
عنوان هیئت علمی استخدام شدم که تا اکنون در خدمت این دانشگاه
می باشم.
رتبه ها و مقامهای بین المللی
برنده روبان آبی و دیپلم افتخار ویژه داوران (( ) (FIAPفدراسیون بین
المللی عکاسی هنری جیوانی کریسپی 2004ایتالیا
برنده  GRAND AWARDجایزه بزرگ ( باالترین جایزه ) دوساالنه عکس
انسانشناسی کشور چین2006
فینالیست جشنواره عکس  SONY 2009فرانسه
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برنده دو جایزه از  DOCUMENTARYو جایزه ویژه هیئت داوران
HUMANITYدوساالنه چین 2011
جزوه صد عکاس برتر عکاسی طبیعت در جشنواره عکس استرالیا 2012
و جزوه عکاسان برتر بسیاری دیگر از جشنواره ها........
من بیشتر به صورت پروژه های مستن و خبری کار می کنم از جمله
کارهای من
مجموعه مبادله(ژن به ژن)
دراویش قادری
اورامانات
اهل حق
سادات پارسانیان
جذامیان بصری
بازماندگان انفال(زنان انفال)
دریاچه ارومیه و جریانات زیست محیطی خشک شدن آن
دیاربکر و حسن کیف
معماری کندوان
چین و مردمشناسی
.
www.soleymanmahmoudi.com
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
سقز
کرد
📷عکاس

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2064 :

سید محمود سید قادری مکری
http://www.kurdipedia.org/?q=20140904134849115605
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:
کویک ریسپۆنس کۆد:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
کریکاتوریست
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بابەتی ژمارە2065 :

شیوا فتوحی
http://www.kurdipedia.org/?q=2014031812041193063
...
خواص ایتم
اقلیم:

شرق کردستان
👩زنان

جنس شخص:
ملت:

کرد

نوع شخص:

🎨نقاش

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2066 :

محمد رضا دارابی
http://www.kurdipedia.org/?q=20150613143624124482
...
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
شهرها:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
کرمانشاه
کرد
🎤خوانندە

کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2067 :

ناسح کامگاری
http://www.kurdipedia.org/?q=200911272007002687
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(متولد1342سنندج)
حرفه :نمایشنامەنویس ،کارگردان ،طراح صحنه و نور تئاتر
فیلمنامه نویس ،داستان نویس
تحصیالت :کارشناسی طراحی صحنه از دانشکده هنرهای زیبا؛ 1376؛
فارغالتحصیل دوره طراحی صحنه زیر نظر"ژوزف اسووبودا" در انیستیو
بینالمللی دالماریونت فرانسه؛  1376؛کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی
از دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران؛  ،1379هنرآموز دوره بازیگری و
کارگردانی اداره تئاتر؛،1367هنر آموز دوره بازیگری آناهیتا زیر نظر مهین
اسکویی؛ تهران 1371
اجراها:
دستیار کارگردان در نمایش"آوات" به کارگردانی"مهرداد بختیاری"؛ تهران،
تئاترشهر ،تاالر چهارسو؛ 1367
طراح صحنه و نور در نمایش"افسانه" به کارگردانی مینا ابراهیمزاده؛
تهران ،دانشگاه تهران ،تاالر فردوسی؛ 1373
بازی در نمایش"پرواز را به خاطر بسپار" به کارگردانی"شکرخدا گودرزی"؛
تهران ،دانشکده هنرهای زیبا ،تاالر آوینی؛ 1373
نگارش و طراحی صحنه و نور در نمایش"مار و پله" به کارگردانی"اصغر
فرهادی"؛ تهران ،تاالر مولوی؛ 1374
طراح ماسک و آکسسوار در نمایش"هفت خوان رستم" به
کارگردانی"قطبالدین صادقی"؛ تهران ،کاخ سعدآباد ،تاالر میراث فرهنگی؛
1374
ً
طراح صحنه(مشترکا با فریبرز کامکاری) در نمایش"مویه جم" به
کارگردانی"قطبالدین صادقی"؛ تهران ،تئاترشهر ،تاالر چهارسو؛ 1374
طراح ماسک و عروسک در نمایش"مبارک نگهبان کوچک" به
کارگردانی"قطبالدین صادقی"؛ تهران ،فرهنگسرای نیاوران؛ 1375
دستیار طراح صحنه در نمایش"بینوایان" به کارگردانی"بهروز غریبپور"؛
تهران ،فرهنگسرای بهمن؛ 1375
طراح صحنه و نور و آکسسوار در نمایش"خانه عروسک" به
کارگردانی"مهدی سلطانی"؛ تهران ،تاالر مولوی؛ 1376
طراح صحنه و نور در نمایش"پرواز" به کارگردانی"ساویز فروغی"؛ تهران،
فرهنگسرای خاوران؛ 1376
نگارش ،کارگردانی و طراحی صحنه و نور در نمایش"در فراق فرهاد"؛
تهران ،تئاترشهر ،تاالر چهارسو؛ 1378
نگارش و چاپ داستان گراز؛ انتشارات تجربه؛ 1379
طراح صحنه و نور در نمایش"لچک گلی" به کارگردانی"محەمەدحسین
سعادتی"؛ تهران ،تاالر هنر؛ 1379
طراح صحنه و نور در نمایش"چیزی یادم نمیآید" به کارگردانی"مهدی
سلطانی"؛ تهران ،تاالر مولوی؛ 1379
نگارش مجموعه نمایشنامه"سی اسفند سال کبیسه"؛ انتشارات نیال؛
1380
طراح صحنه و نور در نمایش"هفت کردار" به کارگردانی"هرمز هدایت"؛
تهران ،تئاترشهر ،تاالر اصلی؛ 1380
ترجمه نمایشنامه"پیش از صبحانه" نوشته"یوجین اونیل"؛ انتشارات
تجربه؛ 1380
نگارش نمایشنامه"نخل و کوسه" به کارگردانی"(؟) اردو باری"؛ تهران،
تاالر فارابی؛ 1381
کارگردانی نمایشنامەخوانی"تانگوی تخم مرغ داغ" نوشته"اکبر رادی"؛
تهران ،تئاترشهر ،تاالر انتظار تاالر اصلی؛ 1381
طراح نور در نمایش"برگریزان" به کارگردانی"سیروس همتی"؛ تهران،
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تئاترشهر ،تاالر اصلی(جشنواره تئاتر دفاع مقدس)؛ 1381
طراح نور در نمایش"رویا" به کارگردانی"مرجان امیرارجمند"؛ تهران ،آمفی
تئاتر دانشگاه تربیت مدرس؛ 1381
طراح صحنه و نور در نمایش"محاله فکر کنید این طوری هم ممکنه بشه"
به کارگردانی"سیما تیرانداز"؛ تهران ،تئاترشهر ،تاالر سایه؛ 1381
نگارش فیلمنامه و طراحی و کارگردانی فیلم کوتاه"مالقات با گرگور
سامسا"؛ 1381
نگارش فیلمنامە و طراحی و کارگردانی فیلم کوتاه"ماهی با قالب
گریخته"؛ 1382
نگارش نمایشنامه"شیری که میغرید" به کارگردانی"نیلوفر کیانی"؛
تهران ،تئاترشهر ،تاالر قشقایی؛ 1382
طراح صحنه و نور در نمایش"قرمز و دیگران" به کارگردانی"محەمەد
یعقوبی"؛ تهران ،تئاترشهر ،تاالر قشقایی؛ 1382
طراح نور در نمایش"یک شب کوچک" به کارگردانی"سیما تیرانداز"؛
تهران ،تئاترشهر ،تاالر سایه؛ 1382
طراح صحنه در نمایش"گلهای شمعدانی" به کارگردانی"محەمەد
یعقوبی"؛ تهران ،تئاترشهر ،تاالر چهارسو؛ 1383
طراح صحنه و نور در نمایش"اعترافاتی درباره زنان" به
کارگردانی"عبدالرضا حامدیخواه"؛ تهران ،تئاترشهر ،تاالر شماره 2؛ 1383
طراح صحنه و نور در نمایش"زنی که تابستان گذشته رسید" به
کارگردانی"سیما تیرانداز"؛ تهران ،تئاترشهر ،تاالر قشقایی؛ 1383
نگارش و کارگردانی نمایشنامه"سر به ازای سرنیزه"؛ تهران،
فرهنگسرای نیاوران؛ 1383
طراحی صحنه در نمایش"جولیوس سزار" به کارگردانی"مسعود دلخواه"؛
تهران ،تاالر مولوی؛ 1385
طراح صحنه و نور در نمایش"گوشەنشینان آلتونا" به کارگردانی"مریم
معترف"؛ تهران ،تئاترشهر ،تاالر چهارسو؛ 1385
طراح صحنه ،نور و لباس در نمایش"جنگ در طبقه سوم" به
کارگردانی"مصطفی عەبدوڵاڵی"؛ تهران ،تئاترشهر ،تاالر قشقایی؛ 1385
نگارش و کارگردانی نمایش"منظومه مور بیملکه"؛ تهران ،تئاتر شهر ،تاالر
قشقایی؛ 1385
نگارش فیلمنامه خائن (مشترک با فریبرز کامگاری) ،به تهیه کنندگی
فارآوت فیلم ایتالیا1385 ،
نگارش فیلمنامه گلهای کرکوک (مشترک با فریبرز کامگاری) ،به تهیه
کنندگی فارآوت فیلم ایتالیا1386 ،
طراح صحنه و لباس در نمایش"چاه" به کارگردانی"کتایون حسینزاده"؛
تهران ،اداره تئاتر ،خانه نمایش؛ 1386
نگارش و کارگردانی نمایشنامه خوانی " سی اسفند سال کبیسه" تاالر
بتهوون خانه هنرمندان1386 ،
نگارش داستان "نامه ای خاکستری از من به دستت می رسد"،
فصلنامه پایاب ،تهران1387 ،
نگارش نمایشنامه "شیری که می غرید" به کارگردانی مرتضی جهانی
نژاد ،تهران ،مرکز نمایش عروسکی کانون پرورش فکری کودک و نوجوان،
1387
کارگردانی مراسم جشن بازیگر ،تهران ،سالن اصلی تئاتر شهر 1383 ،و
1388
طراحی صحنه و نور نمایش "درخت ها" به کارگردانی مهرداد کورش نیا،
تهران ،تاالر سنگلج  1387و تاالر محراب 1388
نگارش یادداشت های مطبوعاتی "تامالتی بر تئاتر" روزنامه فرهنگ
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آشتی ،تهران1387 ،
جوایز:
دریافت جایزه طراحی صحنه از جشنواره دانشجویی برای
نمایش"افسانه"؛ 1374
دریافت جایزه نمایشنامەنویسی از جشنواره دانشجویی برای
نمایشنامه"مار و پله"؛ 1374
دریافت جایزه طراحی صحنه از جشنواره فجر برای نمایش"در فراق
فرهاد"؛ 1377
عضو هیئت داوران دو دوره جشنواره یادمان مەریوان؛  1381و 1378
عضو هیئت داوران دو دوره جشنواره نمایشهای کوتاه دانشجویی؛ تهران؛
 1381و 1379
دریافت جایزه نمایشنامەنویسی از جشنواره بزرگ مهر برای
نمایشنامه"نخل و کوسه"؛ 1380
دریافت جایزه طراحی صحنه از جشنواره فجر برای نمایش"محاله فکر
کنید این جوری هم ممکنه بشه"؛ 1381
مسئولیت ها:
عضو هیئت مؤسس کانون کارگردانان خانه تئاتر؛ 1380
بارزس خانه تئاتر؛ 1381
عضو هیئت مدیره کانون نمایشنامەنویسان خانه تئاتر؛ 1380 – 1382
عضو هیئت داوران چهار دوره جشنواره تئاتر کردی؛  1379تا 1383
مدرس فیلمنامەنویس در انجمن سینما جوان کرج؛  1382و 1383
عضو هیئت داوران یجشنواره استان کردستان؛ 1383
مدرس طراحی صحنه ،فیلمنامەنویسی و نمایشنامەنویسی دانشکده
علمی و کاربردی نظامالملک؛ 1383
مدرس طراحی صحنه ،فیلمنامەنویسی و نمایشنامەنویسی در دانشکده
سینما تئاتر از  1378تا 1384
مدرس ادبیات نمایشی و طراحی صحنه در دانشگاه سوره؛ 1384
عضو هیئت مدیره منتخب  ITI؛ 1384
عضو هیئت داوران مراسم انتخاب بهترین بازیگر سال؛  1383توسط
انجمن بازیگران خانه تئاتر؛ 1384
عضو هیئت داوران انجمن نمایش در جشنواره سراسری فجر؛ 1384
عضو هیئت داوران مسابقه ادبیات نمایشی؛  1384و 1386
عضو هیئت داوران جشنواره دوم سراسری غرب استان تهران؛ 1385
مدرس کارگاه نمایشنامه نویسی ادار ارشاد استان تهران ،اسالمشهر و
شهریار1386 ،
مدرس بازیگری ،باشگاه رادیو جوان ،تهران1386 ،
عضو هیئت داوران جشنواره منطقه ای دانشگاه آزاد ،اراک1386 ،
مدرس کارگاه آزاد درام نویسی ،تهران ،آموزشگاه ایران زمین1387 ،
سەرچاوە :ماڵپەڕی رادیۆی ئێس ئاڕ  -زایەڵە
خواص ایتم
اقلیم:
جنس شخص:
ملت:
نوع شخص:

شرق کردستان
👨مردان
کرد
هنرمند
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کویک ریسپۆنس کۆد:

بابەتی ژمارە2068 :

کاروان دوراندیش

http://www.kurdipedia.org/?q=2013112014143392629
کاروان دوراندیش متولد  ٢٩آذر  ١٣٧٧مهاباد
مسئول انجمن پژوهشگران مهاباد  ،خبرنگار خبرگزاری پانا  ،محقق  ،مدیر گروه برنامه نویس
مهاباد سافت  ،برنامه نویس و طراح وب سایت  ،عضو انجمن مترجمان سوما مهاباد.
سوابق:
1مسئول انجمن پژوهشگران مهاباد2خبرنگار خبرگزاری پانا3مدیر گروه برنامه نویسی کی پی سافت ()1390-914معاون گروه برنامه نویسی گالکسی ()13915مدیر گروه برنامه نویسی مهاباد سافت ()13926عضو انجمن مترجمان سوما مهاباد7برنامه نویس و طراح و توسعه دهنده نرم افزار8طراح و توسعه دهنده وب سایت9محققفعالیت ها:
انیمیشن:
1روش من (آموزش زبان انگلیسی برای کودکان)طراحی لوگو:
گروه برنامه نویسی مهاباد سافت
شرکت عطریات بازرگانی شیخه
طراحی وب سایت:
وب سایت گروه برنامه نویسی مهاباد سافت)(www.mahabadsoft.ir
وب سایت ادبی "سابالغی)" (www.sablaghi.ir
شبکه اجتماعی مهاباد فیس)(www.mahabadface.ir
وب سایت انستیتوی زبان کردی سوما

برنامه نویسی (نرم افزار)
1خانه دین (اهل سنت)2زندگینامه بزرگترین رهبران سیاسی جهان (کسب مقام اول استان آذربایجان غربی درپنجمین جشنواره تولید محتوای الکترونیکی)
3همه چیز درباره استیو جابز4کوهنورد5دفترچه تلفن سه زبانه کی پی (انگلیسی – کوردی سورانی  -فارسی)6بیوگرافی بهنام تشکر (بازیگر تئاتر)7-آموزش و آزمون ریاضی سوم راهنمایی
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8زبان آموز آدا "آموزش ،دیکشنری و آزمون زبان انگلیسی دوم راهنمایی" (کاندیدای جشجوان خوارزمی)
9آزمون علوم تجربی سوم راهنمایی تیزهوشان10سیستم بانک اطالعاتی موسسه روجیار کردستان11آموزش مفاهیم پایه به کودکان کرد زبان" 12-هنرمندان مهاباد" (در حال ساخت  :کاندیدای فستیوال  CEO 2015آلمان)
مقاالت:
1زندگینامه استاد عزیز شاهرخ (خواننده)2زندگینامه آقای لقمان صالحی (خواننده)3زندگینامه آقای جالل رحیمی (نوازنده ویلن)4زندگینامه دکتر عبدهللا ابریشمی (محقق و نویسنده)5زندگینامه دکتر جعفر ابریشمی (محقق و نویسنده)6زندگینامه آقای جعفر ماملی (خواننده  ،برادر استاد محمد ماملی)7زندگینامه استاد محمد ماملی (به روایت همسر استاد محمد ماملی "آمین مولودیان"پسرش "وریا ماملی) "
8زندگینامه آقای عبدهللا ماملی (خواننده)9زندگینامه آقای عبدهللا مویدزاده (شاعر)10زندگینامه آقای صالح خضری (خواننده و کارگردان و مستندساز)11زندگینامه آقای علی جافری (نوازنده سنتور برای استاد محمد ماملی)12زندگینامه آقای ابراهیم قادری (خواننده)13زندگینامه آقای هرمان وطمانی (شاعر و محقق و نویسنده)14زندگینامه آقای زانکو خلیفه (شاعر و محقق و نویسنده)15زندگینامه خانم مریم قاضی (شاعر و نویسنده)16زندگینامه آقای فتاح قاضی (سیاستمدار)17زندگینامه آقای ابراهیم بومی (بازیگر و دوبلر صدا و سیمای مرکز مهاباد)18زندگینامه آقای امید فرهاد (نویسنده و کارشناس زرگری)19زندگینامه آقای سید کاظم قاضی مکری (تمام نشده  :پیرترین دانشجوی جهان اهلمهاباد)
20زندگینامه آقای ساکار صوفی زاده (تمام نشده  :شاعر و محقق)و ( ...بقیه در حال تکمیل شدن هستند)
عکس:
1عکس غروب خورشید (کاندیدای بهترین عکس دنبالر)2عکس خانه ای در مرکز شهر (کاندیدای بهترین عکس دنبالر)3-عکس دو مورچه (کاندیدای بهترین عکس طبیعی دنبالر)

داالن ارتباطی من و شما:
http://www.facebook.com/karwan.doorandish.3
http://www.facebook.com/KarwanDourAndish
http://www.twitter.com/kdpsoft
http://www.soundcloud.com/doorandish
http://www.plus.google.com/u/0/103714755927473781416
http://www.pinterest.com/karwand
http://www.youtube.com/channel/UCcj8kEvMmVkRKqb6Ptn_pTQ
/www.linkedin.com/profile/view?id=287560661&trk=nav_responsive_tab_profile
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karwandoorandish@yahoo.com
kdpsoft@gmail.com
09338443911
خواص ایتم
مهاباد
:شهرها
)(علمی
:نوع شخص
هنرمند
:نوع شخص
مترجم
:نوع شخص
:کویک ریسپۆنس کۆد

2069 :بابەتی ژمارە

یلدا عباسی
http://www.kurdipedia.org/?q=20140621175238100944
...
خواص ایتم
:اقلیم

خراسان
👩زنان

:جنس شخص

کرد

:ملت

🎤خوانندە

:نوع شخص
:کویک ریسپۆنس کۆد

2070 :بابەتی ژمارە

Chopy Fettah
http://www.kurdipedia.org/?q=20141030162410117068
Kürt asıllı Şarkıcı 1983 yılında kerkukte doğdu, ailesiyle birlikte
1998 yılında hollandaya yerleşti,ilk albümünü 2003 yılında Çît Naw
Binêm (Adını ne koyayım) yayınladı , diğer albümleri ( Nawit
Denem Jino) Adını Jino koydum , Crystal , şara , baran (yağmur)
dur , klipleri ortaduğu da Aljazeera , tishk tv , TRT 6 , MBC , MPC
de yayınladı , sanatçı ayrıca kuzey ırak telekominikasyon
şirketlerinden olan ASİA cell yüzüdür.
Başlık özelikleri
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👩 Kadınlar

Cinsiyet:

Güney kürdistan

Lehçe:

🎤 şarkıcı

meslek:

Kürt
Güney kurdistan

Millet:
Özerk:

🔥 Kerkuk

Şehirler:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2071 :بابەتی ژمارە

Yılmaz Güney
http://www.kurdipedia.org/?q=20140903165155115589
...
Başlık özelikleri
👨 Erkekler

Cinsiyet:

kuzey kürdistan
sinemacı

Lehçe:
meslek:

✍ Yazar

meslek:

Kürt
Kuzey Kürdistan

Millet:
Özerk:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2072 :بابەتی ژمارە

Aras Kerim
http://www.kurdipedia.org/?q=200910161654142093
Geboren: 1961, Sulymania, Koerdistan - Irak
Opleiding:
1977-1980 Diploma-Centrum voor beeldende Kunst-Irak
toekenning basisstipendium stichting Fonds voor ،1998-2002
Amsterdam-Nederland. ،beeldende kunsten
Exposities:
solo- expositie ،Irak- Galerie Goizha ،1978 Sulymania
solo-expositie ،Irak- Museum Galerie ،1982 Sulymania
Irak- Museum Galerie ،1984 Sulymania
Irak-Galerie Ruwaq ،1989 Bagdad
Irak-Galerie United Artist Koerdisatn ،1992 Sulymania
Oostenrijk-kunstlerhuis(Catalogus) ،1992 Graz
Duitsland-Zeidel Villa Palace ،1992 Munchen
Frankrijk-Galerie " Le Monde de Laràt "(Catalogus)،1993 Parijs
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solo- expositie ،Nederland-gemeentehuis Uithoorn ،1994 Uithoorn
Vlaardingen-Nederland-Reizende ،Culumborg ،1994-1995 Telburg
groepsexpositie " kunst in Vrijheid "
Nederland- The gate Foundation ،1995 Amsterdam
Nederland- TropenMuseum (Kit) ،1995 Amsterdam
solo- expositie ،Nederland-Galerie Manna ،1995 Utrecht
Oostenrijk-Galerie Karl Strobl(Catalogus) ،1996 Wenen
Engeland-Galerie SPACE (Catalogus) ،1996 Londen
Nederland-Galerie De Veemvloer (Catalogus) ،1996 Amsterdam
Nederland-Galerie Schroder ،1997 Den Haag
Nederland- Kunstschouw ،Zeeland ،1997-1999 De Ark
Westerschouwen (Catalogus)
solo- ،Nederland- Galerie Fi Betie ،1997-2000 Amsterdam
expositie
solo- ،Amsterdam Noord ،Nederland- Sbk ،1998 Amsterdam
expositie
solo- expositie ،Nederland- Ambient Art Galerie ،1999 Amsterdam
Nederland- TropenMuseum (Kit) solo- expositie ،2000 Amsterdam
Finland-Partcipation(Catalogus) ،2000 Helsinki
Westerpark solo- expositie ،Nederland- Sbk ،2000 Amsterdam
Oostenrijk- M-Art Galerie ،2001 Wenen
Nederland-Art Works Galerie ،2002 Amsterdam
Art Twente ،Nederland-Kunst-Rai ،Twente،2002 Amsterdam
Nederland-Go-Galerie ،2002-2005 Amsterdam
Nederland- ABC Galerie ،2003 Amsterdam
Nederland-Galerie "S" en Kade Kunst Galerie ،2004 Amsterdam
2004 Driedaags Fesival over Anfal en Halabja in Den H aag
2004 Kunstenaars in actie voor AIDA `Van Azerbeidjan tot
Utrecht Den Haag. ،Stadskanaal Amsterdam
Nederland- Der Aa-Kerk ،2005 Groningen
Nederland in Akantes. Expositie `De waan van ،2006 Amsterdam
de dag``.
Activiteiten:
Nederland- Groepsproject "Kunst in Exil" i.s.m. ،1994 Amsterdam
Vluchtelingwerk-Amsterdam
Amnestie ،i.s.m. ،Nederland-Inter Kaart ،1995 Amsterdam
International.
Nederland- groepsexpositie Irakese festival" ،1996 Amsterdam
Kunst in de ballingschap".
leerlingen van basis school Amsterdam-Noord ،1998 Begeleiding
onderwijsproject "Kijk op de kleur" ،Sbk- ،i.s.m.
Nederland- Kunstveiling voor een goede doel ،1999 Amsterdam
"stadsschouwburg".
Nederland- Workshop tijdens het ،1999 Amsterdam
Stichting Mixt. ،festival"Racisme Beat it" i.s.m.
voor ،Nederland- Interview met KRO- Omroep ،2001 Amsterdam
het programma " De Schone Lei"
voor het boek " Nagalm Roman" van (Nico ،2001 Coverillusteratie
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Duyvesteijn)
Kunstenaar in Actie voor ،Den Haag ،Utrecht ،2004 Amsterdam
AIDAInternational" Van Azerbeidjan tot stadkanaal
Nederland- " Anfal en Hallabja never again" i.s.m. ،2006 Den Haag
Comité Anfal en Halabja
" Nederlands in contact met asielzoekers ،2006 Coverillusteratie
en vluchtelingen" van Marlie Hollands
Nederland- festival" Straat van 1000 Culturen" ،2006 Amsterdam
i.s.m. Stichting ProFor- Bureau voor samenlevingsopbouw binnen
het Nederlandse Koninkrijk.
i.s.m. Amnesty ،Nederland-Inter Kaart ،2006 Amsterdam
International.
 ماڵپەڕی ئاراس کەریم:سەرچاوە
Eigenschappen van de item
Koerdish - Sorani
Dialect:
👨 Man

Geslacht:

Beeldhouwer
Koerd
Zuid Koerdistan
Sulaimaniyah

Mensen type:
Natie:
Provincie:
Steden:
:کویک ریسپۆنس کۆد

2073 :بابەتی ژمارە

Pala Salih
http://www.kurdipedia.org/?q=20150118141202118904
Tekenen, schilderen en keramiek aan de Koninklijke
Kunstacademie te Den Haag. Diploma behaald.
1994-1995 Intensieve cursus Nederlands aan het Noctua College
te Den Haag. Certificaat ontvangen.
1981-1986 Tekenen, schilderen en grafiek aan de Kunstacademie
te Sulaimanya, Koerdistan. Diploma behaald.
Werkervaring
1986-heden Zelfstandig beeldend kunstenaar te Sulaimanya,
Koerdistan en Den Haag. Werkzaamheden:
8 schilderen, tekenen en keramiek.
Een overzicht van exposities is bijgesloten.
2001-2002 Schilder bij de Koninklijke Porceleyne Fles te Delft.
Werkzaamheden:
8 beschilderen van aardewerk, Delftsblauw.
Nevenactiviteiten
2002-heden Tolk Arabisch Nederlands bij keramiekgroep voor
verstandelijk gehandicapten Tactiek te Den Haag. Parttime
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vrijwillig,
Talenkennis
Goede vaardigheden in Nederlands, Arabisch, Perzisch en
Koerdisch.
Redelijke vaardigheden in Engels.
Hobby
Schilderen en lezen
Groepsexposities
2002 ‘De Onbekende Factor’, Schilderijen in de Openbare
Bibliotheek te Den Haag.
2002
Schilderijen, tekeningen en keramiek bij Galerie Kadans te Den
Haag.
2001
Schilderijen bij de FNV te Den Haag.
1998
Schilderijen, in het kader van een grote expositie ter ere van het
750 jarig bestaan van Den Haag, in de Haagse Salon.
Solo-exposities
2000 Schilderijen in het Klokhuis te Den Haag.
2002 Galerie Kadans, Den Haag (duo)
Museum Hillesluis, Rotterdam (groep)
2003
Centrale openbare bibliotheek, Den Haag (groep)
Galerie Kadans, Den Haag (duo)
Gemeentehuis Berkel en Rodenrijs (solo)
2004
World Art Center, Delft (groep)
2005
Ledententoonstelling HKK, Den Haag Verse Bloed, nieuw leden
van HKK, Den Haag
2006
Leden tentoonstelling HKK, Den Haag
2007
SHOW YOUR HOP, Amsterdam, Eindhoven Haagse kinder atelier
2008
Ledententoonstelling van HKK, Den Haag Werkshops voor
leerlingen NOVA college
2009
Rijksmuseum van Oudheden, Leiden Atrum – Den Haag
Werkshops atelier kunstgras
Eigenschappen van de item
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🎨 Artist - Painter

Mensen type:

Koerd
Zuid Koerdistan
Sulaimaniyah

Natie:
Provincie:
Steden:

:کویک ریسپۆنس کۆد

2074 :بابەتی ژمارە

זמר ישראלי כורדי
http://www.kurdipedia.org/?q=2012122714560974501
...
נכס פריטים
✡יהודי כורדי

:אומה

🎤זמר

:אנשים מקלידים

👩נקבה

:מין

🇱🇮ישראל

:פרובנס
:کویک ریسپۆنس کۆد

2075 :بابەتی ژمارە

Արամ Տիգրան
http://www.kurdipedia.org/?q=2015030215063084836
Արամ Տիգրան (1934 - 2009թ. օգոստոսի 8), ժամանակակից
հայազգի երգիչ և երաժիշտ։ Ծնվել է հյուսիսային Սիրիայի
Ալ-Քամիշլի բնակավայրում։ Մասնագիտացել է ուդ նվագելու
մեջ։ Քսան տարեկան հասակից իրեն նվիրել է
երաժշտությանը, երգել է երեք լեզուներով՝ քրդերեն,
արաբերեն և հայերեն:
Համարվում է լավագույն քուրդ երգիչներից և երաժիշտներից
մեկը: Ձայնագերել է շուրջ 230 երգ քրդերենով, 150՝
արաբերենով, 10՝ ասորերենով, 8՝ հունարենով։
Արամ Տիգրանը եղել է Քրդստանի բանվորական
կուսակցության ցմահ առաջնորդ, այժմ` Թուրքիայի Էմրալի
կղզում ցմահ ազատազրկման դատապարտված, քուրդ ազգի
ազատագրական պայքարի առաջնորդ Աբդուլլահ Օջալանի
ամենամտերիմ և ամենավստահելի մարդը:
Մահացել է Աթենքում 2009թ. օգոստոսի 8-ին

Քրդական

Նյութերի գույք
Ազգ:
Երկիր - Նահանգ:
Լեզու - Բարբառ:

🎤 Երգիչ Մարդիկ մուտքագրել:
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👨 Արական

Սեռը:

Qameeshly

Քաղաքներ:
:کویک ریسپۆنس کۆد

